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1 O nás
„Úsmev patrí všetkým, aj mne, aj tebe, aj im
Zopár základných informácií:
 sme dobrovoľníci, prevažne mladí ľudia, vysokoškolskí študenti;
 od roku 1998 navštevujeme deti hospitalizované v DFNsP Kramáre v Bratislave prichádzame po návštevných hodinách s hlavou plnou nápadov a pripravených hier,
odchádzame s pocitom, že svoj čas sme darovali tým, ktorí si to zaslúžia;
 organizujeme kultúrne, hrové a kreatívne popoludnia pre deti hospitalizované v DFNsP
Kramáre v Bratislave;
 organizujeme tábory pre deti s onkologickým a kardiologickým ochorením;
 organizujeme benefičné koncerty, víkendové akcie pre deti a našich členov.

1.1 Voľby
V marcových voľbách boli jednohlasne zvolení:
 na post koordinátora: Bc. Marek Pribula
 na post zástupcu koordinátora: PaedDr. Jana Horváthová, Ing. Lucia Šimurková

1.2 Vedúci oddelení
Pravidlom býva, že každé oddelenie má svojho vedúceho, styčnú komunikačnú osobu pre
dobrovoľníkov daného oddelenia. V minulom roku funkciu vedúceho oddelenia zastrešovali:
Klinika
I. detská klinika
II. detská klinika
Klinika detskej neurológie
Klinika detskej chirurgie
Klinika detskej hematológie
a onkológie – veľké onko
Klinika detskej hematológie
a onkológie – malé onko
Detské kardiocentrum
NÚSCH
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Jana Fekete

2.polrok 2012
Monika Holubanská
Lýdia Bilčíková
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2 Príhovor koordinátora
Rok 2012 zbehol ako voda. Ani som sa poriadne nenazdal a už tu bol „koniec sveta“ a po ňom
nasledoval aj koniec kalendárneho roka. A čo sme ako KDN za ten rok postíhali? Musím
skonštatovať, že toho bolo naozaj dosť veľa (dôkaz o tom sa nachádza na nasledujúcich
stranách). Zrejme aj preto ten pocit rýchlo zbehnutého roka.
Ako v každom roku a asi ako každému sa aj nášmu KDN-ku podarilo tento rok niečo výnimočné
Ja som sa tento rok tešil z úžasných nových ľudí, ktorí priniesli do KDN-ka nový „vietor“ a ich
zápal pre našu vec bol (a ešte stále je) ohromujúci. Týmto sa vám chcem poďakovať za všetko,
čo ste pre KDN urobili. Dúfam, že sa u nás ešte dlho zdržíte...
Veľmi pozitívne hodnotím aj vznik novej tradície hrových, kultúrnych a tvorivých popoludní pre
deti hospitalizované v nemocnici. Je to pre ne príjemná zmena v trávení času v nemocnici.
Svoju samostatnú atmosféru malo popoludnie na dostihovej dráhe, kde sme potešili najmä
najmenších z nás. No oddýchli sme si všetci...
Každá z týchto noviniek však znamená ešte jednu vec. A to, že KDN má ešte stále obrovský
potenciál, ktorý môže rozvíjať a snažiť sa dosiahnuť nové a vyššie ciele. A novoročný záväzok
pre mňa, je na svete...
Okrem týchto noviniek sa KDN-ku podarilo úspešne zrealizovať všetky naše už klasické
aktivity. Aj tento rok nás potešila pozvánka na onko olympiádu do Poľska, kde naše deti
pravidelne získavajú zlaté medaily (nebolo tomu inak ani tento rok).
Zažili sme úžasný benefičný koncert a znova „pretáborovali“ takmer celé leto. Počas roka nám
prebehlo hneď niekoľko víkendoviek (či už pre deti alebo pre našich členov). Som rád, že
napriek inováciám nezabúdame ani na tieto aktivity...
A tak, hoci som to už spomínal, ešte raz vám všetkým ďakujem, že ste mi (a nám) pomohli tento
náš úžasný KDN svet vytvárať. Bez vás by sa to nedalo a nebolo by to ono. Verím, že pri čítaní
nasledujúcich krátkych „správičiek a textíkov“ o jednotlivých podujatiach KDN sa vytvorí
úsmev na mnohých vašich tvárach. Práve vďaka príjemným spomienkam...
Na záver... nezabúdajte: „Úsmev patrí všetkým. Aj mne, aj Tebe, aj im...“ Tak ho rozsievajme aj
naďalej.
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3 Aktivity KDN
3.1 Aktivity pre deti hospitalizované v DFNsP Kramáre
3.1.1 Návšteva oddelení
Počas roku 2012 sa nám podarilo zabezpečiť dobrovoľníkov pre 6 kliník (7 oddelení) v DFNsP
Kramáre. Počas večerných návštev detí v:
 I. detskej klinike
 II. detskej klinike
 Klinike detskej neurológie
 Klinike detskej chirurgie
 Klinike detskej hematológie a onkológie
 Detskom kardiocentre NÚSCH
sme sa snažili vyčarovať detský úsmev. Hrali sme sa, žartovali, maľovali, počúvali a rozprávali
sa. Pokúsili sme sa vytvárať prirodzené prostredie, aké deti poznajú zvonku.
Na oddelenia sme chodili pravidelne každý deň od pondelka do piatku vo dvojiciach / trojiciach.

