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O NÁS
Klub Detskej Nádeje (KDN) začal svoju činnosť pri Bratislavskom Spolku Medikov pod záštitou
LF UK Bratislava začiatkom apríla 1998. Od februára 2001 je registrované ako samostatné
občianske združenie.
Členmi KDN sú najmä vysokoškolskí študenti, ktorí chcú prispieť k skvalitneniu, spríjemneniu a
uľahčeniu života dlhodobo hospitalizovaných detí. Počet aktívnych členov Klubu sa pohybuje
okolo 50.
Cieľom práce členov KDN je pomoc deťom na oddeleniach Detskej fakultnej nemocnice
s poliklinikou (DFNsP) Kramáre. Pomoc spočíva v pravidelných návštevách jednotlivých oddelení
(onkologické, neurologické, kardiologické, I., II. detská klinika), počas ktorých sa snažíme
malým pacientom skrátiť a spríjemniť čas strávený mimo domova.
Tvorbou priateľského kontaktu sa usilujeme poskytnúť deťom emocionálnu podporu hrou,
rozhovorom a rôznymi kreatívnymi aktivitami, pri ktorých čas rýchlejšie ubehne a spríjemní
často fyzicky aj psychicky náročnú liečbu. A tak sa dá aspoň na chvíľu preniesť za biele steny
nemocničnej izby...
Zažiť veľa zábavy, spoznať kamarátov i pekné kúty Slovenska majú deti možnosť účasťou
v detských letných táboroch, ktoré tvoria podstatnú časť aktivít nášho Klubu.

Dnes máme k dispozícii priestory zdieľané s červeným krížom na LF UK, kde sa stretávame
hlavne v období pred tábormi a pripravujeme program.

Medzi aktivity KDN patrí:
•

Návštevy detských oddelení DFNsP Kramáre

•

Organizácia detských letných táborov

•

Usporiadania benefičných koncertov a výstav detských prác

•

Zabezpečenie materiálu pre voľný čas na oddeleniach

•

Spolupráca s organizáciami podobného zamerania (Liga proti rakovine, Želaj si)

•

Hľadanie nových finančných zdrojov

Toto však môžeme dosiahnuť len pri určitom materiálnom zabezpečení a preto je súčasťou
nášho projektu aj získavanie finančnej alebo materiálnej pomoci, s ktorou vyčaríme na
detských tvárach viac úsmevov.
KDN STRETNUTIA
- prebiehajú každý druhý týždeň vo večerných hodinách v priestoroch kostola sv. Vincenta de
Paul a v KDN kancelárii na Lekárskej fakulte. Priestory nám boli poskytnuté bezplatne a sú
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veľmi užitočné k organizovaniu našej činnosti. Na stretnutiach riešime aktuálne problémy,
pripravujeme akcie, plánujeme tábory, informujeme nových členov, predávame si skúseností
z oddelení, zoznamujeme sa s novými hrami, ktoré môžeme využiť. Stretnutia nie sú povinné,
účasť sa pohybuje od 15 do 30 členov, zloženie je náhodné a vždy iné.
WEB stránka KDN
• oficiálna podáva základné informácie o KDN, naše stanovy, charakteristiky oddelení
v nemocnici, reportáže o táboroch minulých a informácie o pripravovaných, foto album.
Je na nej aj zoznam sponzorov, ktorým chceme aj takouto cestou poďakovať. Stránka
je pravidelne aktualizovaná.
• Neoficiálna je určená hlavne členom, nachádzajú sa na nej články o tom, čo sa práve
chystá a krátke reportáže o tom, čo sa podarilo spraviť.
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Príhovor koordinátora
KDN má za sebou ďalší rok plný príjemných príhod a zážitkov. Samozrejme nevyhlo sa ani
drobným problémom, ktoré však boli vďaka zápalu členov veľmi rýchlo vyriešené.
V tomto roku sa menili pozície vo vedení KDN. V marcových voľbách sa rozhodlo, že na post
koordinátora nastúpi Jana Horváthová a za jej zástupkyne boli zvolené Martina Blahutová
a Mária Horníková.
Spolu s nimi a s ostatnými členmi KDN sa podarilo nasledovné:
-

celoročná emocionálna podpora detí hospitalizovaných na oddeleniach Detskej
Fakultnej nemocnice Kramáre
prvý zimný tábor pre deti liečené na onkologické ochorenia
benefičný koncert
spolupráca pri organizovaní Dňa narcisov
spolupráca s organizáciou Želaj si
získanie financií na letné onkologické tábory, príprava táborov
získanie financií na letný kardiologický tábor, príprava tábora
jesenné víkendové stretnutie detí, liečených na kardiologických oddeleniach
letné stretnutie detí nad 18 rokov, liečených na onkologických oddeleniach
májová a jesenná víkendovka na DFNsP Kramáre
splnenie všetkých podmienok pre možnosť prijímať financie z podielu zaplatenej dane
(2%) za rok 2006
spolupráca na organizovaní medzinárodných onkologických táborov v Írsku –
BarretsTown 2006
získanie priestorov na LF UK, priestory zdieľame s Červeným krížom
školenie pre členov KDN - HRY
úspešný nábor nových členov KDN
uvedenie nových členov na DFNsP Kramáre
Mikuláš na oddeleniach DFNsP Kramáre
Aktívne používanie internetovej stránky www.kdn.sk/mykdn

Za seba a za všetkých členov KDN dúfam, že sa nám podarilo počas uplynulého roka priniesť
deťom na oddeleniach DFNsP Kramáre a deťom, ktoré sa zúčastnili na táboroch poriadaných
KDN, aspoň trochu zábavy, radosti a rozptýlenia.

