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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 2015
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 2015 SA NÁM PODARILO:
Projekt Detský čin roka 2015
15 jubilejný ročník projektu sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky
pána Andreja Kisku a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pripravili sme leták „Zapojte sa do projektu Detský čin roka 2015, vytlačili 10 000
kusov o poslali ako výzvu do cca 2 280 škôl na Slovensku.
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pre výberovú komisiu a spoločne zostavili nominácie:
5 skutkov v 7 kategóriách.
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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 2015.
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Autorsky a odborne sme pripravili pedagogický materiál brožúry s 35 nominovanými skutkami a vytlačili 6000 ks
A5, 28 strán, ktoré sme pobalili a zaslali do 2285 škôl
a školských úradov.
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Hlasovanie-Detská porota
S materiálom aktívne pracoval rekordný počet detí detí a učiteľov z 845
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 163 223 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 2015
odprezentovať skutky on-line.
Detské skutky získali 36 475 hlasov v online hlasovaní.
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Slávnostné vyhodnotenie Detského činu roka 2015
Za základe výsledkov detského hlasovania sme pozvali víťazov v jednotlivých kategóriách na prevzatie
ocenenia Detský čin roka 2015.
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:
Dobrý nápad

Pri príležitosti
15.výročia projektu sme motivovali
vybrané školy, aby sa inšpirovali dobrým
skutkom Davida Hrdličku zo ZŠ Tbiliskej
v Bratislave,
nominovaného
v roku 2014.

DOBRÝ NÁPAD
2015
1 338 982
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Každý rok robia
deti veľa
dobrých skutkov
a majú mnoho dobrých
nápadov ako pomôcť.

ZAPOJTE SA DO PROJEKTU
DETSKÝ
ROKA
2015!
12 zá
škôl ČIN
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DE

Iniciovali sme vybrané základne školy, aby sa inšpirovali
a realizovali jeden z dobrých nápadov projektu Detský
čin roka 2014 po Slovensku. Do projektu Dobrý nápad
sa zapojilo 12 škôl, čo predčilo všetky naše očakávania.
Deti a pedagógovia spoločne pripravili zbierky hračiek
a našli v ich okolí ambulanciu či nemocnicu, kde hračky
budú mať svoje nové miesto. Podľa výpovedí učiteľov,
to bol pre deti mimoriadne zaujímavý a inšpiratívny
projekt, vďaka ktorému sa naučili veľa nového: pripravovali relácie v školskom rozhlase, motivovali ostatné triedy, vyrábali plágaty, fotografovali, pripravovali
video filmy... A tak sa na 12 miestach Slovenska môžu
malí pacienti zahrať s hračkami, ktoré pre nich pripravili,
vyčistili a darovali iné deti.
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PRÍBEHY MÔŽETE POSLAŤ NA ADRESU
OZ Detský čin roka
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava

NOVINKA PRE PEDAGÓGOV
Škola dobrých skutkov
• 10 modelových hodín etickej výchovy na základe
vybraných tém ISCED a listov o dobrých
skutkoch detí

2015
SEPTEMBER
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

2016
OKTÓBER
5 12 19
6 13 20
7 14 21
1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25

26
27
28
29
30
31

NOVEMBER
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29

JANUÁR
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21
1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24

DECEMBER
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

alebo priamo cez webovú stránku
www.detskycin.sk
do 30. júna 2015

• Inšpirácie a podnety

FEBRUÁR
1 8 15 22 29
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

25
26
27
28
29
30
31

MAREC
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

APRÍL
4 11
5 12
6 13
7 14
1 8 15
2 9 16
3 10 17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

MÁJ
2 9 16
3 10 17
4 11 18
5 12 19
6 13 20
7 14 21
1 8 15 22

23 30
24 31
25
26
27
28
29

JÚN
6
7
1 8
2 9
3 10
4 11
5 12

13
14
15
16
17
18
19

20 27
21 28
22 29
23 30
24
25
26

JÚL
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

AUGUST
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

15. ročník projektu sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Generálny partner:

ĎAKUJEME!

Generálny partner projektu
Dobrýnápad 2015:

ZŠ Fábryho 44, Košice

ZŠ I. B. Zocha, Jilemnického 3,
Revúca
ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina
ŠZŠ Lesná 9, Kolárovo
ZŠ Školská 14, Levice

ZŠ s MŠ Tajovského ul. 17,
Poprad
ZŠ Sv. Michala 42, Levice
ZŠ Klokočova 742, Hnúšťa

Mediálny partner:

Partneri:

ZŠ Žitavská 3, Bratislava
ZŠ Nemocničná 2,
Považská Bystrica
ZŠ T. J. Moussona 4,
Michalovce

