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Úvod

Detská organizácia Fénix združuje tisícky detí, mladých ľudí a dobrovoľníckych pracovníkov s deťmi a mládežou na celom 
Slovensku. Cieľovými skupinami činnosti organizácie sú deti od 6 do 15 rokov a mladí ľudia od 16 do 30 rokov.

Organizácia funguje na demokratických princípoch a jej členov spája spoločné úsilie o skvalitnenie života detí, mládeže a mla-
dých ľudí na Slovensku. K charakteristickým črtám tohto úsilia patrí aktivizácia cieľových skupín vo voľnom čase za účelom 
doplnkového výchovno-vzdelávacieho pôsobenia, so zapojením vrstovníkov s odlišným etnickým, kultúrnym a sociálnym 
zázemím. Podstatný podiel práce s deťmi a mládežou vykonávajú dobrovoľníci. Pravidelné aktivity pre cieľové skupiny sa odo-
hrávajú v regiónoch na úrovni základných kolektívov.

Nepravidelná činnosť pre deti a mládež je organizovaná na všetkých úrovniach združenia, od základných kolektívov cez územ-
né články a regionálne aktivity, až po celoslovenské aktivity. Spravidla má charakter niekoľkodňových pobytových podujatí, 
zameraných na zvolenú činnosť či okruh činností. K nepravidelnej činnosti patria aj dlhodobé, tematicky zamerané projekty. 
Združenie sa pri práci s deťmi a mládežou orientuje na štyri základné záujmové oblasti: 1. detské a ľudské práva a mládežnícky 
parlament; 2. šport a turistika; 3. príroda a technika; 4. kultúra.

Združenie tiež organizuje školiace aktivity určené vedúcim základných kolektívov a mládežníckym lídrom, ako aj animátorom 
a facilitátorom podujatí. Získalo akreditáciu MŠ SR pre vzdelávanie dobrovoľníkov. 

Detská organizácia Fénix je členom Rady mládeže Slovenska.

Na medzinárodnej úrovni je organizácia členom IFM-SEI, spolupracuje s partnerskými organizáciami a neformálnymi skupi-
nami mládeže v Poľsku, Ukrajine, Maďarsku, Českej republike, Rumunsku a Francúzku. 

Hlavným dlhodobým cieľom organizácie je trvalo prispievať k zlepšovaniu možností detí a mládeže, podieľať sa aktívne na 
spravovaní vlastného života.
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Každý, kto číta túto výročnú správu si zaslúži moju úctu. 

Po prvé preto, lebo sa zaujíma o detskú organizáciu.
Po druhé preto, lebo chce získať informácie.
Po tretie preto, lebo si chce rozšíriť svoj obzor.
Po štvrté..., mám pocit, že by som mohla použiť všetky číslice 
a aj tak by sa mi nepodarilo vyjadriť všetko, čo sa vo mne 
nahromadilo a čo cítim.

Plávam vodami Fénixu. Raz je hladina rovná, voda číra, 
priehľadná, inokedy fúka vietor a z času na čas sa vyskytne 
i búrka . Meandre skrývajú v sebe rôzne zákutia, stretávam 
množstvo zaujímavých ľudí, a vtedy mám obrovskú radosť. Tá 
istá radosť sa zrkadlí v očiach tých, ktorí sú naplnení zážitka-
mi. V očiach tých, ktorí tvorili a realizovali obsah činnosti po 
celý rok. Stretávali sa s deťmi a odovzdávali im kus svojho ja.  
Postupne, nenápadne. Stále mali a majú čo dávať. 

Tak, ako sa mení hladina, mení sa i úloha detských a mlá-
dežníckych organizácií. Od konzumu k výchove. Úlohou nás 
všetkých je naučiť deti a mladých ľudí využívať voľný čas.

V roku 2008 sme sa snažili naplniť túto úlohu realizáciou 
projektov, fragmenty ktorých sa nachádzajú aj v tejto výročnej 
správe. Pomáhali nám pri tom mnohí partneri, dobrovoľníci, 
sponzori, ktorým patrí obdiv a poďakovanie. 

V roku 2008 sme sa obliekli do nových šiat. Schválili sme 
jednotný vizuálny štýl organizácie a nový znak, ktorý sa stal 
zjednocujúcim prvkom našej organizácie.

V roku 2008 sme po prvý krát realizovali mládežnícku výme-
nu, boli sme hostiteľmi VII. Medzinárodného festivalu detí 
a mládeže a mohla by som menovať ďalej.

