HĽADÁME
DETI, KTORÉ
POMÁHAJÚ

Zapojte sa do projektu
Detský čin roka 2022!

22. ročník projektu prebieha pod záštitou prezidentky
Slovenskej republiky pani Zuzany Čaputovej

VÝZVA PRE DETI

VÝZVA PRE PEDAGÓGOV A DOSPELÝCH

Milé deti!
Urobte dobrý skutok a dajte
nám o ňom vedieť! Veľké činy
ale i malé každodenné skutky
sú veľmi cenné. Nakreslite
či napíšte nám o nich.

Milí pedagógovia! Milí dospelí!
Podporte deti a dodajte
im odvahu konať dobré skutky
a napísať o nich. Napíšte nám
aj vy o dobrom skutku detí!

PRÍBEHY MÔŽETE POSLAŤ NA ADRESU
OZ Detský čin roka
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
alebo priamo cez webovú stránku
www.detskycin.sk
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a 202
do 30. jún

Strategický partner

Hlavný partner

Partneri

Mediálny partner

PRAVIDLÁ PROJEKTU
DETSKÝ ČIN ROKA 2022
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1. ŠKOLA
DOBRÝCH SKUTKOV ONLINE
15 modelových hodín etickej
výchovy na základe vybraných tém
iŠVP a listov o dobrých skutkoch detí.
2. ЛАСКАВО ПРОСИМО!
Hry a výtvarné aktivity na privítanie
ukrajinskych detí v triede.
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Radi Vám poskytneme podrobnejšie informácie o projekte.
Mgr. Magdaléna Fábryová
OZ Detský čin roka, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
Mobil: 0907 797 236, e-mail: info@detskycin.sk
magda.fabryova@detskycin.sk

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV
Na slávnostné vyhlásenie výsledkov, ktoré sa bude
konať v decembri 2022 v Bratislave, budú pozvaní všetci
ocenení v sprievode rodiča alebo pedagóga.
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KAŽDÝ PRÍSPEVOK MUSÍ OBSAHOVAŤ:
• kategóriu, do ktorej má byť skutok zaradený
• meno a priezvisko žiaka resp. pisateľa listu
• triedu, ktorú žiak navštevuje
• presnú adresu školy alebo bydliska: ulica, mesto,
okres, kraj
• telefonický kontakt zákonného zástupcu

ONLINE ANKETA PRE VEREJNOSŤ
V spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk
pripravujeme online anketu pre dospelých. Online
hlasovanie pre verejnosť bude prebiehať v októbri
a v novembri 2022. Jeden dobrý skutok s najvyšším
počtom hlasov získa cenu od usporiadateľa súťaže ĽudiaĽuďom.sk
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PISATELIA MÔŽU ZARADIŤ DOBRÉ SKUTKY DO JEDNEJ
Z ÔSMYCH KATEGÓRIÍ:
1. ZÁCHRANA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA
2. POMOC V RODINE
3. POMOC ROVESNÍKOM
4. POMOC ĽUĎOM
5. POMOC PRÍRODE
6. DOBRÝ NÁPAD
7. MALÝ VEĽKÝ ČIN - CENA SAŠKY FISCHEROVEJ
8. DOBRÝ ČIN NA NETE

HLASOVANIE: DETSKÁ POROTA
•	Zo všetkých dobrých skutkov, ktoré zašlú deti do projektu, vyberie výberová komisia 5 nominácií v každej
kategórii.
•	Nominované dobré skutky budú na jeseň uverejnené
na webovej stránke www.detskycin.sk a zaslané
opäť do škôl s výzvou, aby deti venovali svoj hlas
tomu skutku v každej kategórii, ktorý považujú
za najcennejší.
•	Hlasovanie sa uskutoční prostredníctvom formulára
na uvedenej webovej stránke www.detskycin.sk
alebo zaslaním poštou na adresu OZ Detský čin roka.
•	
Detská porota: do hlasovania sa môžu zapojiť
žiaci 1. - 9. ročníka základných škôl a špeciálnych
základných škôl a žiaci primy až kvarty osemročných
gymnázií.
•	Skutok, ktorý získa vo svojej kategórii najväčšiu
podporu detskej poroty, bude v decembri vyhlásený
za Detský čin roka 2022.
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•	do projektu sa môžu zapojiť žiaci 1. - 9. ročníka
základných škôl a špeciálnych základných škôl a žiaci
primy až kvarty osemročných gymnázií
•	žiaci môžu správu o svojich skutkoch napísať v rozsahu
maximum 1 strany A4
•	žiaci môžu napísať aj o dobrom skutku, ktorý vykonali
iné deti vo veku do 15 rokov
• do projektu možno zaslať aj správu o kolektívnom
dobrom skutku
•	pri kolektívnom dobrom skutku je potrebné uviesť,
koľko detí ho realizovalo
•	o dobrom skutku dieťaťa do 15 rokov môžu napísať
aj pedagógovia a iné dospelé osoby
•	skutky, o ktorých pisatelia píšu, musia byť už realizované a pravdivé
• doba realizácie dobrého skutku nie je časovo ohraničená
•	Za pravdivosť skutkov zodpovedajú deti svojim vlastným
svedomím, lebo napísať o vymyslenom skutku nie je
dobrým činom!

