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Príhovor koordinátora
Milí čitatelia,
Máme za sebou ďalší rok a nastal čas príjemného bilancovania. Príjemného práve
preto, lebo rok 2018 bol plný zmysluplnej práce, skvelých zážitkov a hlavne plný
detského smiechu. Naše rady znova posilnilo množstvo nových dobrovoľníkov, ktorí
boli poctivo zaškolení a s radosťou sa pustili do návštev nemocníc a práce s deťmi.
Ako každý rok, tak aj tento sa uskutočnili tradičné víkendovky, letné či zimné tábory,
zbierky a rozdávania hračiek. KDN rodina sa rozšírila o ďalšie mesto, konkrétne do
Považskej Bystrice a verím, že tento trend bude len pokračovať. Nemocnice sú v
každom väčšom meste a sú plné detí, ktoré by určite uvítali nových kamarátov, hry a
smiech.
V roku 2018 oslávil Klub Detskej Nádeje okrúhle dvadsiate výročie a narodeniny sme
oslávili vo veľkom štýle. Nechýbali dve krásne a hlavne sladké torty, do tanca nám
hrali štyri skvelé kapely a v tombole bolo vďaka našim sponzorom mnoho
hodnotných cien. Dvadsať rokov je naozaj dlhá doba a pre mňa osobne je toto trvanie
Klubu Detskej Nádeje malý zázrak. Nepoznám žiadnu inú organizáciu, ktorá by
vydržala takto dlho len s pomocou neplatených dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní popri
svojich pracovných, či školských povinnostiach nezištne pomáhať a priložiť ruku k
dielu.
A práve v úžasných ľuďoch tkvie úspech KDN, oni sú našim základným pilierom a
zároveň nekonečnou hnacou silou. Práve vďaka nim verím, že tento rok bude ešte
lepší ako ten posledný, že KDN znova rozšíri svoje rady a znovu naplní svoju hlavnú
misiu. Dôkazom a zároveň obrovskou poctou pre nás je, že dobrovoľník roka
pochádza práve z našej organizácie. Okrem neho som v KDN spoznal množstvo
ďalších inšpirujúcich ľudí a nadviazal mnoho nových kamarátstiev.
Rád by som teda poďakoval všetkým v KDN za úžasný rok 2018, za všetku ich prácu
a čas venovaný či už priamo deťom v nemocnici a na táboroch, alebo pri organizovaní
jednotlivých akcií, písaní projektov, nábore a školení nových dobrovoľníkov,
manažovaní jednotlivých oddelení a všetkým ostatným. Je mi cťou byť súčasťou tejto
úžasnej KDN rodiny. Taktiež by som rád
poďakoval
všetkým
našim
sponzorom,
podporovateľom a fanúšikom, KDN je taká
úspešná aj vďaka Vám a veľmi si Vašu podporu
vážime.
Rok 2019 je pred nami, znovu nás čaká kopec
práce, ale úprimne sa na ňu teším. Lebo keď sa
spojí dobrá myšlienka a dobrí ľudia, dejú sa veľké
veci :)
Michal Kmeť
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Klub Detskej Nádeje
Klub Detskej Nádeje je občianske združenie, ktoré sa od roku 1998 snaží skvalitniť
život deťom hospitalizovaným na jednotlivých oddeleniach DFNsP Kramáre
v Bratislave a od septembra 2014 už aj vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J.A.
Reimana v Prešove a od februára 2015 aj na oddelení pediatrie vo Fakultnej
nemocnici v Trnave. V septembri roka 2018 sa nám podarilo rozrásť o ďalšiu „KDN
pobočku“ a svoje brány nám otvorilo detské oddelenie v Nemocnici s poliklinikou
v Považskej Bystrici.
Medzi naše hlavné aktivity patria podvečerné návštevy detí na oddeleniach, hrové
popoludnia a kreatívne dielne v nemocnici, návštevy detí Mikulášom,
organizovanie letných a zimných táborov a iných víkendových akcií pre deti s
kardiologickými a onkologickými ochoreniami, organizovanie benefičného koncertu
pre členov a všetkých našich sympatizantov.
Návštevy oddelení našimi dobrovoľníkmi sú spojené s množstvom hier, smiechu,
objatí, no niekedy sa deti vyžalujú zo všetkého, lebo rodina im nerozumie a doktori
nechcú počúvať. Pri našej činnosti je podstatný prvý kontakt s dieťaťom –
nadviazanie komunikácie tým správnym spôsobom, aby nedošlo k uzavretiu sa a k
neochote pridať sa k tým, ktorí sa hrať chcú. Dôležitý je aj individuálny prístup a
schopnosť vedieť improvizovať a nenechať sa odradiť. Neraz sa medzi
dobrovoľníkom a chorým dieťaťom vytvoria silné väzby.
Našimi dobrovoľníkmi sú prevažne študenti, ktorí sa deťom venujú v rámci svojho
voľného času. Avšak v poslednej dobe prevládajú pracujúci ľudia nad študentami
😊 Celé vedenie združenia ako aj celý chod združenia dobrovoľníkmi je založený
na báze dobrovoľnosti bez nároku na honorár. Odmenou za našu prácu sú
usmiate tváre a deti tešiace sa na ďalšiu návštevu, alebo na ďalšiu našu akciu.
„Úsmev patrí všetkým, aj mne, aj Tebe, aj im.”
Úsmev lieči minimálne srdce a dušu a preto naň netreba zabúdať ☺
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1.1.

Členská štruktúra

Rok 2018 bol pre KDN plný zmien. Od roku 2017 bola do vedenia zvolená ako
zástupkyňa koordinátora - Maťka Gajdošíková. K nej v roku 2018 boli zvolený nový
koordinátor Miško Kmeť a druhý zástupca koordinátora Miško Šterbák. A tak od
roku 2018 je KDN pod vedením troch eMiek.
V roku 2018 zostala vo svojej funkcii v Prešove koordinátorka dobrovoľníkov
Zuzka Mariňáková. Avšak zmena koordinovania nastala pre dobrovoľníkov na
oddelení pediatrie Fakultnej nemocnice v Trnave, kde doterajšiu koordinátorku
a zakladateľku KDN v Trnave Majku Krausovú nahradila Simonka Krajčírovičová.
Ako sme už spomínali v roku 2018 naša zástupkyňa koordinátora Maťka
Gajdošíková rozbehla KDN v Považskej Bystrici a stala sa tak aj koordinátorkou
dobrovoľníkov v Považskej Bystrici.
V priebehu roka 2018 nastali nové zmeny aj vo vedení jednotlivých oddelení v
nemocnici na Kramároch v Bratislave. „Starí“, ostrieľaní vedúci sa rozhodli
prenechať svoje pozície novým posilám.