Tak si, prosím, spravte pohodlie a začítajte sa do správy, v kto-
rej ani zďaleka nie je obsiahnuté všetko, pretože nadšenie, elán 
a entuziazmus sa na papier umiestniť nedá.

 Mgr. Eva Pintérová, predsedníčka

Plávam vodami Fénixu
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Organizácia akreditovaná MŠ 

Mravné zásady DO Fénix

PRAVDA – hovorím a ctím si 
pravdu a česť mi je nadovšetko

PRACOVITOSŤ – vážim si 
prácu svoju i prácu iných

PRIATEĽSTVO – som 
priateľom všetkých ľudí

POZNANIE – chcem sa učiť 
a veľa vedieť

PRÍRODA – chránime prírodu 
a učíme sa v nej žiť

DOBROČINNOSŤ – nezištne 
pomáhame všetkým, čo sú 
v núdzi

VERNOSŤ – som verný svojmu 
národu a som hrdý, že žijem na 
Slovensku
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Orgány DO Fénix

Valná hromada
Je najvyšším orgánom DO Fénix, ktorý je utvorený z delegátov územných organizácií, 
členov DO Fénix. Schádza sa raz za 4 roky. V roku 2008 sa valná hromada konala 18.–20. 4. 
vo Vrútkach.

Slovenská správna rada 
Je najvyšším výkonným a rozhodovacím orgánom medzi Valnými hromadami, ktorý sa 
schádza minimálne 2 razy do roka. SSpR DO Fénix je volená Valnou hromadou, ktorej sa zo 
svojej činnosti zodpovedá. 
V roku 2008 zasadala celkom 3-krát:  26. 1. Zvolen
     20. 4. Vrútky
     6. 12.  Kľačno

Pracovalo v nej 17 členov, schválených valnou hromadou DO Fénix:

 
Barabásová Mária Hrabušice
Cigánková Zdenka Senica
Droppová Marta Bratislava V.
Gömöriová Anna Dobšiná
Huntošová Alena Banská Bystrica
Ištoňa Peter Stará Turá
Knappová Monika Liptovská Teplička
Kolárik Martin Bratislava - Pankúchova
Lechman Pavol Bidovce
Nagyová Beáta Krásno nad Kysucou
Pintérová Eva Sládkovičovo
Ptačovská Iveta Zvolen
Reindl Patrik Handlová
Roman Pavel Zemplínska Teplica
Rusnáková Zuzana Nová Baňa
Talarovič Jozef Snina
Winklerová Ingrid Veľké Úľany
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Štatutárny orgán DO Fénix
Štatutárnymi zástupcami organizácie sú: Predseda SSpR DO Fénix a podpredseda SSpR DO Fénix.

Predseda SSpR DO Fénix  Eva Pintérová, Mgr.
Podpredseda SSpR DO Fénix  Martin Kolárik, Mgr. 

Správny výbor DO Fénix
Je volený z členov SSpR DO Fénix. Skladá sa z 5–7 členov vrátane predsedu  a podpredsedu.  Funkčné obdobie Správneho 
výboru je 4 roky.

Predseda SSpR DO Fénix  Eva Pintérová, Mgr.
Podpredseda SSpR DO Fénix  Martin Kolárik, Mgr.
Členovia    Peter Ištoňa, Ing.
    Nagyová Beáta, Mgr.
    Talarovič Jozef, Mgr.

Štatistické údaje

23  Počet okresov, v ktorých 
 pôsobia nižšie 
 organizačné zložky
 žiadateľa 

289  Počet základných 
 organizačných zložiek 
 žiadateľa 

9 072  Počet aktivít pravidelnej 
 (systematickej) činnosti 

8  Počet krajov, v ktorých 
 pôsobí organizácia 

Kontrolná a revízna komisia
Kontrolná a revízna komisia DO Fénix je kontrolným orgánom DO Fénix, ktorý sa 
zodpovedá Valnej hromade. KaRK DO Fénix je zložená z predsedu KaRK DO Fénix 
(ktorého si jej členovia zvolia spomedzi seba) a 4 členov KaRK.

Predseda    Gregorová Mariana, Mgr.
Členovia    Bobeková Veronika, Držíková Slávka
    Karová Oľga, Talarovičová Ľubica, Mgr.