ZŠ R. Dilonga, Hviezdoslavova 7,
Trstená

www.detskycin.sk

Spolupráca s neziskovou organizáciou LEAF - Projekt expertného dobrovoľníctva
Pripravili sme dve výzvy pre expertných dobrovoľníkov a tie mali mimoriadny ohlas, takže sme spolupracovali s expert. dobrovoľníkmi na preklade našej webstránky do anglického jazyka a príprave
prezentačných materiálov do zahraničia. Druhý projekt bol blogový projekt Malí Veľkým, kde naši
expertní dobrovoľníci - dospelí reflektovali a zamýšľali sa nad príbehmi detí z iných uhlov pohľadov,
publikovali v ramci blogového portálu Ľudia ľuďom a motivovali tak dospelých čitateľov.
FILM Detský čin
Od januára 2015 sme spolu s režisérom Marekom
Kubešom pripravovali dokumentárny film o projekte.
Marek v rámci obhliadok komunikoval s deťmi dnes
už dosplámi,ktorí zúskali ocenenie Detského činu roku
počas 15 rokov jeho existencie. Podarilo sa nazbierať
veľmi zaujímavý materiál a tak sa povôdný projekt
26 minútového filmu v koprodukcii s RTVS rozrástol
na 56 minútový film s názvom Detský čin,, ktorý veľmi
citlivo zaznamenáva tému dobra v spoločnosti a to
očami detí, pedagógov i verejnosti.
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Skladáme svet z dobrých skutkov
V spolupráci s výtvarníčku Martinou Matlovičovou sme realizovali tvorivé dielne a spoločne vytvorili v spolupráci s chránenou dielnou puzzle Skladáme svet z dobrých skutkov,
ktoré sme využili ako originálnu cenu pre ocenené deti.

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 170 mediálnych výstupov v elektronických i tlačených médiach.

Projekt Detský čin v zahraničí
Boli sme hrdí, že náš projekt bol vybraný na prezentáciu vrámci WIKISTAGE talk v kategórii Inšpirácie vzdelávanie v Źeneve vo Śvajčiarsku.
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PROJEKT V ČÍSLACH

•
•
•
•
•
•
•
•
•

163 223 hlasov ziskali spolu detské skutky
845 Zapojených škôl
6 dobrovoľníkov
36 475 hlasov v online hlasovaní pre verejnosť
projekt Dobrý nápad sme realizovali v 12 školách na Slovensku
realizovali blogovy projekt Malí Veľkým spolu s expertnými
dobrovoľníkmi
takmer 170 mediálnych výstupov o dobre
pripravili a v koprodukcii realizovali 56 minútový dokumentárny film Detský čin
pripravili a realizovali špecialnu puzzle cenu Skladáme svet z dobrých skutkov

Mimoriadne silná pozitívna spätná väzba zo strany pedagógov, detí, rodičov, novinárov i verejnosti
o zmysluplnosti projektu. Realizácia projektov opätovne potvrdila, že projekty maju mimoriadne postavenie medzi projektmi zameranými na deti, má svoj výnimočný motivačný potenciál ako pre deti tak
pre dospelých a veríme, že vďaka svojmu humánnemu posolstvu a všetkým zapojeným deťom robí náš
svet naozaj o niečo lepší a krajší.

Ďakujeme
partnerom

Ďakujeme partnerom:
Generálny 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
Katka Brychtová
Ludvik Bagin
Martin Fábry
Magda Fábryová-koordinátorka projektu
Jana Hajdu
Zuzana Heringešová
Michal Kečkeš
Mária Knutová
Katka Rybárová
Martina Matlovičová
Soňa Sadilková
Lucia Johanesova
Petra Augustinová
Arnold Kiss
Mária Knutová
Jana Ofúkaná
Daniela Mečiarová
Nina Vidovencová
I+I print
Knut &Knut
Null
Compart
František Hovanec
Správna rada:
Saša Broadhurst – Petrovická-štatutár OZ
Vladimír Fischer
Martin Knut
Predseda správnej rady:
Saša Broadhurst – Petrovická
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OZ DETSKÝ ČIN ROKA NEMÁ ZAMESTNANCOV.
KOORDINÁTORI REALIZUJÚ PROJEKTY POPRI SVOJICH ZAMESTANIACH.
2015
PRÍJMY 2015
príspevky z podielu zaplatených daní (1,5 %, 2 %, 3 %)
príspevky od fyzických osôb
Dotácie
ostatné príjmy (úroky, ostatné výnosy, príspevky za poskytnuté služby)
PRÍJMY CELKOM

EUR
846,00
30,00
16 015,00
0
16 891,00

VÝDAJE
náklady spojené s organizovaním a podporou aktivít v projektoch
(stravovanie, ubytovanie, cestovné, MTZ na aktivity, poštovné, sociálne siete, web, tlač
edukačných materiálov)

11 173,00

honorare lektorov, projektový management, koordinácia projektov, administratívna činnosť,

4 700,00

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

1 755,00

ostatné (dane, bankové poplatky, členské poplatky, poistenie a iné)
VÝDAJE CELKOM

ZOSTATOK NA ÚČTE K 1. 1. 2016

84,00
17 712,00

9246,06

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Detský čin roka
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
+421 907 797 236
info@detskycin.sk
www.detskycin.sk