1.2.

Vedúci oddelení

Oddelenie
I. detská klinika
II. detská klinika
Klinika detskej neurológie
Klinika detskej chirurgie – časť chlapci

1. polrok 2018
Michal Kmeť

Michal Čarnoky

Krisztína Szibilová
Frederika Fodorová
Naďa Gregušová

Klinika detskej chirurgie – časť dievčatá
Klinika detskej hematológie a onkológie –
veľké onko

2. polrok 2018

Zuzana Fľaková
Slávka Šatková
Veronika Janská

Martina Gajdošíková

Jozef Gontkovič

Klinika detskej hematológie a onkológie –
malé onko

Matúš Bohunický

Detské kardiocentrum NÚSCH

Vladimír Chudoba

Detská ortopedická klinika
Oddelenie pediatrie v Prešove

Oddelenie pediatrie v Trnave
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2. Výročia KDN
2.1.

Rozšírenie KDN do Považskej Bystrice

Tento rok sa nám podarilo rozrásť do ďalšieho mesta a od septembra 2018
navštevujú považskobystrickí dobrovoľníci detské oddelenie v Nemocnici
s poliklinikou
v Považskej
Bystrici. Dobrovoľníci sú pod
vedením našej zástupkyni
koordinátora
KDN
Maťky
Gajdošíkovej, ktorá sa vrátila
do rodného mesta a rozbehla
spoluprácu s nemocnicou.
Dobrovoľníci sa na oddelení
cítia veľmi príjemne a vítaní
za čo môže aj srdečné prijatie
od personálu oddelenia, detí
a rodičov.

2.2.

Oslava tretích narodenín KDN v Trnave

Už krásne tri roky KDN funguje
v Trnavskej nemocnici na detskom
oddelení. Naši trnavskí dobrovoľníci
s deťmi často kreslia, tvoria a hlavné
každý deň sa hrajú, rozprávajú
a rozdávajú úsmevy. Okrem detí sa
z našich dobrovoľníkov tešia aj
sestričky z oddelenia. Počas ich
povinností nemajú toľko času sa
povenovať deťom a v tomto ich veľmi
radi
zastupujú
práve
naši
dobrovoľníci. Naše Majka Krausová
ponechala žezlo ďalšej skvelej duše
Simonke Krajčírovičovej, ktorá od
druhého pol roka riadi trnavských
dobrovoľníkov.
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2.3.

Štvrté výročie KDN v Prešove

Už štyri roky funguje KDN v Prešove, vďaka čomu sa nám podarilo prepojiť západ
s východom a tešíme sa tomuto spojeniu ☺ A tešíme sa, že je prešovské KDN pevne
pod vedením Zuzky Mariňákovej.

2.4.

Už 20 rokov s Vami

KDN už nie je násťročné, ale vďaka dobrým srdciam ľudí, záujmu dobrovoľníkov sa
nám podarilo tento rok prekonať hranicu 20 rokov fungovania v Národnom ústave
detských chorôb Kramáre v Bratislave.
Keby sme mali opísať tieto roky v číslach
boli by to desiatky táborov, stovky a možno
aj tisíce táborových detí, tisíce hodín plné
organizovania, plánovania, venovania sa
deťom, rozdali sme milióny úsmevov,
milióny objatí, zahrali sa milióny hier.
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3. Aktivity KDN
3.1.

Aktivity pre deti hospitalizované na detských oddeleniach
v nemocnici v Bratislave, v Prešove, v Trnave a v Považskej
Bystrici

3.1.1. Návšteva oddelení
Ako každý rok, tak aj v roku 2018 navštevovali naši dobrovoľníci 7 kliník (9
oddelení) v NÚDCH Kramáre (I. detskú kliniku, II. detskú kliniku, Kliniku detskej
neurológie, Kliniku detskej chirurgie, časť dievčatá a časť chlapci, Kliniku detskej
hematológie a onkológie časť malé deti a časť veľké deti, Detské kardiocentrum
NÚSCH a Kliniky detskej ortopédie), oddelenie pediatrie Fakultnej nemocnice s
poliklinikou J.A. Reimana v Prešove,
oddelenie
pediatrie
Fakultnej
nemocnice
v Trnave
a detské
oddelenie v Nemocnici s poliklinikou
v Považskej Bystrici.

Naši
dobrovoľníci
každodenne
vo
večerných
hodinách
vypĺňali
hospitalizovaným
deťom
dlhé
večery
strávené
mimo
domova.
Dvojice,
trojice alebo štvorice
dobrovoľníkov sa s
deťmi hrali, maľovali s
nimi, spievali si, alebo
sa len tak rozprávali. Veď niekedy všetko, čo dieťa potrebuje je byť vypočuté a mať
pocit, že v tom nie je sám ☺
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3.1.2. Mikuláš v nemocniciach
Kde sa vzal, tu sa vzal, prišiel za deťmi Mikuláš. Okrem anjelov a čertov zobral so
sebou aj iné rozprávkové bytosti, aby všetci spolu vyčarovali úsmev na detskej
tváričke a veru, že bolo veľa úsmevu, spevu, tancovania, kreslenia a veľa iného...

