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Výročná správa DO FÉNIX, o.z.

Keď som ukladala na papier vety 
– Vážený pán prezident, týmto lis-
tom Vás chceme poprosiť o prijatie 
dvadsiatich detí, víťazov hry V chrá-
me Fénixu, ako aj desiatich vedúcich 
a členov Rady mladých FÉNIXU, 
ktorí hru organizovali. Boli by sme 
veľmi radi, keby ste venovali chvíľku 
zo svojho vzácneho času tým, kto-
rí sa učia dobrovoľníctvu a v roku 
20.  výročia založenia organizácie 
a  Európskom roku dobrovoľníctva 
nezaháľali a stali sa víťazmi našej 
hry. Bude to pre všetkých nezabud-
nuteľný zážitok a ich snaha a víťaz-
stvo budú umocnené nevšednou od-
menou... – tak som len tajne dúfala, 
že môj sen sa splní.

Pán prezident nás prijal. Dvadsať 
najšikovnejších detí našej organi-
zácie. Jedno za každý rok vytrvalej 
a húževnatej práce detskej organizá-
cie FÉNIX.

Mali sme sa čím pochváliť, mali 
sme čo darovať. Najkrajším darče-
kom bola hymna DO FÉNIX Tak 
pridaj sa k nám.

... a RÁD FÉNIXU dostal aj pán 
Ivan Gašparovič, prezident SR.

Vstúpte aj vy do Chrámu FÉ-
NIXU, prejdite sa jeho nádvoria-
mi a  komnatami. Započúvajte sa 
do zvukov uvítacích fanfár a bál sa 
môže začať.

 Mgr. Eva Pintérová
 predsedníčka DO FÉNIX

Vstúpte do Chrámu 
FÉNIXU

Je členom Rady mládeže Slovenska 
a taktiež členom medzinárodnej orga-
nizácie IFM-SEI. 

DO FÉNIX, o.  z., je vysielajúcou 
organizáciou Európskej dobrovoľníc-
kej služby.

Poskytuje akreditované vzdelávanie 
MŠVVaŠ SR pre vedúcich detských 
kolektívov a animátorov v táboroch. 
Hlavnou myšlienkou v detskej organi-
zácii Fénix ostáva už dvadsať rokov aj 
naďalej zapájanie členov do kultúrne-
ho a spoločenského života a integrácia 
detí z rôznych sociálnych vrstiev do 
diania vo svojom okolí.

Aktivity môžeme rozdeliť na:
•	 pravidelne sa opakujúce aktivity pre 

deti a mládež: periodická oddielová, 
krúžková alebo klubová činnosť 

•	  pobytové podujatia pre deti a mládež 
•	  viacdňové podujatia: víkendové vý-

lety, tematické tábory, ozdravné tá-
bory

•	  jednorazové podujatia pre deti 
a  mládež: tvorivé dielne, oslavy 

sviatkov, športové súťaže, turistické 
výlety, hry, karnevaly, koncerty, kam-
pane, otvorené podujatia...

•	 vzdelávacie aktivity pre členov, pra-
covníkov s mládežou a mládežníc-
kych lídrov: kurzy, školenia, tvorivé 
dielne, neformálne stretnutia, trho-
viská skúseností a nápadov, pozná-
vacie výlety, exkurzie...

•	 informačné kampane zamerané na 
zvýšenie informovanosti verejnosti. 
Verejné kampane v uliciach miest 
a obcí sú zamerané osvetovo – na 
zvýšenie vnímavosti verejnosti, 
najmä mladej, voči ľudským a det-
ským právam, práci dobrovoľníkov, 
činnosti OZ a neziskových organi-
zácií.

•	 publikačná činnosť: webové strán-
ky a štvrťročne vydávaný časopis, 
osvetové, metodické a iné publi-
kácie, ktoré sa týkajú práce s deťmi 
a s mládežou, pedagogiky voľného 
času a problematiky Dohovoru 
o právach dieťaťa. 

Charakteristika 
organizácie

Štruktúra Detskej organizácie FÉNIX, o. z.
Základné kolektívy 
•	 sú najmenšie podjednotky organi-

zácie
•	 pracujú na lokálnej úrovni
•	 združujú členov podľa ich záujmov 
•	 na pravidelných stretnutiach rozví-

jajú záujmy svojich členov

Územné organizácie 
•	 sú podjednotky organizácie s urči-

tou autonómiou 
•	 pracujú na regionálnej úrovni
•	 združujú základné kolektívy a ko-

ordinujú ich činnosť
•	 ich činnosť je všestranná, zahŕňa 

prevažne voľnočasové a vzdelávacie 
podujatia pre členov

•	 vysielajú účastníkov na celosloven-
ské a regionálne podujatia

•	 participujú na organizovaní celoso-
venských a regionálnych podujatí

za rok 2011
Detská organizácia FÉNIX, o. z. | www.do-fenix.sk | fenix@do-fenix.sk | máj 2012 

Príhovor predsedu

DO FÉNIX, o. z., spája a združuje tisícky detí vo veku od 6 do 15 rokov 
a mladých ľudí od 16 do 30 rokov na celom Slovensku. Systematicky 
a organizovane pracuje s detskými a mládežníckymi kolektívmi na 
území SR. Jej hlavným cieľom je zmysluplne vypĺňať čas členom, za-
pájať ich do turistických, vedomostných a športových aktivít. Pra-
cuje na lokálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni. 