3.1.2 Hrové popoludnia
V tomto roku sa nám podarilo zaviesť “novinku”. V
spolupráci s vychovávateľkami a ZŠ pri DFNsP Kramáre
sme zorganizovali 4 popoludnia plných hier a smiechu v
priestoroch jedálne nemocnice. A občas to bol teda nápor…
50 detí na 7 dobrovoľníkov :D
Deťom aj vychovávateľkám sa nové a zaujímavé hry páčili,
najmä Padajúce opice, Noemova archa, Monopoly Cars,
Lúpežníci, Šmolkovia a i. Niektoré deti zaujala jedna hra
natoľko, že ju hrali stále, iné deti hry striedali. Popri hraní hier sme ponúkali minerálky
a cukríky.
Prvé
hrové
popoludnie
v máji
2012
sa
uskutočnilo
vďaka
grantovému
programu Young4BA z Komunitnej nadácie Bratislava. Financie na tento grantový program
poskytla Nadácia SPP.
Ďalšie zdroje na nákup spoločenských hier a odmien pre deti poskytol Charitatívny program
denníka Nový čas a Nadácie Pontis Srdce pre deti a Bratislavský samosprávny kraj
v rámci podporeného projektu Dobrovoľníci v nemocnici.

3.1.3 Popoludnie na dostihovej dráhe
Vytiahli sme deti mimo oddelenia. Prišlo niekoľko detí z
malej onkológie a aj ich mamičky. Bolo naozaj milé byť s
nimi aj mimo nemocnice, akoby veľká časť záťaže a
starostí ostala na nemocničnej izbe a jediné, čo si so sebou
zobrali bola dobrá nálada...
A keď sa tí drobci posadili na koňa, hrdo sa niesli na jeho
chrbte a so širokým úsmevom sa dívali na svet z tej výšky,
Výročná správa KDN za rok 2012
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malo to až nádych istého víťazstva...
Popoludnie pre deti sa uskutočnilo vďaka finančnej podpore Charitatívneho programu denníka
Nový čas a Nadácie Pontis Srdce pre deti, OZ Darkona /kone a personál/, Závodisku
Bratislava /priestory/ a reštaurácií Podkova /darčeky/.

3.1.4 Kultúrne popoludnie
Vďaka Charitatívnemu programu denníka Nový čas a
Nadácie Pontis Srdce pre deti sa nám v spolupráci s
Creative Shows, a.s. podarilo pripraviť kultúrne podujatie
pre deti v nemocnici.
Deti si v priestoroch jedálne mohli vychutnať predstavenie
Cirkus obrov s hercami Róbertom Jakabom, Mariánom
Miezgom a ďalšími.

