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1 O nás
„Úsmev patrí všetkým, aj mne, aj tebe, aj im
To je jeden z hlavných dôvodom, prečo Klub Detskej Nádeje vznikol.
A tento rok vstúpil do dospelosti, získal „občiansky preukaz“ a oslávil 15. – te
narodeniny 
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Aby sme úsmev z našich tvári vedeli preniesť aj na tváre detí, ktoré veľakrát dôvod
na úsmev nemali. Chceli sme to byť my, kto im aspoň na malú chvíľu ten dôvod dá.
S takouto skromnou pohnútkou sme začínali na oddeleniach DFNsP Kramáre, kde sme
každý deň chodievali navštevovať hospitalizované deti. V tejto krásnej činnosti
pokračujeme aj v súčasnosti a každodenne darujeme úsmevy množstvu detí na
siedmich oddeleniach, vrátane kliniky detskej hematológie a onkológie. A keďže
úsmevov nie je nikdy dosť, rozšírili sme pole našej pôsobnosti aj na iné aktivity.
Okrem toho, že organizujeme kreatívne či hrové popoludnia, staráme sa aj o to, aby
Mikuláš našiel aj deti v nemocnici. Apríl je zase každý rok časom, kedy sa stretávame
na benefičnom koncerte, kde nielen postretávame starých známych KDN - károv, ale
máme možnosť prilákať k sebe aj nejakých nových. Neotáľame ani v zime či v lete,
kedy v KDN vrcholí naša činnosť.
Letá sú u nás už roky milované, pretože to je čas venovaný letným táborom. Takéto
letné tábory sa v lete organizujú tri. Jeden je určený deťom s kardiologickými
ochoreniami a tie dva ostatné deťom, ktoré sa liečia alebo sa v minulosti liečili
na onkologické ochorenie.
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.
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1.1 Voľby
V marcových voľbách bolo tento rok rušno. Na post
koordinátora kandidovali: Mgr. Mária Horníková
a Bc. Marek Pribula. Na post zástupcov: Mgr. Jana
Haládiková, PaedDr. Jana Horváthová, PhD. a Ing. Lucia
Šimurková. Hlasovanie rozhodlo o vedení:
 post
koordinátora:
Bc. Marek Pribula;
 post zástupcu koordinátora: PaedDr. Jana
Horváthová, PhD., 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
Výročná správa KDN za rok 2013

1. polrok 2013 2.polrok 2013
Monika Holubanská
Lýdia Bilčíková MartinaNémethová
Vladimíra Bublavá
Lucia Šimurková
Bibiana Kolláriková
Evka Weberová
Jana Murínová
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2 Príhovor koordinátora
Rok 2013 bol pre mňa veľmi špecifický, pretože som na nejakú dobu čiastočne
vypadol z tohto nášho každoročného kolotoča...
A ono to je naozaj jeden veľký kolotoč, ktorý okrem mnohých povinností prináša
nádherné okamihy radosti a vnútorného uspokojenia. Aj vďaka nim sa ešte stále
môžeme hrdiť tým, že sme jedna z mála organizácií, ktorá má iba dobrovoľníkov.
V tomto roku sme opäť dosiahli mnoho - spustili sme rokovania o zmluve
s nemocnicou, ktoré sa blížia k úspešnému vyvrcholeniu, rozšírili sme si členskú
základňu o nových členov, pokračovali v tradícii hrových popoludní a táborových
(víkendových) aktivít. Napísal som mnoho a ak sa to niekomu z tých pár slov nezdá,
netuší čo všetko stojí za každým tvrdením. Pár slov sa ale dá prečítať v ďalších
stranách tejto správy, k čomu všetkých vrelo nabádam. Pre mňa je to vždy zaujímavé
čítanie s pocitom úžasu, koľko skvelých vecí sme za jeden rok opäť dokázali stihnúť.
Budem sa síce opakovať z minulého roka, no aj znova ma ohromili noví dobrovoľníci,
ktorí sa zapojili do KDN celým srdcom a dušou a pohli ho ďalej, dodali mu novú
energiu. Stretávať ich na našich stretkách a aktivitách bolo pre mňa osobne
nesmierne osviežujúce.
No a samostatnou kapitolou sú naše KDN tábory. V tomto roku som sa zúčastnil iba
2 a jednej týždňovky, no mám na ne iba slová chvály. Ak je niekto z vás našim novým
členom a premýšľa o účasti, nech s tým hneď prestane a začne vyzerať naše oznamy
o pripravovaných akciách. Deti a kolektív, v ktorom sa ocitnete vás očaria a opantajú.
Viem veľmi presne o čom hovorím...
Úplne na záver si vždy nechávam obrovské ĎAKUJEM vám všetkým, ktorí sa nazývate
KDN-károm. Ktorí venujete KDN svoj čas- či už v nemocnici, alebo inými spôsobmi.
Bez vás by sme sa my vo vedení mohli hoci aj rozložiť na atómy, nezvládli by sme nič
z toho o čom sa píše v tejto správe. Bez vás by sme nerobili to, čo nás napĺňa najviacnevykresľovali sme detské úsmevy.
Bc. Marek Pribula
Výročná správa KDN za rok 2013

6/33

KKKllu
N
luubbbDDDeeetttssskkkeeejjjN
Nááádddeeejjejee
Sasinkova 4
814 99 Bratislava
Tel: 00421910905059
00421905260835

IČO: 307 868 35
č.ú.: 4001 034 403/3100
www.kdn.sk
kdn@kdn.sk

3 Aktivity KDN
3.1 Aktivity pre deti hospitalizované v DFNsP Kramáre
3.1.1 Návšteva oddelení
Počas roku 2013 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, na oddelení 1. detskej kliniky sa nám podarilo pokryť aj víkendy.