Člen

Základný kolektív

Územná organizácia

Detská organizácia FÉNIX
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 ÚO Korešpondenčná adresa ÚO Predseda

1. Banská Bystrica Sitnianska 7, 974 01 Banská Bystrica Huntošová Alena

2. Bardejov Tačevská 24, 058 01 Bardejov Stachura Milan

3. Bidovce Kecerovce 137, 044 47 Kecerovce Lechman Pavol

4. Bratislava – Pankúchova Rovniankova 15, 851 02 Bratislava Kolárik Martin

5 Dubnica nad Váhom Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Kačíková Soňa

6. Bratislava V. Ondrejovova 28, 821 03 Bratislava Droppová Marta

7. Dobšiná SNP 492, 049 25 Dobšiná Gömöriová Anna

8. Nová Dubnica J. Kráľa, 018 51 Nová Dubnica Zavacký Miroslav

9. Handlová Morovnianska cesta 54/1, 972 51 Handlová Karová Oľga

10. Hrabušice Hrabušice 129, 053 15 Hrabušice Barabásová Mária

11. Košická Belá Košická Belá 295, 044 65 Danielová Katarína

12. Kráľová pri Senci Kráľová pri Senci č. 179, 900 50 Kráľová pri Senci Deáková Darina

13. Krásno nad Kysucou 9. mája 1430, 023 02 Krásno nad Kysucou Šramková Beáta

14. Košice Branisková 9, 040 01 Košice Šalachová Janette

15. Lučivná Štefánikova 559/32, 059 38 Štrba Vavrová Alena

16. Mlynky Hámor 27/38, 053 75 Hnilec (od 27. 11. 2009) Revajová Michaela

17. Nová Baňa Cintorínska 55, 968 01 Nová Baňa Rusňák Jozef

18. Humenné Komenského 1, 066 01 Humenné Lišaníková Silvia

19. Senica Kaplínska 1099, 905 01 Senica Rojkovič Adam

20. Sládkovičovo Školská 1090, 925 21 Sládkovičovo Macura Pavol

21. Snina Gagarinova 1559/4, 069 01 Snina Talarovič Jozef

22. Sobrance 2. ZŠ Komenského 12, 073 01 Sobrance Surovcová Jaroslava

23. Stará Turá SNP 266/1, 916 01 Stará Turá Ištoňa Peter

24. Trebišov Hodvábna 1291/1, 075 01 Trebišov Telepovský Miroslav

25. Závod Závod 244, 908 72 Závod Jediná Janka

26. Zemplínska Teplica Komenského 71, 075 01 Trebišov Roman Pavel

27. Zvolen Jabloňová 16, 960 01 Zvolen Ptačovská Iveta

28. Žilina –Vlčince B. S. Timravy 11, 010 08 Žilina Rychlá Beáta

29. Trnovec nad Váhom Okružná 925, 925 71 Trnovec nad Váhom Klincková Eva

30. Čachtice 1. mája 386, 916 21 Čachtice Rábara Zdenko

31. Jelka Školská 399/1, 925 23 Jelka Kuldová Zuzana

Územné organizácie a ich predsedovia v roku 2011

Spolu všetkých členov: 5 870
Počet členov do 30 rokov veku vrátane: 5 446

•	 z toho vo veku do 15 rokov vrátane: 4 210
•	 z toho vo veku 16–19 rokov vrátane: 934
•	 z toho vo veku 20–26 rokov vrátane: 230
•	 z toho vo veku 27–30 rokov vrátane: 72 

Počet členov nad 30 rokov: 424 
Počet dobrovoľníkov vo veku 16 – 17 rokov: 146 
Počet dobrovoľníkov vo veku nad 18 rokov vrátane: 604 

ZO ŠTATISTIKY

Aktivity detskej organizácie FÉNIX, o.z., v roku 2011
Typ podujatia

Počet dotovaných 
z MŠVVaŠ SR Počet spolu

Počet účastníkov  
na podujatiach

Počet účastníkov 
na všetkých 
podujatiachÁno Nie Na dotovaných Na nedotovaných

Iné 43 37 80 2 546 429 2 975 

Informačné aktivity (kampane, festivaly aktivít a pod.) 17 32 49 6 952 4 421 11 373 

Jednodňové podujatia pre deti a mládež 228 639 867 12 672 24 897 37 569 

Medzinárodné aktivity 15 2 17 1 924 142 2 066 

Pobytové podujatie realizované v SR bez zahraničnej účasti 22 8 30 668 196 864 

Pobytové podujatie realizované v SR so zahraničnou účasťou 0 1 1 0 27 27 

Pobytové podujatie realizované v zahraničí 4 1 5 135 15 150 

Viacdňové podujatia pre deti a mládež 26 29 55 899 688 1 587 

Vzdelávacie podujatie, pre členov žiadateľa 9 68 77 262 1 833 2 095 

Vzdelávacie podujatie pre dobrovoľníkov 12 50 62 248 614 862 

Vzdelávacie podujatie pre vedúcich základných zložiek žiadateľa 1 37 38 15 504 519 

Spolu 377 904 1 281 26 321 33 766 60 087 

Kategória podujatia

Medzinárodné 11 3 14 1 893 169 2 062 

Národné 37 9 46 1 728 424 2 152 

Regionálne 329 892 1 221 22 700 33 173 55 873 

Spolu 377 904 1 281 26 321 33 766 60 087 

Členstvo
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Aj v tomto roku sme realizovali jednodňové a viacdňové podujatia, cyklicky sa opakujúce v územných organizáciách, ktoré naši 
členovia poznajú pod názvom 101 fénixáckych kilometrov, 333 fénixáckych cyklokilometrov a Od Dukly po Devín ako i priebežné 
celosezónne jednodňové a viacdňové turistické akcie uskutočňované základnými kolektívmi. V rámci tohto projektu spoznávali 
naši členovia najbližšie okolie, slovenské mestá, kultúrne pamiatky, prírodné rezervácie. Tieto podujatia boli sprevádzané súťa-
žami o najkrajšiu fotografiu, najkrajšiu kresbu a najlepší príspevok do časopisu.