Náš skvelý Mikuláš spolu s jeho pomocníkmi nezabudol ani na detské oddelenia
v Bratislave, v Trnave, v Prešove a v Považskej Bystrici a prišiel deti potešiť a
rozdať im balíčky
Príprava na Mikuláša však nie je len o tom rozdať balíčky, ale začala sa už oveľa
skôr. Vďaka naším šikovným dobrovoľníkom sme nákupy zvládli bez stresov a po
prevoze na určené miesto sme sa mohli zahrať na mikulášskych škriatkov, ktorí
všetko pracne a pilne pobalili.
Úsmev na tvárach detí nám bol dostatočnou odmenou za čas a tvrdú prácu, ktorú
sme do tejto akcie vložili. ☺

Mikuláš v Bratislave
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Mikuláš v Trnave

Mikuláš v Prešove
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Mikuláš v Považskej Bystrici

3.1.3. Vianočná pošta pre starkých
Zapojili sme sa do krásneho projektu Vianočná pošta s výzvou "Spravme Vianoce
neznámym starkým!". Naši dobrovoľníci s deťmi na oddeleniach v Bratislave a v
Považskej Bystrici vyrobili stovky vianočných
pohľadníc, ktoré naši dobrovoľníci pred sviatkami
naobálkovali a rozposlali. Dostali sme krásne
poďakovania. A my sa s jedným z nich radi
podelíme: "Pozdravy urobili seniorom veľkú
radosť. Veľká vďaka deťom, dobrovoľníkom a
vôbec všetkým, ktorí sa na tejto akcii podieľali. Je
krásne, že aj tí, ktorí sami potrebujú pomoc, chcú
pomáhať iným a takto napĺňajú pravé posolstvo
Vianoc. Ďakujeme ešte raz, deťom prajeme hlavne
skoré uzdravenie a návrat domov a všetkým, ktorí
sa o ne starajú veľa sily, trpezlivosti a veľa, veľa
príbehov so šťastným koncom.“
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3.2.

Aktivity pre deti hospitalizované v NÚDCH Kramáre,
Bratislava

3.2.1.
Vďaka

Hrové a tvorivé popoludnia

spolupráci

s vychovávateľkami

a ZŠ Limbová v NÚDCH Kramáre
zorganizovať
pár
hrových
a tvorivých popoludní v nemocnici,
ktoré
sme
zrealizovali
vďaka
prostriedkov získaných z asignácie
2% z dane.
V marci KDN dobrovoľníci, študenti
zo Spojená škola, Mokrohájska 3,
844 13 Bratislava, Creative Shows
a Adelka Vinczeová, my všetci sme
sa stretli a pre deti v nemocnici
pripravili program. Bavili sme sa
my, bavili sa deti. Za finančnú

podporu ďakujeme Nadácii ZSE.
Vďaka ktorej sme zorganizovali toto
kultúrne podujatie pre deti, ktoré
potešili divadelné predstavenia a
kúzelník. Po kultúrnom zážitku sa
s deťmi
ešte
zahrali
hry
a neodmietla naše pozvanie na hry
ani Adela Vinczeová.

Ďalšie
hrové
popoludnie
sa
uskutočnilo v apríli opäť vďaka
Nadácii ZSE a potešili sme tak deti
hospitalizované
v
NÚDCH
na
Kramároch. Úsmev im na tvárach
vyčarili Martin Nikodým, kúzelník
Ivan
Lučanič
a
naše
skvelé
dobrovoľníčky Vladka, Katka, Evka,
Monika, Anka, Táňa a Dominika.
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V septembri naše dobrovoľníčky
sa v rámci hrového popoludnia
hrali
s
deťmi
v
jedálni
v nemocnici. Ďakujeme veľmi
pekne za hry na popoludnie ako
aj na jednotlivé oddelenia
spoločnosti Kantar Health a
Terezke
Rerry
Škrípovej.
Terazka sa rozhodla darovať
svoje tringelty z brigády deťom
na hry na oddelenia.

3.2.2. Daruj hračku
V roku 2016 to bol ako nápad dvoch našich dobrovoľníčok Martiny Gajdošíkovej a
Vladky Bublavej, ktorý sa stal pravidelnou súčasťou nášho združenia, lebo vďaka
nim sa zapojilo veľa ľudí do akcie a podarilo sa vyzbierať veľké množstvo nových
hračiek, ktoré boli následne dobrovoľníkmi rozdané v Detskej fakultnej nemocnici s
poliklinikou Kramáre.

3.2.2.1. Dobový dobrý skutok
Rok 2018 odštartovalo pokračovanie krásnej akcie Daruj hračku kde sa dievčatám
podarilo vyzbierať ešte väčšie množstvo nových hračiek darovaných ľuďmi z ulice,
rôznymi organizáciami, našimi priateľmi
a priaznivcami. Nakoľko chceme, aby
akcia bola o deťoch pre deti, tak naši
dobrovoľníci sa prezliekli do kostýmov.
Tentokrát boli v dobových kostýmoch
a priblížili deťom časy minulé keď sa
ľudia oslovovali lady, markíz, lord a iné.
Za
spoluprácu
ďakujeme
Pixel
Federation a požičovni masky.sk a
samozrejme každému kto prispel kúpou
hračky.
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3.2.2.2. Divoký dobrý skutok
Divoké rozdávanie hračiek s indiánmi a s kovbojmi na detských oddeleniach v
NÚDCH, Kramáre, Bratislava sa uskutočnilo pre hospitalizované deti v posledný
školský deň, aby sme im yarovali úsmev na začiatku prázdnin. Ďakujeme všetkým
ľuďom čo prispeli a darovali hračky pre deti. Ďalej ďakujeme aj Dom Quo vadis,
Central - nákupné srdce
Bratislavy, zamestnancom
VGD Slovakia, spoločnosti
Makro,
Dobrá
krajina,
Masky.sk
za
krásne
kostýmy k rozdávaniu, za
krásne šatky BUFF s UV
faktorom pre onkologicky
liečení deti ĎAKUJEME
spoločnosti STG ELCON,
s.r.o. www.buff.sk. Za tlač
plagátov
k zbierke
ďakujeme NJ-Print.

3.2.2.3. Strašidelný dobrý skutok
Vďaka sponzorom Ernst & Young,
SIEBERT + TALAŠ, Dom Quo vadis a
každému kto prispel do zbierky
hračiek,
sme
v
NÚDCH
na
Kramároch postrašili a veríme, že aj
potešili deti na 1. a 2. detskej
klinike,
na
detskej
neurológii,
ortopédii, chirurgii, kardiológii a
detskej pohotovosti.
Vyhrali sme sa dosýta, odchádzali
sme unavení, ale potešení, že sme
aspoň trošku deti rozveselili
a vyčarovali im úsmev. Pre deti
boli pripravené rôzne aktivity ako
napr. puzzle, vytváranie živých
múmii, strašidelné kolky a iné.
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3.2.2.4. Vianočný dobrý skutok
Vďaka pomoci a darom do našej zbierky hračiek Daruj hračku - Vianočný dobrý
skutok a tiež vďaka všetkým dobrovoľníkom, ktorí dňa 20. decembra spravili deťom
Vianočný
večer.
Deťom
hospitalizovaným
v
NÚDCH
Kramáre vykúzlili úsmev na tvári
a každé dieťa, ktoré sa v tom čase
nachádzalo v nemocnici obdŕžalo
darovanú hračku.
O vianočnú náladu sa postarali
všetci prítomní svojim spevom,
vianočným oblečením a dobrou
náladou.