3.1.2 Hrové a tvorivé popoludnia
V spolupráci s vychovávateľkami a ZŠ pri DFNsP
Kramáre sme zorganizovali 3 popoludnia plné hier
a smiechu a jedno tvorivé popoludnie v priestoroch
jedálne nemocnice. A občas to bol teda nápor. 50 detí
na 7 až 10 dobrovoľníkov.
Deťom a 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.
Výročná správa KDN za rok 2013
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Hrové i tvorivé popoludnia sa uskutočnili vďaka
grantovému programu Young4BA z Komunitnej
organizácie Bratislava a z prostriedkov získaných
z asignácie 2% z dane.

3.1.3 Koncert v nemocnici
Dobrú náladu do nemocnice priniesol predprázdninový
rapový koncert Bacil & Rakby. Okrem rapových skladieb
sa deti a rodičia potešili drobným darčekom
a samozrejme po koncerte nechýbala ani veľká
autogramiáda a nekonečné fotenie :)

3.1.4 Víkendové dopoludnia so Šašovinkami
V spolupráci s www.rodinnevikendy.sk sme pre deti
hospitalizované na Klinike detskej hematológie
a onkológie v DFNsP Kramáre zorganizovali dve skvelé
podujatia.
Koncom apríla 4 KDNkárky (dve šašice, jedna
víla a jeden drak) spolu s
hlavnou šašicou Táňou
zažili s deťmi pri horárni v horskom parku pekné
nedelné slnečné dopoludnie. Nechýbali súťaže, hry,
hádanky, vyrábanie masiek a nakoniec i sladká odmena.
Začiatkom jesene sme si zopakovali akciu so Šašovinkami, ktorá sa tentokrát niesla
v duchu indiánov. Počasie vyšlo, bolo pekné babie leto. Ráno sme si s deťmi vyrobili
Výročná správa KDN za rok 2013
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indiánske kostýmy a vybrali sa hľadať indiánsky poklad. Museli sme prekonať rôzne
prekážky a prejsť viacerými stanovištami. Všetci sme to úspešne zvládli a nájdený
poklad sme si rozdelili. Na záver nás čakala opekačka a každý si stihol vyrobiť
indiánsky luk a šíp.

3.1.5 Mikuláš
Podobne ako predchádzajúci rok, aj tento rok chodil
náš Mikuláš s malým predstihom. Večer predtým sme
sa stretli a pripravili vyše 300 mikulášskych balíčkov,
ktoré na druhý deň deti potešili. Samozrejme, nechýbal
Mikuláš, anjeli, čerti, hudobníci a veľa rôznych
postavičiek.

3.1.6 Vianočné rozdávanie darčekov
Týždeň pred Vianocami, 14 z nás opäť zavítalo na nami
navštevované oddelenia. A priniesli sme so sebou kopu
darčekov, ktoré vyčarili úsmev na tvárach malých
I veľkých detí. Taktiež sme si zaspievali, zarecitovali
a niektorí I zatancovali.

Výročná správa KDN za rok 2013
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3.2 Aktivity pre deti s onkologickým ochorením
Vďaka Lige proti rakovine a jej finančnému príspevku
sme aj v tomto roku mohli zorganizovať 3 podujatia pre
deti do 18 rokov a jedno pre vekovú kategóriu 18+.
Celkovo sa na nich zúčastnilo 71 detí s onkologickým
ochorením a 8 dospelých účastníkov.
Termíny a miesta pobytov:
 Zimný onkologický tábor pre deti od 6 do 18 rokov od 02.03. do 09.03.2013,
Rekreačne zariadenie Striebornica, Uhrovec
 Letný onko tábor 2013 (teenageri) od 14 do 18 rokov od 07.07.
do 21.07.2013, hotel Lešák, Tajov
 Letný onko tábor 2013 (menšie deti) od 6 do 13 rokov od 04.08.
do 17.08.2013, chata Kollárová, Ostrý Grúň
 Týždňovka (mládež) 18+
od 25.08. do 02.09.2013, Drevenica Koliba, Drábsko.

3.2.1 Zimný onko tábor
Po opätovnom polročnom čakaní sme sa znova ocitli na našom zimnom tábore. Tento
tábor je vždy špecifický prítomnosťou tých najmladších, ktorí podnecujú starších
k tomu, aby ich viedli a starali sa o nich.
Hoci nám ani tento rok počasie veľmi neprialo a snehu sme veľa nemali (a ak bol, tak
bol zmrznutý), strávili sme mnoho chvíľ vonku pri
rôznych hrách- súťažili sme pri výrobe snehuliakov,
naháňali sa a pretekali sa, lovili sme bizónov, hrali sa na
zvieratká (kde bolo cieľom odfotiť čo najviac iných
zvieratiek). Keď nám už bolo chladno, presunuli sme sa
dovnútra, kde sme si zahrali štafetu, zasúťažili
na rôznych stanovištiach, triafali sme svojho vedúceho
Výročná správa KDN za rok 2013
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a mnoho iných.
Ani sme sa nenazdali a náš týždeň nám ubehol. Všetci sme mali pocit, že len teraz
sme sa vybaľovali a už sa znova balíme a odchádzame. No vo všetkých z nás tlela malá
iskierka útechy, že letný tábor bude už za pár mesiacov.

3.2.2 Malý onko tábor
Hneď ako sme vystúpili z autobusu na mieste, kde sa mal konať náš detský tábor,
zmocnil sa nás zvláštny pocit. Toto nebolo to dohodnuté miesto, kde nás mal vítať
natešený pán chatár s obrovským domom, ružovými záhradami a poletujúcimi
škovránkami, kde sme mali stráviť pokojné a oddychové dva týždne bez žiadneho
nebezpečenstva.
Tu, uprostred hlbokého zeleného lesa, z ktorého sa ozývali tajomné zvuky, pred nami
stála ukrytá chata, v ktorej bývali škriatkovia zakliati zlým kráľom. My sme vstúpili
na jeho územie a tušili sme, že ujsť nebude jednoduché....
V rozličných súťažiach, pri naháňaní divých bizónov,
zakázanom obchodovaní so zmrzlinou a hranolkami, či
hľadaní tajných hesiel pomocou mapy, deti preukázali
veľa odvahy a odhodlania. Len vďaka tomu, že každý
svojou šikovnosťou priložil ruku k dielu, sa nám
podarilo škriatkov zbaviť ich zlých vlastností a zlého
kráľa sme vyhnali kade-ľahšie z jeho kráľovstva.
Napínavé šampionáty pre futbalistov, tvorivé dielne
pre umelcov a tiež spoločenské hry boli obľúbenou
súčasťou každodenného programu. Nechýbal tiež
vlasový salón, táborová pošta pre tajné odkazy, či
vstupenky na „domáce, (chatové),“ kino. Odvahu si deti
otestovali aj v nočnej hre.
Deti nás zabávali svojou vynaliezavosťou a zmyslom pre
humor v zábavných scénkach prezlečení v nápaditých oblekoch. Nad tým všetkým sa
v povetrí vznášala naša táborová hymna, ktorú sme s krikom spievali, aj keď nám
praskla struna na gitare...:)
Výročná správa KDN za rok 2013