 Akcia bola zameraná na poznáva-
nie prírodných krás a kultúrno-his-
torických pamiatok na trase: Snina 
– Ubľa – Veľké Berezné – Užockyj 
pereval – Turka – St. Sambir – 
Chyriv – Krościenko – Ustr. Dolné 
– Solina – Ruské sedlo – Stakčín 
– Snina. Už na hranici v  Malom 
Bereznom bol účastníkov povzbu-
diť a podporiť generálny konzul SR 
na Ukrajine Ing. Marián Sládeček a 
zástupca Veľkoberezňanskej rajon-
nej administrácie Michal Kindrát. 
Okrem drevených sakrálnych pa-
miatok sme navštívili pamätníky a 
pozostatky z čias vojnových období, 

bunkre na línii Arpada na Uhu pri 
dedinke Siľ, prameň rieky Dnister 
v horách pri Turke, skaliská Čertov 
kameň nad Busoviskom. Vyvrcho-
lením akcie bola účasť na Karpat-
skom turistickom jarmoku v Ustr-
zykach Dolnych.

Počas akcie nikde nechýba-
la ochutnávka regionálnej stravy. 
Účastníci prekonali na bicykloch 
celkove cca 300 km. Napriek sych-
ravému počasiu sme absolvovali 
celú trasu, k čomu prispelo dobré 
technické zázemie a skúsení sprie-
vodcovia.

 Jozef Talarovič, ÚO Snina

Medzinárodné cykloputovanie po cyklotrase Zelený bicykel

Expedícia za poznaním nás v po-
lovici mája doviedla pred budovu 
Oravského múzea Pavla Országha 
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. 
Väčšina z nás ho už navštívila, ale 
jednu časť tajomstva, ktoré ukrýva, 
ešte nik z nás nepoznal.

O Čaplovičovej knižnici a Čaplo-
vičovi samom sme mnohí počuli len 
letmo, no vyskytla sa príležitosť do-
zvedieť sa o tom niečo viac. A nielen 
o knižnici, ale vďaka sprievodkyni, 
čo sa špecializovala na tento odbor, 
sme zistili, ako sa staré knihy skla-
dujú, prepisujú, reštaurujú, aj ako sa 

dá takáto knižnica založiť. Mali sme 
možnosť vidieť i knihy toho najmen-
šieho rozmeru, ktorých písmenká sa 
dajú prečítať len pomocou špeciálnej 
lupy. Naším ďalším cieľom bol Orav-
ský hrad. Dozvedeli sme sa, že tam 
žil panovník preslávený svojou la-
komosťou. Nakoniec nás naše kroky 
zaviedli do Múzea šľachtických ko-
čiarov a saní v Oravskom Podzámku. 
Naša expedícia za poznaním sa veľ-
mi vydarila. Vďaka počasiu aj dobrej 
nálade.

Nikola Plánková, Júlia Čechová, 
 ÚO Krásno nad Kysucou

Expedícia na Oravský zámok

Cieľom projektu je pro-
pagovať pohyb na čer-
stvom vzduchu a zdravý 
spôsob života.

Prostriedkom naplne-
nia tejto myšlienky je už 
niekoľko rokov Športová Fé-
nixiáda. Táto súťaž si našla svo-
jich priaznivcov nielen v táboroch a na 
viacdňových stretnutiach, ale i v činnosti ZK. Pravidelne ju re-
alizujú takmer všetky základné kolektívy.

POĎ VON!
MDD je sviatok, ktorý u starších 
vyvoláva spomienku na detstvo, 
u mladších zasa zábavu, pohyb, sú-
ťaže, radosť, prekvapenia... My sme 
pripravili pre deti tú pravú oslavu so 
všetkým, čo k tomu patrí – s taneč-
níkmi, zvieratkami, hudbou či špor-
tovou Fénixiádou.

 „Pocity sa nedajú opísať len pár 
slovami. Deti boli úžasné! Akcia na 
nezaplatenie. Všetci sa neuveriteľne 
tešili a z toho sme mali najväčšiu ra-
dosť. Skvelé súťaže, bohatý program 
a hlavne super kolektív boli pred-
pokladom k vydarenému dňu, ktorý 
nám aj vyšiel.“
Martin Ruščanský, ÚO Humenné

MDD je sviatok

... Opäť sme sa vybrali na klzisko. 
Najviac sa tešili prváci, pretože sú 
čerstvými členmi Fénixu a na kor-
čuliach mnohí ešte nikdy nestáli. 
S  pomocou už skúsených korču-
liarov – fenixákov sa za pár minút 
naučili, ako sa na korčuliach treba 
pohybovať. 