3.1.5 Mikuláš
Aj tento rok chodil náš Mikuláš s predstihom. Všetko sa
začalo už večer predtým, keď sa rozbehla veľká
manufaktúru na balíčky. A to len preto, aby sme
04.12.2012 mohli rozdať 300 sladkých balíčkov a potešiť
tak deti v nemocnici.

3.1.6 Kreatívne popoludnie
Vďaka Nadácií Orange sme zorganizovali ďalšiu „novinku“
v DFNsP Kramáre. Deti si mohli v priestoroch jedálne
vyrobiť pred Vianocami darček pre svojich najbližších vianočnú guľu, pohľadnicu a i.

3.1.7 Vianočné rozdávanie darčekov
Na nami navštevované oddelenia sme pred Vianocami
(17.12.2012) priniesli deťom vianočnú atmosféru a kooopec
darčekov :) Osem dobrovoľníčok navštívilo všetkých 7
oddelení, ktoré počas roka navštevujeme.
Spevom kolied a rozdávaním darčekov priniesli vianočnú
atmosféru do nemocnice a vyčarili úsmev na tvárach detí a
ich rodičov. Táto akcia sa uskutočnila vďaka Nadácii
Orange.
Výročná správa KDN za rok 2012
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3.2 Aktivity pre deti s onkologickým ochorením
3.2.1Tábory
Vďaka finančnej podpore Ligy proti rakovine, sme v tomto
roku zorganizovali 4 podujatia pre deti s onkologickým
ochorením do 18 rokov a jeden pobyt pre 18+. Celkovo sa na
pobytoch zúčastnilo 110 detí s onkologickým ochorením a 9
mladých ľudí 18+.

Termíny a miesta pobytov:
 Zimný onkologický tábor pre deti od 6 do 18 rokov
03.03. – 10.03.2012, Rekreačné zariadenie Škutovky, Liptovská Osada
 Letný onko tábor 2012 (teenageri) od 14 do 18 rokov
10.07. – 24.07.2012, Hotel Barbora, Vyšná Boca
 Letný onko tábor 2012 (menšie deti) od 6 do 13 rokov
05.08. – 18.08.2012, Rekreačné zariadenie Altan, Rajecké Teplice
 Prímorský pobyt v Chorvátsku pre deti od 10 do 18 rokov
31.08. – 10.09.2012, Privlaka (Zadar), Chorvátsko
 Týždňovka (mládež) 18+
20.08. – 26.08.2012, Chata Brundzovce č.135, Čičmany

3.2.2 Víkendové podujatie
V tomto roku sme k 4 pobytom pridali jednu víkendovku,
ktorá sa uskutočnila v Rekreačnom zariadení Striebornica,
Uhrovec a bola hradená vďaka Charitatívnemu programu
denníka Nový čas a Nadácie Pontis Srdce pre deti.

3.2.3 Onko olympiáda
Predposledný prázdninový víkend (24.08. - 26.08.2012) sa
vo Varšave konala v poradí už štvrtá Onko Olympiáda.
Najprv sa celý náš slovenský tím predstavil v slávnostnom
ceremoniáli a potom sa hry oficiálne začali zapálením
olympijského ohňa. Súťažili sme v atletike, stolnom tenise,
plávaní a hrali sme aj futbal. Okrem Slovenska sa zúčastnili
aj štáty ako Poľsko, Maďarsko alebo Litva.
Domov sme priniesli 3 zlaté medaily, a to zo stolného
tenisu, skoku do diaľky s rozbehom a šprintu na 100 metrov.
Výročná správa KDN za rok 2012
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3.3 Aktivity pre deti s kardiologickým ochorením
Vďaka mnohým sponzorom (poisťovňa Dôvera, Americká obchodná komora, Ing. PhDr. Ľubomír
Andrássy – hovorca mesta Bratislavy), financiám získaných z grantov (Charitatívny program
denníka Nový čas a Nadácie Pontis Srdce pre deti, Accenture nadačný fond v Nadácii Pontis,
darcovská sociálna sieť Dobrá krajina – Nadácia Pontis, Citibank pri Komunitnej nadácii
Bratislava, Fond Hodina deťom - Nadácia pre deti Slovenska) a 2% sme v tomto roku pripravili
pre deti s kardiologickým ochorením viacero podujatí.

