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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. 
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Cieľ čiNNoSti oz

OZ uskutočňuje svoje poslanie najmä realizáciou projektu Detský čin roka v úzkej spolupráci s partnermi, 
ďalšími neziskovými organizáciami a predovšetkám so základnými školami z celého slovenska.

detSký čiN roka 2014

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 detivytvorili 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 činroka

-  podporovaním a iniciovaním dialógu v spoločnosti na témupozitívnych a humánnych hodnôt
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v roku 2014 sa nám Podarilo:

Projekt detský čin roka 2014

pripravili sme leták „Zapojte sa do projektu 
Detský čin roka 2014“, vytlačili 14 000 kusov  
o  poslali ako výzvu do cca 2200 škôl na 
slovensku. Veľmi nás potešilo, že deti i dospelí 
nám spolu poslali správu o 6 191 skutkoch.
prečítali sme, spracovali a pripravili predvýber 
listov pre výberovú komisiu a spoločne zostavili  
nominácie 5 skutkov v 7 kategóriách a jedna 
Mimoriadna nominácia. autorsky a odborne 
sme pripravili pedagogický materiál – brožúry  
s 36 nominovanými skutkami a vytlačili 6000 ks a5, 28 strán, ktoré sme 
pobalili a zaslali do 2285 škôl a školských úradov.

hlasovanie-detská porota

s materiálom aktívne pracoval rekordný počet detí detí a učiteľov z 819 škôl 
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. Detské príbehy dostali 
spolu 127 733 hlasov.

Spolupráca s darcovským portálom ľudiaľuďom.sk

Občianske združenie opäť nadviazalo veľmi intenzívnu spoluprácu 
s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk
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 aj v roku 2014 
odprezentovať skutky on-line. Detské skutky získali 31 385 hlasov v online hlasovaní.

  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 16 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 16 rokov môžu napísať aj pedagó-

govia a iné dospelé osoby.
  Skutky, o ktorých pisatelia píšu, musia byť už realizované a pravdivé.

  Doba realizácie dobrého skutku nie je časovo ohraničená.
   Každý z autorov dobrého skutku, ktorý získa najväčšiu podporu 

detí vo svojej kategórii, bude vyhlásený za držiteľa ocenenia 

Detský čin roka 2014 a odmenený vecnou cenou. Ten, kto napíše 

o dobrom skutku, ktorý získa ocenenie, bude odmenený vecnou 

cenou.

   Každá škola, ktorej žiak bude ocenený cenou Detský čin roka 2014, 

získa vecný dar.
   Jedna vyžrebovaná škola zo všetkých zapojených škôl získa vecný 

dar.

   Za pravdivosť skutkov zodpovedajú deti svojím vlastným svedo-

mím, lebo napísať o vymyslenom skutku nie je dobrým činom!
PISATELIA MÔŽU ZARADIŤ DOBRÉ SKUTKY DO JEDNEJ 

ZO SIEDMYCH KATEGÓRIÍ:
1. ZÁCHRANA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA2. POMOC V RODINE3. POMOC ROVESNÍKOM 4. POMOC ĽUĎOM5. POMOC PRÍRODE6. DOBRÝ NÁPAD7. MALÝ VEĽKÝ ČIN - CENA SAŠKY FISCHEROVEJ

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

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. • 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, bude 

 v decembri vyhlásený za Detský čin roka 2014. 
ONLINE HLASOVANIE PRE VEREJNOSŤV spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk pripravujeme 

online anketu pre dospelých. Online hlasovanie pre verejnosť bude 

prebiehať v októbri a v novembri 2014. Jeden dobrý skutok s najvyšším 

počtom hlasov získa vecnú cenu od usporiadateľa súťaže - 

ĽudiaĽuďom.sk

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOVNa slávnostné vyhlásenie výsledkov, ktoré sa bude konať v decembri 

2014 v  Bratislave, budú pozvaní všetci ocenení v  sprievode rodiča 

alebo pedagóga. 