Jana Horváthová
Koordinátor Klubu Detskej Nádeje
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Činnosť v DFNsP Kramáre
NÁVŠTEVA DETÍ NA ODDELENIACH
Hlavnou úlohou členov KDN je emocionálna podpora liečených detí formou hry, rozhovoru,
akejkoľvek aktivity, ktorá dokáže spríjemniť čas a pomáha. Pomoc spočíva teda v skupinových
návštevách oddelení, počas ktorých sa snažíme malým pacientom skrátiť chvíle, ktoré musia
prežiť mimo domova.
Momentálne navštevujeme:
• Neurológia
• Kardiológia
• I. detská klinika
• II. detská klinika
• Onkológia
V minulosti sme navštevovali aj kliniku detskej psychiatrie. V septembri 2006 bol prehodnotený
vstup dobrovoľníkov na toto oddelenie, keďže tieto deti potrebujú profesionálny prístup
a mohlo by dochádzať k narušeniu liečby. Deti na psychiatrii momentálne nenavštevujeme, ale
zostala otvorená otázka špeciálneho školenia pre členov, po ktorého absolvovaní by bolo možné
návštevy obnoviť.
Veľkým plusom pre oddelenia bol októbrový úspešný nábor nových členov, vďaka ktorému
vzrástol počet pokrytých dní na jednotlivých oddeleniach. Na kardiológiu, kde nemajú
vychovávateľky dokonca chodia členovia v dvoch časových blokoch v jeden deň –poobede
a k večeru. Takisto je aj viac členov, čo môžu chodiť za deťmi počas víkendu.
V tomto roku sme museli pozastaviť aj navštevovanie detského domova v Malackách, keďže
tam došlo k transformácii na rodinný typ a teda naše aktivity tam už neboli potrebné. Členovia
mali problém nájsť voľný termín s vedením, aby sa nekrižovali s návštevou a programom
s programom prebiehajúcim v domove.

MÁJOVÁ VÍKENDOVKA
Cez víkend je detí v nemocnici síce menej, ale o to viac sa nudia, keďže celý
deň nemajú nič organizované. Preto sa raz za čas dá dokopy viac členov a
vymyslí pre deti netradičný program na jedno sobotňajšie popoludnie. To májové
sa nieslo vo forme stanovišťových súťaží – niekde bolo treba rozveseliť smutnú
princeznú zahrať si kolky, pretláčať sa so škriatkom, navliecť čo najrýchlejšie
náhrdelník,…. .Motiváciou bola sladká odmena.
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JESENNÁ VÍKENDOVKA
Jesenná víkendovka sa niesla v znamení dúhových bublín. deti mali súťažiť, kto vyfúkne väčšiu,
viac, ďalej…,... A disciplína, kto trafí na jedno vyfúknutie najviac z doobliekaných bytostí kráľa, krajčírovu dcéru, pipi dlhú pančuchu, čarodejnicu,.... S tými staršími sme hrali - Hádaj,
kto budem, keď vyštudujem a Kufor. Najchutnejšia súťaž bola hádať so zaviazanými očami,
akej farby bol gumový medvedík, ktorého som práve zjedol:) Víkendovky sa zúčastnili aj noví
členovia a tak mali príležitosť zoznámiť sa s niektorými oddeleniami a rozhodnúť sa, ktoré
chcú navštevovať pravidelne.
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Detské tábory
Klub Detskej Nádeje usporiadal tak ako po minulé roky 2 turnusy letných onko táborov
pre deti liečené na onkologické ochorenia (1. turnus pre menšie deti - 6 až 13 ročné a 2. turnus
pre väčšie deti 13 až 18 ročné) a letný kardio tábor pre deti s kardiologickými ochoreniami.
Novinkou v roku 2006 bolo zorganizovanie zimného onko tábora v čase jarných prázdnin pre
deti s onkologickými ochoreniami, ktoré sa v predchádzajúcom roku zúčastnili na letnom
tábore.

Získavanie financií na organizovanie detských táborov
Onkologické tábory (letné a zimný onko tábor) sme zorganizovali vďaka finančnej podpore od:
- Ligy proti rakovine (hlavný sponzor)
- fyzických osôb vo forme finančného príspevku
Kardio tábor sme dokázali zrealizovať vďaka financiám získaných:
- z grantového programu Hodina deťom
- od Nadácie Detského Kardiocentra SR
- od Slovenskej kardiologickej spoločnosti
- od daňových poplatníkov vo forme darovania 2 % z daní
- fyzických osôb vo forme finančného príspevku
Tábory materiálne podporili:
- Magistrát hlavného mesta Bratislava
- Profesionálna armáda SR
- Rajo a.s.
- Ikea
- Nestlé
- Medlab
- Intes
- Abbott Laboratories Slovakia
- PSKA s.r.o.
- mesto Martin
Výročná správa KDN za rok 2006
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Prihlasovanie sa na tábor
Prihlášky na letné onkologické tábory boli začiatkom roka rozmiestnené na oddeleniach a
ambulanciách detskej onkológie DFNsP na Kramároch v Bratislave a v Roosveltovej nemocnici v
Banskej Bystrici. Deťom, ktoré sa zúčastnili našich predchádzajúcich táborov, boli prihlášky s
informáciami o tábore rozosielané priamo domov. Prihlášky na zimný onko tábor sa deťom
posielali domov koncom roka 2005. Okrem tohto tradičného postupu propagácie detských
táborov KDN sa krátka informácia o našich táboroch uverejnila v denníku Pravda v máji 2006 a
taktiež sme sa ako organizácia zaregistrovali na internetovú stránku www.tabory.sk, kde sme
propagovali naše detské tábory.
Prihlášky na letný kardio tábor boli začiatkom roka umiestnené na ambulanciách a oddelení
Detského Kardiocentra SR na Kramároch v Bratislave. Prihlášky boli tiež posielané obvodným
detským kardiológom z celého Slovenska, náš kardio tábor bol propagovaný aj na podujatí Deň
detskej kardiológie v Martine a na Slovenskom kardiologickom kongrese v Bratislave. Prihlášky
sme posielali domov aj niektorým deťom s ťažšími diagnózami, ktoré sa zúčastnili niektorého z
predchádzajúcich kardio táborov.