3.3.1 Tábor pre deti
V tomto roku sme zorganizovali už jubilejný 10. – ty ročník
kardiologického tábora. Tábora sa zúčastnilo 33 detí s
kardiologickými ochoreniami, 12 vedúcich a 1 lekár. Tábor
sa konal v tradičnom termíne počas prvých dvoch júlových
týždňov (od 30.06. do 14.07.2012) v rekreačnom zariadení
Priedhorie v Pružine pri Považskej Bystrici. V tohtoročnej
celotáborovej téme sme sa preniesli do Kardiorepubliky,
kde sa deti stali občanmi tohto štátu a vedúci ministrami.
Cieľom tejto celotáborovej témy bolo zážitkovým vzdelávaním priviesť deti k aktívnemu
občianstvu, oboznámiť sa so svetom dospelých, uvedomiť si vlastnú zodpovednosť a silu
demokracie.

3.3.2 Víkendovky
Tento rok bol bohatý na víkendové podujatia pre deti.
Celkovo sme ich zorganizovali 4 s rôznym programom. Aj na
víkendovkách sme začali realizovať zážitkovo-vzdelávacie
tematické programy, ktoré mali u detí veľký úspech. Páčilo
sa im to viac, ako víkendovka s obyčajným programom.
Prvýkrát za históriu akcií pre kardio-deti v KDN sme
pripravili pobyt v zime – fašiangovú víkendovku v RZ
Škutovky. V tematicky zameranom programe sme sa
venovali ľudovým tradíciám, fašiangovým zvykom, usporiadali sme karneval… Na jar sa
uskutočnila programovo najvydarenejšia akcia za posledné roky: Komunistická víkendovka počas
predĺženého víkendu na 1. mája. Deti sa na nej prostredníctvom rôznych hier oboznámili s
každodenným životom, ale aj históriou Slovenska v socialistickej ČSR. Na táborový program
nadväzovala potáborová jesenná víkendovka zameraná na spoznávanie Európskej únie – štáty
EÚ, euro, inštitúcie, história… Ďalšou tohtoročnou novinkou bola jazdecká kardiovíkendovka, pri
realizácii ktorej sme sa inšpirovali podobnými pobytmi organizovanými v zahraničí. Okrem
jazdenia na koňoch sme aj ostatný program prispôsobili konskej tematike – kvíz o koňoch, hra o
Veľkej pardubickej…
Celkovo sa víkednoviek zúčastnilo 81 detí s kardiologickým ochorením.

Výročná správa KDN za rok 2012
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Termíny a miesta víkendoviek:
 Fašiangová kardiovíkendovka
od 10. do 12.02.2012 v RZ Škutovky
 Jarná kardiovíkendovka
od 27.04. do 01.05. 2012 v RZ Škutovky
 Jesenná kardiovíkendovka
od 06. do 09. 09. 2012 v RZ Škutovky
 Jazdecká kardiovíkendovka
od 12.10. do 14.10.2012 v Agropenzióne Grunt v obci Papradno

Výročná správa KDN za rok 2012
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3.4 Aktivity pre dobrovoľníkov KDN
3.4.1 Nábor nových členov
Pre tých, čo sa k nám chceli pridať, sme tento rok zorganizovali veľký KDN nábor, ktorý sa
uskutočnil 03.10.2012 v priestoroch Lekárskej fakulty UK.
Dobrovoľníci, ktorí sa rozhodli k nám pridať, boli zaradení na oddelenia, ak si vybrali Kliniku
detskej hematológie a onkológie, boli najskôr preverení našou psychologičkou Mgr. Luciou
Alakšovou.
Noví dobrovoľníci sa k nám mohli pridávať priebežne počas celého roka. Zaradení boli podľa
záujmu alebo podľa obsadenosti oddelení.