Radi Vám poskytneme podrobnejšie informácie o projekte.
Mgr. Magdaléna FábryováOZ Detskýčin rokaŠevčenkova 21

851 01 BratislavaMobil: 0907 797 236e-mail: info@detskycin.skmagda.fabryova@detskycin.sk

Nositelia ocenenia Detský čin roka 2013.Ďakujeme 126 676 deťom a  učiteľom zo 704 slovenských škôl, 

ktorí sa zúčastnili projektu v roku 2013 a podporili tak dobro.
www.detskycin.sk

PRAVIDLÁ PROJEKTU DETSKÝ ČIN ROKA 2014:

DETSKÝ ČIN ROKA 2014

Zapojte sa do 
detskej porotyPodporiť 

dobrý skutok 
rovesníkov je tiež 

veľký čin!

www.detskycin.sk

14. ročník projektu prebieha pod čestnou záštitou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Generálny partner: Hlavný partner: Mediálny partner:

Partneri:

ĎAkUJeMe všetkým deťom, ktoré svojím dobrým skutkom podporili dobro. 
ĎAkUJeMe všetkým deťom, ktoré si všimli dobré skutky iných detí a napísali o nich.ĎAkUJeMe pedagógom, že sa s deťmi rozprávali a motivovali ich  

k zapojeniu sa do ankety.

ĎAkUJeMe všetkým dospelým, ktorí deti citlivo a s láskou ocenili.
ĎAkUJeMe všetkým detským porotcom za podporu dobrých skutkov   

hlasovaním v detskej porote.

ĎAkUJeMe Všetkým projektovým partnerom, priateľom, známym  
i neznámym ľuďom za podporu projektu.

Radi Vám poskytneme podrobnejšie informácie o projekte:

OZ Detský čin roka Ševčenkova 21851 01 BratislavaMagdaléna Fábryová – koordinátor projektuMobil: 0907 797 236e-mail: magda.fabryova@detskycin.skwww.detskycin.sk

VÝZVA PRE DETI: 
Milé deti!

Urobte dobrý skutok a dajte nám o ňom vedieť!
Dobrý skutok nie sú len veľké činy, ale i malé

 každodenné skutky. Nakreslite či napíšte nám 
o svojom dobrom skutku. 

VÝZVA PRE PEDAGÓGOV 
A DOSPELÝCH:

Milí pedagógovia! Milí dospelí!
Podporte deti, dodajte im odvahu konať dobré 

skutky, napísať o nich a podeliť sa o dobro.
Napíšte nám aj vy o dobrom skutku detí!

Generálny partner:
Hlavný partner:

Partneri:

ZAPOJTE SA DO PROJEKTU 

DETSKÝ ČIN ROKA 2014!

14. ročník projektu prebieha pod čestnou záštitou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

KAŽDÝ DOBRÝ SKUTOK 

JE VEĽKÝ ČIN. 

DETI TO VEDIA A MENIA TAK 

SVET K LEPŠIEMU.

Ako prebieha projekt DETSKÝ ČIN ROKA 2014:

Apríl - Jún 

Prihlasovanie dobrých skutkov 

Deti, školy i dospelí môžu prihlasovať dobré skutky detí.

Júl - August 

Výber skutkov

Listy starostlivo čítame a skupina odborníkov vyberie 

zo zaslaných skutkov 5 nominácií v každej kategórii.

September - November 

Detská a dospelá porota 

Deti a dospelí čítajú jednotlivé skutky a prideľujú hlasy 

tým, ktoré považujú za najcennejšie.

December 

Vyhlásenie výsledkov 

Detské skutky, ktoré získajú najviac hlasov, budú 

slávnostne vyhlásené za Detské činy roka 2014.

Nová aktivita

Škola dobrých skutkov 

Online pedagogická príručka.