 ÚO Zemplínska Teplica

Zima bez 
snehu

EXPEDÍCIE ZA POZNANÍM

26. júla 2011 ráno vypravil zástupca Mestského úradu v Snine 
Ing. Daniel Andraško z centra mesta skupinu slovenských cyklistov 
na medzinárodné cykloputovanie po cyklotrase Zelený bicykel. Spá-
ja Slovensko, Ukrajinu a Poľsko. Už 7. ročník tohto podujatia zorgani-
zovala DO Fénix Snina v spolupráci s partnermi z Poľska (Fundaciou 
Bieščadskou – Pyzocha Bohdan – Ustryki Dolne) a Ukrajiny (Velyko-
berezňanská agentúra regionálneho rozvoja a európskej integrácie 
– Hodovanec Nikola).
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Mezinárodní výměna mládeže Our 
(his)Story, která proběhla ve dnech 
9.–17. 7. na Sninských rybnících, 
nás zaujala svým zaměřením hned 
na počátku, neboť tématika lidových 
řemesel a tradic v odlišných kultu-
rách byla něčím neotřelým a zvlášt-
ním. Existuje mnoho způsobů, jak 
udělat projekt jen tak, aby se neřeklo, 
nebo s nutným minimem. Neexistu-
je však možnost, že byste se takové 
akce dočkali v dětské organizaci Fé-
nix, která jakožto zkušený organizá-
tor nezklamala ani v nejmenším i ty 
nejnáročnější očekávání. Účastníci 
měli celou řadu příležitostí vyzkou-
šet si tradiční řemesla a poznat kul-
turu zúčastněných zemí, konkrétně 
Polska, Česka, Slovenska, Maďarska 
a Rumunska. Každá skupina z dané 
země byla přímo zodpovědná za jed-
notlivé části svého programu a také 
za jejich průběh. Všichni se tohoto 
úkolu zhostili na výbornou a den co 

den provázeli ostatní svátky a zvyky, 
jako jsou slovenské

Velikonoce, polské Vánoce, česká 
svatojánská noc, maďarské oslavy 
jara nebo rumunská svatba. Všichni 
zúčastnění měli také možnost do-
zvědět se o bájích a mýtech, spoje-
ných s historickými postavami, jako 
byl hrabě Drákula, Jánošík, Praotec 
Čech a  další. Všichni tito nás také 
navštívili na chatě Alexander a měli 
jsme tu jedinečnou možnost do-
zvědět se, jak to tedy ve skutečnosti 
bylo. 

Ještě zajímavější byly každodenní 
dopolední bloky, ve kterých probí-
haly praktické dílny jednotlivých 
řemesel. Mezi nejzajímavější patřily 
ty, které se věnovaly práci s hlínou, 
tkaní koberců na tkalcovském sta-
vu, hrnčířství, kovářství, drátkování 
nebo plstění. Zejména možnost vy-
zkoušet si všechno a kdykoli během 
akce se k tomu vrátit dala za vznik 

krásným výrobkům, které si jejich 
tvůrci mohli odvést po skončení 
domů. 

I přesto, že program byl takto nabi-
tý zajímavými činnostmi a prezenta-
cemi, nechyběly v něm ani výlety do 
okolí, jako například exkurze do dře-
věných kostelíků v kraji včetně boha-
té večeře ve stylové slovenské kolibě 
nebo také návštěva biokoupaliště. 

Ráno vstanu a… A tak nyní, kdy 
v nás všech přetrvávají úžasné vzpo-
mínky a zážitky, si upevňují své místo 
v paměti, popíjejíc čaj z hrnku vyto-
čeným tradičním způsobem ze snin-
ského jílu na kruhu, s vlastnoručně 
ukovanou podkovou nade dveřmi, 
plstěným náramkem na ruce, hlině-
ným obrazem na stěně a utkaným 
koberečkem pod nohami. Upřímně 
děkuji všem fénixákům a fénixačkám 
za fenomenální akci a nasazení při 
její organizaci!

 Jakub Trnčák, Pionýr

NEUŽÍVAJ – UŽÍVAJ SI SLOBODU!

Detská organizácia FÉNIX, 
o. z., sa venuje napĺňaniu Do-
hovoru o právach dieťaťa už 
od svojho založenia. Má vy-
pracovaných niekoľko projek-
tov, avšak túto problematiku 
zároveň zahŕňa do všetkých 
programov. 
ECHOSTAR – V mesačných 
intervaloch boli na webovej 
stránke prostredníctvom vy-
branej známej osobnosti za-
dávané úlohy, ktorými boli 
súťažiaci podnecovaní k sa-
mostatnej činnosti. Úlohy boli 
zadávané tak, aby zohľadňova-
li sezónne vzťahy a ich nároč-
nosť sa mierne stupňovala.

Najmladší členovia DO Fénix 
(veková kategória 6–10 rokov) 
aj tento rok plnili úlohy pro-
stredníctvom Krajiny Zázrač-
no.
Tento program je venovaný 
výchove detí k uplatňovaniu 
detských a ľudských práv.

DETSKÉ PRÁVA
Nadačný fond Slovak Telecom, 
a.  s., v Nadácii Pontis vyhlásil na je-
seň program Pomáhame komunite 
2010/2011. Komisia posudzovala 
175 žiadostí a prerozdelila finančné 
prostriedky vo výške 100-tisíc eur 85 
schváleným projektom. 