Organizačná výstavba DO Fénix
Územné organizácie DO Fénix
Vykonávajú činnosť na danom území, organizujú podujatia pre členov DO Fénix i ostatné deti, úzko spolupracuje so školami, CVČ, 
miestnou samosprávou. Zastupujú organizáciu voči regionálnym štátnym orgánom, občianskym združeniam a inštitúciám, aktívne 
presadzujú potreby detí a organizácie u štátnych orgánov. Zabezpečujú organizáciu postupových súťaží, riadia priebeh hier. Zodpove-
dá na danom území za správne využitie grantov pre činnosť DO Fénix. V roku 2008 pracovalo 28 územných správnych rád. 
Základné kolektívy
Základný kolektív vzniká dobrovoľným zoskupením potrebného počtu, najmenej však 10 členov. Každý ZK si ustanovuje svojho 
vedúceho s požadovanými odbornými znalosťami, ktorý musí byť starší ako 18 rokov. V roku 2008 pracovalo 289 základných kolek-
tívov, ktoré sa stretli celkom 9 072 krát.
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Územné organizácie a ich predsedovia
ÚSpR Korešpondenčná adresa ÚSpR Priezvisko Meno
Banská Bystrica Sitnianska 7, 974 01 Banská Bystrica Huntošová Alena
Bardejov Tačevská 24, 058 01 Bardejov Stachura Milan
Bidovce Kecerovce 137, 044 47 Kecerovce-Košice okolie Lechman Pavol
Bratislava - Pankúchova Rovniankova 15, 851 02 Bratislava Kolárik Martin
Bratislava III. Škovránčia 1, 811 06 Bratislava Kiffuszová Michaela
Bratislava V. Ondrejovova 28, 821 03 Bratislava Dropová Marta
Dobšiná CVČ, SNP 492, 049 25  Dobšiná Gömöriová Anna
Handlová Morovnianska cesta 54/1, 972 51 Handlová Karová Oľga
Hrabušice Hrabušice 129, 053 15  Hrabušice Barabásová Mária
Kráľová pri Senci Kráľová p/Senci 179, 900 50 Kráľová p/Senci Deáková Darina
Krásno nad Kysucou 9. mája 1430, 023 02 Krásno n/Kysucou Nagyová Beáta
Liptovská Teplička Liptovská Teplička 551, 059 40 Liptovská Teplička Knappová Monika
Lučivná Štefánikova 559/32, 059 38 Štrba Ceklárová Andrea
Nová Baňa Cintorínska 55, 968 01 Nová Baňa Rusňák Jozef
Podolie Hlavná 805, 916 22 Podolie Kucmen Rudolf
Prešov Dargovská 1, 080 01 Prešov Galuščák Bohdan
Senica Kaplínska 1099, 905 01 Senica Cigánková Zdena
Sládkovičovo Školská 1090, 925 21 Sládkovičovo Macura Pavol
Snina Gagarinova 1559/4, 069 01 Snina Talarovič Jozef
Sobrance 2. ZŠ Komenského 12, 073 01  Sobrance Surovcová Jaroslava
Stará Turá SNP 266/1, 916 01 Stará Turá Ištoňa Peter
Šaľa Okružná 8, 927 01 Šaľa Kilárová Nadežda
Trebišov Hodvábna 1291/1, 075 01 Trebišov Telepovský Miroslav
Veľké Úľany Štefana Majora 560, 925 22 Veľké Úľany Winklerová Ingrid
Závod Závod 244, 908 72  Závod Jediná Janka
Zemplínska Teplica Komenského 71, 075 01 Trebišov Roman Pavel
Zvolen Jabloňová 16, 960 01 Zvolen Ptačovská Iveta
Žilina - Vlčince B. S. Timravy 11, 010 08 Žilina Rychlá Beáta



8

Správne centrum DO Fénix
Správne centrum DO Fénix je administratívno-výkonná zložka, ktorej úlohou je organi-
začne zabezpečovať činnosť organizácie. Správne centrum sa riadi  vnútornými smernicami 
DO Fénix, ktoré schvaľuje Správny výbor. 
Do 30. 11. 2008 sídlilo Správne centrum v Sládkovičove, Fučíkova 460. 
Od 1. 12. 2008 je sídlom Správneho centra Račianska 72, Bratislava.

Pracovníkmi Správneho centra v roku 2008 boli:
Predsedníčka DO Fénix    Pintérová Eva, Mgr.
Ekonómka     Móriková Ľudmila, Ing.
Office manažérka     Nagyová Adriana     
Redaktorka, koordinátorka mládežníckych výmen Zajačiková Lenka, Mgr.
Projektový manažér – prechodne   Pankúch Peter
Projektová manažérka    Obuchová Katarína, Mgr.