Príbehy môžete poslať na adresu 

OZ Detský čin roka

Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava

alebo priamo cez webovú stránku 

www.detskycin.sk   

do 30. júna 2014
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Slávnostné vyhodnotenie detského činu roka 2014  

Za základe výsledkov detského hlasovania sme pozvali víťazov v  jednotlivých kategóriách na prevzatie 
ocenenia Detský čin roka 2014.
spoločne sme sa zoznámili a vzájomne predstavili dobré skutky v predvečer podujatia.

pozvali sme víťazov s dospelými zástupcami, zabezpečili a hradili ubytovanie, stravu a dopravu. Zabezpečili 
sme hodnotné ceny, pripravili diplomy. pripravili sme tlačové materiály. slávnostne vyhlásenie výsledkov 
projektu sa konalo v Zichyho paláci, cca 100 zúčastnených ( ocenené deti, novinári, zástupcovia partnerov, 
mimovládnych organizácií, verejnosť). 
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naše občianske Združenie tiež Pracovalo na nasledovných Projektoch:

letna euro kampaň v spolupráci s orange

Vďaka spoločnosti Orange sme sa mohli zapojiť 
do kampane na zber starých mobilov. Bola to 
pre nás výnimočná skúsenosť, za ktorú sme 
veľmi vďační. V spolupraci s Unimedia sme mali 
podporu na vybraných  online portáloch 
a zbierka bola mimoriadne úspešná. Do Orangeu 
bolo prinesenych 12 798 mobilov a my sme zís-
kali rovnakú sumu na ďalšie aktivity pre naše 
občianske združenie.

spolupráca s neziskovou organizáciou leaF

Boli sme velmi nadšení spoluprácou so stredoškolákmi, ktorí ako dobro-
voľníci počas letných mesiacov propagovali projekt prostredníctvom našich 
letákov.

Spolupráca so Slovenskou poštou

slovenská pošta ako náš partner prezentovala projekt na poštách  
po celom slovenksu.

Celoslovenský prieskum detský čin v spolupráci so školami

pripravili sme rozsiahly prieskumný dotaznik zameraný na reali- 
záciu projektu na školách. Cieľová skupina prieskumu boli pedagógovia pracu- 
júci s projektom. na základe 48 spracovaných dotaznikov sme získali podnety, pripomienky a inšpirácie 
priamo zo strany pedagógov pracujúcimi s deťmi na projekte Detský čin roka v rámci vyučovania.

S brožúrkou pracujú v podstate všetci triedni učitelia a učitelia výchov. Jednotlivé príbehy s deťmi nahlas čítame 
a potom hlasujeme za ten, ktorý každého najviac oslovil. Na hodinách etickej východy, napríklad, používame 
príklady ako určitú motiváciu, ako uvedenie témy na diskusiu. Sú to témy ako medziľudské vzťahy, vzťahy medzi 
deťmi a ich okolím, vzťah k starším okolo nás atď.

Mgr. Lenka Dobroňová, ZŠ Námestie mladosti 1, 010 15 Žilina

Detský čin roka motivuje deti ku konaniu 

dobrých skutkov. každý rok viac ako 100 000 detí a pedagógov z každej piatej školy 

pracuje s nominovanými skutkami na hodinách etickej výchovy,  

slovenského jazyka či v školskom klube. deti sa tak cez skutočné  

príbehy iných detí učia pochopiť, čo je dobré, ako pomôcť, ako  

podporiť iných, ako ochrániť ľudí i prírodu.Vyberáme z príbehov 2013:   Jakub, 12-ročný chlapec, sám v bdelej  

kóme zachránil v nemocnici dusiace sa bábätko.

