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Príhovor
Milí čitatelia,
v prvom rade by sme sa Vám chceli poďakovať za prejavený záujem o našu
organizáciu Klub Detskej Nádeje. O všetkom, o čom sa dočítate v našej Výročnej
správe za rok 2017, môžeme s hrdosťou konštatovať, že sa naozaj stalo. Všetky
aktivity sme stihli zrealizovať počas jedného roka, počas 12 mesiacov, počas 365 dní,
počas tisíciek hodín. A aj keď sme malé združenie máme vo svojich radoch veľmi
šikovných dobrovoľníkov, ktorí toto všetko dokážu aj napriek tomu, že nie sú
„profesionáli“.
Avšak pre nás, je každý jeden z nich profesionál. Všetko, čo robia pre našu
organizáciu, robia srdcom, naplno a najlepšie ako vedia.
Rovnako tak je to aj s nami vo vedení organizácie. Naše združenie tvoria výlučne
dobrovoľníci pracujúci bez nároku na honorár. Nemáme ani jedného zamestnanca
a aj sa tak dokážeme vyrovnať iným organizáciám.
Aby sme toto všetko mohli organizovať a robiť potrebujeme veľkú pomoc od Vás. Bez
finančnej a materiálnej pomoci Vás všetkých, by sme nemohli organizovať také
krásne akcie pre deti a vyčarovávať im úsmev na tvári.
Ďakujeme za každý jeden detský úsmev, ktorý sa nám podaril vyčarovať aj vďaka
Vám. Rok 2017 máme úspešne za sebou, poučili sme sa z chýb a tešili sme sa
z krásnych chvíľ s deťmi.
Prajeme príjemné čítanie.

S vďakou,
dobrovoľníci Klubu Detskej Nádeje.
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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. 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. Celé vedenie združenia je založené 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

Od septembra 2016 našu organizáciu viedla Evka Cibáková (koordinátor) a Janka
Hrúzová (zástupca koordinátora). Obe boli zvolené prostredníctvom volieb v roku
2016. V roku 2017 bola do vedenia zvolená aj druhá zástupkyňa koordinátora Maťka Gajdošíková.
V roku 2017 zostala vo svojej funkcii v Prešove koordinátorka dobrovoľníkov
Zuzka Mariňáková. Dobrovoľníkov na oddelení pediatrie Fakultnej nemocnice v
Trnave naďalej koordinovala Majka Krausová.
V priebehu roka 2017 nastali nové zmeny vo vedení jednotlivých oddelení v
nemocnici na Kramároch v Bratislave. „Starí“, ostrieľaní vedúci sa rozhodli
prenechať svoje pozície novým posilám. Tentokrát sme okrem radov dobrovoľníkov
dali možnosť sa uchádzať o miesto vedúceho oddelenia aj externým záujemcom,
pričom niektorí z nich boli aj vybraní do našej KDN rodiny a do svojho
vedúcovania sme sa všetci spolu vrhli na začiatku školského roka. Začiatok
školského roka je pre naše združenie najdôležitejšia časť roka, nakoľko
obnovujeme zmluvy s dobrovoľníkmi, školíme a vítame nové posily na
každoročnom najväčšom náborovom školení. Viac sa o náborovom školení dočítate
v časti 3.5.1

1.2.

Vedúci oddelení

Oddelenie
I. detská klinika
II. detská klinika
Klinika detskej neurológie
Klinika detskej chirurgie – časť chlapci
Klinika detskej chirurgie – časť dievčatá
Klinika detskej hematológie a onkológie –
veľké onko
Klinika detskej hematológie a onkológie –
malé onko
Detské kardiocentrum NÚSCH
Detská ortopedická klinika

1. polrok 2017

2. polrok 2017

Monika Holubanská

Michal Kmeť

Krisztína Szibilová
Zuzana Szaboová
Jozef Kujan

Frederika Fodorová
Naďa Gregušová

Silvia Radenkovič
Martina Gajdošíková
Matúš Bohunický
Vladimír Chudoba
Marianna Stanková

Denisa Šťastná

Oddelenie pediatrie v Prešove

Zuzana Mariňáková

Oddelenie pediatrie v Trnave

Mária Karusová
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2. Výročia KDN
2.1.