Členovia
DO Fénix združovala v roku 2008 celkovo 4 734 členov.
Zloženie 
Počet členov do 30 rokov veku vrátane   4 413
z toho  • vo veku do 15 rokov vrátane   3 691
 • vo veku 16–19 rokov vrátane   521
 • vo veku 20–26 rokov vrátane  144
 • vo veku 27–30 rokov vrátane   57
Počet dobrovoľníkov vo veku 16–18 rokov, ktorí sa 
zúčastňovali na organizovaní aktivít pre deti a mládež 158
Počet dobrovoľníkov vo veku nad 18 rokov vrátane, 
ktorí organizovali aktivity pre deti a mládež   315

Nový znak
Na Valnej hromade, ktorá zasadla 18.–20. apríla 2008 v Piatrovej, bol prijatý nový 
znak Detskej organizácie Fénix a taktiež bol schválený jednotný vizuálny štýl  
DO Fénix.
Jednotný vizuálny štýl je jedným z hlavných prostriedkov vytvárania obrazu organi-
zácie, prostredníctvom ktorého sa organizácia jednoznačne odlišuje od druhých. Na 
verejnosti by sa mala organizácia prezentovať jednotnou tvárou, jednotným štýlom, čo 
výrazne prispieva k zapamätaniu organizácie. Jednotný vizuálny štýl môže byť úspešný 
len vtedy, ak nesie obraz organizácie v dlhšom časovom horizonte. Dôveryhodnosť 
organizácie podporuje len natrvalo zameraná identita.
Základom novonavrhovaného znaku je takzvaný logotyp – značka odvodená z písme-
na, ktorá je ľahko zapamätateľná a ľahko navodzuje vyjadrenie poslania organizácie.
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Aktivity pre deti a mládež

Priama práca s deťmi a mládežou je ťažiskovou náplňou činnosti a hlavným nástrojom dosahovanie cieľov DO Fénix. 

Realizácia a rozvoj pravidelnej a systematickej práce s deťmi a mládežou

V roku 2008 pracovalo v DO Fénix 289 základných kolektívov, pričom sa uskutočnilo 9 072 plánovaných stretnutí, čo činí 
v priemere 31,39 stretnutí na jeden kolektív ročne. Tak, ako vyplýva zo Stanov DO Fénix, základné kolektívy sú rôzneho za-
merania. Najviac kolektívov sa venuje turistike, zaznamenali sme nárast tanečných, speváckych  prírodovedných a športových 
kolektívov. 

Pravidelných stretnutí sa občas zúčastňovali aj neorganizované deti, hlavne pri športových hrách, turistických vychádzkach 
a tanečných vystúpeniach, čím sme i neorganizovaným deťom ukázali, ako sa dá využiť voľný čas.

Základné kolektívy organizovali aj otvorené podujatia na verejných priestranstvách, aby tak oboznámili širokú verejnosť 
so svojou činnosťou. Aj počas celoslovenských podujatí sme organizovali kampane a predstavovali činnosť nielen DO Fénix, 
ale aj činnosť zúčastnených organizácií. Vyvrcholením činnosti niektorých základných kolektívov – Vodácky z ÚSpR Slád-
kovičovo, Turistický – Stará Turá, Športové kolektívy – Handlová, Detský parlament – Dobšiná, bolo zorganizovanie letného 
tábora. Letné tábory využili zároveň aj na získavanie nových členov a oboznámenie ich s činnosťou základného kolektívu. 
Podarilo sa nám nadviazať na tradíciu organizovania regionálnych stretnutí v Podolí a podobné stretnutie zorganizovali ÚSpR 
Handlová a Prešov pre organizácie vo svojom okolí, kde okrem aktivít smerujúcich k vzájomnému spoznávaniu sa, prebiehali 
aktivity na oboznámenie sa s Kompasom a prebiehali workshopy na rôzne témy. 

Základné kolektívy sa nám podarilo zaktivizovať prostredníctvom vyhlásených súťaží.

Aktivity DO Fénix v roku 2008 Počet podujatí Počet účastníkov
Vzdelávacie podujatia pre členov žiadateľa 72 452
Vzdelávacie podujatia pre vedúcich základných zložiek žiadateľa 23 402
Vzdelávacie podujatia pre dobrovoľníkov 36 502
Jednodňové podujatia pre deti a mládež 798 25 876
Viacdňové podujatia pre deti a mládež 55 1 503
Pobytové podujatia X X

- realizované v SR bez zahraničnej účasti 41 1 528
- realizované v SR so zahraničnou účasťou 5 258
- realizované v zahraniční (účastníci zo SR) 5 174

Medzinárodné aktivity 9 224
Iné 10 662
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Medzi najobľúbenejšie aktivity patrili:

„101 Fénixáckych kilometrov“ a „333 Fénixáckych cyklokilometrov“ Priebežné celosezónne jednodňové a viacdňové turis-
tické podujatia realizované základnými kolektívmi v rámci celoslovenskej súťaže, vyhodnocované a odmeňované na celosloven-
skej úrovni.
„Od Dukly po Devín“ Turistické podujatie s výrazne nadregionálnym odkazom, realizované každoročne okolo 29. augusta 
pri príležitosti výročia SNP. V krátkom časovom rozpätí prebehnú paralelné jednodňové lokálne nenáročné turistické aktivity 
zúčastnených územných organizácií, podujatie sa však vyhodnocuje ako celok. Jeho zmyslom je nielen pripomenúť si národný 
sviatok, ale aj stmeliť členov v spoločnom podujatí. Podujatie je sprevádzané súťažami o najkrajšiu fotografiu, najkrajšiu kresbu 
a najlepší príspevok do časopisu. 
„Športová Fénixiáda“ Séria jednodňových podujatí realizovaných na miestnej úrovni v celom Slovensku v rámci rovnomennej 
otvorenej súťaže v netradičných športoch pre chlapcov i dievčatá v troch vekových kategóriách. Výber disciplín má zdôrazniť 
zábavný aspekt telesného pohybu. Navyše je ich súbor otvorený novým disciplínam, ktorými môžu prispieť sami súťažiaci, 
a tak spoluformovať vlastnú súťaž. 
Turistický viacboj „Prines oheň a zvíťazíš“ Podujatie pre členov so športovo-turistickým zameraním. Súčasťou je pretek troj-
členných družstiev so siedmimi stanovišťami s riešením úloh spojených s vedomosťami a zručnosťami potrebnými pre turistic-
ký pobyt v prírode. Doplnkové súťaže a podujatia: azimutový pretek, volejbal, nohejbal a iné. 
„Zlaté pero Fénixu“ Literárno-výtvarná korešpondenčná súťaž pre mladé talenty s cieľom pomôcť mladým ľuďom k sebare-
alizácii. Každoročne priebežne. Pre najlepších tvorcov vo všetkých kategóriách sa uskutočňuje raz ročne víkendové podujatie 
spojené s prípravou zbierky najlepších príspevkov do tlače, doplnené dielňami tvorivého písania, besedami a kultúrnymi 
aktivitami. 
Tvorivé dielne. Séria kultúrno-výmenných podujatí zameraných najmä na výtvarnú tvorivosť a tradičné kultúrne prejavy. 
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Vzdelávanie

Detská organizácia Fénix sa dlhodobo a systematicky zaoberá oblasťou prípravy vedúcich a realizuje celý rad vzdelávacích 
aktivít tak pre začínajúcich vedúcich, ako i pre skúsených pracovníkov pre doplnenie ich vedomostí a zručností. 
Prepracovali sme systém vzdelávania a zaradili sme sa tak medzi organizácie s akreditovaným vzdelávaním MŠ.
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Okrem základných vzdelávacích aktivít realizovaných na úrovni územných rád, regionálnych školení, organizuje i Slovenská 
správna rada rôzne vzdelávacie podujatia.
 
„Chceš? Môžeš!“ Základný vzdelávací kurz pre dobrovoľníkov, prejavujúcich záujem pracovať ako vedúci a animátori na 
táboroch a ako facilitátori rozličných podujatí sa v tomto roku uskutočnil na Duchonke. Zúčastnilo sa ho 39 dobrovoľníkov, 
pracovali v skupinách. Na letnú aktivitu nadviazala i zimná aktivita od 5. 12. do 7. 12., ktorého sa zúčastnilo 40 dobrovoľní-
kov.  Obe podujatia môžeme charakterizovať ako zážitkovo-vzdelávacie.

„DUEL alebo DIALÓG?“ Tento projekt bolo zameraný na medzigeneračné interkultúrne vzťahy. Cieľom bolo premosťovanie 
bariér medzi generáciami a hľadanie adekvátneho a obojstranne prínosného komunikačného priestoru a spôsobov spoločného 
riešenia problémov. U účastníkov očakávame výmenu a prehodnotenie postojov a názorov, ale aj skúseností a lámanie predsud-
kov. Projekt tiež skúmal priority mladých ľudí v DO Fénix. Hlavnou myšlienkou bolo i poskytnutie priestoru pre inovatívne 
nápady a námety k činnosti organizácie. Podujatie sa uskutočnilo v RZ Jazmín na Duchonke a zúčastnilo sa ho 40 stálych 
účastníkov a 12 priebežne.