  Viktória sa počas celých letných prázdnin obetavo starala o krstnú 

mamu, pripútanú na lôžko.  druháčikovia zo ZŠ staničná 13 v košiciach všemožne pomáhali 

svojmu chorému spolužiakovi Leovi v jeho boji so závažnou  

chorobou.
  simonka celý rok pomáhala s úlohami malej kamarátke prváčke 

dominike a nahradila tak jej mamu, ktorá rodinu opustila.

  rút zachránila malé šteniatka a pravidelne sa stará o zvieratá  

i prírodu.
  žiaci ZŠ sibírska 42 v Prešove motivovali deti i dospelých a urobili 

zbierku hračiek, ktorá bola tak úspešná, že hračkami potešili oveľa 

viac detí ako si pôvodne mysleli.
  Vlasta sa dlhodobo a každodenne obetavo stará o svoju mamu, 

ktorú choroba a postihnutie mozgu pripútali na invalidný vozík.
www.detskycin.sk

www.detskycin.sk

Urobte LetNÝ dobrÝ skUtok:

prineste starý mobil do orangeu!

Pomôžete
deťom i Prírode

+
môžete vyhrať tablet

A aj vďaka vám bude svet 
krajší a lepší!

1 starý mobil

=

Orange Slovensko daruje 1 € 

občianskemu združeniu

  

ĎAkUJeme!
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Deti rady počúvajú o hrdinstvách svojich rovesníkov. Mám takú skúsenosť, že sa často s nimi stotožňujú. 
Hodnotia svoje činy a porovnávajú ich s tými, ktoré na hodinách čítame a o ktorých sa rozprávame. Aj vďaka 
detskému činu roka môžeme deti lákať smerom k dobru. Vďaka.

Pavelová Renáta, Mgr., Jiráskova 5, 085 27 Bardejov

Príbehy nesmierne obohacujú motivačnú časť hodin, pomáhajú k scitliveniu triedy. Deti sa stávajú empatickými. 
Hlasujú s veľkým zanietením, dokážu argumentovať, prečo hlas dali konkrétnemu príbehu. stávajú sa im 
vhodnou inšpiráciou. O príbehoch, ktoré ich nadchli sa bavia aj počas prestávky. Ďakujeme!

Mgr. Alena Sládková, ZŠ, Ul. Eliáša Lániho 261/7, Bytča

Projekt škola dobrých skutkov – online pedagogická príručka 

Škola dobrých skutkov je inšpiratívny pedagogický materiál. Tento projekt vznikol na základe spätnej väzby 
pedagógov.

prečítali sme tiež všetky nominované príbehy za posledných 14 ročníkov a pri príprave, najmä modelových 
hodín, sme vychádzali práve z detských skutkov.

pripravili sme metodické materiály k desiatim ukážkovým vyučovacím hodinám. Vyučovacie hodiny 
vychádzajú  z medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelania IsCED pre Etickú výchovu na základných 
školách, môžu byť však použité aj na hodinách náboženskej výchovy alebo slovenského jazyka. pri každej 
vyučovacej hodine je uvedený odporučený ročník, jeho určenie je však viac-menej orientačné, a aktivitu 
možno prispôsobiť a realizovať aj pri inej vekovej kategórii.

Model každej vyučovacej hodiny je možné jednoducho vytlačiť a použiť v rámci vyučovacieho procesu.
Modelové hodiny su voľne dostupné na našej webstránke.

•	 aktivita 1: čoho som schopný sa vzdať pre iných  
•	 Témy	ISCED:	Poznanie	a	pozitívne	hodnotenie	druhých	
• aktivita 2: kde všade pomáhať? 
•	 Témy	ISCED:	Tvorivosť	v	medziľudských	vzťahoch,	iniciatíva	
• aktivita 3: Projekt „ako pomôcť?“  
•	 Témy	ISCED:	Tvorivosť	v	medziľudských	vzťahoch,	iniciatíva	
• aktivita 4: výstava: „ekológia – ako sa ma týka?“  
•	 Témy	ISCED:	Etické	aspekty	ochrany	prírody	
• aktivita 5: ochrana slabších  
•	 Témy	ISCED:	Zvládnutie	asertivity	
• aktivita 6: triedny hrdina každodennosti  
•	 Témy	ISCED:	
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Pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre 