Zimný onkologický tábor – Deti (8-18 rokov)
Miesto konania tábora: Škola v prírode Alžbetín Belušské Slatiny
Termín konania tábora: 19.-25. február 2006
Zúčastnené deti: 34 detí s onkologickými ochoreniami, ktoré sa zúčastnili onkologických
táborov v roku 2005
Zúčastnení dospelí
• 11 vedúcich
• 1 lekár
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Ubytovanie bolo zabezpečené v Škole v prírode Alžbetín Belušské Slatiny. Deti boli ubytované
v 2 - 3 posteľových izbách. Táto chata mala tri poschodia, na každom sociálne zariadenia.
K dispozícii sme mali spoločenskú miestnosť a jedáleň. V okolí penziónu sme mohli využívať,
ihriská a priestory na sánkovanie. Prostredie poskytovalo možnosti na vychádzky a kratšie
turistické trasy. Lyžovať sa chodilo na Mojtín.
Stravovanie sme mali v Škole v prírode Alžbetín 5x denne. Dbali sme hlavne na pitný režim
detí.
Doprava bola zabezpečená autobusom z Bratislavy. Deti mohli nastúpiť v jednom z troch miest
Bratislava, Nitra, Trenčín, alebo ich rodičia mohli doviezť priamo na miesto vlastnou dopravou.
Po celý čas trvania tábora sme mali k dispozícii vlastný automobil pre účel zásobovania a prípad
potreby rýchlej zdravotnej prepravy.
O zdravotnú starostlivosť sa počas týždňa staral MUDr. Boris Ivanič pracujúci v DFNsP
Kramáre v Bratislave, bez nároku na odmenu. Pred začiatkom tábora sme kontaktovali
nemocnicu v Púchove.
Táborový dozor zabezpečovali vedúci, ktorí sa zúčastnili na letných táboroch. Podarilo sa nám
pripraviť program, vďaka ktorému sa deti mohli zúčastniť výtvarných, maškarných aktivít ale
hlavne si mohli zasúťažiť v zimnom prostredí, dosýta sa vysánkovať, vyguľovať a samozrejme
vytancovať na diskotéke.
Program tábora sa niesol v dejovej línii obdobia 1 roka. Každý deň sme venovali určitému
významnému dňu, sviatku alebo podujatiu, typickému pre istý deň alebo časť roka. Takto sme
prežili počas 1 týždňa napr. 1. apríl, letná olympiáda, Halloveen, Vianoce, Silvester.

Kardiologický tábor
Miesto konania tábora: Penzión Štiavnica, Liptovský Ján
Termín konania tábora: 1. - 14. júl 2006
Výročná správa KDN za rok 2006

10/26

KKlluubb D
Deettsskkeejj N
Nááddeejjee
Sasinkova 2
813 72 Bratislava
Tel: 00421910905059
00421905260835

IČO: 307 868 35
č.ú.: 4001 034 403/3100

www.kdn.sk
kdnko@yahoo.com

Počet zúčastnených detí: 35 detí vo veku 7 až 17 rokov z celého Slovenska
Počet zúčastnených dospelých:
• 12 vedúcich z radov študentov rôznych VŠ alebo mladých pracujúcich ľudí, ktorí majú s
prácou s deťmi dlhoročné skúsenosti
• 1 lekár (detský kardiológ z DKC v Bratislave s rodinou - pracoval bez nároku na
finančnú
• odmenu, preto sme mu umožnili zobrať so sebou rodinu)

