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VZNIK OZ DETSTVO DEŤOM (DeDe) A RC DOMČEK 
 

Občianske združenie Detstvo deťom (ďalej OZ Detstvo deťom) je zriadené s účinnosťou od 

11.1.2013, je registrované na  Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-408 13 a je zriadené na 

dobu neurčitú. OZ Detstvo deťom je nezisková organizácia s právnou subjektivitou (IČO: 42320003, 

DIČ: 2023698215). Od decembra 2013 prevádzkuje OZ DeDe v Dobšinej Rodičovské centrum Domček, 

ktoré sa od r. 2020 špecializuje na podporu včasnej intervencie pre deti s rizikom ohrozenia vývinu 

z dôvodu života v prostredí generačnej chudoby. 

Činnosť OZ Detstvo deťom sa riadi stanovami OZ Detstvo deťom. Stanovy OZ Detstvo deťom sú 

prístupné verejnosti na požiadanie u riaditeľky OZ Detstvo deťom. Štatutárnym orgánom  združenie je 

riaditeľ. 

 

 

POSLANIE A ZÁMER OZ DETSTVO DEŤOM 
 

Hlavné poslanie a filozofia Detstva deťom sa rokmi nemení. Víziou združenia je usilovať o to, aby 

deti zo sociálne znevýhodnených prostredí mali šancu prežiť plnohodnotné detstvo a počas neho si 

osvojili základné zručnosti a návyky, ktoré im pomôžu k dobrému životu.  

OZ Detstvo deťom sa ako jediná mimovládna organizácia v SR zameriava špecificky na dlhodobú 

prácu so skupinou maloletých a mladistvých matiek, s ich deťmi od narodenia i ich partnermi z MRK 

s cieľom vytvoriť v ich rodinách prostredie pre priaznivý rozvoj detí, pričom dôraz kladie najmä na 

včasnú intervenciu. OZ sa zameriava aj na prácu so skupinou dospievajúcich dievčat a preventívne 

aktivity v zmysle výchovy a vzdelávania k partnerstvu, plánovanému rodičovstvu a zodpovednému 

prístupu k sexualite a pravidelne sa v priestoroch RC stretáva Babinec.  

Cieľom snaženia OZ je aj naďalej rodič ako primárny dobrý, zodpovedný a nasledovania hodný vzor 

pre svoje deti, poskytujúci svojim deťom optimálne prostredie pre ich vývin, výchovu a vzdelávanie od 

narodenia v rodinnom prostredí, efektívne viesť svoju domácnosť. OZ vedie mladých rodičov 

k zlepšovaniu a zefektívňovaniu ich rodičovských zručností, podporuje ich rodičovské kompetencie 

a spolu s nimi stimuluje rozvoj detí od narodenia tak, aby boli vo veku 6 rokov pripravené začať plniť 

povinnú školskú dochádzku a prospievať v školskom prostredí a živote. 

 

 

PREDMET ČINNOSTI OZ DETSTVO DEŤOM 
 

Predmetom činnosti OZ aj naďalej zostáva: 

 zriadenie a prevádzka rodičovského centra a práca s maloletými a mladistvými rodičmi a ich 

deťmi priamo v komunite 

 realizácia aktivít v centre zameraných predovšetkým na činnosti súvisiace s chodom 

domácnosti a adekvátnou starostlivosťou o dieťa  
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 organizácia voľnočasových, kultúrno-spoločenských, poznávacích, preventívnych, 

relaxačných a oddychových aktivít pre matky, motivácia k tvorivej činnosti, stretnutia 

klubového typu 

 vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života mladistvých 

a maloletých matiek, rodičov, ich detí a ich rodín  

 výchovno-vzdelávacia a konzultačná činnosť, výchova k partnerstvu, rodičovstvu 

a zodpovednému prístupu k sexualite     

 kontrola a monitorovanie sociálneho prostredia a dodržiavania ľudských práv detí žijúcich v 

sociálne znevýhodnených komunitách  

 spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR, podporovanie a participácia na 

aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania. 

 presadzovanie legislatívnych zmien 

 publikačná činnosť 

 
 