Projekt DO Fénix s názvom Félix 
detektívom bol medzi nimi. Félix sa 
teda stal detektívom. Povedal si, že 
sa vyberie do sveta na skusy aj na 
výzvedy. Vybral sa za detskými a ľud-
skými právami. Samozrejme, potre-
boval pomoc a rady všetkých detí. 
Vďaka tomu sa mu podarilo prejsť 
náročnú cestu a  vyriešiť všetky úlo-
hy. V januári nastúpil vo Fínsku na 
loď menom Tavalla (po fínsky cesta). 
Plávala okolo celého sveta. Zastávky 
mala na rôznych miestach. Dostala sa 
na ostrov, kde domorodci porušovali 
najzákladnejšie ľudské právo – na ži-
vot. Chceli obetovať chlapca bohom. 
Félixovi sa ho podarilo zachrániť. 

Doplavil sa aj na miesto, kde deti 
nemali mená, lebo o práve na meno 
tam nikto nevedel. Félix by nebol 
dobrým detektívom, keby nevyriešil 
aj tento problém. Poradil i Grétke, 
ktorá potrebovala vysvetliť mame, 
že aj ona má právo na svoj maje-
tok. Detektív Félix objavil Homéra 
– chlapca, čo nemal domov a býval 
len v papierovej škatuli, dievčatko, 
ktoré sa nikdy poriadne nenajedlo. 
A tiež pomohol malému chlapcovi 
vysvetliť mame, že aj on má právo 
vybrať si kamaráta a združovať sa 
s inými deťmi, pokiaľ tým nikoho 
neohrozí. Všetky veľké i malé pre-
kážky riešili s detektívom Félixom 
deti, za čo boli odmenené peknými 
cenami. Peňaženky, tričká, magnetky, 
maľovanky, pastelky, balóny a zápis-
níky venovala akciová spoločnosť  
TOPGAL Slovensko. Na adresu ví-
ťazov putovali aj diplomy s logom do-
norov a drobné ceny od DO FÉNIX. 

Vďaka všetkým zúčastneným sa deti, 
mladí ľudia, ale aj ich rodičia aspoň 
na chvíľu zamysleli nad Dohovorom o 
právach dieťaťa. O tom svedčia i kres-
by členov ÚO Kráľová pri Senci. Pri-
blížili nám v nich právo na vzdelanie.

 Katarína Obuchová, 
 koordinátorka projektu

Félix detektívom

Myšlienka celého tábora bola za-
meraná na spoznávanie detských 
práv pod názvom Now I Know 
– Teraz už viem. Celým táborom 
sprevádzal účastníkov známy ces-
tovateľ Willy Fog a jeho priatelia. 
Kto je Willy Fog? Anglický gentle-
man, ktorý svojou rozhodnosťou a 
charizmou zvládal všetky prekážky. 
Aj naši táborníci museli ako Wil-

ly Fog zvládať prekážky v rôznych 
súťažiach a hrách, pri ktorých spo-
znávali svoje práva. Napríklad prá-
vo na život, na kamarátov, na zdra-
vú výživu, na hru, na voľný čas atď. 
V Čimeliciach sa Willym Fogom 
na pár dní stala naša modrovláska 
Peťka Zavadilová.

Počas dvanástich dní sa deti ni-
kdy nenudili. Čakalo ich množstvo 

hier, súťaží a výletov. Našli si veľa 
nových kamarátov, kamarátok, prvé 
lásky, odniesli si veľa zážitkov.

Ich facebook konto teraz praská 
od nových žiadostí o priateľstvo. 
Naozaj veľká vďaka patrí všetkým, 
ktorí sa podieľali na zorganizovaní 
tohto nezabudnuteľného tábora.

 Ivana Vadelová, 
 ÚO Hrabušice

Medzinárodný tábor Now I Know

JE SA ČÍM POCHVÁLIŤ :)

Protidrogová kampaň doplnená súťažami, interaktívnymi hrami a zábavnými podujatiami. 
V tomto roku sme v rámci kampane zorganizovali projekt – medzinárodnú mládežnícku výmenu pod názvom Our (his) Story.

Our (his)Story – Ráno vstanu a ...
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Pod týmto názvom prebiehajú 
v DO Fénix ekologické aktivi-
ty. Územné organizácie organi-
zujú čistenie studničiek, poto-
kov, zber druhotných surovín. 
Ku kampani sa viažu poduja-
tia: Lesníci a deti, Stretnutie 
so sokoliarmi, Deň Zeme (or-
ganizovaný ÚO vo väčšine v 
apríli), Zelená Petržalka, Jar sa 
prebudila a pod. V Dobšinej 
pracuje ZK pod názvom 
Mapy šťastia a smút-
ku, ktorý sa venuje 
mapovaniu životné-
ho prostredia v okolí 
Dobšinej. Pod tým-
to názvom vzniklo 

hnutie, do ktorého sa zapájajú 
rodiny, skupiny, kolektívy i or-
ganizácie. 

Mnohé ÚO zhotovujú kŕ-
midlá a starajú sa o vtáctvo po-
čas zimy, pripravujú „vianoč-
né stromčeky pre zvieratká“, 
o ktoré sa potom starajú celú 
zimu. 

RADŠEJ POTREBNÍ, 
AKO SPOTREBNÍ

Najvýznamnejší projekt, do kto-
rého sme sa zapojili v rámci medzi-
národnej organizácie IFM – SEI All 
together against climate change(-
ďalej len ATACC). Je to program 
zameraný na boj proti klimatickým 
zmenám, ekológiu a trvalo obnovi-
teľné zdroje. 