Tábor bol určený deťom, ktoré sa dlhodobo liečia na kardiologické ochorenia. Tábora sa
zúčastnili deti s rôznymi kardiologickými diagnózami, od ľahších až po veľmi ťažké.
Tábor sme organizovali v spolupráci s Detským Kardiocentrom SR, ktoré nám pomáhalo s
výberom detí a s propagáciou tábora, zabezpečovalo zdravotnú starostlivosť a v neposlednom
rade aj prispelo financiami na zorganizovanie tábora.
Deti boli ubytované v 2 až 5 posteľových izbách so sociálnymi zariadeniami v Penzióne
Štiavnica. Časť vedúcich a lekár bývali tiež v penzióne, druhá časť vedúcich v chatke v
blízkosti penziónu (cca 15 m). V penzióne sa okrem izieb nachádzala aj veľká jedáleň a
spoločenská miestnosť. Hneď pri penzióne bola lúka využívaná na rôzne hry, ohnisko na
táboráky a les. Nádherné prostredie v okolí penziónu poskytovalo tiež veľa možností na hry a
nenáročné prechádzky.
Stravovanie bolo zabezpečené 6 x denne spolu s pitným režimom.
Doprava na tábor bola nami objednaným autobusom z Bratislavy (deti mohli pristúpiť v
Trenčíne, Žiline a Liptovskom Mikuláši) alebo individuálne. Počas celého tábora sme mali k
dispozícii auto pre prípad potreby rýchlej zdravotníckej prepravy.
Celý program bol plne prispôsobený potrebám a možnostiam detí s kardiologickými ochoreniami
a bol skonzultovaný s lekárom. Snažili sme sa o čo najväčšiu pestrosť programu: hry, nenáročné
športové aktivity alebo prechádzky, tvorivé dielne, táboráky, diskotéky a výlety.
Celotáborovou témou bola Plavba na Ostrov pokladov. Deti boli námorníkmi a tvorili posádky 4
lodí (4 oddiely), ktoré sa spolu s vlajkovou loďou plavili po mori. Navštevovali sme rôzne
Výročná správa KDN za rok 2006
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ostrovy, na ktorých sme hľadali kúsky mapy k pirátskemu pokladu na Ostrove pokladov. Na
začiatku tábora si deti vypočuli legendu o stratenom pirátskom poklade kapitána Hooka, z
ktorej sa dozvedeli, že budú hľadať poklad. Každý deň sme strávili na inom ostrove, ktorému
bol tematicky prispôsobený program, napr. Praveký ostrov, Indiánsky ostrov, Ľadový ostrov,
Skalnatý ostrov, Tropický ostrov, Ostrov džungle... Deti boli šikovné a tak sa posledný deň
vylodili na Ostrove pokladov, kde našli ukrytý poklad, v ktorom boli spoločné fotografie vo
vlastnoručne vyzdobených rámikoch a rôzne darčeky od sponzorov.
Program tábora obohatili výlety, ktoré sa nám v prostredí Liptova a Tatier veľmi vydarili. Na
prvom výlete sme navštívili Demänovskú jaskyňu Slobody a Múzeum liptovskej dediny v
Pribyline a plavili sme sa vyhliadkovou loďou po Liptovskej Mare. Na druhom výlete sme boli vo
Vysokých Tatrách, kde sme sa lanovkou odviezli na Hrebienok a prešli sme sa k
Studenovodským vodopádom. Odtiaľ sme išli ešte do Popradu do pizzérie. Posledný výlet bol do
Liptovského Mikuláša, odkiaľ sme išli na bryndzové halušky do Bobrovca a povoziť sa na
koníkoch do Jalovca. Okrem týchto výletov sme dvakrát navštívili kúpalisko v Liptovskom Jáne.

Onkologický tábor – Malé deti (6-13 rokov)
Miesto konania tábora: Kokava nad Rimavicou, Chata Hámor
Termín konania tábora: 22. júl - 2. august 2006
Počet zúčastnených detí:
• 39 detí, s onkologickými ochoreniami
•

3 deti zdravé (súrodenci chorých detí), ktoré si celý pobyt hradili z vlastných
finančných prostriedkov

(Počet detí na tábore sa neustále menil. Niektoré zo zdravotných dôvodov prišli neskôr. Iné
s rodinných dôvodov museli zase skôr odísť.)
Počet zúčastnených dospelých:
• 14 vedúcich z radov členov KDN
•
1 lekárka