3.2.3. Sokoliari na Kramároch
V máji až z ďalekých
Štiavnických
Baní
prišli
navštíviť
choré
deti
do
NÚDCH
na
Kramároch
vzácni
operení
hostia.
Hospitalizované
deti
navštívili sokoliari so svojimi
operenými
kamarátmi.
Študentom
a
pánovi
riaditeľovi zo sokoliarskej
školy veľmi pekne ďakujeme
za návštevu a rozveselenie
detí. Bol to pre nich veľký
zážitok.

3.2.4. Letné kino na Kramároch
🎥🎞️🍿 A prečo neurobiť letné kino priamo na oddelení detskej onkológie v
Bratislave a rovno zo všetkým čo k tomu patrí. Pondelok 30.7. sme aj so
spoluprácou organizácie Deťom s rakovinou n.o. vytvorili v priestoroch herne letné
kino a vďaka darom nechýbali ani čerstvo vyrobené pukance prostredníctvom
popkornovača, originálne sáčky od Cine-Max Bory Mall a tombolové dary vďaka
darom od dm drogerie markt Slovensko, Versa Media Šikovníček, Zuzany
Fodrekovej, Beaty Funovej, Eleny Pavlíkovej a Jany Dufalovej.
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Deti mali možnosť zahlasovať za tri
rozprávky a vyhrala rozprávka
Zootopia
🐰🦊🐑🦁.
Deťom,
rodičom aj naším dobrovoľníkom sa
mooc páčilo a už teraz sa všetci
tešíme na pokračovanie tejto milej
akcie.
V pondelok 20. augusta sme si
zopakovali večerné kino na oddelení
detskej hematológie a onkológie
🎬🍿 Tentokrát vyhral film Na
vlásku a vďaka Cinema City Slovensko Aupark sme sa s deťmi cítili ako v
ozajstnom kine vďaka popcornu a krabičkám naň 🎦🍿 Z dôvodu hnačkovej virózy
bolo detí pomenej, ale keď si nemohli všetky deti užiť s nami film, tak si aspoň
pochutnali na skvelom popcorne na izbe🍿.

3.3.

Pre KDN od Vás, od nás - Vianočné Trhy

V decembri sme sa v spolupráci s tvorivým tímom KDN a hlavne vďaka kreativite a
šikovnosti členov tohto tímu mohli zúčastniť vianočných trhov v UPeCe V Mlynskej
doline, kde si študenti a návštevníci trhov mohli zakúpiť
originálne dekorácie, pohľadnice a iné výrobky, ktorými
podporili fungovanie Klubu Detskej Nádeje.
Počas sviatkov myslíme viac na druhých ako na seba.
Svoje srdcia otvorili učitelia a žiaci ZŠ Vazovova, ktorí sa
rozhodli venovať časť zisku z vianočného predaja
deťom...
DETI PRE DETI
A vďaka ich dobrote
putovalo do nášho združenia 300 Eur na aktivity pre
deti s onkologickým ochorením. Srdečná vďaka všetkým.
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3.4.

Aktivity pre deti s onkologickým ochorením
Vďaka Lige proti rakovine a jej finančnému
príspevku sme v roku 2018 mohli zorganizovať
4 podujatia pre deti s onkologickým ochorením a ich
súrodencov do 18 rokov.

Termíny a miesta pobytov:
• Zimný onko tábor 2018 pre deti od 7 do 18 rokov od 7.3. do 11.3.2018
v rekreačnom zariadení Gejdák, Ružomberok
• Letný onko tábor 2018 (menšie deti) od 6 do 12 rokov od 30.6. do 8.7.2018,
v obci Stará Turá, na chate Javorinka.
• Letný onko tábor 2018 (teenageri) od 13 do 18 rokov od 30.6. do 8.7.2018,
v obci Stará Turá, na chate Javorinka.
• Zdravotnícka
víkendovka
pre
deti
od
7
do
19
rokov
s
onkologickým a kardiologickým ochorením od 23. 11 do 25.11.2018
v penzióne Gejdak v Ružomberku.

3.4.1. Zimný onko tábor
Zimný onko tábor 2018 pre deti od 7 do 18
rokov sa konal od 7.3. do 11.3.2018 v
rekreačnom zariadení Gejdák, Ružomberok.
Pre deti bol zabezpečený bohatý program
a deti naplno využívali aj vnútorný bazén
v zariadení.
Bazén využívali aj počas krúžkov na
bazénový aerobik, okrem iného deti mali
zabezpečené aj iné krúžky ako napr.
spoločenské hry, výtvarný krúžok, šikovné
ručičky a ako by to bolo keby na zimnom
tábore chýbal zimný krúžok – hokej.
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3.4.2. Letný onko tábor
20-ty ročník táborov pre
deti
s
onkologickým
ochorením sa konal opäť
vďaka
nášmu
generálnemu partnerovi –
Liga proti rakovine SR,
ktorá tábor financovala z
22.
ročníka
verejnej
zbierky
Deň
narcisov
2018.

V tomto roku sa „malý“ a
„veľký onko konal pod
jednou strecou v RZ Priedhorie, Pružina. A my Vám prinášame krátku správu z
veľkého onko tábora (deti vo veku 12-18 rokov).

Program pre menšie deti
Letný tábor KDN pre deti od 6 do 12 rokov sa
tento krát konal v obci Pružina v rekreačnom
zariadení Priedhorie pod hlavným vedením našej
dobrovoľníčky Lenky Kružlicovej.
Tajný agenti boli povolaní z celého sveta na
supertajnú misiu, aby zachránili svet. Úlohou
detí bolo prísť na to kto ohrozuje svet a zastaviť
ho. Vďaka spojeniu síl sa nám nakoniec podarilo
zistiť kto je za tým a zachrániť svet.
Pekná príroda v okolí chaty nám ponúkla veľa
možností na program. Ako správni agenti sme sa

naučili špiónskym praktikám. Po
oddychu nasledovali krúžky, kde
si deti mohli vyskúšať ako sa
strieľa zo vzduchovky, mohli sa
zúčastniť jogy, krúžku šikovných
rúk či krúžku prežitia v divočine.
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Vďaka sponzorom sme si mohli
počas táboru užiť aj výlet. Nakoľko
bolo chladnejšie počasie tak sme sa
boli pozrieť do kina na špiónsky film
Psí detektív a zahrať si laser game.
Prišli nás navštíviť aj policajti so
psami,
Zuzka
Vačková
vďaka
spoločnosti NaturaMed, ktorá nám
pripravila doobenajší program plný
stanovíšť. Ďalej nás navštívil Separ
s jeho
skupinou,
motorkári
a limuzína.