11/33

KKKllu
N
luubbbDDDeeetttssskkkeeejjjN
Nááádddeeejjejee
Sasinkova 4
814 99 Bratislava
Tel: 00421910905059
00421905260835

IČO: 307 868 35
č.ú.: 4001 034 403/3100
www.kdn.sk
kdn@kdn.sk

Navštívili sme tiež kúpalisko v Nitre, napchávali sme sa popcornom v kine, videli sme
koníky v národnom žrebčíne v Topoľčiankach, užili sme si aj zákutia bane a na chvíľu
sme sa cítili ako Schumacher v rýchlych motokárach..

3.2.3 Veľký onko tábor
Pre deti sme s vedúcimi mali pripravený zaujímavý
program plný aktivít a zábavy a ja som veril, že sa im
bude páčiť. Počas prvého dňa sme sa snažili ešte zistiť
čo by si naozaj priali a nepriali zažiť na tábore, aby sme
im to dokázali splniť a to sa ukázalo ako správna voľba.
Pretože počas týchto rozhovorov vznikol nápad zahrať
si hru s názvom upír, ktorá nás sprevádzala celým
táborom a dodávala mnohým okamihom „nebezpečný“ nádych. Deti táto hra zaujala
a súperili s veľkým zápalom...v závere bol vyhlásený víťaz, ktorý dostal aj odmenu.
Počas tábora sme deťom pripravili naše už klasické hry ako vikingpal a vikingbal,
schovávačku, naháňačku. Okrem toho si zabojovali o vlajky a súperili medzi sebou
vo vojne, dobýjali Slovensko, prekresľovali obraz pričom si posúvali informácie
cez telefón. Naši externisti deťom ukázali ako prežiť v lese, naučili ich strieľať z luku
a praku, zapaľovať oheň a podobne. Na zaujímavých výletoch sme sa s deťmi boli
pozrieť na hasičskú stanicu a vojenské letisko. Taktiež sme využili krásne počasie
a boli si zaplávať na kúpalisku.
A popri všetkých týchto aktivitách sme si užívali atmosféru pohody, ktorá medzi nami
vládla. Utužili sa staré priateľstvá a nadviazali sa nové. Spoločne sme si zaspievali
pri táboráku a bavili sa pri večerných posedeniach na izbách. Počas poslednej noci
sme si z chuti zatancovali na diskotéke a potom sa do rána rozprávali na chodbe.

Výročná správa KDN za rok 2013
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3.3 Aktivity pre deti s kardiologickým ochorením
3.3.1 Letný tábor
Tento rok to bolo už jedenástykrát, čo sa stretlo
niekoľko detí na letnom kardio tábore. Ten sa konal
v termíne od 29.6. do 13.7. 2013, po tretíkrát
v rekreačnom zariadení Predhorie v Pružine. Jedenásty
ročník si užilo 42 účastníkov, z toho bolo 27 detí
s kardiologickými
ochoreniami,
13
vedúcich,
1 zdravotníčka a 1 lekár. Tento rok si deti užili dva
týždne cestovania okolo sveta a získavania nových vedomostí o krajinách a kultúrach,
ale aj o ľudských právach či rasizme.
Hneď po príchode sa deti zaregistrovali ako účastníci expedície deti zaregistrovali ako
účastníci expedície. Ako potenciálni členovia expedície museli splniť 10 krátkych úloh
na preverenie schopností a vedomostí z oblasti jazykov, geografie, postrehu, výdrže,
zdravotníctva, orientácie a pod. Podľa toho boli zadelení do tímov, kde sa zoznámili
a vymysleli svoj názov. Prvý večer zahájil nástup vedúcich expedície – animátorov.
Pozreli sme si reportáž KDN TV o náleze denníka a mapy Syra Friedricha von
Waldinarta, ktorý precestoval celý svet. Deti sa oboznámili s pravidlami, hymnou,
režimom tábora a potom predstavili svoje výskumné
skupiny.
Každý deň v tábore sme navštívili krajinu, kde deti
prostredníctvom úvodnej motivačky spoznali historický
suvenír a potom mali v areáli hľadať nový suvenír. V
danej krajine plnili úlohy v zmiešaných tímov, za čo
získavali body a známky na oddielové cestovateľské
kufríky. Každodenný program v doobedných alebo
podvečerných hodinách tvorili aj tvorivé dielne či nenáročné športové aktivity.
nenáročné športové aktivity. Prvý deň si všetci spravili cestovateľské denníky, ktoré si
ozdobili servítkami. Denníky slúžili ako táborové pamätníky. V tvorivých dielňach deti
maľovali farbami na textil futbalové dresy, maľovali na sklo a porcelán, tvorili ozdoby
Výročná správa KDN za rok 2013

13/33

KKKllu
N
luubbbDDDeeetttssskkkeeejjjN
Nááádddeeejjejee
Sasinkova 4
814 99 Bratislava
Tel: 00421910905059
00421905260835