Výročná správa KDN za rok 2006
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Ubytovanie sme zabezpečili v chate Hámor, v Kokave nad Rimavicou. Kvalita ubytovania,
stravovania, spoločenských priestorov, okolia chaty, obrovská ústretovosť prevádzkovateľov
zariadenia, krása blízkeho okolia a možnosti mnohých výletov (Krásna Hôrka, Betliar, Rimavská
Sobota, Lučenec, Ochtínska aragonitová jaskyňa, kúpalisko v Poltári a Dolnej Strehovej) nás
presvedčili o tom, že je to vhodné miesto pre tento ročník malého onko tábora.
Deti boli ubytované v 4 posteľových izbách na dvoch poschodiach chaty, ktorá takmer výlučne
slúži na organizáciu škôl v prírode a letných táborov. Je teda špeciálne upravená pre potreby
detí a ich pobyt v nej. Sociálne a hygienické zariadenia boli spoločné pre 3 až 5 izieb a
nachádzajúcich sa na každom poschodí. K dispozícii sme mali dve spoločenské miestnosti,
jedáleň a priestor bufetu.
Chata sa nachádzala v uzavretom areáli neďaleko dediny Kokava nad Rimavicou. V areáli sa
nachádzalo futbalové, volejbalové a basketbalové ihrisko a priestor pre posedenie pri
večernom táboráku. Okolie poskytovalo možnosti na vychádzky a kratšie turistické trasy.
Stravovanie bolo zabezpečené priamo v penzióne 6x denne. Dbali sme aj na pitný režim a
dostatok čerstvého ovocia a zeleniny.
Doprava bola zabezpečená autobusom z Bratislavy. Deti mohli nastúpiť v jednom z troch miest
Bratislava, Nitra, Žiar nad Hronom a Banská Bystrica alebo ich rodičia mohli doviezť
individuálne až do chaty.
Po celý čas trvania tábora sme mali k dispozícii vlastný automobil pre účel zásobovania a prípad
potreby rýchlej zdravotnej prepravy.
Zdravotnú starostlivosť počas celých dvoch týždňov zabezpečovala MUDr. Olosová Lucia
pracujúca v DFNsP Kramáre Bratislava. Pani doktorka sa o nás starala bez finančného nároku.
Táborový dozor zabezpečovali členovia Klubu Detskej Nádeje. Väčší počet vedúcich bol
podmienený väčším počtom detí (v porovnaní s tábormi z predchádzajúcich rokov). Vďaka tomu
sa nám podarilo pripraviť program, ktorý bol organizačne a časovo náročnejší a súčasne sme sa
mohli naplno a individuálne venovať jednotlivým deťom.
Počet vedúcich sa na tábore menil podľa časových možnosti jednotlivých vedúcich. Na tábore
sa však v jednom čase nachádzali vždy aspoň 12 vedúci a lekár. Všetci vedúci už mali skúsenosti
Výročná správa KDN za rok 2006
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s prácou s deťmi – či už z minulých táborov alebo návštev oddelení na Kramároch. Všetci sa
tábora dobrovoľne bez nároku na odmenu.
Program tábora bol zameraný na rozvoj zručnosti a fantázie zúčastnených detí, posilnenie
sebavedomia a socializácie. Zahŕňal tiež veľa pohybových aktivít (podľa individuálnych
možností detí), vychádzok do okolia a autobusových výletov do okolia Kokavy nad Rimavicou.
Našou snahou bolo pripraviť pestrý program so silným príbehom, vyhovujúci všetkým vekovým
kategóriám. Vzhľadom na vek 6-13 rokov sme nechali určitý priestor aj na osobné voľno podľa
potreby detí a snažili sme sa prispôsobovať požiadavkám.
Dejová línia programu tábora sa pohybovala medzi rôznymi krajinami, dobami a rozprávkami. Na
12 dní sme sa ocitli v rozprávkovom kráľovstve kráľa Maximiliána, ktorému deti pomáhali riešiť
problémy v jeho kráľovstve - Rozprávkove. Pomáhal nám v tom aj popletený vynálezca Edison,
ktorého časostroj nás prenášal medzi rozprávkami. Problém bol však v tom, že hneď v prvý
večer sa stroj pokazil a jeho súčiastky sa postrácali po celom Rozprávkove. Našťastie
s pomocou všetkých drahých poddaných (deti), kráľovských ministrov (vedúci), kráľa, kráľovnej
a Edisona sa to nakoniec podarilo a deti sa mohli v posledný deň vrátiť domov. Takto sme
navštívili Afriku, Rusko, Švédsko, Španielsko, Mexiko, Čínu, Harryho Poterra, Slovensko
a Yetiho na severnom póle.
Každý deň bol pripravený a zabezpečený iným vedúcim. Tým sa rozložila organizačná záťaž
medzi jednotlivých členov KDN a program bol pestrejší.
Program tábora obohatilo niekoľko výletov. Na dvoch celodenných výletoch sme najprv
navštívili Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, kaštiel v Betliari a hrad Krásna Hôrka a na druhom
výlete mesto Lučenec a kúpalisko v Dolnej Strehovej. Dva poldenné výlety sme absolvovali na
kúpalisko v Poltári a na benefičný koncert do Rimavskej Soboty.

ONKOLOGICKÝ TÁBOR – veľké deti (13-18 rokov)
Miesto konania tábora: Chata Poľnohospodár, Ľubietová
Termín konania tábora: 6. - 20. august 2006
Počet zúčastnených detí:
• 45 detí s onkologickými ochoreniami
• 1 zdravý súrodenec, ktorý si tábor hradil z vlastných finančných prostriedkov
Výročná správa KDN za rok 2006
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Počet zúčastnených dospelých:
• 15 vedúcich z radov členov KDN
• 1 lekár