Oslava druhých narodenín KDN v Trnave

Dve veci, ktoré k sebe patria, tvoria pár. V jednom páre často nachádzame veci
spoločné i rozdielne zároveň – jedno a druhé, ja a ty, on a ona, muž a žena, vpravo
a vľavo, párny a nepárny a pre nás to najdôležitejšie spojenie dieťa a dobrovoľník.
KDN Trnava má za sebou krásne dva roky pôsobenia a teší sa veľkej popularite zo
strany hospitalizovaných detí. 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, ktorí sú pod vedením Marun Krausovej.

2.2.

Tretie výročie KDN v Prešove

Číslo tri je veľmi dôležité číslo, nakoľko je to prvé číslo, ktoré svojím spojením
symbolizuje tvar, a preto sa spája hlavne s trojuholníkom. Trojuholník ukazuje
smer a symbolizuje silu, výstrahu. Číslo tri má svoje miesto aj v rozprávkach ako tri
prasiatka, tri gaštanové kone, tri sestry, tri oriešky pre popolušku, tri medvede
a podobne. Číslo tri má pre nás veľký význam v tom, že už je KDN v troch
slovenských mestách  Tešíme sa, že jedným z týchto miest je aj Prešov. Prešovom
sme prepojili západ s východom a tešíme sa tomuto spojeniu  A tešíme sa, že je
prešovské KDN pevne pod vedením Zuzky Mariňákovej.
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Už 19 rokov s Vami

Len vďaka dobrým srdciam ľudí, záujmu dobrovoľníkov môžeme našimi akciami
a návštevami tešiť hospitalizované deti v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou
Kramáre v Bratislave už krásnych 19 rokov.
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.

3. Aktivity KDN
3.1.

Aktivity pre deti hospitalizované na detských oddeleniach
v nemocnici v Bratislave, v Prešove a v Trnave
3.1.1. Návšteva oddelení

Ako každý rok, tak aj v roku 2017 navštevovali naši dobrovoľníci 7 kliník (9
oddelení) v DFNsP 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 a
oddelenie pediatrie Fakultnej nemocnice v
Trnave.

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. Darované hry alebo Mikuláš v októbri
Myšlienka, plán, skvelá realizácia. Našej
dobrovoľníčke Katalin sa podarilo spojiť
dobrých ľudí a vyzbierať obrovské
množstvo hier, ktoré boli spravodlivo
rozdelené medzi Bratislavu, Trnavu a
Prešov.
Vďaka darcom, hry vyplnia detským
pacientom čas strávený počas hospitalizácie na oddeleniach v DFNsP Kramáre
Bratislava, FN Trnava a FNsP J. A. Reimana Prešov.
ĎAKUJEME všetkým darcom za hry a
veľká
vďaka
patrí
aj
našej
dobrovoľníčke Katalin za skvelý nápad
a realizáciu
Celý zoznam darovaných hier ako aj
darcov
nájdete
na
našej
stránke http://kdn.sk/?p=1249

3.1.3. Mikuláš v nemocniciach
Kde sa vzal, tu sa vzal, prišiel za deťmi Mikuláš.
Okrem anjelov a čertov zobral so sebou aj iné
rozprávkové bytosti ako vílu, Červenú čiapočku
a mimoňov, 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 oddelenie v Trnave a
prišiel deti potešiť a rozdať im balíčky
Okrem
iného Mikuláš navštívil v Trnavskej nemocnici
aj internú a metabolickú JISku. Pre našich
trnavských dobrovoľníkov sa jednalo o silný
zážitok, pri ktorom sa smiech vystriedal so
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slzami, ale tak to už pri našej práci chodí...ale
o tom, že bolo hlavne veselo svedčia usmiate
tváre detí, rodičov, personálu nemocnice a
hlavne usmiate tváre našich dobrovoľníkov.
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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3.2.

Aktivity pre
Bratislava

deti

hospitalizované

v DFNsP

Kramáre,

3.2.1. Hrové a tvorivé popoludnia
Ako každý rok, tak aj v roku 2017 sa nám podarilo vďaka spolupráci
s vychovávateľkami a ZŠ Limbová v DFNsP Kramáre zorganizovať pár hrových
a tvorivých popoludní v nemocnici, ktoré sme zrealizovali vďaka prostriedkov
získaných z asignácie 2% z dane.
Na 2 špeciálne popoludnia sa nám
podarilo získať grant Nadácie ZSE,
vďaka našej dobrovoľníčke Vladke
Bublavej, ktorá stála za úspešným
získaním prostriedkov na tri hrové
a tvorivé popoludnia v nemocnici.
To prvé sa uskutočnilo ku koncu
roka 2017 v októbri a priblížilo
deťom
slovenskú
tradíciu
a kultúru vo forme spevu, tanca
a umeniu.