 
ČINNOSŤ OZ DETSTVO DEŤOM 
 

Činnosť OZ Detstvo deťom v roku 2020 nadviazala na činnosť v predchádzajúcom období, bola 

doplnená aj o nové činnosti a aktivity a prebiehala v súlade s účelom, na ktorý bolo združenie zriadené 

a v súlade s predmetom činnosti. Činnosť bola zameraná na:  

 pravidelné stretnutia mladých rodín  

 pravidelné stretnutia skupiny dospievajúcich dievčat „Babinec“ 

 práca s bábätkami v priestoroch RC a v domácom prostredí rodín  

 Montessori aktivity s deťmi vo veku 1 – 4 roky v RC a v domácom prostredí rodín 

 predškolská príprava – práca s predškolákmi v RC a v domácom prostredí  

 školský klub - príprava na vyučovanie mladších školákov a doučovanie 

 tvorivé dielne – pre predškolákov, mladších školákov, „Babinec“, rodičov i starých rodičov 

 workshopy pre rodičov zamerané na výrobu jednoduchých hračiek na princípe Montessori 

 vzdelávacie aktivity - odborné prednášky a besedy pre rodičov a budúcich rodičov na rôzne 

témy 

 hromadné poznávacie aktivity, výlety, návštevy pamiatok, kultúrnych prestavení  

 spolupráca, výmena skúseností a vzájomné návštevy s KC a pracovníkmi s MRK 

v lokalitách mimo Dobšinej 

 Amalky – práca s bábätkami a predškolákmi v domácom prostredí rodín 

 Knižnica a Hračkovnica – požičiavanie detských kníh, hračiek, hier a pomôcok 
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Plánované výlety, exkurzie, slávnostnú akadémiu ku Dňu Rómov ani návštevy kultúrnych podujatí 

sme z dôvodu opatrení v súvislosti s pandémiou Covid-19 nezrealizovali. V rámci možností 

za zvýšených hygienických opatrení sme realizovali plánované vzdelávacie aktivity pre rodičov 

v menších skupinách. V auguste sme zrealizovali plánované pracovné stretnutie s pracovníkmi s MRK a 

s mamičkami s bábätkami z miestnej komunity z Moldavy nad Bodvou.   

 

Vďaka programu ACF-Slovakia sme pokračovali v projekte „Amalky“ – včasná intervencia 

v domácom prostredí detí a rodín, v tomto roku 2020 sa nám podarilo zamestnať ďalšiu z mamičiek. 

Magdaléna Gažiková, Mariana Gažiková a Júlia Kašparová pracujú ako peeraktvistky a mentorky 

včasnej intervencie v domácom prostredí rodín z MRK. Na dohodu sme v mesiaci december zamestnali 

ešte jednu z mamičiek, Zlaticu Kotlárovú, ktorá pracovala v RC ako asistentka včasnej intevencie 

a Montessori aktivít.  

 

Pravidelné aktivity v RC realizuje tím odborníkov: učiteľky ZŠ Dobšiná Eleonóra Liptáková a Erika 

Polgáriová, ktoré sú zároveň odbornými zamestnankyňami - špeciálny pedagóg, školský psychológ 

a Zuzana Leskovjanská, študentka sociálnej práce s predchádzajúcou praxou v KC Dobšiná a lektorka 

Montessori aktivít. Vzdelávacie aktivity OZ organizuje v spolupráci so SCŠPP Košice, CVI Košice, 

terénnymi sociálnymi pracovníkmi, asistentkou osvety zdravia, zubným lekárom, SČK, ekonómkou 

a ďalšími odborníkmi. 

 

 

MIMORIADNE AKTIVITY OZ DETSTVO DEŤOM V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID-19 
 

Činnosť OZ Detstvo deťom v roku 2020 bola ovplyvnená aj aktuálnou situáciou v súvislosti 

s pandémiou Covid-19. Pravidelné aktivity prebiehali za zvýšených hygienických opatrení, boli 

obmedzené počtom prítomných na aktivitách a 2-krát bola činnosť RC a aktivity v rodinách prerušené 

úplne, vtedy zamestnankyne pracovali na home office – vyrábali hračky, šili rúška, vzdelávali sa, 

pripravovali podklady k pripravovanej  metodickej príručke pre Amalky – manuál k včasnej intervencii 

v domácom prostredí rodín z MRK. 