Chata Poľnohospodár sa nachádza v peknom pokojnom prírodnom prostredí. Je to
dvojposchodová murovaná chata s veľkou spoločenskou miestnosťou, jedálňou a samotnými
izbami. Vždy dve izby tvorili bunku so spoločným sociálnym zariadením. Izby boli 2-lôžkové, 3lôžkové a jedna 4–lôžková. Súčasťou chaty bola veľká jedáleň a spoločenská miestnosť so
stolným futbalom a aparatúrou na diskotéky. V okolí sa nachádzali dve ohniská – z toho jedno
kryté, futbalové, volejbalové a basketbalové ihrisko, malý kruhový bazén a preliezačky.
Počas pobytu sme mali zabezpečenú stravu 6x denne priamo na chate. Dbalo sa na dodržiavanie
pitného režimu. S kuchárkami bola dohodnutá aj jedna diabetická diéta a vegetariánske porcie.
Doprava bola zabezpečená nami objednaným autobusom z Bratislavy (deti mohli pristúpiť v
Nitre a v Banskej Bystrici) alebo rodičia doviezli deti individuálne až do chaty. Počas celého
pobytu boli k dispozícii dva osobné automobily. Využité boli hlavne na prepravu na výlety,
keďže autobus nemá takú veľkú kapacitu, aká sa vyžaduje pri 45 deťoch a 15 vedúcich.
Automobil bol potrebný aj na odvoz dieťaťa na odber krvi do DFNsP Banská Bystrica a na
prevezenie menej mobilných detí na miesta ďalej vzdialené od chaty.
O zdravotný stav detí sa prvý týždeň staral MUDr. Július Hodosy a druhý týždeň MUDr.
Monika Kovácsová, ktorí pracovali bez nároku na odmenu.
O táborový dozor sa starali členovia KDN - väčšinou študenti alebo mladí pracujúci ľudia. Mohli
tak využiť svoje skúsenosti, ktoré nazbierali počas roka návštevami detí na oddeleniach.
Väčšina mala za sebou skúsenosti z minulých ročníkov táborov. Pre niektorých je tábor cenná
prax, lebo sú to vysokoškoláci väčšinou pedagogických smerov, psychológovia, či medici. Traja
členovia táborky pochádzali z radu bývalých detí. Dnes sú to už spoľahliví dospelí, ktorí
oprášili to najlepšie z prvých ročníkov táborov, čo zažili na vlastnej koži.
Deti od trinásť do osemnásť rokov sú veľmi náročná skupina na vytvorenie uspokojivého
a zaujímavého programu. Pre veľký počet detí mala väčšina hier stanovišťový charakter.
Výročná správa KDN za rok 2006
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Na nich si preskúšali svoju šikovnosť, dôvtip, odvahu či vynaliezavosť. Jednotlivé dni boli
rozdelené medzi vedúcich, a tak sa podarilo vytvoriť rôznorodý program. Deti mali trochu
fyziky – vyrábali si vodné kolesá alebo biológie – pozvaná ornitologička nachytala do sietí
tamojšie vtáčiky a porozprávala o nich. Jej kolegovia, biológovia zase prezradili čo to
o plazoch, hadoch, vodnom hmyze, potkanoch či DNA. Naše pozvanie prijali aj šermiari
z Brezna, ktorí okrem pútavej ukážky dovolili deťom vyskúšať si ich stredoveké zbrane. Na
jeden večer prišiel len pre nás zaspievať Peter Bažík – finalista súťaže Slovensko hľadá
superstar. Jeden deň sa do úlohy vedúcich vžili najstaršie deti a podarilo sa im pripraviť
program plný športových turnajov. Do programu boli vždy zapojené aj menej mobilné deti – ak
sa nedalo inak, vymysleli sa špeciálne úlohy len pre nich. Výlety sme uskutočnili tri: prvý výlet
do Bystrianskej jaskyne, na Čiernohronskú železničku a do mesta Zvolen, druhý výlet bol na
výber - buď raftovanie na Hrone alebo Banská Bystrica, tretí bol spoločný výlet do
westernového mestečka v Liptovskom Mikuláši.

Jesenná víkendovka pre deti z kardiologického tábora
Miesto konania víkendovky: RS Július, Vyšná Slaná
Termín: konania víkendovky: 29. september-1. október 2006
Počet zúčastnených detí: 26 detí vo veku 7 až 16 rokov, ktoré sa zúčastnili kardio tábora
2006
Počet zúčastnených dospelých:
• 9 vedúcich z radov členov KDN
• 1 lekár
Financovanie:
• financie získané z grantového programu Hodina deťom
• financie získané od daňových poplatníkov vo forme 2 % z daní

Výročná správa KDN za rok 2006
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Ubytovanie bolo zabezpečené v RS Július v blízkosti obce Vyšná Slaná. Deti a vedúci boli
ubytovaní v 2-poschodovej murovanej budove v 2 až 4-posteľových izbách so spoločnými
sociálnymi zariadeniami na chodbách. V RS sme boli ubytovaní sami, napriek tomu, že kapacita
chaty je vyše 80 miest. Okrem izieb sa v budove nachádzala jedáleň slúžiaca aj ako
spoločenská miestnosť. Okolie chaty bolo ako stvorené pre organizovanie detských akcií:
futbalové ihrisko, 2 ohniská a prostredie na nenáročné prechádzky.
Stravu sme mali 6 x denne, aj s pitným režimom.
Doprava na víkendovku bola vlakom: išli sme z Bratislavy a deti k nám do vlaku mohli pristúpiť v
Trenčíne, Žiline alebo v Liptovskom Mikuláši. Z Popradu do Vyšnej Slanej sme išli objednaným
autobusom. Niektoré deti rodičia priviezli individuálne až do chaty. Doprava odtiaľ bola riešená
rovnakým spôsobom. Dopravu vlakom si deti hradili sami, vedúci ju mali hradenú z finančných
zdrojov KDN.
O zdravotnú starostlivosť sa staral Mudr. Peter Olejník z Detského Kardiocentra SR.
Program víkendovky bol vyplnený prechádzkou, hrami, opekaním, či diskotékou.

Výročná správa KDN za rok 2006
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Iné aktivity
PROJEKTY
Projekt - Zabudnime, že sme v nemocnici
KDN sa úspešne zapojilo do grantového programu Young4BA pripraveného Komunitnou nadáciou
Bratislava a Nadáciou SPP.
Financie – 10 000 Sk, ktoré sme získali v rámci tohto projektu boli použité na nákup materiálu,
ktorý bol použitý pri našich aktivitách na oddeleniach DFNsP.
Projekt – Mikuláš v nemocnici
Vďaka Komunitnej nadácii Bratislava sa nám podarilo získať 8 000 SK, ktoré sme použili na
kúpu nových kostýmov – 2 mikulášske a dva kostýmy čertov