Kde bolo, tam bolo, bolo raz
jedno štvrtkové popoludnie
strávené v nemocnici s tými
najlepšími deťmi na svete.
Vďaka Vladke, Aďke, Lucke,
Evke, Marianke a Pavlínke sme
si s deťmi povyšívali krásne
obrazy, vytvorili náušničky,
prstienky, náhrdelníky. Svojou
návštevou a vystúpením nás
potešili S Hudbou Vesmírnou.
Nešírili medzi nás len mladosť,
ale hlavne radosť. Aj toto
popoludnie
sa
uskutočnilo
hlavne
vďaka
pomoci
a
podpore Nadácia ZSE.

Výročná správa KDN za rok 2017
B

Strana 10/29

Klub Detskej Nádeje
Sasinkova 4
814 99 Bratislava
IČO: 307 868 35
IBAN SK35 3100 0000 0040 0103 4403

Tel: 00421910905059
00421905260835
www.kdn.sk
kdn@kdn.sk

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. Valentínsky dobrý skutok
Rok
2017
odštartovalo
druhé
pokračovanie krásnej akcie Daruj
hračku – Valentínsky dobrý skutok,
kde sa dievčatám podarilo vyzbierať
ešte väčšie množstvo nových hračiek
darovaných ľuďmi z ulice, rôznymi
organizáciami, našimi priateľmi a
priaznivcami. A prečo práve na
Valentína?
Pretože
sviatok
sv.
Valentína
patrí
všetkým
zamilovaným, ale láska má veľa
podôb a ľudia nám svojimi darmi
ukázali, že majú srdce na správnom
mieste a nebyť ich a ich darov, tak by sa nám nepodarilo vyčarovať deťom v
nemocnici úsmev na tvári! Naši dobrovoľnícki piráti stroskotali spolu so svojím
pokladom v DFNsP Kramáre dňa 1.3.2017 (termín
sa musel posunúť z dôvodu dlhodobého uzavretia
oddelení kvôli chrípke) a chceli od detí, aby im
pomohli nakresliť loď, aby sa mohli vrátiť na more.
Za ich krásne výtvory sa im poďakovali darovanou
hračkou.

Ani na jedno dieťa sa nezabudlo, malé či veľké,
každé si prišlo na svoje. Okrem toho sa nezabudlo
ani na všetky leukopenické deti z detskej onkológie.
Tie si tiež odniesli kúsok z ich pirátskeho pokladu.
A ako to už v každej rozprávke býva zvykom, aj tá
naša sa skončila so šťastným koncom, keďže naši
piráti rozdali všetky hračky všetkým hospitalizovaným deťom v ten deň. Deti im tak
vytvorili množstvo lodí, vďaka ktorým sa mohli vrátiť späť na more, avšak tento
krát už bez svojho pokladu. Ale ako to už býva zvykom, piráti si určite ešte nejaký
poklad nájdu a prídu navštíviť a potešiť deti znova. Lebo aj to pirátske srdce bije
pre lásku.
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3.2.2.2. Vianočný dobrý skutok
Vďaka pomoci a darov zo spoločnosti dm drogerie markt Slovensko a jej
zamestnancom a aj vďaka Veveričkám a Klokanovi, ako aj vďaka
spoločnosti Cetelem Slovensko, vďaka zamestnancom spoločnosti Wüstenrot
Slovensko Karadžičova, vďaka p. Dietrich zo spoločnosti Telekom SK,
vďaka Majkovi Spiritovi, vďaka zamestnancom spoločnosti VGD Slovakia, vďaka
zamestnancom spoločnosti Henkel, samozrejme vďaka Dom Quo vadis, ako aj
vďaka ostatným skvelým ľuďom, ktorí sa zapojili do našej zbierky hračiek Daruj
hračku - Vianočný dobrý skutok a tiež vďaka všetkým dobrovoľníkom, ktorí dňa
21.12. spravili deťom Vianočný večer, sme vykúzlili deťom hospitalizovaným v
DFNsP Kramáre úsmev na tvári a každé dieťa, ktoré sa v tom čase nachádzalo v
nemocnici obdŕžalo darovanú hračku od Vás.