3.4.2 Školenia pre členov KDN

3.4.2.1 Školenie táborových animátorov
V termíne 01. – 03.06.2012 sme vďaka podpore z Magistrátu mesta Bratislavy pripravili
školenie pre táborových vedúcich. Konalo sa v Penzióne Ranč v Šenkviciach. Hlavne noví vedúci
boli poučení o rôznych veciach, ktoré na nich čakajú v tábore: komunikácia s deťmi, riešenie
problémov... Tímy z jednotlivých táborov sa venovali aj príprave táborového programu.

3.4.2.2 Hrové popoludnie
Pre nových členov sme v náväznosti na nábor zorganizovali v priestoroch Centra pomoci Ligy
proti rakovine školenie plné osvedčených hier, ktoré sa dajú použiť na oddeleniach DFNsP
Kramáre. Zoznamovacie hry, skupinové hry, logické hry a hádanky, šarády a nesmeli chýbať ani
obľúbené osobnosti.

3.4.2.3 Víkendové školenie dobrovoľníkov
Jesenné víkendové školenie v Šenkviciach bolo zamerané na
výmenu skúseností medzi „starými“ a „novými“ KDN členmi.
Uskutočnilo sa v termíne od 23. do 25. 11. v Penzióne Ranč.
Program školenia bol naozaj pestrý – aktivity vhodné na
prácu s deťmi na oddeleniach, ale aj na táboroch. Rôzne
hry - drobničky, hry v kruhu, logické hry, zoznamovacie
hry..., rôzne výtvarné techniky (v predvianočnom období sa
sme sa zamerali aj na vianočné dekorácie) - napr. falošný
patchwork, zdobenie polystyrenových ozdôb krakelovaním a servítkovou technikou, korálkové
ozdoby, tvorenie z pedigu, pohľadnice rôznymi spôsobmi..., spoločenské hry. Víkendové školenie
dobrovoľníkov sa uskutočnilo vďaka podpore z Magistrátu mesta Bratislava.
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3.4.2.3 CVVZ
Od 16. do 18.11. 2012 sa konala ďalšia česká veľká výmena
skúseností. Tento krát sme po nové tipy a triky cestovali až
do Šumperku.
Okrem nových kreatívnych nápadov sme sa naučili kopec
hier so stoličkou :D.

3.4.3 Dávame o sebe vedieť

3.4.3.1 Projekt Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné deti
V roku 2012 sme sa rovnako ako v roku 2011 uchádzali formou
internetového portálu Dobrá krajina o financie na organizáciu
aktivít pre deti s kardiologickým ochorením.
Portál prezentuje len projekty, ktoré zhodnotila a overila
Nadácia Pontis, administrátor programu Dobrá krajina a
Správna rada Dobrej krajiny.

3.4.3.2 Benefičný koncert
V roku 2012 naše pozvanie prijala predklapela LIBERATE a reggae
kapela POLEMIC.
Koncert sa konal 18.04.2012 o 19:00 v priestoroch Univerzitného
pastoračného centra v Mlynskej doline v Bratislave.
Ako zvyčajne, koncert moderovala Adela Banášová.
Výťažok z koncertu bude použitý v roku 2013 na aktivity pre deti
s kardiologickým ochorením.

3.4.3.3 Adventné trhy v UPeCe, Vianočné trhy Swiss RE, Radničkine dni
Pozvali nás na prezentovanie sa a získavanie finančných
prostriedkov formou predaja výrobkov. A tak si sadli deti
a dobrovoľníci a vyrábali a vyrábali – svietničky, rámiky,
patchworkové gule...
Financie získané z predaja sme vyčlenili na organizáciu
tábora pre deti s kardiologickým ochorením v roku 2013.