Projekt Dell – RozDellujeme šance
Vďaka grantovému programu rozDELLujme šance 2005 mali deti, vo veku od 10 – 18 rokov,
liečené na onkologické ochorenia v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou (DFNsP) na
Kramároch v Bratislave možnosti používať osobné počítače, a tým si zvyšovať počítačovú
gramotnosť a zároveň sa rozptýliť počas náročnej liečby prostredníctvom PC hier, multimédií.
BENEFIČNÝ KONCERT
V spolupráci s
Bratislavským kultúrnym a informačným
strediskom sme zorganizovali benefičný koncert, ktorého
cieľom bolo podporiť letné tábory pre deti liečené na
onkologické a kardiologické ochorenia, zviditeľniť KDN a jeho
aktivity, osloviť potencionálnych nových členov, sponzorov a je
to aj forma vďaky stálym sponzorom.
Koncert sa uskutočnil v stredu 22.02.2006 v PKO.O skvelú
atmosfére sa postarali Čisté tvary, Clishe, Lady Kazoo, OBD,
Para, Puding pani Elvisovej.
Na začiatku haly PKO sme mali infostánok KDN. Predávali sa
v ňom výrobky detí z onkológie, tričká skupiny Para, rozdávali
papiere na 2 percentá z daní, mohli sa tu zaregistrovať

Výročná správa KDN za rok 2006

18/26

KKlluubb D
Deettsskkeejj N
Nááddeejjee
Sasinkova 2
813 72 Bratislava
Tel: 00421910905059
00421905260835

IČO: 307 868 35
č.ú.: 4001 034 403/3100

www.kdn.sk
kdnko@yahoo.com

potenciálni noví členovia. Na paravanoch sme mali fotky z táborov a plagáty o KDN.
Cez prestávku medzi vystúpeniami mal vstup člen KDN – najprv Marián Beszedéš a potom
Peter Olejník. Premietali sa fotky z táborov, víkendoviek, oddelení a Mikuláša.
VOĽBY KOORDINÁTORA (24.03.2006 )
Za koordinátora KDN bola zvolená Jana Horváthová, za jej zástupkyne Mária Horníková a
Martina Blahutová.
ŠKOLENIE - HRY
Hry sú pre nás veľkým pomocníkom pri návštevách detí
v nemocnici, pri tvorbe programu na tábore. Preto sme
zorganizovali školenie zamerané práve na hry. O svoje skúsenosti
sa prišli podeliť dve lektorky , Denisa Remišová –Mary a Ivana
Brezinská – Boska. Obe pôsobia v organizáciách Strom Života
a 5pe. Bola to pre nás dôležitá skúsenosť, dozvedeli sme sa ako
vyzerá stavba hry, o chybách, ktoré aj my robíme, pochopili sme,
prečo niekedy aj dobrá hra zlyhá. Zostal čas aj na praktické ukážky a na naše otázky
o situáciách, keď sme si nevedeli poradiť.
2% Z DANÍ
Aj v roku 2006 sme splnili všetky podmienky potrebné na prijatie 2% z daní daňových
poplatníkov. Financie, ktoré takýmto spôsobom získavame tvoria dôležitú súčasť zdrojov našich
príjmov. V roku 2006 sme získali cez 400 000 SK (bližšie v rozpočte). Tieto financie budú
použité na prípravu detských táborov, nákup materiálu na oddelenia DFNsP Kramáre a pokrytie
nákladov, ktoré súvisia s organizačným zabezpečením aktivít KDN.
DEŇ NARCISOV
Už niekoľko rokov pomáhame Lige proti
náročnou akciou.

rakovine s touto organizačne

Tento rok Martina Blahutová a Janka Horváthová pomáhali ako koordinátorky
za oblasť Ružinov. Zbierka bola mimoriadne úspešná.
MINI ŠKOLENIE VÝTVARNÝCH TECHNÍK
V priestoroch kostola sv. Vincenta de Paul, kde mávame svoje stretnutia prebiehala výstava
detských výtvarných prác. Využili sme túto skutočnosť a jedna mladá pani učiteľkavýtvarníčka nám prišla porozprávať o rôznych výtvarných technikách, ktoré sa jej osvedčili
v práci s deťmi.
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DOBROVOĹNÍCI PRE BARETSTOWN
Slovenské deti sprevádzame (chaperon a interpreter) v írskych detských medzinárodnych
onkologických táboroch. Tento rok tábory prebiehali v dvoch turnusoch, 6. - 15. jún (veľké
deti), 29. aug - 7.sept. (malé deti)
LETNÉ ONKO STRETNUTIE PRE „ODRASTENÉ DETI“
Aj v tomto roku sa stretli mladí ľudia (nad 18 rokov), ktorí boli liečení na onkologické ochorenia
a v minulosti absolvovali jeden z ročníkov KDN onkologických táborov. Stretnutie sa
uskutočnilo 27.8 – 3.9.2006 v obci Krompachy – Plejsy. Finančne túto akciu pokryla Liga proti
rakovine.
NÁBOR NOVÝCH ČLENOV
Pomocou plagátikov rozvešaných po školách, internátoch a krátkeho príhovoru v Univerzitnom
pastoračnom centre sa snažíme osloviť vysokoškolákov, ponúknuť im možnosť navštevovať deti
v nemocnice vo svojom voľnom čase. Tento rok k nám pribudlo 40 nových členov. Vďaka tým
aktívnym pribudlo viac dni v týždni, kedy chodíme na oddelenia.
PLAMIENOK (28.11 2006)
Naše pozvanie prijala Mudr. Jasenková, riaditeľka hospicu Plamienok a v priestoroch BSM sa
uskutočnila neformálna prednáška o detskej paliatívnej starostlivosti. Prínosom bola hlavne pre
medikov, zostal aj priestor na otázky, vďaka ktorým sme si mohli čo, to objasniť, pochopiť.
TEATRO WüNSTENROT
Vďaka sponzorom Divadlu Teatro Wünstenrot a spoločnosti Drevona sme dostali 40 lístkov pre
deti a našich členov do divadla na Vianočný muzikálový koncert. Využili sme túto príležitosť a
spojili sme túto kultúrnu akciu so stretávkou účastníkov letných táborov z okolia Bratislavy.
MIKULÁŠ 2006
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Vďaka projektu sme mohli nakúpiť mikulášske kostýmy, deťom sa páčili najmä čerti. Mohli sme
spraviť tri nezávislé skupiny a navštíviť všetky oddelenia nemocnice, od siedmeho poschodia po
mínus druhé, od tretej poobede do pol deviatej večer. Na oddelenie sme gitarou a spevom
vniesli vianočnú atmosféru. S jednou skupinou dokonca chodil zbor Boanerges. Pripravenými
hrami a súťažami sme deti rozveselili a nakoniec každé dostalo zaslúžený balíček. Tento rok
sme ich rozdali 300.
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Finančná správa KDN
V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené náklady a výnosy KDN za rok 2006. Hodnoty v tabuľkách
korešpondujú s hodnotami v účtovníctve KDN .
Klub detskej nádeje ďakuje všetkým, ktorí nám venovali svoje 2% v roku 2006. Získané peniaze
sme využili, a ešte stále využívame, na realizáciu našich aktivít, čím sme i s Vašou pomocou
mohli potešiť deti, ktoré to potrebujú.