Hračiek bolo tak veľa, že sa ušlo
každému dieťaťu z oddelenia
neurológia, II. detská klinika, I.
detská
klinika,
kardiológia,
chirurgia časť dievčatá, chirurgia
časť
chlapci,
ortopédia,
onkológia, kožné, urológia, ako
aj deťom v čakárni na detskej
pohotovosti a aj na detskom
urgentnom príjme... a dokonca
nám hračky ostali aj na ďalšie
rozdávanie 
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3.2.3. Zbierka detského oblečenia
Sme tu pre všetky deti aj pre tých najmenších, ktorí
zostávajú v nemocnici veľakrát bez rodičov z rôznych
dôvodov. Nakoľko tieto detičky nemajú žiadne osobné
veci a oddelenie nemá dostatok prostriedkov na
nákup
bodyčiek, detských
punčošiek,
tričiek
a podobne, rozhodli sme sa oddeleniu pomôcť
s pravidelnou dávkou detského oblečenia, detských
plienok, prípadne detských hračiek.

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 260 Eur
na aktivity pre deti s onkologickým
ochorením. Srdečná vďaka všetkým.

Rovnako aj zo ZŠ Trstín vďaka učiteľom,
nadšeniu žiakov, vianočného ducha,
obrovského úsilia, štipky cukru, akurát
nadšenia, dostatok snahy a výsledok...
vyzbieraných krásnych 400 EUR.
Ďakujeme učiteľom, žiakom, vedeniu škôl,
že sa v roku 2017 rozhodli podporiť aktivity
KDN a získané prostriedky z trhov venovať
deťom.
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Aktivity pre deti s onkologickým ochorením
Vďaka Lige proti rakovine a jej finančnému
príspevku sme v roku 2017 mohli zorganizovať
3 podujatia pre deti s onkologickým ochorením a ich
súrodencov do 18 rokov.

Termíny a miesta pobytov:
 Letný onko tábor 2017 (menšie deti) od 6 do 12 rokov od 8.7. do 16.7.2017,
v obci Stará Turá, na chate Javorinka.
 Letný onko tábor 2017 (teenageri) od 13 do 18 rokov od 8.7. do 16.7.2017,
v obci Stará Turá, na chate Javorinka.
 Novembrová british víkendovka pre teenagerov od 12 do 18 rokov s
onkologickým a kardiologickým ochorením od 17. 11 do 19.11.2017 na chate
Assissi v Štiavnických Baniach.
Leto roku 2017 bolo pre deti z našich onkologických táborov opäť raz výnimočné
v tom, že sa malý onko tábor konal spolu s veľkým onko táborom a oba tábory
sa podelili o spoločné miesto na chate Javorinka v obci Stará Turá v termíne od 8.
7. do 16.7.2017. Dozor na táboroch zabezpečovali členovia KDN z radov
vysokoškolákov a pracujúcich. Časť z nich sa zúčastnila na táboroch aj minulé
roky, tento rok však bol veľký záujem aj úplne nových dobrovoľníkov, ktorí sa svojej
úlohy výborne zhostili. Všetci vedúci sa spolu s lekárom starali o deti dobrovoľne
bez nároku na finančnú odmenu. Vďaka organizátorom Beckovských slávností
mohli naše všetky táborové deti z oboch táborov navštíviť túto krásnu akciu.
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Program pre menšie deti
Letný tábor KDN pre deti od 6 do 12 rokov sa tento krát konal v obci Stará Turá, na
chate Javorinka pod hlavným
vedením našej dobrovoľníčky
Lenky Kružlicovej.
Všetkými dňami tábora sa niesla
čarodejnícka
tematika.
Riaditeľka čarodejníckej školy
zvolala nový školský rok – deti
boli zaradené do fakúlt vetra,
zeme,
ohňa
a vody
a boli
menované
čarodejníckymi
menami. Krátko po tom však
začal vyčíňať zlý čarodejník
Tarabas. Úlohou detí bolo prísť na to, že jediným spôsobom, ako sa dá čeliť zlu, je
spojiť sily. A to sa nám nakoniec podarilo.
Pekná príroda v okolí chaty nám
ponúkla
veľa
možností
na
program. Ako správni čarodejníci
sme sa naučili čarovať vnútri
chaty, aj v lese. Po oddychu
nasledovali krúžky, kde si deti
mohli vyskúšať aké je to byť
policajtom, ako sa strieľa zo
vzduchovky, mohli sa zúčastniť
pekárskeho
krúžku,
krúžku
šikovných rúk či krúžku prežitia
v divočine.
Vďaka sponzorom sme si mohli
počas táboru užiť aj dva výlety. Počas jedného nám neprialo počasie a tak sme sa
boli pozrieť do kina a zahrať si bowling a kolky. Počas druhého výletného dňa nám
slnko doprialo a celý sme ho strávili
na Beckovských slávnostiach. Prišli
nás navštíviť aj sokoliari a kúzelník.
Na tábore sa vo veku 6 až 12 rokov
zúčastnilo 24 detí, z toho 14
chlapcov a 10 dievčat. Dohľad
a program zabezpečovalo 8 vedúcich
a k dispozícii bol počas všetkých dní
aj lekársky dohľad.
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Program pre väčšie deti:
Veľké deti boli pod vedením našej koordinátorky Evky Cibákovej a ostatných
dobrovoľníkov. Program tvorili rôznorodé aktivity – pohybové či kreatívne, ale aj
malé výlety.
Viaceré hry sa objavili v našom programe po prvý krát, niektoré po viacročnej
prestávke. Špecifickou hrou s novým formátom sa stala nočná hra, do ktorej sme
prvýkrát zapracovali aj konkrétny príbeh. Časť programu si pripravili aj deti a hry
ako sochy, hádzanie loptičiek na správne miesto, či len jednoduché šarády, ktoré
boli nielen pre deti, ale aj pre animátorov veľmi príjemným zážitkom. Aj tradičné
hľadanie pokladu bolo tento rok obohatené o viaceré kreatívne úlohy, ktoré sa
deťom veľmi páčili.