Výročná správa KDN za rok 2012

11/16

KKlluubb D
Deettsskkeejj N
Nááddeejjee
IČO: 307 868 35
č.ú.: 4001 034 403/3100

Sasinkova 2
813 72 Bratislava

www.kdn.sk
kdn@kdn.sk

Tel: 00421910905059
00421905260835

3.4.3.4 Svet vianočných nápojov
Tento rok sme sa stali súčasťou vianočných bratislavských
trhov na Hviezdoslavovom námestí. Počas dvoch večerov
nás mohli ľudia podporiť kúpou dobrého vianočného punču.
Túto skvelú akciu pripravila MČ Staré mesto.
Finančné prostriedky získané počas akcie sme vyčlenili na
fungovanie našej organizácie v roku 2013.

3.4.3.5 Srdce na dlani 2012
Zúčastnili sme sa oceňovania dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na
národnej úrovni za rok 2012, ktoré organizovalo o.z. C.A.R.D.O. a
konalo sa pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Miroslava Lajčáka.
Za dobrovoľníčku bola nominovaná Majka Horníková. Prvýkrát mohol
byť nominovaný aj projekt. Do tejto kategórie sme prihlásili
celoročnú pomoc deťom s kardiologickým ochorením.
Síce sme ani v jednej kategórií nevyhrali, avšak naša vďaka patrí
Majke Horníkovej aj Janke Haládikovej za ich celoročnú pomoc a
entuziazmus, ktorý vkladajú do svojej práce.

3.4.4 Pomáhame – zbierka Deň narcisov a Uličnica
Pomaličky sa stáva naša účasť na zbierkach, Deň narcisov
Ligy proti rakovine a Uličnica Hodiny deťom, tradíciou.
13. apríla vyšlo do ulíc niekoľko našich dobrovoľníkov
a pripojilo sa tak k žltej bratislavskej vlne. Okrem
samotného zbierania sme pomohli aj počas balenia narcisov,
identifikátorov a pokladničiek pre subjekty zapojené do
zbierky.
16.novembra sme zasa zapojili svoje ruky a nohy do zbierky Uličnica.
Obe zbierky sú pre nás malým zadosťučinením za financie, ktoré sa nám podarilo získať
z grantov vypísaných týmito dvomi organizáciami. Veď LPR je hlavným sponzorom našich
táborov pre deti s onkologickým ochorením.

3.4.5 Medzinárodné aktivity
Už v roku 2011 sa KDN zapojil do medzinárodných aktivít pre mladých ľudí. V rámci programu
Mládež v akcii naša organizácia vyslala na Európsku dobrovoľnícku službu dlhoročnú členku
Majku Horníkovú. Jej ročný pobyt v Rakúsku sa skončil auguste 2012.
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4 Finančná správa KDN
4.1 Výnosy a náklady viazané na projekty
Organizácia

Získaná
suma

Liga proti rakovine 2011

13 784,81 €

Hodina deťom 2011

934,50 €

Liga proti rakovine 2012

30 000,00 €

Charitatívny program
denníka Nový čas a
Nadácie Pontis Srdce pre
deti
Accenture nadačný fond
v Nadácii Pontis
Dobrá krajina – Nadácia
Pontis

20 000,00 €
1 000,00 €
542,18 €

poisťovňa Dôvera
Americká obchodná
komora
Citibank pri Komunitnej
nadácii Bratislava
Young4BA z Komunitnej
nadácie Bratislava
Bratislavský samosprávny
kraj
Klub Darcov - Komunitná
nadácia Bratislava
Magistrát mesta
Bratislava
Magistrát mesta
Bratislava

Spolu

Použitie

zimný onkologický tábor
13 784,81 € prímorský pobyt
934,50 € fašiangová kardiovíkendovka
onkologický tábor pre teenegerov
onkologický tábor pre malé deti
prímorský pobyt
30 000,00 € zimný onkologický tábor 2013
kardiologický tábor
jazdecká kardiovíkendovka
onkologická víkendovka
kultúrne popoludnie pre deti
hospitalizované v DFNsP
popoludnie na dostihovej dráhe pre
20 000,00 € deti z DFNsP
1 001,60 €* kardiologický tábor
542,18 €* jarná kardiovíkendovka