•	 Pozitívne	vzory	v	každodennom	živote	
• aktivita 7: dobrý pocit  
•	 Témy	ISCED:	Prosociálne	správanie	
• aktivita 8: Prečo doma pomáhame?  
•	 Témy	ISCED:	Etické	aspekty	vzťahu	k	vlastnej	rodine	
• aktivita 9: ako sa žije s postihnutím?  
•	 Témy	ISCED:	Vzťah	k	chorým,	starým,	postihnutým,
 mentálne alebo morálne narušeným ľuďom. 
• aktivita 10: krízová situácia – ohrozenie života  

Projekt vianočné dobro

prezentácia projektu a predstavenie príbehov na verejnosti 
s cieľom scitlivenia spoločnosti.
akciu sme realizovali v nasledovných firmách a inštitúciach:
• aupark tower
• businness centrum
• Plus
• vianočný bazar Poštová banka

 

šírenie dobrých správ o dobrých skutkoch.

počas celého roka sme pripravili 3 tlačové správy vďaka ktorým Detský čin roka 2014 získal veľkú podporu 
médií. našim mediálnym partnerom sa stalo radio EXprEs, ktore pripravilo rozhlasovú kampaň – rozhlasové 
30 s spoty zamerané na Online hlasovanie pre dospelych a zároveň rozhovory s nominovanými deťmi  
o dobrých skutkoch. spolu sme zaznamenali takmer 140 mediálnych výstupov v elektronických i tlačených 
médiach
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Projekt v číslach

• 127 733 hlasov získali spolu detské skutky
• 819 zapojených škôl
• 6 dobrovoľníkov
• 31 385 hlasov v online hlasovaní
• 10 modelových hodín etickej výchovy
• 140 mediálnych výstupov o dobre

potešilo nás veľké ocenenie zo strany pedagógov o zmysluplnosti projektu prostredníctvom dotazníka.
sme hrdí na Školu dobrých skutkov, novinku tohtoročného projektu a  najmä na 10 modelových hodín 
etickej výchovy pripravených na základe detských listov

a opäť krásna čistá skutočná človečina, ktorá vychádza z detských príbehov. Veríme, že vďake všetkým 
zapojeným deťom je toho dobra okolo nás viac.

ďakujeme partnerom

Ďakujeme partnerom:Generálny partner:

Hlavný partner:
Mediálny partner:

Partneri:
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Poďakovanie priateľom a spolupracovníkom, 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

Knut &Knut

null 

Compart

Katka Brychtová

Ludvik Bagin

Martin Fábry

Magda Fábryová-koordinátorka projektu 

Jana Hajdu

Zuzana Heringešová

Michal Kečkeš

Mária Knutová

Katka rybárová

Správna rada:
saša Broadhurst – petrovická-štatutár OZ

Vladimír Fischer
Martin Knut

Predseda správnej rady: 
saša Broadhurst – petrovická



Výročná správa 2014 OZ Detský čin roka

2014

Príjmy 2014 

príspevky z podielu zaplatených daní (1,5 %, 2 %, 3 %) 1 066

príspevky od fyzických osôb 145

Dotácie 20 968

ostatné príjmy (úroky, ostatné výnosy, príspevky za poskytnuté sluţby) 0

Príjmy celkom 22 179

výdaje

náklady spojené s organizovaním a podporou aktivít v projektoch 

7 496,00(stravovanie, ubytovanie, cestovné, MTZ na aktivity, poštovné, sociálne siete, web,tlač edukačných 
materiálov ) 

honorare lektorov, projektový management, koordinácia projektov, administratívna činnosť, 4 300,00

prevádzkové náklady ekonomické služby, poštovné, notárske služby, telekomunikačné náklady, 
cestovné, údržba majetku, kancelárske potreby) 2 620,00

ostatné (dane, bankové poplatky, členské poplatky, poistenie a iné) 89,00

výdaje celkom 14 505,00

oZ detský čin roka nemá Zamestnancov.  
koordinátori realiZujú Projekty PoPri svojich Zamestaniach.



občiaNSke združeNie

Detský čin roka
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava

+421 907 797 236
info@detskycin.sk

www.detskycin.sk