Program z veľkého onka:
Nášho tábora sa tento rok zúčastnilo 7 vedúcich a
18 detí (8 dievčat, 11 chlapcov). Počas týždňa sme
toho zažili veľmi veľa. Dokonca nás sprevádzala
celotáborová hra, kde sa museli zbierať body. Za
určitý počet bodov vznikla výhoda, ako napríklad
možnosť výmeny tímu, chvíľku meškať na program,
neskorší budíček alebo zalietať si dronom.
Zahrali sme sa všedné i nevšedné hry, zvolili sme si
svoju Miss KDN, hľadali poklad, zachránili
čarodejnicu počas nočnej hry alebo súťažili, kto prvý
dobyje pevnosť Boyard. Dokonca nám prišli
spríjemniť program motorkári, ktorých sme naučili
hrať Hutututu, policajti so svojimi psami, limuzína,
Zuzka Vačková či raper Separ.
Počas toho týždňa, ktorý ubehol ako voda,
sme sa zúčastnili aj výletu v Žiline. Zahrali
sme si Laser Game – pre mnohých to bola
novinka. Oddýchli pri pozeraní rozprávky
Psí detektív a počas rozchodu doplnili
zásoby.
Cestu
autobusom
sme
si
spríjemnili hrou na gitare a spomienkami
na predošlé tábory.
A ako tábor hodnotia deti?
Korny: Pačilo sa mi tam veľmi moc.
Naučili sme sa hrať nové hry, ale aj
zopakovali si tie čo sme dlho nehrali. Kolektív a ľudia boli veľmi prijemní, sadla
som si so všetkými, spoznala nových a stretla so starými. Niektorých z nás zaujali
motorky, Separ, Zuzka Vačková či limuzína.
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Jakub: Na tábore bolo super. Nočná hra
sa mi veľmi páčila. Taktiež sa mi páčila
opekačka, keď sme všetci boli spolu. Ale aj
tak sa mi najviac páčil posledný večer, keď
sme hrali spoločenské hry, popíjali
hroznovú šťavu od Matyšáka a mali s
malými mini diskotéku.
Kika: Na tábore sa mi všetko páčilo,
kolektív super, vedúci tiež. Najlepšie
zážitky, z ktorých mi plakalo srdiečko od
šťastia bolo keď prišli motorkári a ja som
sa zoznámila s jednou babou, ktorá mi
požičala bundu a prilbu. Dokonca som sa mohla previezť na motorke. To bolo top!
Ale aj všetko ostatné, ako napríklad Separ, policajti a limuzína. Takže na tento
tábor nezabudnem a už sa neviem dočkať ďalšieho.
Daniela: Podľa mňa tam bolo všetko super. Hlavne opekačka a výlet, ktorý bol
najlepší. Ale aj ostatný program bol super. Dokonca som sa tam ani raz nenudila!
Veľmi sa mi páčilo, že animátori boli super a mali k nám taký kamarátsky prístup.
Jakub: Na KDN tábore som rád pretože
sme všetci jedna veľká rodina, či už
veľkáči alebo malkáči. Všetci držíme
spolu, smejeme sa spolu. Ale najviac sa
mi páči odhodlanie a kreativita našich
animátorov, ktorí vždy vymyslia program
tak, aby sa každý z nás pobavil.
Oceňujem aj ich ochotu nám pomôcť i
poradiť a aj to, že nám každému dokážu
vyčariť úsmev na tvári. A čo sa týka
samotného tábora, všetko bolo super,
užil som si ho na plno.
***
Naša vďaka patrí aj VGD Slovakia, Sedita, Zdravie z Nórska, Grid Laser
Aréna + Game Room Žilina, Polícia Slovenskej republiky, Lincoln PB, Separ,
DMS, Daffer – Dobré papiernictvo, Víno Matyšák. Sekáči Motoklub, Šakali
Púchov, moto klub, Trinitas MC Slovakia,Nestlé, Potravinová banka
Slovenska a Esyp s.r.o.
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Aktivity pre deti s kardiologickým ochorením

Tohtoročný kardio tábor sa konal
od 13. – 22. júla v malej dedinke
Kokošovce, ktorá sa nachádza
neďaleko Prešova. Jeho realizácia
bola možná vďaka:
•

•

•
•
•
•

Nadácii pre deti Slovenska z
verejnej
zbierky
Hodina
deťom
2018
–
projekt
„Posilnime srdcia“,
projektu „Radosť pre srdcia“
v rámci zamestnaneckého
grantového programu Euro k
euru 2018 Nadácie Slovenskej sporiteľne,
Nadačnému fondu Dell v Nadácii Pontis,
Zamestnaneckému grantovému programu Nadácie Orange,
Dobrej krajine v rámci projektu „Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné
deti“
a darovaným 2% z daní.