IČO: 307 868 35
č.ú.: 4001 034 403/3100
www.kdn.sk
kdn@kdn.sk

z organzy, maľovali kvetináče, polystyrénové srdiečka, drevené stojany, krabičky,
zvieratká, tvorili šperky z korálkov a moosgummi, ozdoby z pedigu, servítkové
obrázky, krabičky z knižky, zdobili hrnčeky, scrap-bookingovou technikou vyrábali
rámiky na spoločné táborové fotografie... Niekoľkokrát sme absolvovali aj prechádzky
do lesa či do dediny. Vo voľnom čase a niekedy aj večer sa deti mohli zahrať rôzne
spoločenské hry.
Posledný deň sme si zhromaždili všetky suveníry, ktoré
nám pomohli rozlúštiť zašifrovaný text v denníku. Text
nás naviedol na cestu k pokladu. Večer sme deťom
slávnostne udelili pamätné listiny z Expedície,
vyhodnotili najčistejšiu izbu, najlepší oddiel, rozdelili
ceny prostredníctvom tomboly. O polnoci sme sa
zhromaždili na slávnostný prípitok na počesť
kardiotábora. Potom zhasli svetlá a nasledoval sviečkový ceremoniál, rozlúčkové
slová, ďakovania a slzy. Večerný program ďalej pokračoval zábavou skoro až do rána.
Kardiotábor bol podporený:
• Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom a z fondu Dôvera.
• Nadáciou Pontis, ktorá spravuje darcovský portál Dobrá Krajina, kde máme
projekt ,,Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné deti"
• Darom z Národnej banky Slovenska
• aj vďaka Vašim 2% z daní
Naša vďaka patrí aj všetkým inštitúciám a organizáciám, ktoré nám poskytli vstupné
na výletoch zadarmo: Sklenný sen – Sklársky skanzen Valaská Belá, hrad Beckov,
Vojenské historické múzeum Piešťany, Mestské múzeum Rajec. Výraznú zľavu
poskytli: ZOO Bojnice, Múzeum praveku Bojnice, Park miniatúr