Začal v januári roku 2011 e-lear-
ningom, ktorý bol významným z 
hľadiska rozšírenia si všeobecného 
prehľadu na tému ekológia. Formou 
úloh a zadaní jednotliví členovia zís-
kali nielen veľmi užitočné informá-
cie, ale zároveň organizátori pred-
stavili základné body, ktoré sa neskôr 

riešili počas prvého stretnutia v máji 
2011 v Recklinghausene.

Pod záštitou organizácie Roten 
Falken z Nemecka sa stretli mladí 
ľudia z Nórska, Nemecka, Veľkej 
Británie, Litvy, Rakúska, Španiel-
ska, Belgicka a, samozrejme, i Slo-
venska (DO FÉNIX), aby formou 
workshopov, diskusie rozobrali naj-
vážnejšie body týkajúce sa ekológie, 
či už svetovej alebo regionálnej. Vý-
stupom tohto stretnutia boli projek-
ty prerokúvané v úzkych kruhoch s 
vedúcimi programu, ktoré jednotli-
vé organizácie spustili po skončení 
stretnutia.

Na toto stretnutie nadväzovali 
mnohé ďalšie. Predovšetkým treba 
spomenúť Co-Camp, organizovaný 
formou letného tábora vo VB, kde si 
účastníci mohli overiť svoje nápady 
a idey v praxi medzi deťmi a mladý-
mi ľuďmi z celého sveta. Ukončenie 
programu je naplánované na leto 
roku 2012, keď jednotliví účastníci 
pri poslednom stretnutí predložia 
svoje projekty a zároveň sa podelia o 
informácie, ktoré získali počas trva-
nia ich regionálnych programov.

Martin Kačík, koordinátor za-
hraničných činností

All together against
climate change

Tento rok si deti vzali na mušku časť 
medzi Jazercom a chatou na chotá-
ri. Odstránili vyčnievajúce kamene, 
zabezpečili odvodnenie v zavlhnutej 
a šmykľavej časti, odstránili vyčnie-
vajúce časti stromov a vykopali hŕbu 
úletov. Navyše upratali bývalú auto-

busovú zastávku, ktorá sa často stáva 
miestom odkladania komunálneho 
odpadu bez ladu a skladu. Prestávku 
využili na opekanie špekáčikov pri 
Vojšínskej chate a na hry a súťaže. 
S prácou tridsiatky novobanských 
fénixákov na NCH Vojšín bolo 

spokojné nielen ich vedenie, ale aj 
náhodní turisti. V ďalšej etape sa fé-
nixáci zamerali na úpravu okolia Ja-
vorovej studne, kde hodlajú vytvoriť 
priestor na oddych a relax.

 Jozef Rusňák, 
 predseda ÚO Nová Baňa

Starostlivosť o NCH Vojšín

Zapojili sme aj starostu do tejto úlo-
hy, pretože neporiadok, aký nechali 
po sebe štvorkolkári, nebolo v na-
šich silách upratať. My sme upratali 

tri vrecia, fólie a starosta okolo 150 
pneumatík. Vyčistili sme tak aj lúku 
aj les v okolí Lučivnej.

 Oddiel Lúčik z ÚO Lučivná

Zapojili  
sme aj starostu

Úspešne pri práci s detským 
kolektívom: 
Pozostáva zo 4 základných modu-
lov: mladý vedúci, mládežnícky ve-
dúci, vedúci zotavovacích podujatí, 
hlavný vedúci tábora. Vzdelávanie je 
akreditované MŠ SR.

Chceš? Môžeš! – základný vzde-
lávací kurz pre dobrovoľníkov, ktorí 
prejavujú záujem pracovať ako ve-
dúci a animátori v táboroch a ako 
facilitátori rozličných akcií. V tomto 
roku sa uskutočnil na Krahuliach. 
Podujatie môžeme charakterizovať 
ako zážitkovo-vzdelávacie.

Veľká výmena skúsenos-
tí mladých dobrovoľníkov 
– interaktívne, voľne moderované 
stretnutie dobrovoľníkov. Táto vý-
mena poskytuje príležitosť pre ro-
vesnícke učenie a tvorbu mládežníc-
kych iniciatív.

Len tak: 
program je 
určený dob-
rovoľníkom; 
ako sa ním 
stať a čo to 
znamená.

JE SA ČÍM POCHVÁLIŤ :)

V čom spočíva starostlivosť? Predovšetkým v jeho vyčistení v jarných mesiacoch od napadaných ve-
tiev, skál... Miestami treba čo-to na trase chodníka upraviť a neraz odstraňovať hŕbu vetiev po ťažbe 
dreva. Nehovoriac o odpadkoch po neporiadnych turistoch. 
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Valné zhromaždenie DO FÉNIX sa 
konalo 5. 4. 2011 v Hrabušiaciach. 
Delegáti zo všetkých územných 
organizácií schválili zlúčenie DO 
Fénix a DO Fénix Slovakia a nový 
názov organizácie – detská organi-
zácia FÉNIX, o. z. Sídlom detskej 
organizácie s novým názvom sa stala 
Bratislava, Račianska ulica 72. 

So zmenou názvu a sídla organi-
zácie šla ruka v ruke i zmena stanov 
a základných smerníc. DO FÉNIX 
tak vykročila v ústrety svojmu naj-
väčšiemu sviatku – 20. výročiu svoj-
ho vzniku.