„Veľká výmena skúseností mladých dobrovoľníkov“ Interaktívne, voľne moderované stretnutie začínajúcich dobrovoľníkov 
sa uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši  za účasti 25 dobrovoľníkov. Veľká výmena skúseností  poskytla príležitosť pre rovesníc-
ke učenie a tvorbu mládežníckych iniciatív.

„Krídla“
Prečo tento program? Deti a mladí ľudia sa stávajú v lepšom prípade len konzumentmi predklada-
ných programov, v horších prípadoch ich odignorujú a pasívne trávia voľný čas pri počítačových 
hrách, televízii a na internete.
Do popredia sa dostáva otázka, ako ich primäť k aktivite. Potrebné je podporiť také vlastnosti 
ako samostatnosť, iniciatíva, kladný vzťah k aktívnej verejnej práci pre kolektív a pre spoločnosť, 
zmysel pre zodpovednosť a návyky a schopnosti organizovať ostatných k spoločnej činnosti a sám sa do nej aktívne zapojiť. 

Prečo vo Fénixe? Štruktúra a činnosť našej detskej organizácie  je tvorená tak, aby na činnosti mohli participovať deti a mladí 
ľudia. Na ÚSpR sa vytvorili  detské rady a detské parlamenty, ktoré treba ďalej vzdelávať a naučiť ich samostatnej  práci.  Len 
vtedy, ak majú deti a mladí ľudia možnosť vysloviť a objasniť svoje nároky, keď sú tieto nároky uznané ako oprávnené a keď 
sú následne uspokojené ich požiadavky, len vtedy sa deti cítia v svojej organizácii dobre a vtedy začína reálna participácia na 
činnosti svojho kolektívu. 

Čo sú Detské rady?
Skupiny detí, prostredníctvom ktorých sa i podieľajú na rozhodovaní  o činnosti, na organizovaní života a práce svojich •	
základných kolektívov, na rozvíjaní iniciatívy a aktivity a na výchove k zodpovednosti a samostatnosti.
Skupiny detí, ktoré sa oboznamujú s •	 Dohovorom o právach dieťaťa a šíria ho deťom primeranými formami medzi svojich 
spolužiakov, kamarátov, rodičov a verejnosť.
Skupiny detí, ktoré sa podieľajú na vzniku a činnosti detských parlamentov pracujúcich pri obecných zastupiteľstvách, •	
školách a pod. 

Krídla
Vzdelávací program 

DO Fénix



Aké je miesto a úlohy Detských rád?
Splnenie poslania DO Fénix záleží od úrovne jej práce. Čím cieľavedomejšia, významnejšia a súčasne príťažlivejšia je činnosť 
základných kolektívov, a čím viac bude odpovedať potrebám a záujmom detí, tým bude pre deti príťažlivejšia a zaujímavejšia. 
Tým viac budú deti považovať organizáciu za svoju, čím aktívnejšie v nej budú pracovať, čím uvedomelejšie sa budú podieľať 
na jej činnosti a na jej riadení. Detské rady plnia úlohy zodpovedajúce veku a skúsenostiam detí. Aby sa dokázali podieľať na 
riadení svojej organizácie, musia sa to postupne naučiť. 

Krídla – systém vzdelávania členov na ÚSpR
Pre zjednodušenie administratívy a uľahčenie práce vedúcim základných kolektívov a predsedom ÚSpR platí pre vzdelávanie 
Detských rád jednotný systém, pomocou ktorého prebiehajú školenia na ÚSpR v danom časovom intervale pre celé Detské 
rady a pre jednotlivých členov zvlášť.

Okrem uvedených aktivít prebiehali semináre, školenia, stretnutia a sústredenia v jednotlivých ÚSpR. Celkovo sme uskutoč-
nili 131 vzdelávacích podujatí  pre 1 356 účastníkov.

„Len tak...“ Program pre vzdelávanie dobrovoľníkov v oblasti mládežníckej politiky. V tomto programe sa dobrovoľníci oboz-
namujú s programom Mládež v akcii a Európskou dobrovoľníckou službou.
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Výchova mladej generácie k demokracii

Detská organizácia Fénix v spolupráci s maďarskou organizáciou  
Gyermekbarát (Priateľ dieťaťa) zorganizovala v Békešskej Čabe pobytové 
vzdelávacie podujatie Demokracia v praxi so zameraním na vytvorenie 
interaktívneho prostredia, vhodného na zážitkové a rovesnícke učenie 
demokratickým princípom a na nadobúdanie kompetencií a zručností 
aktívneho občianstva. 

Detská organizácia Fénix bola v roku 2008 organizátorom  
VII. medzinárodného festivalu mieru a priateľstva pod heslom  
„Spolu v Európe za život v mieri“, ktorého sa zúčastnilo 126 detí  
z 5 krajín. Celým podujatím rezonovala téma demokracia, detské a ľud-
ské práva a téma tolerancie a znášanlivosti.