3.3.2 Víkendovky
Tento rok sme prišli s úplnou novinkou – vzdelávacími víkendovkami. Akcie sa
uskutočnili vďaka programu Európskej komisie Mládež v akcii, ako súčasť projektu
,,Čo sa v škole nenaučíš".
Výročná správa KDN za rok 2013
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Termíny a miesta víkendoviek:
 Multikultúrna kardiovíkendovka
od 12.5. do 14.5.2013 v Hoteli Severka, Zákopčie
 Mediálna kardiovíkendovka
od 28.8. do 1.9.2013 v penzióne Roháčan, Huty
 Finančná kardiovíkendovka
od 18.10. – 20.10.2014 v penzióne Gájuz, Oščadnica
V rámci projektu „Čo sa v škole nenaučíš“ plánujeme v roku 2014 zrealizovať ešte
jednu, štvrtú kardiovíkendovku s názvom Pracovno-školská – t.j. venovať sa budeme
školstvu a uplatneniu na trhu práce.
3.3.2.1 Multikultúrna víkendovka
Cieľom prvej realizovanej víkendovky bolo dozvedieť sa zaujímavé informácie o iných
kultúrach, odstraňovaní xenofóbie, rasizmu a ochrane ľudských práv. Svoje jazykové
schopnosti si deti precvičili so zahraničným dobrovoľníkom Volkerom z Kene, ktorý
v roku 2012 vykonával na Slovensku Európsku dobrovoľnícku službu v organizácii
Keric v Čadci a po EDS zostal na Slovensku. Prostredníctvom vybraných aktivít (kvízy,
kreatívne hry, zábavný večer v štýle rôznych kultúr) sme deťom priblížili fakt, že
existuje mnoho kultúr a ak sa budeme vzájomne rešpektovať, môžeme spolu nažívať
v mieri. To, že ľudia z inej kultúry či národa majú iné zvyklosti a robia niečo, čo
s počiatku nechápeme, neznamená, že ide o menej vyspelú kultúru. Deti si na konci
pobytu mohli uvedomili, že už dnes žijeme v medzinárodnom prostrední a čím viac
krajín a ľudí spoznáme, tým viac sa obohatíme aj my sami.
Prvý večer boli deti vtiahnuté do problematiky
multikulturality prostredníctvom kvízu. Deti rozdelené
v štyroch družstvách dostávali rôzne úlohy a otázky
týkajúce sa jazykov, kultúrnych odlišností napr.
identifikovať jazyk podľa písaného textu, zaradiť pieseň
k štátu resp. jazyku, priradiť štát k scénkam
o kultúrnych odlišnostiach.
Výročná správa KDN za rok 2013
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V sobotu doobeda sme účastníkov rozdelili na dve skupiny. Jedna z nich
predstavovala kultúru Alfa – otvorená a druhá kultúru Beta - uzavretá. Každá kultúra
si pripravila znaky správania podľa ich zamerania. Počas hry sa príslušníci oboch
kultúr navzájom navštívili. Na konci hry prebehla diskusia o odlišnostiach
a spoločných znakoch oboch kultúr, ktoré si účastníci všimli. Zapojil sa aj dobrovoľník
Volker, ktorý porozprával o odlišnostiach medzi Keňou a Slovenskom.
Ďalej nasledovala stanovišťová hra o rasizme. Účastníci navštevovali vedúcich, ktorí
mali pripravené rôzne úlohy o rasizme, za ktoré deti zbierali body. Príklady úloh:
zoradiť historické udalosti týkajúce sa rasizmu od najstarších po najnovšie, kde
vo svete žijú príslušníci rôznych rás, poskladať ako puzzle logo organizácie Ľudia proti
rasizmu, hranie scénok o rasizme...
V sobotu poobede si deti zažili diskrimináciu v hre Limit 20. Skupiny plnili úlohy
v ôsmich kolách, ale výsledky boli aj tak manipulované. Víťaz bol dopredu jasný.
Na konci hry nasledovala diskusia a analýza hry.
Nasledovala
ešte krátka
hra
na vcítenie
sa
do diskriminovaných ľudí v spoločnosti. Každý účastník
si vyžreboval, koho bude v nasledujúcich chvíľach
predstavovať. Na papierikoch boli napísané rôzne roly,
z ktorých skoro každá trpí v našej spoločnosti istou
mierou diskriminácie a znevýhodnenia. Všetci účastníci
sa potom postavili na jednu čiaru. Vedúci im čítal
otázky, na ktoré si museli sami pre seba odpovedať áno alebo nie. Ak odpovedali áno,
postúpili o krok dopredu. Otázky boli zamerané na to, či osoba s takým a takým
znevýhodnením môže robiť to a to. Na konci hry sme videli, kto z účastníkov sa dostal
najďalej dopredu, teda kto si myslí, že je najmenej obmedzovaný. Po hre sme si roly
a znevýhodnenia rozobrali.
Na multikultúrny večer sme využili zahraničného
dobrovoľníka, ktorý si pripravil krátku hru na spoznanie
Kene a potom prostredníctvom prezentácie rozprával
a ukazoval fotky zo života v danej krajine. Deti najviac
zaujali informácie o zvieratách a ich love. Potom
Výročná správa KDN za rok 2013
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nasledovala ochutnávka jedál z vybraných štátov ako Mexiko, Francúzsko, Taliansko,
Maďarsko, USA, Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Švédsko, Fínsko. Atmosféru dotváralo
premietanie video prezentácii štátov a ich hymien.
V nedeľu doobeda nás čakala stanovišťová hra o ľudských právach. Každé družstvo
dostalo svoju farbu. Najprv museli nájsť v areáli hotela obhorené kúsky listiny so
základnými ľudskými právami, vo farbe svojho družstva. Listiny sipotom poskladali,
ale zistili, že niektoré časti zhoreli úplne. Tieto časti museli doplniť. Dozvedeli sa ich
od vedúcich, ktorí im na stanovištiach dali splniť rôzne úlohy. Za splnenie úlohy im
porozprávali o tej časti ľudských práv, ktorá im chýba v listine.
Na záver sme si zhodnotili víkendovku prostredníctvom dvoch evaluačných aktivít
zameraných na hodnotenie celej akcie, jednotlivých bodov programu a rôznych
organizačných záležitostí. Deťom sa takto zameraná víkendovka veľmi páčila
a oceňovali účasť Volkera, ktorého si každý obľúbil.
3.3.2.2 Mediálna víkendovka
Cieľom programu bolo atraktívnym spôsobom poskytnúť deťom užitočné a potrebné
informácie o rôznych médiách, reklame a jej vplyvoch, internete a facebooku. Ďalej
o bezpečnom správaní sa a využívaní týchto médií a sociálnych sietí. Na konci dňa deti
hodnotili aktivity daného dňa. Účastníci dostali určitý počet papierikov s natlačenými
zdvihnutými palcami – lajkmi a mohli ohodnotiť dané aktivity, napísané na plagáte,
počtom lajkov podľa toho, ako sa im páčili.
V stredu večer si všetci účastníci vytvorili na papier svoj profil s nakreslenou fotkou,
ktorý si nalepili na izbu. Úvodom do mediálnej tematiky si účastníci vyplnili dotazník,
pomocou ktorého si uvedomili, aký priemerný čas im zaberajú jednotlivé médiá. Ďalej
sme sa oboznámili s históriou masovokomunikačných prostriedkov.
Vo štvrtok sme sa venovali analýze médií, novinám
a časopisom, spôsobe poskytovania informácie
cez rôzne médiá. Poobede sme sa oboznámili
a zamysleli nás tým, kde všade je reklama a zistili sme
aká je jej cena. Potom si dvojice vyskúšali vytvoriť
pozitívnu a negatívnu reklamu formou koláže
Výročná správa KDN za rok 2013
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na výkres. Nasledovala aktivita v okolí penziónu, kde sme rozvešali reklamy formátu
A4 z dámskeho časopisu. Deti si museli spísať všetky reklamy a vybrať tú, ktorá sa im
páčila. V spoločnej diskusii sme si odprezentovali názory na videné reklamy. Večerný
program odštartovali scénky vedúcich, v ktorých boli demonštrované marketingové
taktiky, ktoré deti potom odhaľovali a následne boli podrobne vysvetlené. Nasledoval
reklamný večer t.j. skupinky nacvičili televíznu reklamnú scénku na určitý produkt.
Piatkový program zameraný na internet otvorila
odbornou prednáškou o nebezpečenstvách virtuálneho
správania npor. Mgr. Anna Poljaková, preventistka
z Policajnej stanice Liptovský Mikuláš. Pokračovali sme
prezentáciu vedúceho o vývoji Facebooku a správaní
na tejto sociálnej sieti, ktorú sme doplnili poučnými
videami. Poobede sme mali diskusnú stanovišťovú hru,
pri ktorej deti navštevovali vedúcich s ktorým diskutovali na témy: kybernetická
šikana, správanie na FB, sexuálne obťažovanie a vyžiadanie si schôdzky od
neznámeho človeka, zverejňovanie fotografií na FB a ich zneužitie, natočenie učiteľa
a zavesenie na Youtube. Po týchto ťažkých témach nasledovala zábavná hra
o statusoch, pri ktorej si deti uvedomili aké zbytočnosti píšu na Facebook. Večerný
program patril zábavnej reality show o najlepšieho moderátora.
V sobotu doobeda sa ešte skupinky venovali analýze jednej televíznej reklame.
Poobede sa konečne vyčasilo, a preto sme išli na prechádzku k blízkemu
hospodárskemu dvoru. Po návrate sme hrali novú hru mediálna vojna. Deti
v skupinkách vytvorili televízne spoločnosti a nakupovali za kredit program (filmy,
seriály, telenovely, relácie,dokumenty) do časových blokov. Hralo sa na 3 kolá t.j
piatok, sobota, nedeľa. Cieľom bolo mať čo najkvalitnejší program v hlavnom
vysielacom čase. Posledný večer sme začali hraním spoločenských hier a potom
nasledovala diskotéka.
V nedeľu doobeda sme si preverili, čo o nás vie Google a dozvedeli sme sa
zaujímavosti. Na záver nasledovali evaluačné aktivity t.j. zhodnotenie programu.
Všetci sme odchádzali z mediálnej víkendovky s množstvom užitočných poznatkov
a pekných zážitkov.
Výročná správa KDN za rok 2013
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3.3.2.3 Finančná víkendovka
Cieľom programu bolo atraktívnym spôsobom poskytnúť deťom užitočné a potrebné
informácie z oblasti financií, a tak zvýšiť u účastníkov finančnú gramotnosť.
Víkendovku sme začali tak, že po penzióne sme rozmiestnili lístočky z troch farieb,
ktoré si každý musel nájsť. Potom každý napísal svoje očakávania, obavy z víkendovky
a skúsil definovať finančná gramotnosť. Ďalej sme si povedali novinky o sebe, kto má
čo nové od poslednej víkendovky. V penzióne sme zatiaľ rozmiestnili 50 lístočkov
s otázkami zo sveta financií. Skupinky chodili po penzióne a zapisovali si odpovede.
Spolu s odpoveďou získali aj rok. Po získaní odpovedí sme sa stretli a spoznali sme
vývoj peňazí vďaka rokom zo správnych kvízových otázok. Potom sme deti poslali na
izby, ale čakalo ich ešte prekvapenie. Po istom čase sme ich zavolali do spoločenskej
miestnosti, kde ich čakal list. Zistili, že ak za 1 hodinu splnia isté úlohy, získajú ,,zlatú
tehličku“. Deti sa rozhodli splniť túto ,,mission impossible“, a tak museli vymydliť
mydlo, vypísať fixku, postaviť vežu zo špajdlí na výšku jedného člena tímu, spočítať
obkladačky a pod...Takmer sa im to podarilo, a preto za snahu získali sľúbenú
odmenu.
V sobotu doobeda sme sa vybrali na nákup, ale nie taký obyčajný. Dvojice museli
kúpiť 5 vecí (sladký, slaný, kyslý, tekutý, nejedlý) za čo najnižšiu cenu. Okrem toho
mali zistiť ceny istých tovarov a napísať čo najviac tovarov značky Coop. Po nákupnej
hre sme sa ešte prešli do prírody.
Poobedie sme odštartovali obchodovacou hrou tzv. akciový turizmus. Trojice dostali
akciové letáky, zoznam tovaru, mapu mesta s vyznačenými 6 predajňami, ktorých
prestavovali vedúci a umiestnením svojho bydliska. Cesty na mape boli označené
cenou. Úlohou trojíc - rodín bolo čo najvýhodnejšie nakúpiť tovar zo svojho zoznamu,
teda za čo najnižšiu cenu a okrem toho aj čo najviac ušetriť.
Potom sme pripravili deťom pobyt na Ekonomickej univerzite, kde absolvovali
4 polhodinové prednášky s praktickými ekonomickými témami. Prednášky:
marketingové taktiky v nákupných reťazcoch, pravdepodobnosť v hazarde, banky
a bankové karty, návrh webovej stránky, pôžičky, vývoj peňazí, práca mladistvých,
filantropia – taktiky a podvodníci.
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Večerný program patril Volkerovi, ktorý nám priblížil hodnotu peňazí v Keni, a tak sme
si uvedomili rozdiely medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami. Ďalej sme sa hrali
spoločenské hry, rozprávali a zabávali pri hudbe.
V nedeľu doobeda išli niektorí na sv. omšu. Potom sme si zahrali simulačnú hru
na hospodárenie v rodine. Rozdelili sme sa do 6 rodín s rôznou finančnou a rodinnou
situáciou. Hra ponúkala rodinám udalosti, ktoré mohli prijať alebo odmietnuť. Ich
rozhodnutie spolu s náhodou t.j. hod kockou im ukázalo výsledok, a tak mohli peniaze
získať alebo stratiť. Uvedomili sme si aké situácie môžu nastať v živote, aké sú
rozdielne platy a čo koľko stojí. Na záver prišli evaluačné aktivity, ktoré nám ukázali,
že deťom sa na víkendovke páčilo a okrem toho prostredníctvom zážitkov si odnášajú
finančné zručnosti.
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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, ktorá sa uskutočnil
2.10.2013 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 v UPeCe, Mlynská dolina
19.10.2013 sme sa stretli v UPC v Mlynskej doline
za účelom školenia nových členov.
Zažili sme deň plný zábavy, spoznávania sa a hier.
Odmenou nám bol výborný obed, ktorý pripravili
naše 2 dobrovoľníčky.
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3.4.2.2 CVVZ 2013
15.11. – 17.11. sa konala v českom Třebíči konala CVVZ,
na ktorej nechýbali aj naši dobrovoľníci. Víkend sa
niesol v znamení workshopov, prednášok, diskusií,
besied,
nadväzovaní
nových
kontaktov
a odprezentovaní čnnosti.