Valné zhromaždenie, zmena 
názvu a Stanov DO Fénix

Podujatie bolo organizované v spo-
lupráci s mestom Rožňava a s ak-
ciovou spoločnosťou TOPGAL 
Slovensko. Pred slávnostným 
programom, ktorý sa konal na rad-
nici, pripravila popoludní Rada 
mladých Fénixu pre deti a mladých 
ľudí z Rožňavy program na námes-
tí. Za zvukov hudby si tam Rož-
ňavčania mohli kresliť na tričko, 
poskladať si tangram, vytvoriť svoj 
vlastný odznak či nechať si poma-
ľovať tvár. Slávnostnému programu 
predchádzalo otvorenie výstavy pod 
názvom 20 rokov dobrovoľníctva 
vo Fénixe. Výstavu otvoril riadi-
teľ akciovej spoločnosti TOPGAL 
Slovensko Marek Džalaj. Súčasťou 

tabule s fotografiami z činnosti tej-
-ktorej územnej organizácie bol aj 
list na zanechanie odkazov či prianí.

Slávnostný program modero-
val priateľ Fénixu Patrik Herman. 
Pozvanie prijali aj naši zahraniční 
partneri z Poľska, z Českej republiky, 
z Maďarska a z Rumunska.

O kultúrny program sa postarala 
ÚO Dobšiná. Videli sme vystúpenie 
folklórneho súboru Gemerčatá, Veľ-
kých mažoretiek, Mini country clu-
bu či tanečnej skupiny Rebelky. Čle-
novia ÚO Dobšiná nám predviedli 
hip-hopový tanec a svoje umenie 
ukázali aj malé brušné tanečnice. 
 Miroslav Zavacký 

 predseda ÚO Nová Dubnica

20. rokov dobrovoľníctva v DO FÉNIX

Zábavné aj formálne, daždivé aj sl-
nečné, ale hlavne vydarené a krásne. 
Také bolo 20. výročie Fénixu v Rož-
ňave. Vďaka vedeniu a RMF Fénixu 
bola táto oslava nezabudnuteľnou 
udalosťou pre takmer 130 zúčastne-
ných. 

Aj keď dopoludňajšia časť so sú-
ťažami, maľovaním tváre, výrobou 
vlastných odznakov a inými akti-

vitami pre deti musela byť pre búr-
ku ukončená skôr, úsmev na tvá-
rach nám prinavrátil poobedňajší 
program. Videli sme veľa pekných 
tanečných a speváckych detských 
výkonov. Postupne boli všetci zú-
častnení odmenení na pódiu plake-
tou s poďakovaním. 

 Jakub Vančo, 
 ÚO Nová Dubnica, člen RMF

Z postrehov RMF – 
Vydarené a krásne

Detský úsmev počuť všade.
Či v prírode, či na ľade
výlety sú každú chvíľu,
smejeme sa celú míľu.
S Fénixom stále dokola
zábava vždy dobrá bola.
Turistika aj s úsmevom
je naším hlavným cieľom.

Fénix nie je len vták dravý,
je aj spolok detí hravých,
Fénix náš vždy lieta s nami,
či po vode, či po stráni
zábavu nám stále dáva,

keď so šťastím nám zamáva.
Tak poď a pridaj sa k nám,
s nami nikdy nie si sám.
Hej nie si sám.

Diskotéky a stretnutia
sedieť ma zas neprinútia,
ja sa chcem hýbať
a svoj sen snívať.
Od Sniny po Bratislavu
Fénix nám vždy múti hlavu,
stretnutia a tábory
tam vždy počuť jazyk nový.

Fénix nie je len vták dravý,
je aj spolok detí hravých,
Fénix náš vždy lieta s nami,
či po vode, či po stráni,
zábavu nám stále dáva,
keď so šťastím nám zamáva.
Tak poď a pridaj sa k nám,
s nami nikdy nie si sám.
Hej nie si sám.

Tak pridaj sa k nám,
s Fénixom sa usmievaj,
s nami sa hry hraj
a stále vyhrávaj.

Fénix nie je len vták dravý,
je aj spolok detí hravých,
Fénix náš vždy lieta s nami,
či po vode, či po stráni,
zábavu nám stále dáva,
keď so šťastím nám zamáva.
Tak poď a pridaj sa k nám,
s nami nikdy nie si sám.
Hej nie si sám. Nie si sám.
Hej nie si sám. Nie si sám.

TOPKY DO FÉNIX

Stretnutie v Rožňave
Na fénixáckej torte bolo 20 sviečok, a tak sa 21. mája 2011 stretli fé-
nixáci so svojimi priateľmi a priaznivcami v Rožňave, aby si zaspo-
mínali, porozprávali sa, zabavili. A hlavne oslávili dvadsať rokov 
dobrovoľníctva vo Fénixe. 

Hymna DO FÉNIX, o. z.
21. máj, Rožňava 
Na pódiu stojí autor hymny DO Fénix, struny gitary sa rozozvučali a fénixáci prvýkrát počuli...

Tak pridaj sa k nám (hymna DO Fénix)
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Udialo sa na 3. celoslovenskom 
stretnutí:
•	 Pokrstili sme Fénixácku knihu 

rekordov a hneď sa nám podarilo 
vytvoriť dva. Samozrejme, že sme 
ich do knihy aj zapísali. Komisá-
rom bo Paťo Herman a skrutátori 
počítali:
•	 Najviac – 110 ráz – sa po-

darilo posunúť mažoretskú 
paličku od účastníka k účast-
níkovi po troch zatočeniach 
s ňou.

•	 Najviac účastníkov stretnu-
tia – 95 sa zmestí na jednu 
stoličku.