Výnosy
Popis príjmu
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
2% z daní daňových pokladníkov
Úroky

Hodnota v
1 015 870,
52 467,
467 167,
395,

SK
00
90
00
90

Celkom

1 535 900, 80

Náklady
Aktivita
Administratíva

Kardio oddelenie

Psychiatrické oddelenie
I. a II. detská klinika
Malý onko tábor

Veľký onko tábor

Typ nákladov
Spotreba materiálu
Ostatné služby
SPOLU
Spotreba materiálu
Iné ostatné náklady
Cestovné
Ostatné služby
SPOLU
Spotreba materiálu
SPOLU
Spotreba materiálu
SPOLU
Spotreba materiálu
Cestovné
Ostatné služby
Iné ostatné náklady
SPOLU
Spotreba materiálu
Cestovné
Ostatné služby
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Hodnota v SK
6 513, 50
44 821, 50
51 335, 00
1 670, 00
792, 00
11 696, 00
21 863, 00
36 021, 00
1009, 50
1009, 50
209, 50
209, 50
34 183, 00
2 149, 00
331 823, 60
3 936, 00
372 091, 60
33 760, 20
3 199, 00
296 172, 40
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Kardio tábor

Iné akcie pre deti

Iné ostatné náklady
SPOLU
Spotreba materiálu
Ostatné služby
Iné ostatné náklady
SPOLU
Spotreba materiálu
Ostatné služby
SPOLU
Ostatné služby
Iné ostatné náklady
SPOLU

Celkové náklady

8 520, 00
341 651, 60
37 639, 50
190 279, 50
4 464, 00
232 383, 00
32 518, 00
16 805, 00
49 323, 00
169 536, 00
6 047, 24
175 583, 24
1 259 607, 44

Hospodársky výsledok celkom
1 535 900, 80 SK– 1 259 607, 44 SK = 276 293, 36 SK
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Budúcnosť KDN
V roku 2007 sa budeme naďalej snažiť plniť a rozvíjať všetky naše aktivity, a to
-

celoročne
o

o

-

-

-

-

-

-

-

navštevovať hospitalizované deti v DFNsP Kramáre na oddeleniach. Budeme sa
snažiť rozbehnúť navštevovanie ďalšieho oddelenia, v prípade, že nebudeme
môcť emocionálne podporovať deti na psychiatrii.
spolupracovať pri organizovaní medzinárodných onkologických táborov v Írsku
BarretsTown 2007
materiálne podporovať oddelenia DFNsP Kramáre
zefektívnenie komunikácie a lepšieho poznania sa členov KDN

o
o
január
o propagácia KDN – propagačné CD
o písanie projektov na letné tábory
február
o zimný tábor
o 2% - začiatok propagácie
marec
o posielanie CD deťom zúčastnených na zimnom tábore
o školenie pre členov KDN – výtvarné aktivity
o príprava letných táborov (1 kardio tábor, 2 onko tábory) – rozposielanie
prihlášok
o voľby koordinátorov KDN
apríl
o Benefičný koncert
o Deň narcisov
máj
o podrobná príprava 3 táborov – 2 onkologické a 1 kardiologický
o zdravotný výcvik pre vedúcich, ktorí sa zúčastnia na táboroch
jún, júl, august
o letné tábory
september
o príprava náboru nových členov, letáky, plagáty
o nákup materiálu na oddelenia
o nákup kancelárskych potrieb
o písanie projektov
o písanie záverečných správ pre sponzorov
o príprava zimného onko tábora, rozposielanie prihlášok
október
o nábor nových členov, začlenenie na oddelenia
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november
o jednodňové školenia pre členov KDN
o registrácia KDN ako poberateľa 2% v roku 2008
december
o
o
o
o

Mikuláš na oddeleniach DFNsP Kramáre
poďakovacie listy sponzorom
rozposielanie pohľadníc
výročná správa o stave KDN
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Kontakt
Sasinkova 2
813 72 Bratislava
www.kdn.sk
e-mail: kdnko@yahoo.com
Tel.: 0905/260835, 0910/905059
IČO: 307 868 35
Č.ú. 4001 034 403/3100

Ďakujeme ...
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