3.4.3 Stretnutia pre členov KDN
3.4.3.1 Stretnutie v medickej záhrade
Pekný voľný slnečný deň v strede týždňa na začiatku
mája sme využili na stretnutie v Medickej záhrade.
Zhodnotili sme predošlé akcie a rozobrali prípravu na
ďalšie akcie. Ostal nám čas aj na rôzne hry 
3.4.3.2 Palacinkovica v priestoroch CP v LPR SR
7. 11. 2013 sme strávili prijemný večer a pochutili si
na výborných
palacinkách, ktoré pripravili naši
4 dobrovoľníci.
Zahrali sme si pár hier, rozobrali ďalší program KDN
a s dobrým pocitom šli domov 

3.4.3.3 Vianočná kapustnica
Posledné stretnutie v tomto roku sme si vychutnali pri
vianočnej atmosfére a výbornej kapustnici. Nechýbal aj
punč, vianočné koláčiky a koledy. Zahrali sme pár hier,
porozprávali sa a užívali si vianočnú atmosféru.
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3.4.4 Dávame o sebe vedieť
3.4.3.1 Projekt Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné deti
V roku 2013 sme sa rovnako ako v roku 2011 a v roku
2012 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 24-hodinovka
Nadácia Pontis sa rozhodla zorganizovať 21. augusta
2013 podujatie "24-hodinovku".
A nám sa vďaka nej podarilo získať 1000 eur na
realizáciu aktivít pre deti s kardiologickým ochorením.