Príchod na tábor bol ako každý iný. Keď sme dorazili do rekreačného zariadenia
Zelený Breh, tak sme sa rozdelili do izieb. Potom nasledovalo vysvetľovanie
pravidiel atď., no ešte sme netušili, čo nás na tábore čaká.
Samotný tábor už taký obyčajný
nebol. Hneď v prvý deň sme
všetci boli povolaní na tajnú
misiu ZACHER, čo bol krycí
názov pre
misiu “zachráň
Európu”. Bolo nás 35 agentov a
s prácou tajného agenta nás
oboznamovalo 10 vedúcich. Tiež
nás
sprevádzala
špeciálna
agentka Z, ktorá sa starala o
naše
zdravie.
Boli
sme
oboznámení s tým, že na
Európu útočí silný nepriateľ.
Išlo o nepriateľskú organizáciu
HYDRA, na čele ktorej stál veľmi
nebezpečný človek, deti ho volali HYDRANT :). Avšak názov tejto organizácie sme
nemohli vyslovovať nahlas, pretože tak by sme ich privolali a narobili by v našej
krajine obrovské škody.
Svoju nebezpečnú silu Hydry prejavili už za krátky čas nočným útokom. Skrývali sa
v lese v okolí našej chaty, no postupne sa nám ich podarilo všetkých pochytať a
odniesť na našu základňu, pričom sme sa dozvedeli, že ich cieľom je obsadiť celú
Európu. Naša úloha bola týmto jasná. Vybrali sme sa na cestu naprieč Európou
zachraňovať.
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Prvou krajinou, kde sme sa zastavili bolo Nemecko. Odmenou za pomoc tejto
krajine bolo to, že nás Nemci naučili rôznym zručnostiam a priblížili nám ich
zmysel pre poriadok, precíznosť a vytrvalosť. Ďalej sme pokračovali do Talianska,
kde sme našli záhadnú mapu. Tá nám ukázala cestu k prístroju, ktorý nám mal
pomôcť Hydry zničiť.
Súboj o Európu bol samozrejme vyčerpávajúci a už sme boli unavení, tak sme sa
vydali na výlet, aby sme si na chvíľku oddýchli. Navštívili sme slovenské Opálové
bane, ktoré sú vďaka tomuto krásnemu drahokamu svetovo cenené. Aj keď vidieť
opál je obrovský zážitok, tak nezabudneme ani na neskutočnú zimu, ktorá tam
bola. Okrem toho sme sa pozreli aj na Košickú ZOO, kde bolo zaujímavé sledovať
napríklad kŕmenie tuleňov a nechýbala ani návšteva Spišského hradu.
Po návrate na základňu sme boli poverení ďalšou misiou. Pomohli sme Veľkej
Británii oslobodiť kráľovnú, ktorá bola Hydrami unesená. V Rusku zas mali izby z
ktorých sa dalo utiecť,
len ak sme vyriešili
hlavolam, za ktorý sme
dostali kľúč. Nakoniec
sme
všetky
indície
rozlúštili, našli kľúč a
dostali sa von. Povolali
nás aj do Francúzska,
aby sme pred Hydrami
zachránili
umelecké
diela z Louveru.
Po návrate domov na
Slovensko sme zistili, že
nepriateľ sa dostal až k
nám.
Našli
sme
partizánov,
ktorých
zranili a tak bolo potrebné sa o nich postarať a vyliečiť ich. Uniesli nám aj jednú
agentku, ktorá sa však zachránila a podarilo sa jej zistiť, kde majú Hydry základňu,
v ktorej ukrývajú poklad. Neváhali sme a išli sme do boja. Dokonca sa nám
podarilo zajať aj toho najnebezpečnejšieho. Osud Európy bol zachránený a poklad
sme si rozdelili.

3.6.

Spoločné onko – kardio aktivity

Zdravotnícka víkendovka
Od 23.11.2018 do 25.11.2018 sa v Penzióne Gejdák, Ružomberok stretlo 36 detí s
kardiologickým a onkologickým ochorením. Celý víkend bol pre deti bezplatný
vďaka finančným prostriedkom Nadácie pre deti Slovenska v rámci grantového
programu Hodina deťom, Ligy proti rakovine SR z výťažku 22. ročníka zbierky Deň
narcisov a Dobrej krajine, darcovskému portálu Nadácie Pontis.
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Tím
dobrovoľníkov
formou
neformálneho vzdelávania oboznámil
deti s historickým vývojom lekárstva
od čias Hipokrata, cez červený kríž
až
po
svetovú
zdravotnícku
organizáciu.
Teoreticky
a
aj
prakticky sa snažili naučiť deti, čo
treba robiť, ak sa človek ocitne v
život ohrozujúcom stave, ale aj ako
si pomôcť pri bežných poraneniach.
Nazrite do spoločných dní:
Piatok: Prešli sme si začiatky
medicíny, od Hipokrata, ktorý chcel od detí aby išli do sveta učiť sa umeniu
medicíny a zbierali lekárske poznatky. Postupne došli na to, ako fungujú pľúca,
ako sa postarať o človeka, ktorý padol v lese, prečo má moč rôzne farby a chute,
prečo sa človek zadýcha pri fyzickej námahe, aké krvné skupiny poznáme plus ich
kombinácie. Dozvedeli sa viac o pitvách či orgánoch a v neposlednom rade, bola
reč aj o ľudských zmysloch.
Sobota: Začalo sa hneď zhurta a to veľkým bojom medzi dvoma veľmocami,
Rakúsko-Uhorskom a Francúzskom. Keď sa v roku 1859 mladý Švajčiar Henry
Dunant rozhodol zorganizovať prvých dobrovoľníkov na pomoc raneným vojakom v
bitke pri talianskom Solferine, ešte netušil, že kladie základ najväčšej humanitárnej
organizácie na svete. Jeho myšlienkou bolo postarať sa o zranených, bez ohľadu na
to, za koho bojovali. A takto sme sa dostali ku vzniku Červeného kríža – deti
diskutovali či je dôležitý a aké má princípy.
Poobede sme mali najdôležitejšiu časť programu. Naučili sme ich poskytovať KPR,
aj s pomocou videí od Baštrnga. Následne si resuscitáciu mohli aj prakticky
vyskúšať na figuríne, ktorá bola požičaná priamo z červeného kríža. Ďalej ako
pomôcť človeku, ktorý sa dusí, ako dať človeka do stabilizovanej polohy a správne
obväzovanie zranení. Jednoducho celý postup vyhodnocovania ležiaceho človeka,
od bezvedomia po zástavu srdca.
Náročný deň sme ukončili relaxáciou, pretože, ak chce človek pomáhať, musí byť
sám v duševnej pohode, a tak sme sa vyjašili sme v bazéne, uvoľnili svoje telo
cvičením jógy, doplnili energiu so smoothie, užili si manikúru, pomasírovali sa a
zahrali spoločenské hry.
Nedeľa: Ráno sme si náš program spestrili jazdou na koňoch, potom nasledovala
hra menom Pandémia. Deti museli prísť na to, že spolupráca je veľmi dôležitá,
pretože inak nezvíťazia nad zákernými chorobami, ktoré sa postupne šírili. S tým
súvisela aj diskusia, prečo existuje WHO a ako pomáha zabráneniu šíreniu sa
nebezpečných chorôb, ale aj prečo je vakcinácia dôležitá.
Najdôležitejšia je pre nás spätná väzba účastníkov, a tak sa vždy pýtame:
•

