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ÚVOd: nOVý zaČiatOk
občianske združenie Detský čin roka bolo dňa 02.12.2011 zapísané do registra Ministerstva vnútra
slovenskej republiky pod registračným číslom VVs-/1-900/90-386 63.
občianske združenie Detský čin roka vzniklo ako pokračovanie agentúry poppins, ktorá 12 rokov projekt
Detský čin roka organizovala.
V roku 2013 sme realizovali 13. ročník projektu Detský čin roka po prvýkrát už ako neziskové občianske
združenie.
naše nové logo:
naša nová web stránka: www.detskycin.sk
naša nová adresa:
oZ Detský čin roka
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava
Občianske združenie detský čin roka je majiteľom ochrannej známky detský čin roka registrovanej
Úradom priemyselného vlastníctva slovenskej republiky.

POsLaniE ObČianskÉHO združEnia dEtský Čin rOka
pozitívne hodnoty, dobro a vzájomný rešpekt človeka k človeku sú kľúčové oporné body každej humánnej
spoločnosti. Vzhľadom na neustále stúpajúci pretlak negatívnych vplyvov, je významnou úlohou celej
spoločnosti bez rozdielu veku, národnosti, viery, profesie či sociálneho postavenia, jasne deﬁnovať,
reﬂektovať a podporovať pozitívne hodnoty.
poslaním združenia je iniciovať, obhajovať a motivovať spoločnosť a hlavne deti ku konaniu dobra,
k pochopeniu, prijatiu a vedomému šíreniu pozitívnych a humánnych hodnôt, ako je:

• OCHRANA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA
• REŠPEKT K ĽUĎOM
• POMOC V NÚDZI
• INTEGRÁCIA ZDRAVÝCH A POSTIHNUTÝCH
• SPOLUPATRIČNOSŤ
• OCHRANA PRÍRODY A POD.
iniciatívy a aktivity združenia naplno uplatňujú v praxi Deklaráciu práv detí a Dohovor o právach dieťaťa.

2

Výročná správa 2013 • OZ Detský čin roka

CiEĽ ČinnOsti Oz
oZ uskutočňuje svoje poslanie najmä realizáciou projektu Detský čin roka v úzkej spolupráci so štátnymi
orgánmi a organizáciami, hlavne Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu sr.

Projekt prebieha nasledovne:
anketa detský čin roka
Do všetkých základných škôl a osemročných gymnázií na celom slovensku je na jar zaslaná výzva, aby deti
napísali správu o svojom dobrom skutku v nasledovných kategóriách:

• ZÁCHRANA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA
• POMOC V RODINE
• POMOC ROVESNÍKOM
• POMOC INÝM ĽUĎOM
• POMOC PRÍRODE
• DOBRÝ NÁPAD
• CENA SAŠKY FISCHEROVEJ - MALÝ VEĽKÝ ČIN
skupina odborníkov vyberie zo zaslaných skutkov 5 nominácií v každej kategórii.

detská porota
Vybrané skutky spoločne s motivačným a pedagogickým materiálom sú zaslané opätovne na jeseň do škôl,
kde deti čítajú jednotlivé skutky a prideľujú hlasy tým, ktoré považujú za najcennejšie.
Detské skutky, ktoré získajú najviac hlasov, sú vyhlásené za Detské činy roka daného ročníka.
okrem projektu oZ uskutočňuje svoje poslanie tiež:
- pravidelným informovaním spoločnosti o hodnotách, ktoré deti vytvorili a podporili, prostredníctvom médií a iných komunikačných kanálov
- motivovaním dospelej populácie k pozitívnemu oceneniu detí a ich skutkov
- iniciovaním iných pedagogických projektov na základe projektu
- iniciovaním spolupráce s ďalšími obdobnými organizáciami a združeniami
- iniciovaním charitatívnych aktivít spojených s projektom Detský čin roka
- podporovaním a iniciovaním dialógu v spoločnosti na tému pozitívnych a humánnych hodnôt
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V rOku 2013 sa nÁM POdariLO:
reštartovať a opätovne oživiť celoslovenský projekt a úspešne realizovať 13. ročník detský čin roka
už ako občianske združenie s novými aktivitami.