3.4.3.3 Facebook
Foky, informácie, spätnú väzbu a zaujímavé informácie
o nás, deťoch , našich aktivitách
To všetko nájdete nielen na našej stránke ale aj na
našom FB - https://www.facebook.com/pages/KlubDetskej-N%C3%A1deje/169197433126776
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3.4.3.4 Benefičný koncert
V aprili sa uskutočnil koncert KDN k našim 15 - tym
narodeninám.
Koncert moderovala Adela Banášová a vystúpili La3no
Cubano, Liberate, Unizoono, Martin Madro a Prvý
kilometer, brušná tanečnica Halka Tytykalová, tanečná
skupina Tribal Illusion.
Koncert sa vydaril, nálada bola výborná a na konci nás
čakalo sladké prekvapenie v podobe výbornej torty,
ktorú nám pripravili naše 2 KDN-kárky.
Výťažok z koncertu bude použitý v roku 2013
na aktivity pre deti s kardiologickým ochorením.

3.4.3.5 Adventné trhy v UPeCe, Swiss RE, Radničkine trhy
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...
Zúčastnili sme sa Radničkiných trhov, kde nás pozvali,
aby sme prezentovali a a získali finančné prostriedky
z predaja výrobkov. Financie získané z predaja sme vyčlenili na organizáciu aktivít pre
deti s kardiologickým ochorením v roku 2014.
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3.4.3.6 Charitatívny stánok Punč pomoci
Aj tento rok sme sa podobne ako minulý stali na 1 deň
súčasťou bratislavských vianočných trhov na
Hviezdoslavovom námestí. Návštevníci nás mohli
podporiť kúpou vína alebo punču.
Túto akciu pripravila MČ Staré Mesto.
Finančné prostriedky získané počas akcie sme vyčlenili
na fungovanie našej organizácie v roku 2014.
3.4.3.7 Srdce na dlani 2013
Naša Janka Murínová získala na tohtoročnom
oceňovaní
Dobrovoľník
roka 2013 uznanie
za významný
prínos
k rozvoju
dobrovoľníctva
v kategórii Dobrovoľník v oblasti práce s deťmi
a mládežou.

3.4.4 Pomáhame – zbierka Deň narcisov a Uličnica
Pomaličky sa stáva naša účasť na zbierke, Deň narcisov
Ligy proti rakovine, tradíciou. 12. 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.
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13.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 Pomáhajú nám – „Naše mesto“
Začiatkom júna sme vďaka dobrovoľníkom zapojených
do projektu Poupratuj, rozohrej a vymaľuj naše mesto
poupratovali našu kanceláriu na Lekárskej fakulte.
Projekt zmanažovala Nadácia Pontis.
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3.5 Medzinárodné aktivity
3.5.1 Mládežnícka výmena
V roku 2013 sa KDN podarilo zorganizovať prvú
medzinárodnú akciu. Bola ňou mládežnícka výmena
s názvom Československo – 20 rokov po. Projekt
podporil program Mládež v akcii. Desaťdňový pobyt
v termíne 9. – 18.9.2013 sa konal v Penzióne Javorník
v Makove, priamo na československých hraniciach.
Zúčastnilo sa na ňom 31 účastníkov zo Slovenska
a Čiech, vrátane troch vedúcich skupín. Našim
partnerom za českú stranu bol Dům dětí a mládeže Déčko z Rychnova nad Kněžnou.
Časť z 19 slovenských účastníkov tvorili teenageri s kardiologickými ochoreniami,
ktorí sa v minulosti zúčastnili na niektorej akcii pre kardio-deti. Projekt sme sa
rozhodli realizovať, pretože v roku 2013 sme si pripomínali 20. výročie
samostatnosti Slovenskej a Českej republiky. Účastníkmi boli mladí ľudia, ktorí sa už
narodili v samostatných štátoch alebo v období Československa boli len veľmi malí.
Tú druhú krajinu patriacu kedysi do spoločného štátu už vnímajú ako zahraničie.
Cieľom projektu bolo spoznať obe krajiny a porovnať ich vývoj po rozdelení,
s ohľadom na rôzne oblasti života:
1. geografia a turizmus – spoznávanie geografie ČR a SR, tvorba poznávacích
zájazdov na rôzne témy
2. český a slovenský jazyk – rôzne aktivity na porovnávanie podobností
a odlišností našich jazykov, preklad textu plného záludností, spoznávanie
literatúry: dopĺňanie prerobeného veršu do známych básní, určovanie kníh
podľa úryvkov, postáv...
3. kultúra – kultúrny kvíz s otázkami z rôznych oblastí, hranie divadielok na známe
filmy, česko-slovenská disko
4. tradičná ľudová kultúra – exkurzia do Veľkých Karlovíc, na Pustevny
a do Rožnova pod Radhoštěm spojená s fotosúťažou a anketou o rozdelení ČSR
medzi miestnymi obyvateľmi
Výročná správa KDN za rok 2013
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5.

politika, EÚ, školstvo – porovnávanie politického systému, strán, volieb, rolová
hra Rozvod, prezentácia našich ciest do EÚ, školstva, s diskusiou
6. história – spoznávanie českých a slovenských dejín na stanovišťovej hre
s rôznymi historickými osobnosťami, prípadová štúdia na tému rozdelenia ČSR,
dopĺňačka čsl. vynálezcov a vedcov, hra osobnosti
7. šport – spoznávanie českých a slovenských športových úspechov
na stanovišťovej hre, labyrintová hra s českými športovcami, turistická
vychádzka, večer show Milujeme Československo
8. hlavné mestá – zoznámenie sa s naj-pamiatkami
a miestami Prahy a Bratislavy, poobede práca na
prezentáciách z výmeny
Pred samotnou výmenou sme realizovali prípravnú
návštevu v mieste konania. Podarilo sa nám získať
záštitu českého veľvyslanca na Slovensku Jakuba
Karfíka
nad
výmenou,
infomateriálmi
o ČR
a propagačnými
predmetmi
nám
pomohol
Czechtourism Bratislava.