Najviac sa mi páčili prednášky a že som si to následne mohla vyskúšať aj na
figuríne.
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Zaujímavý program, motivačky, všetky hry a stanovištia boli super.
Páčili sa mi rôzne hry a super vedúci.
Čo sa mi páčilo? … všetko, ale konkrétne ako sme si mohli vybrať a
zapisovať sa na sobotný večerný program.
Všetko sa mi páčilo. Bolo to tu megáá.
Program bol pekne prepracovaný -> super kolektív.
Priateľská atmosféra ako vždy. Znovu mám dobrú náladu.
Veľmi sa mi páčila téma víkendovky, keďže si myslím, že to je dosť dôležité

3.7. Aktivity pre dobrovoľníkov
3.7.1. Pravidelné KDN školenia dobrovoľníkov
Aj v roku 2018 sme pokračovali s nábormi
dobrovoľníkov prostredníctvom úvodného
školenia, kde sa dozvedeli záujemcovia
o všetkých našich aktivitách, základné
pravidlá a zásady návštev oddelení, čo sa
na oddelení môže a čo nie.
Tieto školenia sa vedú interaktívnym
spôsobom a samotní záujemcovia sa už na
školení môžu naučiť zopár taktík ako
s deťmi. Záujemcom sa takéto stretnutia
páčia, lebo ešte pred tým, ako idú prvý raz
na oddelenie, majú možnosť na neostro si
precvičiť svoje správanie a reakcie.
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3.7.2. Supervízne stretnutia s onko dobrovoľníkmi
Pravidelné supervízne stretnutia dobrovoľníkov, ktorí pôsobia na oddeleniach
detskej onkológie na Kramároch, nechýbali ani v roku 2018, keďže sú povinnou
podmienkou pre dobrovoľníčenie na
onko oddelení. Naši onko dobrovoľníci
sú pod vedením psychologičky Mgr.
Lucky Alakšovej z Onkologického ústavu
sv.
Alžbety.
Na
stretnutiach
si
vymieňajú
vzájomné
zážitky
a skúsenosti z oddelenia, pričom vždy je
pre nich vždy pripravená aj zaujímavá
téma
týkajúca
sa
onkologických
ochorení, psychického stavu a vývoja
detí a i., ktoré môžu dobrovoľníkom
pomôcť pri ich práci na oddelení.

3.8. Dávame o sebe vedieť
3.8.1. Facebook
Ani KDNko nechýba na najobľúbenejšej sociálnej sieti a preto naši priaznivci tu
mohli počas celého roku 2018 sledovať naše aktivity. Čo, kde, s kým sme podnikli a
komu sme tým pomohli. Všetky tieto informácie sú tu:

https://www.facebook.com/klubdetskejnadeje/

3.8.2. Instagram
V roku 2018 sme začali zdieľať naše aktivity aj na sociálnej sieti Instagram.

https://www.instagram.com/klub_detskej_nadeje/?hl=sk

3.8.3. Narodeninový koncert
4.októbra sa uskutočnil náš tradičný benefičný koncert avšak tento rok bol o to
viac špeciálny, že sme oslavovali 20 rokov združenia. „Miestom činu“ boli tentoraz
priestory v KC Dunaj. Celý koncert sa niesol v oslavnom, rodinnom duchu a v
stovkách objatí, keďže práve na tomto mieste sa stretli okrem dobrovoľníkov z
nemocníc a z táborov aj táborové deti. Naši priaznivci, priatelia, podporovatelia.
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Naši priaznivci, priatelia, alebo len okoloidúci sa
tešili z pozvaných interpretov.
Vystúpili Janais, Peter Prochádzka, Puding Pani
Elvisovej a skupina Polemic.
Celým koncertom sprevádzal Stano Staško z 3T – Tri
Tvorivé Tvory.
Ako minulý rok, tak aj tento rok na koncerte bola
pripravená aj tombola. Aj vďaka zaujímavým darom
od darcoch tombolových cien sme vyzbierali na
tombolových lístkoch viac finančných prostriedkov,
ktoré boli použité na financovanie letných táborov
pre deti.

3.8.4. Dražili sme dres od Peťa Sagana
Ďakujeme Petrovi Saganovi za venovanie
originálneho tímového dresu s podpisom
a poďakovanie patrí aj Andrejovi Škrekovi za
vybavenie dresu pre našu organizáciu.
Dres sme dražili prostredníctvom certifikovanej
nemeckej aukčnej stránky unitedCharity.de.
Dres sa vydražil za krásnych 913 EUR, ktoré
boli použité na aktivity pre deti.
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Darcovský maratón – 24 hodinovka

24 hodín, celý deň 22. august, mohli Ľudia v rámci Darcovského maratónu
podporiť aj náš projekt na portáli www.dobrakrajina.sk "Majú choré srdiečko, ale
chcú byť ako iné deti" a podporiť tak náš kardio tábor a iné aktivity pre
kardiologické
deti
Sme tu už viac ako 10
rokov pre nich, ale len
vďaka Vašej podpore
môžeme
organizovať
tábory, ktoré sú pre
kardiologické deti a ich
súrodencov
úplne
bezplatné, lebo "Úsmev
patrí všetkým, aj mne,
aj Tebe, aj im!"

3.8.6. Trh dobrovoľníctva
Aj tento rok sme sa prezentovali v rámci trhu dobrovoľníctva dňa 15. septembra
2018. Náš stôl obsluhovali naše dobrovoľníčky, ktoré veľmi radi odpovedali na
všetky otázky a dotazy od potenciálnych záujemcov o dobrovoľníctvo. O tom, že nás
prezentovali dobre svedčí aj fakt, že viacerí záujemcovia sa zúčastnili náborového
školenia a do dnešného dňa sú pravidelnými dobrovoľníkmi nášho združenia.
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3.8.7. Oceňovanie Srdce na dlani 2018
Keďže naši dobrovoľníci vykonávajú svoju prácu bez nároku na odmenu a bez
finančných príspevkov, jednou z možností ako im môžeme poďakovať za ich skvelú
prácu je, že sa zapájame do akcie oceňovanie Srdce na dlani, ktorá pri príležitosti
Medzinárodného dňa dobrovoľníkov 5. decembra každoročne odovzdáva oceňovanie
najlepším projektom a dobrovoľníkom za daný rok. Podujatie sa konalo pod
záštitou Bratislavského dobrovoľníckeho centra.
V roku 2018 našimi nomináciami na Dobrovoľníka roka 2018 boli:
•
•
•
•

Jozef Gontkovič – Koordinátork dobrovoľníkov
Michal Šterbák – Dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti
Martin Chovanec – Dobrovoľníctvo v oblasti zdravotníctva
Mirka Jánošíková - Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc v organizácii

Sme nesmierne vďační, že ich máme v našej KDN rodine, a že svojou
prácou pomáhajú chodu KDN a motivujú tým mnohých. Poďakovanie patrí všetkým
naším dobrovoľníkom, ktorí svoj čas venujú KDNku a deťom.
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3.8.8. Predajné trhy v Swiss Re
Aj tento rok sa v priestoroch spoločnosti
Swiss
Re
uskutočnili
veľkonočné
a vianočné trhy kde naši dobrovoľníci
predávali výrobky. Výťažok z predaja
výrobkov bol použitý na naše aktivity
pre deti.