Rozvoj poznatkov pri uplatňovaní ľudských práv

Detská organizácia Fénix sa dlhodobo a systematicky venuje obozna-
movaniu detí s Dohovorom o právach dieťaťa, a tým aj uplatňovaniu ľud-
ských práv v spoločnosti. Počas celého roka prebiehala tematická etapová 
súťaž pre deti a mládež od 12 do 18 rokov, pod názvom „Rok s detský-
mi právami“. Súťaž prebiehala v  štyroch etapách, zverejňovaná bola na 
webovej stránke DO Fénix. Prihlásení účastníci dostávali pracovné listy 
s úlohami a otázkami, podnecujúcimi k samostatnej činnosti; vlastno-
ručné získavanie informácií, aktívny výskumu v oblasti detských práv 
vo svojom bezprostrednom okolí a v informačných médiách, iniciácia 
aktivít a dialógov, kreatívne stvárnenie problematiky a pod.
Svojou aktivitou na miestnej úrovni účastníci prispeli k šíreniu pove-
domia o detských a ľudských právach vo svojom okolí. Každý mesiac 
sa pracovné listy vzťahovali k inej téme, prípadne inému pohľadu na 
problematiku, zohľadňovali sezónne vzťahy a ich náročnosť sa mierne 
stupňovala.
Príklady úloh: navrhnúť informačnú tabuľu, zorganizovať besedu pre 
spolužiakov, napísať úvahu, urobiť anketu (na škole, v paneláku), vymys-
lieť 3 hry na tému..., vytvoriť fotoreportáž.
Víťazmi súťaže sa stali deti z ÚSpR Snina, odmenou im bol víkendový 
pobyt v Bratislave.
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Ako sme už spomínali, počas celého roka sme uverejňovali v časopise ZORNIČKA rubriku „Krajina ZÁZRAČNO“, ktorá 
bola venovaná výchove detí k uplatňovaniu detských a ľudských práv. Pre ilustráciu uvádzame jeden z príspevkov:

„...........len letím a letím, ani neviem kam smerujem.“ hovorí si motýlik Pravomil, ktorý bezcieľne 
poletuje po krajine. Zrazu ho zakryl veľký sivý tieň. „Jaj!“ zľakol sa „A ty si kto?“ opýtal sa motýlik. 
„Ja som orol a volám sa Fénix. Zatúlal si sa k nám, do nášho sveta, ktorý sa volá Detská organizácia  
Fénix, www.do-fenix.sk.“ 
Naše deti  sa rozhodli, že nájdu krajinu, ktorá sa volá Zázračno.“
Motýlik sa zamyslel: „ Už som o nej počul. Vraj je to krajina, kde sa majú všetci veľmi dobre a všetky 
deti majú rovnaké práva.“ Orol sa potešil. „Tak potom si na dobrej ceste.“
Do krajiny Zázračno sa môžete dostať aj vy, milé deti. Aby sa jej brány otvorili, nakreslite nám, 
ako by ste si krajinu Zázračno predstavovali. Vaše nápady nám môžete posielať na  mailovú adresu 
spravnecentrum@do-fenix.sk, alebo na poštovú adresu Detská organizácia Fénix, Fučíkova 460, 
925 21 Sládkovičovo. 
„Ja som teraz pre Vás neviditeľný, ale ak nám pošlete svoje nápady, sľubujem, že sa Vám v najbliž-
šom čísle ukážem. Teším sa na Vaše kresbičky a nápady. A teraz odlietam so spevom, sadnite si za 
mňa na mračno, poletíme do krajiny Zázračno! Do skorého videnia!“ 
Váš motýľ Pravomil

Deti v jednotlivých ÚSpR podporili zbierku na zakúpenie elektrického invalidného vozíka pre zdravotne postihnuté dievčatko 
Simonku Hrotkovú. Zbierali vrchnáky z PET fliaš a podporili tým začlenenie sa Simonky medzi zdravé deti. 



16

Podpora dobrovoľníckych aktivít

„Mládež v akcii“ Detská organizácia Fénix získala v roku 2008 štatút vysielajúcej organizácie v rámci Európskej dobrovoľníc-
kej služby, v tom istom roku vyslala jednu dobrovoľníčku do Francúzka (organizácia  MAPAR), kde pôsobí doteraz. Našich 
dobrovoľníkov sme zapojili do činnosti v rámci projektov Mládež v akcii. Vypracovali a realizovali sme projekt mládežníckej 
výmeny My v Európe, Európa v nás.