•	 Vyrobili sme panáčikov: v rám-
ci programu celoslovenského 
stretnutia sme vďaka Nadácii 
COOP JEDNOTA vyrobili 
500 panáčikov, 245 zrkadielok 
a 159 odznakov. Zavŕšili sme tak 
projekt Sprav si svojho panáčika 
v grantovom programe Nech sa 
nám netúlajú. 

•	 Vydávali sme Zámocké listy 
– denník prinášajúci aktuálne 
spravodajstvo z diania na 3. celo-
slovenskom stretnutí.

•	 Hymna – TAK PRIDAJ SA 
K NÁM znela na našom stretnutí.

•	 Rada mladých Fénixu – jej členo-
via sa prejavili naplno, a tak skôr 
narodení pochopili, že ich nápady 
a názory sú veľmi cenné a dôle-
žité. Veď vďaka nim sa objavil na 
stretnutí kin-ball a geocaching.

V Chráme Fénixu – tak sa vola-
la celoročná etapová hra vyhlásená 
Slovenskou radou Fénixu pri príle-
žitosti 20. výročia vzniku DO Fénix. 
V Chráme Fénixu sme sa teda po 
celý rok imaginárne stretávali, lebo 
reálne sme rozlezení po celom Slo-
vensku. 

Etapová hra bola určená pre deti. 
Pre odvážne a hlavne vytrvalé deti 
(ale také sú vo Fénixe všetky ☺), lebo 
hoci pravidlá vyzerali jednoducho, 
úlohy, ktoré bolo treba plniť, dali 
niekedy poriadne zabrať. Chrám 
v tejto hre symbolizoval celú organi-
záciu. Kto ním prešiel, získal ucelený 
prehľad o činnosti organizácie. Keď-
že činnosť detskej organizácie Fénix 
je veľmi rozmanitá, súťažné úlohy 
neboli v Chráme len tak porozha-
dzované, ale boli tematicky usporia-
dané do nádvorí a komnát.

Súťažné skupiny HORSKÉ MY-
ŠKY z ÚO Mlynky, FIVE AN-
GELS z ÚO Zemplínska Teplica, 
5 – STARS z ÚO Dubnica nad 
Váhom a FÉNIXOV RÁD z ÚO 
Dobšiná si vďaka svojmu víťazstvu 
v tejto hre pobyt v Chráme Fénixu 
predĺžili. 

Odmenou pre víťazov bol pobyt 
v Bratislave s bohatým programom. 
Víťazi si prezreli historickú časť 
Bratislavy, zažili atmosféru brati-
slavských Vianočných trhov, prijal 
ich prezident Slovenskej republiky, 
dostali vyznamenanie Rád Féni-
xu priamo na Bratislavskom hrade 
a navštívili TV Markíza. 

 Mariana Gregorová, 
 koordinátorka projektu

TOPKY DO FÉNIX

Prijal ich prezident Slovenskej republiky

3. Celoslovenské stretnutie
Prehliadkou činnosti jednotlivých základných kolektívov bolo 
3.  celoslovenské stretnutie fénixákov, ktoré sa konalo v Opatovej 
pri Trenčíne pod záštitou primátora mesta Nová Dubnica.

Etapová hra 
V Chráme Fénixu
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Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR,

Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže,

Národnej agentúre Mládež v akcii,

Rade mládeže Slovenska,

Nadácii Intenda,

T-Mobile – Nadácii Pontis,

Výročná správa DO FÉNIX, o. z. za rok 2011, ISBN 978-80-89239-23-8, vydané s podporou MŠVVaŠ SR v máji 2012
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SKUTOČNÉ VÝDAVKY Celková suma 
výdavkov

Z toho hradené 
z dotácie MŠVVaš 

SR

610 – mzdy, platy 21 766 € 21 766 €

620 – poistné a príspevky 7 070 € 7 070 €

630 – tovary a ostatné služby 251 579 € 77 593 €

z toho 

633 016 – reprezentačné výdavky 0 € 0 €

637 027 – dohody o prácach mimo pracovného pomeru 3 938 € 3 938 €

640 – bežné transfery 61 856 € 61 856 €

VÝDAVKY CELKOM (610 + 620 + 630+ 640) 342 271 € 168 285 €

Detská organizácia FÉNIX, o. z. ďakuje za aktívnu pomoc 
a spoluprácu v roku 2011:

FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2011
Príjmy Výdavky

SKUTOČNÉ PRÍJMY

Dotácia z MŠVVaŠ SR (programy ADAM) 168 258 €

Dotácia z iných štátnych orgánov 10 292 €

Členské príspevky 7 167 €

Úroky z vkladov 0 €

Ostatné príjmy 159 150 €

PRÍJMY CELKOM 344 894 €

Dotácia MŠVVaŠ SR 

Ostatné príjmy

Dotácia z iných štátnych orgánov

Členské príspevky

Úroky z vkladov

168 258 €

159 150 €

10 292 €

7 167 €

0 €

Tovary a ostatné služby 

Bežné transfery

Mzdy, platy

Poistné a príspevky

251 579 €

61 856 €

21 766 €

7 070 €

Nadácii COOP Jednota,

firme Topgal, a. s.,

firme Fekollini, s. r. o.,

Ondrejovi Buchanovi,

Patrikovi Hermanovi,

zahraničným partnerom,

Slovenskej humanitnej rade,

darcom 2 % z dane,

Mestskému úradu v Novej Dubnici,

Mestskému úradu v Rožňave,

mestským a obecným úradom.