3.8.9. Prednášanie na konferencii
„Hľa dobrovoľník“
V septembri naša dobrovoľníčka Martina
Gajdošíková prednášala na konferencii Hľa
dobrovoľník,
ktorú
organizoval
Žilinský
Samosprávny Kraj v spolupráci so Žilinské
dobrovoľnícke
centrum
o
dobrovoľníctve
v nemocniciach. Aj robiť osvetu je naším
poslaním.

3.8.10. Pomoc na konferencii pre rodičov onkologických detí
Naši dobrovoľníci sa v sobotu 15.9. zúčastnili konferencie pre rodičov detí, ktoré sa
liečili/liečia na onkologické ochorenie
organizovanej neziskovou organizáciou
Deťom s rakovinou n.o. a oddelením
detskej hematológie a onkológie na
Kramároch, ktorá sa konala v DoubleTree
by Hilton. Naši dobrovoľníci robili čo vedia
najlepšie a to zabávali deti, kým sa rodičia
"vzdelávali". Bolo nám cťou pomôcť a byť
súčasťou takej prospešnej a milej akcie.
Je to krásna ukážka toho, že pomáhať si
treba aj medzi organizáciami, nakoľko
nám ide o rovnakú vec s odlišným
prístupom, čo v konečnom dôsledku sa
vzájomne dopĺňa a tvorí jeden celok.
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3.8.11. KDN na letnom teambuildingu spoločnosti VGD
Slovakia s.r.o.
Naši dobrovoľníci sa zúčastnili teambuildingu spoločnosti VGD Slovakia s.r.o., kde
okrem odprezentovania našich aktivít sa spolu so zamestnancami spoločnosti
zúčastnili pripravených aktivít a stanovíšť. Každý z dobrovoľníkov viedol malý tím a
tým
sa
začlenil
medzi
zamestnancov
spoločnosti.
Dobrovoľníkom
sa
veľmi
páčilo
a
ĎAKUJEME
spoločnosti VGD Slovakia, jej
partnerom a zamestnancom
za srdečné prijatie našich
dobrovoľníkov. Bola to pre
nás
veľmi
obohacujúca
skúsenosť.

4. Financie
Získané prostriedky v roku
2018
Bratislavský samosprávny
kraj
Ernst and Young
Swiss Re
Pixel Federation
ZŠ Trstín
ZŠ Vazovova, Bratislava
Medzisúčet
Dobrá krajina
Nadácia Dell
Nadácia SLSP
Nadácia pre deti Slovenska
Medzisúčet
Liga proti rakovine SR
Naturamed
Medzisúčet
Fyzické osoby
Spolu

Suma (€)

Využitie

1 000,00
300,00
100,00
200,00
400,00
300,00
2 300,00
847,89*
1 500,00
2 400,00
3 000,00**
7 747,89
12 000,00
1 000,00
13 000,00
4 587,00

Akcie pre deti hospitalizované v nemocnici v BA, TT, PO a
PB.

Akcie pre deti s kardiologickým ochorením

Akcie pre deti s onkologickým ochorením
Dary neviazané na konkrétny účel – využité podľa potreby
na dosahovanie cieľov združenia.

27 634,89

* 714,11 eur bolo na účrt pripísaných začiatkom roka – financie vyzbierané, vyčerané a vyúčtované v roku 2017. 133,78 ur
pripísaných na účet v júli 2018. Prostriedky vyčerpané a vyúčtované v roku 2018.
**z Nadácie NDS nám bolo schválených 4 000,00 eur. Zvyšné prostředky budú na účet pripísané až v roku 2019 po podaní
záverečnej správy a kompletného vyúčtovania prostriedkov.
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Výdaje - využitie finančných prostriedkov v roku 2018 (2% + dotácie a iné prostriedky)
8 957,60 €
Akcie pre deti a mládež s kardiologickým ochorením

26,15%

12 789,10 €

37,34%

5 035,30 €

14,70%

4 614,93 €

13,47%

860,00 €

2,51%

785,59 €

2,29%

1 084,82 €

3,17%

122,35 €

0,36%

Akcie pre deti a mládež s onkologickým ochorením
Spoločné akcie pre deti a mládež s kardiologickým a onkologickým
ochorením
Zabezpečenie aktivít pre deti hospitalizované v BA, TT, PB a PO
Vzdelávacie akcie pre dobrovoľníkov
Administratívne náklady na organizáciu aktivít pre deti a dobrovoľníkov
Propagácia
Poplatky a úroky
Spolu

34 249,69 € 100,00%

2 % za rok 2017, prijaté v roku 2018 činili 11 098,85 eur.
Celý obnos bol ponechaný na aktivity do roku 2019.
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Využitie 2 % - za rok 2016, prijaté na účet v roku 2017, vyúčtované do konca roka 2018
Akcie pre deti a mládež s kardiologickým ochorením
1 056,95 €
Akcie pre deti a mládež s onkologickým a kardiologickým ochorením (společné) 1 031,45 €
Zabezpečenie aktivít pre deti hospitalizované v BA, TT, PB, PO
2 656,23 €
Vzdelávacie akcie pre dobrovoľníkov
860,00 €
Administratívne náklady na organizáciu aktivít pre deti a dobrovoľníkov
480,89 €
Propagácia združenia
274,64 €
Spolu
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Kontakt
Sasinkova 4
P.O.BOX 81289
811 08 Bratislava
www.kdn.sk
e-mail: kdn@kdn.sk
klubdetskejnadeje@gmail.com
IČO: 307 868 35
Č.ú. 4001 034 403/3100

Ď a k u j e m e ...
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