Počas tábora boli dva
výlety.
Prvým
bola
návšteva kina v Trenčíne
– pozreli sme si jednu
z populárnych rozprávok
a výlet sme zakončili
veľmi
príjemným
piknikom
pri
nádrži
Dubník neďaleko chaty.
Druhým výletom bola
návšteva
Beckovských
slávností, počas ktorej sa
deti
nielen
zabavili
na koncertoch, ale aj splnili viaceré fotografické úlohy. Podľa ich slov veľa z nich
zažilo práve tam najkrajší výlet vôbec. Všetci spolu nikdy nezabudneme na volejbal,
múku na tvári, ruky v kýbli, stavanie prístreškov, hranie spoločenských hier,
ochutnávanie netradičných vecí a najmä na úsmevy, smiech, vzťahy a všetky
spoločné zážitky, ktoré sme nadobudli.
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Aktivity pre deti s kardiologickým ochorením

Pätnásty ročník kardio tábora bol v znamení cestovania vo vesmíre pod hlavným
vedením dobrovoľníka Jakuba Zápotockého. Tento tábor bol doslova
dobrodružstvom na vzdialených planétach.
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Cestovali sme v termíne od 30.7. do 9.8.2017 v súhvezdí Ružomberok na hviezdnej
lodi zvanej Penzión Gejdak. Zostava 34 neuveriteľne talentovaných a odvážnych
detí s kardiologickým ochorením a ich súrodencov ukázala, že cestovanie vo
vesmíre zvládnu ľavou zadnou. Cestou ich sprevádzalo 11 vedúcich (generálov),
ktorí zase vytvorili skvelý kolektív a dopomohli spraviť ďalší nezabudnuteľný
zážitok pre deti.

Výcvik, hry, no aj disciplína doviedla tento tím ku vysnívanému cieľu, pre ktoré
bojovali ako len mohli. Napínavý príbeh sa začal príchodom deti na tajnú základňu,
kde sa uskutočňoval prísne tajný experiment, ktorého podrobnosti sa dozvedeli až
na ďalší deň. Ten tajný experiment sa volal „Hviezdna brána“. Od tohto momentu
boli deti už vtiahnuté do deja a museli zvládať rôzne výzvy. Ako napríklad
získavanie intergalaktických technológii, pomáhanie vesmírnym civilizáciám v
núdzi, ale aj obrana planéty Zem.

Okrem samotnej témy bol tábor skvelou príležitosťou utuženia kolektívu vedúcich,
dal vzniknúť mnohým novým priateľstvám medzi deťmi a taktiež priniesol zážitok
v podobe celodenného výletu, na ktorom sme mali možnosť vidieť jaskyňu alebo
múzeum v Liptovskom Mikuláši.
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3.6.

