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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 2016
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 čin roka
- podporovaním a iniciovaním dialógu v spoločnosti
na témupozitívnych a humánnych hodnôt
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v roku 2016 sa nám Podarilo:
Projekt detský čin roka 2016
16. 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 2016, vytlačili 10 000 kusov o poslali ako výzvu
do cca 2 200 škôl na Slovensku.
Veľmi nás potešilo, že deti i dospelí nám spolu poslali správu o skutkoch ktore vykonalo 5 317 detí
samostatne alebo v kolektíve.

Výročná správa 2016

OZ Detský čin roka

Prečítali sme, spracovali a pripravili predvýber listov pre výberovú komisiu a spoločne zostavili nominácie:
5 skutkov v 7 kategóriách.
Autorsky a odborne sme pripravili pedagogický materiál - brožúry s 35 nominovanými skutkami a vytlačili
6 000 ks a5, 28 strán, ktoré sme pobalili a zaslali do 2 200 škôl a školských úradov.

hlasovanie-detská porota
S materiálom aktívne pracoval rekordný počet 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 167 348 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 2016
odprezentovať skutky on-line.
Všetky príbehy spolu získali 75 641 hlasov a 6 117 FB zdielani.
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Slávnostné vyhodnotenie detského činu roka 2016
Za základe výsledkov detského hlasovania sme pozvali víťazov v jednotlivých kategóriách na prevzatie
ocenenia Detský čin roka 2016.
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).
Mimoriadnym ocenením bolo prijatie pozvania zo strany pána prezidenta SR Andreja Kisku
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naŠe oBČianske ZdruŽenie tieŽ Pracovalo na nasledovnÝch Projektoch:
otvor oči, otvor srdce
Prípravili sme koncepciu pre projekt Otvor
oči, otvor srdce. Projekt zameraný na motivovanie znevýhodnených skupín detí
k pozitivnych aktivitám v prospech komunity v prepojení s hlavným projektom
Oslovili a motivovali sme 4 vybrané školy Banská Bystrica, Komárno, Turňa nad Bodvou,
Markušovce, ktoré pracujú s deťmi zo sociálne znevýhodnených rodín, rómskou komunitou
a deťmi so špeciálnymi potrebami. Autorsky sme pripravili manuál a motivačný materiál, s ktorým
vybraní lektori pracovali na školách. Lektori pripravili skúsenostné denniky z práce s deťmi, ktoré
sú mimoriadne zaujímavé materiály pre ďalsiu fázu projektu, realizovanú v nasledujúcich rokoch.

Spolupráca s neziskovou organizáciou
leaF - Projekt expertného dobrovoľníctva
Spolupráca s organizáciou Leaf v projekte
expertného dobrovoľníctva bola veľmi cenná, pracovali sme dvoma vybranými expertnými dobrovoľníkmi najmä v oblasti online
komunikácie.

Spolupráca so Strednou školou
umeleckého priemyslu
Častokrát sa nám hlasili dobrovoľníci,
a spolupracovníci, ktorá oceňujú projekt
a pomáhaju nám. Takto vznikla napríklad
výnimočná spolupráca so Strednou školou
umeleckého priemyslu, kde vznikla pod
vedením Lucie Šipošovej-Litera semestrálna
praca žiakov, ktorá vytvorili originálne ocenenie pre víťazov projektu. Túto originálnu cenu aj
zrealizovali a odovzdávali na slávnostnom vyhlasení.
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OZ Detský čin roka

knižka Som, aká som
Oslovila nás spisovateľka Riečanská Lena, s požiadavkou, či v jej novom románe pre teenagerov
môže zakomponať do príbehu aj projekt Detský čin roka. Pripravili sme materiál pre pani Riečanskú
na prípravu knižky. A tak vznikla knižka Som, aká som

Šírenie dobrých správ o dobrých skutkoch.
Počas celého roka sme pripravili 3 tlačové správy vďaka ktorým Detský čin roka 201ž 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
150 mediálnych výstupov
v elektronických i tlačených médiach
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Projekt v Číslach
5 317

detí urobilo dobrý skutok jednotlivo alebo v kolektíve

167 348

detských hlasov v detskej porote spolu vo všetkých kategórii

819

zúčastnených škôl

9

dobrovoľníkov

75 641

hlasov v online hlasovaní

okolo 150

mediálnych výstupov

Ďakujeme partnerom:
Generálny partner:

ďakujeme
partnerom
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
Lucia Johanesova
Arnold Kiss
Lucia Kotvanová
Lucia Šipošová
Soňa Sadilková
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.
2016
PríjmY 2016
príspevky z podielu zaplatených daní (1,5 %, 2 %, 3 %)
príspevky od fyzických osôb
prijaté príspevky od iných organizácií (dotácie,granty...)
ostatné príjmy (úroky, ostatné výnosy, príspevky za poskytnuté služby)
PríjmY celkom

eur
4 732,00
0
13 290,00
0
18 022,00

vÝdaje 2016
náklady spojené s organizovaním a podporou aktivít v projektoch
(stravovanie, ubytovanie, cestovné, mtZ na aktivity, poštovné, sociálne siete, web, tlač
edukačných materiálov)

9 831,00

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

3 150,00

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

1 819,00

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

86,00

vÝdaje celkom

14 886,00

zoStatok Na Účte k 1. 1. 2017

11 855,12

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