3.5.2 Študijná návšteva Quest for Qualification
V rámci programu Mládež v akcii sme v roku 2013 mali
ešte jednu premiéru. Klub Detskej Nádeje bol
partnerom francúzskej organizácie F.C.O.L z mesta
Angouleme v projekte študijnej návštevy s názvom
Quest for Qualification. To znamenalo, že tri členky
KDN sa mohli zúčastniť na týždennom pobyte
v Angouleme v termíne 24.11. – 1.12. 2013.
Do Francúzska vycestovali Mária Horníková, Eva Weberová a Gabriela Plavnická.
Obsahom študijnej návštevy bolo spoznávanie práce s mladými ľuďmi
so znevýhodnením, prevažne zdravotným, v tomto francúzskom regióne. Program
tvorili: úvodný deň zameraný na zoznámenie sa, očakávania, úvod do problematiky,
4 dni návštev rôznych miestnych organizácií, kde sa pracuje so znevýhodnenými
Výročná správa KDN za rok 2013
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deťmi a mládežou, záverečný deň s evaluáciou a závermi z celého týždňa. Okrem
študijného programu v rôznych organizáciách nám organizátori pripravili aj niečo na
uvoľnenie: exkurziu v Angouleme a exkurziu do mesta Jarnac a miestneho múzea
koňaku, aj s ochutnávkou. Súčasťou programu bola aj prezentácia činnosti KDN
a slovenský interkultúrny večer s prezentáciou SR. Partnerstvo v medzinárodnom
projekte s ďalšími krajinami (Francúzsko, Turecko, Litva, Taliansko, Anglicko,
Španielsko) opäť trochu rozšírilo našu činnosť.
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4 Financie
Dotácie prenesené
z roku 2013
Výťažok z
benefičného
koncertu
Spolu

Suma (€)

Minuté (€)

Využitie

550,00

0,00**

Akcie pre deti
s kardiologickým
ochorením

550,00

** rozdiel bol ponechaný na aktivity realizované v roku 2014

Dotácia v roku 2014

Suma (€)

Minuté (€)

Young4Ba

300,00

300,00

Magistrát mesta BA
Mládež v akcii
GP Dôvera
Hodina deťom
Národná banka SR
Dobrá krajina
Mládež v akcii 2
Fyzické osoby
Liga proti rakovine

800,00
5 000,00
1 000,00
3 200,00
1 500,00
3546,95
11 536,00
1 600,00
25 000,00

800,00
3 578,00*
1 000,00
3 283,70**
1 500,00
1 607,25*
10 475,00***
699,42*
25 000,00

Fyzické osoby

1 673,65

0,00*

Fyzické osoby
Spolu

575,00
55 731,60

558,66*
48 802,03

Využitie
Akcie pre deti v DFNsP
Kramáre
Akcie pre dobrovoľníkov

Akcie pre deti
s kardiologickým
ochorením

Akcie pre deti
s onkologickým
ochorením
Administratívne náklady

* rozdiel bol ponechaný na aktivity realizované v roku 2014
**rozdiel bude doplatený po skončení grantu a vyúčtovaní v roku 2014 (schválených 4 000 €)
***rozdiel bude vrátený sponzorovi
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2%
Akcie pre deti a mládež s kardiologickým ochorením

4 625,69

54,31%

Akcie pre deti a mládež s onkologickým ochorením
Zabezpečenie aktivít pre deti hospitalizované v DFNsP
Kramáre
Vzdelávacie akcie pre dobrovoľníkov
Administratívne náklady na organizáciu aktivít pre deti a
dobrovoľníkov
Propagácia

646,44

7,59%

419,65

4,93%

Poplatky a úroky

72,83

0,86%

Spolu

8 516,98

100,00%

1 361,10
831,83
559,44

15,98%
9,77%
6,57%

Rozdelenie finančných nákladov v roku 2013 (2% + dotácie)
Akcie pre deti a mládež s kardiologickým
ochorením
Akcie pre deti a mládež s onkologickým
ochorením
Zabezpečenie aktivít pre deti
hospitalizované v DFNsP Kramáre
Vzdelávacie akcie pre dobrovoľníkov

26 769,06 €

46,70%

25 646,44 €

44,74%

1 661,28 €

2,90%

1 633,08 €

2,85%

Administratívne náklady na organizáciu
aktivít pre deti a dobrovoľníkov
Propagácia

972,33 €

1,70%

419,65 €

0,73%

Poplatky a úroky

217,17 €

0,38%

Spolu

57 319,01 €

100,00%
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5 ?ROK 2014?
Rok 2013 bol z nášho pohľadu veľmi úspešný. Pokračovali sme už v rozbehnutých
pravidelných aktivitách – návšteva nemocnice, organizácia táborov a pod.
Aktivity pre deti s kardiologickým ochorením sme skĺbili so zážitkovou pedagogikou
a neformálnym vzdelávaním.
Začali sme pripravovať podklady na zmenu stanov, oficiálnu tvorbu zmluvného vzťahu
s nemocnicou a dobrovoľníkmi.
V roku 2014 nás čaká:
dopracovanie nových stanov, tak aby sme mohli rozšíriť naše pôsobenie aj
do iných miest Slovenska, organizovať akcie pre choré deti a ich rodinných
príslušníkov;
vypracovať zmluvy o spolupráci medzi našim OZ a zdravotníckym
zariadením;
rozšíriť naše pôsobenie na detské oddelenie nemocnice Prešov;
zorganizovať spoločné víkendovky pre deti s kardiologickým i onkologickým
ochorením + ich súrodencov – úplná novinka;
zorganizovať pravidelné akcie – tábory pre deti s onkologickou
a kardiologickou diagnózou; zabezpečiť chod oddelení a dobrovoľníkov
v DFNsP Kramáre a NÚSCH Bratislava a i.
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Kontakt
Sasinkova 4
P.O.BOX 284
814 99 Bratislava
www.kdn.sk
e-mail: kdn@kdn.sk
Tel.: 0905/260835
IČO: 307 868 35
Č.ú. 4001 034 403/3100

Ďakujeme ...
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