Mimoriadna činnosť bola zameraná aj na: 

- šitie rúšok pre potreby rodín a detí, tiež pre potreby obyvateľov mesta z MRK – boli 

distribuované do lokality Dedičná ako aj pre potreby dôchodcov v meste – boli odovzdané 

a distribuované prostredníctvom zamestnancov MsÚ Dobšiná v období marec 2020 a priebežne 

podľa potreby do konca kalendárneho roka 

- tlač a distribúcia informačných letákov do lokality Dedičná ďalším obyvateľom mesta z MRK 

v období marec – apríl 2020 
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- zabezpečenie hygienických a dezinfekčných prostriedkov podľa možností OZ do lokality Dedičná 

a na požiadanie aj ďalším rodinám z MRK od marca 2020 podľa potreby a možností do konca 

kalendárneho roka 

- tlač a distribúcia pracovných listov pre predškolákov a školákov z MRK počas dištančnej výučby 

v období marec – jún 2020 

- vzdelávanie v priestoroch RC pre mladších školákov v malých skupinách podľa ročníkov 

v rozsahu 1 x týždenne pre každý ročník počas dištančnej výučby v období apríl – jún 2020 

- letná škola – pre predškolákov a mladších školákov v období august 2020 

- osveta prostredníctvom poskytovania informácií k plošnému testovaniu, k zriadeniu MOM, 

zdieľanie dôležitých informácií o opatreniach, o priebehu vzdelávania, pracovných listov a aktivít 

pre žiakov od učiteľa 0. ročníka na fb-stránke, asistovanie pri on-line zápise detí do 1. ročníka   
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MEDIÁLNE AKTIVITY 

 

Aktivity OZ Detstvo deťom prezentujeme na FB, v médiách (články na webe a v tlači, v rozhlase 

a televízii), na rôznych workschopoch, seminároch a konferenciách. 

 

Zoznam mediálnych aktivít v roku 2020: 

 

Tlačové správy a články 

 Dobšinské noviny, ročník XII. č. 12/02 – február/ marec 2020; článok: Tvorivé dielne pre mamičky; 

https://www.dobsina.sk/download_file_f.php?id=130240416.03.2020  

 TASR; tlačová správa: V Dobšinej pomáhajú šiť potrebné rúška aj mladé Rómky; 

https://obce.tasr.sk/clanok/3110/mlade-romky-v-oz-detstvo-detom-pomahaju-sit-ochranne-ruskak, 

23.03.2020  

 Denník SME; článok: V Dobšinej pomáhajú šiť potrebné rúška aj mladé Rómky; 

https://gemer.korzar.sme.sk/c/22365015/v-dobsinej-pomahaju-sit-potrebne-ruska-aj-mlade-

romky.html, 22.03.2020 

 Dobšinské internetové noviny: Domček OZ Detstva deťom v čase pandémie; 

https://mestodobsina.sk/domcek-oz-detstva-detom-v-case-pandemie/; 6.5.2020  

 Dobšinské internetové noviny: OZ Detstvo deťom opäť rozbehlo svoje aktivity; 

https://mestodobsina.sk/oz-detstvo-detom-opat-rozbehlo-svoje-aktivity/; 22.06.2020 

 Dobšinské internetové noviny: Leto v Domčeku OZ Detstvo deťom; http://mestodobsina.sk/leto-v-

domceku-oz-detstvo-detom/; 21.08.2020 

 KN Ukraina – workshop; prezentácia aktivít OZ Detstvo deťom a RC Domček; 16.09.2020  

 Dobšinské noviny, ročník XII. č. 12/03 – september 2020; článok: Leto v Domčeku OZ Detstvo 

deťom; https://www.dobsina.sk/aktualne-cislo.phtml?id3=53078; 17.09.2020 

 Dobšinské internetové noviny: Detstvo deťom odovzdáva svoje skúsenosti; 

https://mestodobsina.sk/oz-detstvo-detom-odovzdava-skusenosti/;  27.10.2020 

 Moldavské noviny; Článok: Štyri roky spolupráce; https://www.moldava.sk/sk/styri-roky-spoluprace/; 