Pripravili a realizovali sme nasledovné aktivity:
Výzva na podporu dobrých skutkov detský čin roka 2013
pripravili a vytlačili sme 14 000 plagátov s výzvami pre deti na konanie dobrých skutkov a rozposlali do cca
2200 slovenských základných škôl a školských úradov.
Veľmi nás potešilo, že deti i dospelí nám spolu poslali správu o 8 186 skutkoch.

PRAVIDLÁ PROJEKTU DETSKÝ ČIN ROKA 2013:
• Do projektu sa môžu zapojiť žiaci 1. - 9. ročníka základných škôl
a špeciálnych základných škôl a žiaci primy až kvarty osemročných
gymnázií.

Každý dobrý skutok je veľký čin.

• Žiaci môžu správu o svojich skutkoch napísať v rozsahu maximum
1 strany A4.

Zapojte sa do projektu
Detský čin roka 2013!
13. ročník projektu prebieha pod čestnou záštitou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

• Žiaci môžu napísať aj o dobrom skutku, ktorý vykonali iné deti
vo veku do 16 rokov.
• Do projektu možno zaslať aj správu o kolektívnom dobrom skutku.
• Pri kolektívnom dobrom skutku je potrebné uviesť, koľko detí
ho realizovalo.

e deti:

Výzva pr

Milé deti!
m vedieť!
y.
nám o ňo
né skutk
k a dajte
každoden
brý skuto
ale i malé
u.
Urobte do
ľké činy,
brom skutk
do
sú len ve
m
nie
ojo
k
uto
te o sv
Dobrý sk
te, či napíš
Nakresli

dagógov:

e pe

Výzva pr

písať
gógovia!
skutky, na
Milí peda
nať dobré
odvahu ko
dobro.
dajte im
o
do
sa
ti,
de
liť
pode
Podporte
o nich a
školu!
Ak bude
aj svoju
jej škole.
Podporte
ôcť aj svo

Projekt Detsk
ý čin roka
a 1 080 382
zúčastn

ených detí už
od roku 200
0 prináša činy
a posolstvá
ako:
Záchrana živo
ta, pomoc ľuď
om, pomoc
v núdzi, spo
lupatričnosť,
rešpekt,
ochrana prír
ody, dobrý sku
tok, úsmev,
objatie, radosť
, blízkosť, lásk
a, zastať
sa slabšieho,
priateľstvo,
ďakujem, rod
ina, kamará
t, odvaha,
spoluzodpoved
nosť, dodržia
vanie pravidi
hodnota ľud
el,
ského života,
obetavosť,
nezištnosť, dob
rý pocit, skrom
nosť…

e pom
vaša
tok a môžet jej kategórii, získa
dobrý sku
vo svo
eur.
Vykonajte
ocenený
note 200
váš skutok lské potreby v hod
e zaradená
jektu, bud 200 eur.
pro
škola ško
do
ojí
e
a škola zap é potreby v hodnot
Ak sa vaš
lsk
ania o ško
do žrebov

• O dobrom skutku dieťaťa do 16 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.

Ševčenkova 21
851 01 Bratislava
ú stránku
alebo priamo cez webov
30. júna 2013
www.detskycin.sk do

• 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.
• Cena Sašky Fischerovej:
Cena bude vybraná zástupcami OZ Detský čin roka a udelená
jednému z 30 nominovaných príbehov.

Vyhlásenie výsledkov

• Každá škola, ktorej žiak bude ocenený cenou Detský čin roka
2013, získa školské potreby v hodnote 200 eur.

Skutok, ktorý získa vo svojej kategórii najväčšiu podporu, bude
v decembri vyhlásený za Detský čin roka 2013.

• Jedna vyžrebovaná škola zo všetkých zapojených škôl získa
školské potreby v hodnote 200 eur.

Radi vám poskytneme podrobnejšie informácie o projekte.

• Za pravdivosť skutkov zodpovedajú deti svojim vlastným svedomím,
lebo napísať o vymyslenom skutku nie je dobrým činom!

Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do jednej
zo šiestich kategórií:
2. POMOC V RODINE

OZ Detský čin roka

• Zo všetkých dobrých skutkov, ktoré zašlú deti do projektu vyberie
výberová komisia 5 nominácií v každej kategórii.

• Každý z autorov dobrého skutku, ktorý získa najväčšiu podporu
detí vo svojej kategórii, bude vyhlásený za držiteľa ocenenia
Detský čin roka 2013 a odmenený vecnou cenou. Ten, kto napíše
o dobrom skutku ktorý získa ocenenie, bude odmenený vecnou
cenou.

1. ZÁCHRANA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA

adresu
Príbehy môžete poslať na

Hlasovanie

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

www.detskycin.sk

3. POMOC ROVESNÍKOM
4. POMOC ĽUĎOM
5. POMOC PRÍRODE
6. DOBRÝ NÁPAD

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
• čitateľný súhlas zákonného zástupcu pisateľa listu a v liste
dotknutej osoby s uverejnením listu v médiách v znení:
„Súhlasím s uverejnením listu v médiách.“

Predstavujeme Občianske združenie Detský čin roka:
Občianske združenie Detský čin roka vzniklo ako pokračovanie
Agentúry Poppins, ktorá 12 rokov projekt Detský čin roka organizovala. Veríme, že projekt svojim obsahom a zameraním patrí
do tretieho sektoru a tešíme sa, že môžeme začať novú etapu
projektu ako občianske združenie.

Nové logo:
goo:
Nová webstránka: www.detskycin.sk
Nová adresa: OZ Detský čin roka, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
Nové aktivity: Anketa pre dospelých (september)
a Cena Sašky Fischerovej

• čitateľný podpis zákonného zástupcu
• listy bez podpisu zákonného zástupcu nepostúpia
do detskej poroty

Emma Tomčovčíková, Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice

Partneri projektu:
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Všetky listy sme starostlivo prečítali a v spolupráci s výberovou komisiou sme vybrali 35 nominovaných
detských skutkov v 7 kategóriách.
príbehy boli velmi krásne a silné a tak sme sa v procese výberu rozhodli doplniť projekt o úplne novú
kategóriu:
Cena sašky Fischerovej - Malý Veľký čin
ocenenie je venované malým každodenným skutkom, ktoré tiež robia náš život krajším a lepším.
nominované skutky pre túto kategóriu vyberá občianske združenie Detský čin roka a cenu sme nazvali
Cena sašky Fischerovej ako poďakovanie saške, ktorá stála pri zrode projektu a 11 rokov s veľkým nasadením i láskou pomáhala dobru rásť. saškina výnimočná, charizmatická osobnosť, zanechala v projekte
Detský čin roka svoju nezameniteľnú stopu.
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brožúra zapojte sa do detskej poroty
Vytlačili sme 6000 brožúr s vybranými nominovanými príbehmi, s doplnenými pedagogickými motiváciami pre učiteľov a poslali do približne 2200 slovenských základných škôl a školských úradov.
s materiálom aktívne pracoval rekordný počet detí: 118 490 detí a učiteľov (z každej piatej školy
na slovensku) a to na hodinách slovenského jazyka, etickej či náboženskej výchovy, či v školskom klube.
Tieto deti sa cez skutočné príbehy iných detí učili, čo je dobré, ako pomôcť, ako ochrániť ľudí i prírodu.
príbehy detských hrdinov sa stali pozitívnymi príkladmi pre deti ale i pre dospelých.
spolupráca s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk
občianske združenie nadviazalo veľmi intenzívnu spoluprácu s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk
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Zúčastnili sme sa akcie Vianoce v lete, organizovanej portálom ĽudiaĽuďom.sk a bola to naša prvá verejná
prezentácia novej podoby projektu Detsky čin roka.
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nová aktivita - Online anketa pre verejnosť
Detské skutky sú veľmi silné a inšpiratívne. Hľadali sme preto cestu ako dobré skutky, konané deťmi,
predstaviť rodičom a širokej verejnosti. Vďaka portálu ĽudiaĽuďom.sk sme mohli odprezentovať skutky
on-line. Detský čin roka sa tak po prvý raz otvoril smerom k dospelým, ktorí mohli prispieť na projekt, podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými skutkami detí. Detské skutky získali 62 616 hlasov v online hlasovaní.