Spoločné onko – kardio aktivity

£ Novembrová British víkendovka £

Novembrová british víkendovka
pre teenagerov s onkologickým a
kardiologickým
ochorením.
Speakovali sme od 17.11. do
19.11.2017 na chate Assissi v
Štiavnických Baniach vďaka
finančnej podpore Ligy proti
rakovine a 2 percentám z dane,
ktoré
nám
venovali
ľudia,
spoločnosti.

Cieľom víkendovky bolo nielen zoznámiť účastníkov s britskou históriou, reáliami a
jazykom, ale hlavne zdôrazniť nutnosť vedieť komunikovať v anglickom jazyku.
Hneď prvý deň sa hralo “Živé Scrabble”, pri ktorom bolo treba hľadať písmenká v
okolí chaty a následne z nich zložiť britské slovíčka. Ďalšou súťažou bol kvíz
“Milujem Britániu”, ktorý preveril znalosti nielen z histórie, ale aj všeobecný
prehľad v britskom filme a hudbe, britských osobnostiach a zaujímavých miestach.
Prekrásna príroda okolia Banskej Štiavnice priam lákala na prechádzku, hneď po
nej boli pre deti pripravené workshopy a diskusie. Prepojenie moderných
technológií, historických osobností a hľadania indícií poskytla hra s QR kódmi, kde
museli súťažiaci hľadať ponaliepané QR kódy po celej chate. Každý QR kód ukrýval
otázku, na ktorú bolo treba správne odpovedať. Pomoc mohli poskytnúť historické
aj súčasné osobnosti voľne sa pohybujúce po chate, napríklad Isaac Newton alebo
princ Harry. Sobotný večer najprv
odštartovala lekcia tanca, ktorá sa
plynule zmenila na diskotéku plnú
starších aj novších hitov. Pevne veríme,
že si deti z víkendovky odniesli nielen
kopec zážitkov a množstvo nových
informácií,
ale
aj
chuť
naďalej
pokračovať v učení sa anglického
jazyka.
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Aktivity pre dobrovoľníkov

3.7.1. Pravidelné KDN školenia dobrovoľníkov
Aj v roku 2017 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.

3.7.2. Supervízne
stretnutia
s onko dobrovoľníkmi
Pravidelné
supervízne
stretnutia
dobrovoľníkov, ktorí pôsobia na oddeleniach
detskej onkológie na Kramároch, nechýbali
ani v roku 2017, keďže sú povinnou
podmienkou pre dobrovoľníčenie na onko
oddelení. Naši onko dobrovoľníci sú pod
vedením
psychologičky
Mgr.
Lucky
Alakšovej z Onkologického ústavu sv.
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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.

3.7.3. KDN opekačka
Dobrovoľníci sú pre nás veľmi dôležití, lebo bez nich by sme nemohli fungovať. Ako
poďakovanie sme zorganizovali opekačku. Okrem opekania sme sa super
porozprávali, pohrali a hlavne spoznali sme sa medzi sebou.

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 2017 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. Benefičný koncert
Začiatkom apríla sa uskutočnil náš tradičný benefičný koncert. „Miestom činu“ boli
opäť priestory kaviarne Zóna By Refresher. Celý koncert sa niesol v rodinnom
duchu a v stovkách objatí, keďže práve na tomto mieste sa stretli okrem
dobrovoľníkov z nemocníc a z táborov aj táborové deti.
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Naši priaznivci, priatelia, alebo len okoloidúci sa tešili
z pozvaných interpretov.
Vystúpili Sima Martausová, S Hudbou Vesmírnou,
Mukatado, La3no Cubano a Gedeon. Aj tento rok nás
celým koncertom sprevádzali moderátori rannej šou
Európy 2 Matúš Krnčok a Vlado Varecha.
Ako minulý rok, tak aj tento rok na koncerte bola
pripravená aj tombola, pričom sme nezabudli ani na
najmenších návštevníkoch a pripravili sme pre nich
detskú tombolu, na ktorú dostali rodičia tombolové
lístky zadarmo pri kúpe klasických tombolových
lístkov. 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.
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3.8.3. Zbieranie žetónov –
Vy rozhodujete, my pomáhame

Náš projekt Multikultúrna víkendovka bol v
programe “Vy rozhodujete, my pomáhame”
Nadácie TESCO zaradený hodnotiacou komisiou
medzi tri najlepšie v regióne!
Postúpili sme do druhého kola, v ktorom o jeho
podpore rozhodovali ľuďia. Aj keď sa nám
nepodarilo vyhrať, naše aktivity to nezastavilo ;)