22.12.2020  

 

Interview 

 TASR;  videorozhovor; https://www.teraz.sk/regiony/dobsina-sit-potrebne-ruska-poma/454525-

clanok.html?fbclid=IwAR2S4WFJ17uTNh-lvYoWN1Wm2RuoPPBl2qQfy7cQob2MCmfw-Lu95lAifok; 

22.03.2020  

 Mesto Dobšiná, FB: videorozhovor; https://www.facebook.com/mestodobsina/; 27.03.2020 

 aktuality.sk: Roky učia mladé mamičky z Dobšinej, ako sa starať o deti. Po pandémiiim hrozí krach; 

https://www.aktuality.sk/clanok/795891/ucitelkam-z-dobsinej-po-pandemii-hrozi-krach/; 4.6.2020 

https://www.dobsina.sk/download_file_f.php?id=130240416.03.2020
https://obce.tasr.sk/clanok/3110/mlade-romky-v-oz-detstvo-detom-pomahaju-sit-ochranne-ruskak
https://mestodobsina.sk/domcek-oz-detstva-detom-v-case-pandemie/
https://mestodobsina.sk/oz-detstvo-detom-opat-rozbehlo-svoje-aktivity/
http://mestodobsina.sk/leto-v-domceku-oz-detstvo-detom/
http://mestodobsina.sk/leto-v-domceku-oz-detstvo-detom/
https://www.dobsina.sk/aktualne-cislo.phtml?id3=53078
https://mestodobsina.sk/oz-detstvo-detom-odovzdava-skusenosti/
https://www.moldava.sk/sk/styri-roky-spoluprace/
https://www.teraz.sk/regiony/dobsina-sit-potrebne-ruska-poma/454525-clanok.html?fbclid=IwAR2S4WFJ17uTNh-lvYoWN1Wm2RuoPPBl2qQfy7cQob2MCmfw-Lu95lAifok
https://www.teraz.sk/regiony/dobsina-sit-potrebne-ruska-poma/454525-clanok.html?fbclid=IwAR2S4WFJ17uTNh-lvYoWN1Wm2RuoPPBl2qQfy7cQob2MCmfw-Lu95lAifok
https://www.facebook.com/mestodobsina/
https://www.aktuality.sk/clanok/795891/ucitelkam-z-dobsinej-po-pandemii-hrozi-krach/
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 RTVS 2, relácia Regina; https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/232049; 22.06.2020 

 Denník N; telefonický rozhovor 21.09.2020; https://dennikn.sk/2052858/chatrce-zrovnali-so-zemou-
ako-v-dobsinej-prestahovali-celu-osadu-zeny-dostali-sancu-avsetci-uz-maju-
vodu/?cst=a05200adbb864880cb76d69048fa5fdebcb4896c&fbclid=IwAR0gVfD95rbS_wSqT3dmDY
OyXY1NAGUM2nCTAPx6vBgvGVlKVD; 25.09.2020 

 Denník N; telefonický rozhovor – aj o aktuálnom fungovaní Domčeka - uverejnená bola len veľmi 

malá časť rozhovoru zameraná najmä na aktuálne vzdelávanie školákov; 

https://dennikn.sk/2109728/ucitelka-z-dobsinej-od-marca-sme-v-obci-nemali-pozitivny-pripad-po-

plosnom-testovani-chceme-dalej-ucit/; 26.10. 2020  

 RTVS 2; rozhovor - podklady k prezentácii aktivít v rámci oceňovania RomaSpirit; 10.11.2020; 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16682/252922; odvysielané 9.12.2020;  

 

Dokument 

Tvorba filmového dokumentu o tom, ako pandémia Covid-19 ovplyvnila život v našom meste a v 

našom Domčeku; režisér Jaroslav Vojtek; apríl – december 2020 

 

 