Vyhlásenie výsledkov
Za základe výsledkov detského hlasovania sme pozvali víťazov v jednotlivých kategóriách na prevzatie
ocenenia Detský čin roka 2013. spoločne sme sa zoznámili a vzájomne predstavili dobré skutky v predvečer podujatia. slávnostné vyhlásenie výsledkov projektu Detský čin roka sa uskutočnilo 10. decembra 2013
v priestoroch Zichyho paláca v Bratislave.

pozvanie prijal aj Minister školstva, vedy, výskumu a športu sr Dušan Čaplovič
podujatie moderovali Katka Brychtová a Ludvik Bagin bez nároku na odmenu rovnako ako Ľudová škola
umenia … hudobný odbor, ktorá pripravila program pre toto slávnostné podujatie.
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Šírenie dobrých správ o dobrých skutkoch.
počas celého roka sme pripravili 4 tlačové správy vďaka ktorým Detský čin roka 2013 získal veľkú podporu
médií.
spolu sme zaznamenali 136 mediálnych výstupov v elektronických i tlačených médiách. pre projekt bolo
veľmi cenné aj pozvanie do populárnej relácie Milujem slovensko, kde sme mohli prezentovať projekt,
jeho zmysel i poslanie a poďakovať ako deťom tak pedagógom, ktorí na projekte pracujú.
adela Banášová pozvala víťazku kategórie Dobrý nápad Dominiku Geregovú do vianočného programu
Trochu inak v snD.
K prezentácii projektu výrazne pomohla aj rozhlasová kampaň, ktorú sme pripravili na rádiu Jemné
melódie a online kampaň na vybraných portáloch.
spolupráca so neziskovou organizáciou LEaF
otvorili sme dlhodobú spoluprácu s organizáciou Leaf a spoločne budeme pomáhať vyhľadávať talentovaných študentov, ktorí sa môžu uchádzať o štúdium v zahraničí.
detský čin roka 2014 v číslach:
126 676 zapojených detí (8186 príbehov o dobrých skutkoch, 118 490 detí pracovalo
s pedagogickým materiálom)
704 zapojených škôl
62 616 hlasov v online hlasovaní
136 mediálnych výstupov
12 dobrovoľníkov vrátane koordinátorov projektu odpracovalo 1205 dobrovoľných hodín
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OFiCiÁLni PartnEri PrOJEktu:
nadácia orange
Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk
Liga za duševné zdravie
Bratislava - staré mesto
Jemné melódie
slovart
slovenská pošta
nay
Vydavateľstvo Dixit, s.r.o.
Poďakovanie priateľom a partnerom,
ktorí nám pomohli a projekt podporili:
Členovia výberovej komisie:
paedDr. Mária Tekelová
prof. phDr. Erich Mistrík, Csc.
patrícia Jariabková
Mgr. Halka Marčeková
Ľubica Zelizňáková

i+i print
Gorila
Knut &Knut
null
Compart
studio K2
Vydavateľstvo Európa
poštová Banka
správna rada:
saša Broadhurst-petrovická
Vladimír Fischer
Martin Knut
predseda správnej rady:
saša Broadhurst-petrovická

adela Banášová
Katka Brychtová
Ludvik Bagin
Martin Fábry
Magda Fábryová-koordinátorka projektu
Zuzana Heringešová
adam Fischer
Katka rybárová
Michal Kečkeš
Mária Knutová
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ObČianskE združenie
Detský Čin roka
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
+421 907 797 236
info@detskycin.sk
IČO:O: 42261732

Výročná správa OZ Detský čin roka za rok 2013 bola schválená
na rokovaní správnej rady dna 28. 03. 2014
v Bratislave, 30. 3. 2014
Alexandra Booadhurst
Štatutárny zástupca OZ Detský čin roka