3.8.4. Darcovský maratón – 24 hodinovka
24 hodín, celý deň 24. 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 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!"
Vďaka dobrým srdiečkam ľudí sa nám v rámci darcovského maratónu podarilo
vyzbierať 104,50 EUR a zaradiť sa tak na krásne 8 miesto.
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3.8.5. Trh dobrovoľníctva
Aj tento rok sme sa prezentovali v rámci trhu dobrovoľníctva dňa 16. septembra
2017. Náš stôl obsluhovali naše dobrovoľníčky Kika Szibillová a Maťka
Gajdošíková, 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.

3.8.6. Oceňovanie Srdce na dlani 2017
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 primátora hlavného mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala.
V roku 2017 našimi nomináciami na Dobrovoľníka roka 2017 boli:





Jana Hrúzová – Koordinátorka dobrovoľníkov
Michal Kmeť – Dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti
Martina Gajdošíková - Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc v organizácii
Daruj hračku – Valentínsky dobrý skutok „Vyčaruj deťom v nemocnici
úsmev na tvári“ – Dobrovoľnícky projekt roka
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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.

Galavečer Srdce na dlani 2017 dopadol nad očakávania! Získali sme mimoriadne
ocenenie za dlhoročnú a kontinuálnu dobrovoľnícku prácu a kreativitu pri
tvorbe nových projektov s cieľom zlepšiť deťom kvalitu času stráveného v
nemocnici Toto ocenenie patrí všetkým dobrovoľníkom KDN. Ďakujeme za
všetko, čo robíte, ste robili pre KDN a hlavne pre deti a súčasne
ďakujeme Bratislavskému dobrovoľníckemu centru za úžasnú akciu, za skvelú
organizáciu a hlavne za ich prácu pre dobrovoľnícke organizácie.
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4. Financie
Dotácie
Získané prostředky
v roku 2017

Suma (€)

Nadácia ZSE
Dobrá krajina
Fyzické osoby
Liga proti rakovine
Fyzické osoby
Nadácia ZSE

Minuté (€)

700,00

293,01*

778,87
710,00
12 000,00
1 571,00

778,87
0,00*
8 207,05*
0,00*

560,00

560,00

Fyzické osoby
2 195,50
1 016,19*
Spolu
18 515,37 10 855,12
* rozdiel bol ponechaný na aktivity realizované v roku 2018

Využitie
Akcie pre deti hospitalizované
v nemocnici
Akcie
pre
deti
s kardiologickým ochorením
Akcie pre deti s onkologickým
ochorením
Propagácia
realizácia
benefičního koncertu 2017
Administratívne náklady

Využitie 2 % - za zdaňovacie obdobie 2015, pripísané na účet v roku 2016
Pobytové akcie pre deti s kardiologickým ochorením
Pobytové akcie pre deti s onkologickým a kardiologickým ochorením
Zabezpečenie aktivít pre deti hospitalizované v DFNsP Kramáre, FN
Trnava a FN J. A. Reimana v Prešove
Vzdelávacie akcie pre dobrovoľníkov
Administratívne náklady na organizáciu aktivít pre deti
a dobrovoľníkov
Propagácia
Poplatky a úroky
Spolu
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4 054,93 €

40,96%

1 413,25 €

14,28%

2 238,36 €

22,61%

967,40 €

9,77%

986,83 €

9,97%

153,17 €

1,55%

85,80 €

0,87%

9 899,74 € 100,00%
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Celkové náklady - využitie finančných prostriedkov v roku 2017
(2% + dotácie, granty, dary ai.)
Akcie pre deti a mládež s kardiologickým ochorením
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 DFNsP Kramáre,
FN Trnava a FN J. A. Reimana v Prešove
Vzdelávacie akcie pre dobrovoľníkov
Administratívne náklady na organizáciu aktivít pre deti
a dobrovoľníkov
Propagácia
Poplatky a úroky
Spolu
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7 699,05 €

32,85%

7 438,73 €

31,74%

2 384,45 €

10,17%

2 238,36 €

9,55%

967,40 €

4,13%

1 907,63 €

8,14%

713,13 €

3,04%

181,19 €

0,77%

23 434,59 € 100,00%
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Kontakt
Sasinkova 4
P.O.BOX 284
814 99 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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