OCENENIA A NOMINÁCIE 

 

„Priateľ Východu“ – ocenenie pri príležitosti 25. výročia Karpatskej nadácie 

„Roma Spirit“ – nominácia v kategórii „Osobnosti“ 

 

 

FINANČNÁ SPRÁVA – PREHĽAD O PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH 

 

Finančná správa - prehľad o príjmoch a výdavkoch – bude doplnená a spracovaná za obdobie od 

01.01.2020 do 31.12.2020 po ročnom zúčtovaní. Občianske združenie Detstvo deťom nemalo na 

začiatku ani k 31.12.2020 žiadne pohľadávky, záväzky ani úvery.  

Príjmy a výdavky občianskeho združenia v roku 2020 – podľa účtovnej závierky. 

Vedenie účtovnej a mzdovej agendy, spracovanie účtovných dokladov a daňového priznania pre OZ 

Detstvo deťom realizuje p. Ružena Moldová na základe Zmluvy o vedení účtovníctva. 

Dňa 23.9.2020.bol v OZ Detstvo deťom vykonaný audit projektu ACF Slovakia T4-2019-003: 

Rodičovské centrum – raná starostlivosť o dieťa v domácom prostredí, ktorý vykonala audítorská 

spoločnosť Ecopora s.r.o. Na mieste neboli zistené žiadne nedostatky, správu z auditu nemáme 

k dispozícii, bude súčasťou správy ACF Slovakia. 

 

 

 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/232049
https://dennikn.sk/2052858/chatrce-zrovnali-so-zemou-ako-v-dobsinej-prestahovali-celu-osadu-zeny-dostali-sancu-avsetci-uz-maju-vodu/?cst=a05200adbb864880cb76d69048fa5fdebcb4896c&fbclid=IwAR0gVfD95rbS_wSqT3dmDYOyXY1NAGUM2nCTAPx6vBgvGVlKVD
https://dennikn.sk/2052858/chatrce-zrovnali-so-zemou-ako-v-dobsinej-prestahovali-celu-osadu-zeny-dostali-sancu-avsetci-uz-maju-vodu/?cst=a05200adbb864880cb76d69048fa5fdebcb4896c&fbclid=IwAR0gVfD95rbS_wSqT3dmDYOyXY1NAGUM2nCTAPx6vBgvGVlKVD
https://dennikn.sk/2052858/chatrce-zrovnali-so-zemou-ako-v-dobsinej-prestahovali-celu-osadu-zeny-dostali-sancu-avsetci-uz-maju-vodu/?cst=a05200adbb864880cb76d69048fa5fdebcb4896c&fbclid=IwAR0gVfD95rbS_wSqT3dmDYOyXY1NAGUM2nCTAPx6vBgvGVlKVD
https://dennikn.sk/2052858/chatrce-zrovnali-so-zemou-ako-v-dobsinej-prestahovali-celu-osadu-zeny-dostali-sancu-avsetci-uz-maju-vodu/?cst=a05200adbb864880cb76d69048fa5fdebcb4896c&fbclid=IwAR0gVfD95rbS_wSqT3dmDYOyXY1NAGUM2nCTAPx6vBgvGVlKVD
https://dennikn.sk/2109728/ucitelka-z-dobsinej-od-marca-sme-v-obci-nemali-pozitivny-pripad-po-plosnom-testovani-chceme-dalej-ucit/
https://dennikn.sk/2109728/ucitelka-z-dobsinej-od-marca-sme-v-obci-nemali-pozitivny-pripad-po-plosnom-testovani-chceme-dalej-ucit/
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/16682/252922
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ZÁVER 

 

Výročná správa OZ Detstvo deťom dáva priestor pre vyhodnotenie úspešnosti činnosti a pre 

stanovenie cieľov pre rok 2021. 

Touto cestou chcem poďakovať všetkým našim sponzorom, darcom, prispievateľom 

a dobrovoľníkom za osobnú aktivitu a prejavy sympatie. Svojou aktivitou nám pomáhajú plniť ciele 

a poslanie OZ Detstvo deťom vytváraním finančného a materiálneho zázemia. 