1 000,00 €

1 000,00 € kardiologický tábor

2 000,00 €

2 000,00 € kardiologický tábor

700,00 €

700,10 €* kardiologický tábor

350,00 €
1 000,00 €
400,00 €
1 290,00 €
500,00 €

Nadácia Orange

Minutá suma

250,00 €

350,24 €* hrové popoludnie v nemocnici
materiál na oddelenia v nemocnici
1 009,02 €* Mikuláš na oddeleniach v nemocnici
400,02 €* materiál na oddelenia v nemocnici
predtáborové školenie
1 027,36 €** dobrovoľníkov
školenie dobrovoľníkov – KDN
500,00 € výmena skúseností
kreatívny workshop v nemocnici
250,62 €* rozdávanie vianočných darčekov

73 751,49 € 73 500,45 €

*rozdiel doplatený z 2% za rok 2011
**rozdiel vrátený na účet darcu
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4.2 Využitie 2%
Vaše dve percentá nám už niekoľko rokov pomáhajú pripravovať programy pre choré deti.
V roku 2011 sme vďaka Vám:







celoročne navštevovali hospitalizované deti na oddeleniach Detskej fakultnej nemocnice
Kramáre v Bratislave. Počas večerov sme im krátili čas hrami, kreatívnymi aktivitami,
rozhovormi, smiechom,...;
zrealizovali tábor a jarný a fašiangový víkendový pobyt pre deti s kardiologickým
ochorením;
zabezpečili účasť desiatich detí na onko olympiáde vo Varšave v Poľsku;
zorganizovali tradičnú decembrovú akciu KDN - Mikuláš v nemocnici a rozdali 300
sladkých balíčkov;
a zabezpečili chod našej organizácie.

Použitie

Propagácia

Suma
2817,06 €
1963,07 €
2141,4 €
727,65 €
1740,52 €
1982,09 €

Spolu

11371,79 €

Pobytové akcie pre deti a mládež s kardiologickým ochorením
Pobytové akcie pre deti a mládež s onkologickým ochorením
Zabezpečenie aktivít pre deti hospitalizované v DFNsP Kramáre
Vzdelávacie akcie pre dobrovoľníkov
Režijné náklady

4.3. Iné príspevky
Okrem príspevkov viazaných na projekty nám na účet prišli príspevky a dary v hodnote 2825,3
€ (2465,3 eur bolo minutých, prevažne na pobytové podujatia), zvyšných 360 eur bolo
ponechaných na režijné náklady organizácie na rok 2013.
Okrem toho sa vyzbieralo celkovo 1450 eur (benefičný koncert, vianočný punč, predaj
výrobkov), tieto prostriedky sú ponechané na aktivity pre deti s kardiologickým ochorením
v roku 2013.

4.4. Ročné zúčtovanie
...po dodaní účtovníkom
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5 ?ROK 2013
Pätnásty rok nášho pôsobenia je tu a naše narodeniny sa pokúsime osláviť splnením viacerých
narodeninových želaní:
- udržať chod a návštevnosť 7 oddelení DFNsP Kramáre;
- pre deti hospitalizované v DFNsP zorganizovať niekoľko hrových a tvorivých popoludní
a nevynechať ani tradičnú Mikulášsku akciu;
- pre deti s onkologickým a kardiologickým ochorením zorganizovať tábory a víkendové
popoludnia;
- pri koncipovaní programu na akcie pre deti s kardiologickými ochoreniami viac využívať
prvky zážitkovej pedagogiky a neformálneho vzdelávania;
-

aktívne zapájať a motivovať dobrovoľníkov našej organizácie;
zrealizovať niekoľko školení a vzájomných výmen skúseností;
zúčastniť sa na školeniach a výmenách skúseností RVVZ, CVVZ;
poskytnúť dobrovoľníkom možnosť vyslania do zahraničia;

-

rozvíjať spoluprácu s organizáciami s podobným zameraním na Slovensku ako
i v zahraničí
získať dostatok finančných zdrojov na realizáciu našich aktivít (nové zdroje
financovania, nové granty, sponzori);

-

-

a samozrejme zorganizovať benefičné podujatie, na ktorom oslávime náš vstup do
dospelosti.
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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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