Táto výročná správa je dostupná verejnosti v sídle združenia na požiadanie u riaditeľky OZ Detstvo 

deťom a na webovej stránke OZ Detstvo deťom  dede.sk. 

 

 

SPRÁVNA RADA:  

Eleonóra Liptáková, riaditeľka OZ Detstvo deťom 

Erika Polgáriová, členka správnej rady OZ Detstvo deťom 

Simona Šimková, členka správnej rady OZ Detstvo deťom 

 

KONTAKT:  Detstvo deťom 

  Jarková 342, 049 25 Dobšná 

  Tel.: 0903 746 787, 0915 209 338, 0944 114 545 

  e-mail: detstvodetom@gmail.com, ucitelkyzdobsinej@gmail.com 

  web:  dede.sk , detstvodetom.com , https://www.facebook.com/DetstvoDetom 
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PLÁN ČINNOSTI OZ DETSTVO DEŤOM NA ROK 2021 

  

Pravidelné aktivity plánované na rok 2021 

 stretnutia mladých rodín dlhodobo zapojených do aktivít DeDe a návštevy v rodinách 

 včasná intervencia a raná starostlivosť - pravidelné stretnutia skupiny dospievajúcich 

dievčat „Babinec“ 

 práca s bábätkami v priestoroch RC a v domácom prostredí rodín – Projekt PRRK 

Karpatská nadácia 

 Montessori aktivity s deťmi vo veku 1 – 4 roky v RC a v domácom prostredí rodín – 

Projekt PRRK Karpatská nadácia 

 predškolská príprava – práca s predškolákmi v RC a v domácom prostredí rodín – 

Projekt PRRK Karpatská nadácia 

 školský klub - príprava na vyučovanie mladších školákov a doučovanie - – Projekt 

PRRK Karpatská nadácia 

 tvorivé dielne – pre predškolákov, mladších školákov, „Babinec“, rodičov i starých 

rodičov – Projekt PRRK Karpatská nadácia 

 workshopy pre rodičov zamerané na výrobu jednoduchých hračiek na princípe 

Montessori – Projekt PRRK Karpatská nadácia, Projekt ASF Slovakia 

 vzdelávacie aktivity - odborné prednášky a besedy pre rodičov a budúcich rodičov na 

rôzne témy – Projekt PRRK Karpatská nadácia, Projekt ASF Slovakia, Projekt Škola 

dokorán 

 pravidelné stretnutia Platformy Mosty z generačnej chudoby - spolupráca, výmena 

skúseností s organizáciami a pracovníkmi s MRK v lokalitách mimo Dobšinej 

 Amalky – práca s bábätkami a predškolákmi v domácom prostredí rodín – Projekt 

ACF Slovakia, do 30.06.2021 

 Knižnica a Hračkovnica – požičiavanie detských kníh, hračiek, hier a pomôcok – 

Projekt Škola dokorán 

 Informovanie o aktivitách/ mediálne aktivity  

 

Nepravidelné aktivity plánované na rok 2021: 

- výlet do Vysokých Tatier/ na Spišský hrad 

- návšteva kúpaliska 

- návšteva divadla/ kina/ koncertu  

- prednáška alebo beseda pre širšiu verejnosť 

- vstupné a priebežné testovanie detí zapojených do projektu DeDe, v spolupráci so 

SCŠPP Košice 
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- vstupné a priebežné testovanie detí zapojených do projektu PRRK Karpatskej nadácie, 

v spolupráci s VUDPaP Bratislava 

- spoločné podujatia s KC Dobšiná a ďalšími organizáciami pracujúcimi s deťmi v meste – 

Karneval, Akadémia ku Dňu Rómov, MDD – Juniáles, Detská letná olympiáda, Mikuláš, 

Vianočná akadémia, vzdelávacie podujatia, tvorivé dielne 

- návštevy KC mimo nášho mesta – Moldava nad Bodvou, Snina; návštevy v komunitách 

Smižany, Píla (Žiar nad Hronom) 

- účasť a prezentácia na wokrshopoch/ konferenciách organizácií pracujúcimi s MRK 

 
 
  

 

 