„My v Európe, Európa v nás.“ Multilaterálna mládežnícka výmena bola  zameraná na mladých ľudí vo veku 18 až 25 rokov 
z postkomunistických krajín Európy (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Ukrajina, a pod.). Jej zmyslom bolo na 
jednej strane  pomôcť získať mladým ľuďom rámec tvorenia a chápania európskej a zároveň národnej kultúrnej identity v kon-
texte „nových“, demokratických hodnôt, na druhej strane akcelerovať ich záujem o aktívne občianstvo v Európe a pre Európu. 
Výmena slúžila zároveň ako priestor pre interkultúrny dialóg a pre výmenu „európskych“ skúseností a nadobúdanie zručností 
a kompetencií nevyhnutných pre aktívne občianstvo. Výmena sa uskutočnila v júli v Snine za účasti dobrovoľníkov 4 krajín, 
vrátane Slovenska.

Pri výbere tém a metód projektov, súťaží a podujatí sme sa  orientovali na moderné, netradičné, cieľovým skupinám blízke 
aktivity (ako napríklad graffiti, netradičné športy...).
Mladým dobrovoľníkom sme poskytli priestor na výmenu skúseností jednak prostredníctvom časopisu Let s Fénixom, jednak 
organizovaním regionálnych stretnutí, ktoré pripravovali dobrovoľníci. Po vzájomnom spoznávaní sa vytvoril sa priestor pre 
vzájomnú komunikáciu, pričom mladí dobrovoľníci komunikujú medzi sebou elektronickou poštou. 

„Pošli to ďalej.“ Vzdelávacia multilaterálna mlá-
dežnícka výmena so zameraním na dobrovoľníctvo, 
aktívne občianstvo, toleranciu a pozitívne zhodnoco-
vanie multikulturality a na začlenenie týchto hodnôt 
do programu výmenných detských táborov. Cieľom 
výmeny bolo stabilizovať uvedené hodnoty v partici-
pantoch, a zároveň im poskytnúť základné praktikum 
pre činnosť animátorov detských táborov. Účastníkov 
výmena motivovala stať sa multiplikátorom pozitív-
nych demokratických hodnôt, a takisto pomôcť im 
získať nevyhnutné kompetencie. 

„Za hranice.“ Sebapoznávací a sebaprekonávací 
tábor pre mladých ľudí  Zážitkovo zameraný tábor 
pre členov i verejnosť, pre mladých ľudí od 15 do 30 
rokov, s cieľom umožniť im dosiahnuť a prekonať 
vlastné fyzické a mentálne hranice. Tábor organizo-
vala ÚSpR Stará Turá.



Európska dobrovoľnícka služba

Moja EDS vo Francúzku 

Európska Dobrovoľnícka Služba znamená pracovať v organizácii v zahraničí, učiť sa novým veciam a novej reči, uskutočňovať 
vlastné projekty a idey, spolupracovať s ostatnými ľuďmi, a nedostávať mzdu. No na oplátku, európsky dobrovoľník neplatí za 
ubytovanie ani stravu, ani za letenku do zahraničia a späť domov a mesačne dostáva vreckové, ktoré je v každej krajine trochu 
iné (napr. ja vo Francúzku dostávam 125 eur), ktoré môže využiť ľubovoľným spôsobom. 

Čo je vlastne náplňou mojej práce? Nuž, je veľa menších úloh, ktoré ma ale naplno zamestnávajú. Pracujem v tzv. „foyer de je-
une travaileur“ v Redone, Bretonsko, čo  je rezidenčné sídlo pre mladých ľudí, ktorí pracujú, alebo študujú. Sú to mladí ľudia, 
ktorí sú buď úplne samostatní, ale aj tí, ktorí potrebujú sociálnu podporu. Okrem ubytovania sa tam uskutočňujú každý večer 
animácie, v ktorých participujem (vymýšľam aktivity, ktoré by pre rezidentov mohli byť zaujímavé, alebo pomáham profesio-
nálnym animátorom). Mojou úlohou je tiež vyrábať vkusné letáky, ktoré informujú o animáciách budúceho týždňa, príp. me-
siaca. Okrem toho tam „prevádzkujem“ malú kaviarničku, so všetkým, čo k tomu patrí (nákupy, dopĺňanie zásob, objednávky, 
peniaze). Popri všetkých týchto úlohách mám možnosť uskutočňovať vlastné projekty a nápady. A tak raz do mesiaca vediem 
tzv. „psycho-ateliéry“, počas ktorých hráme hry zamerané na komunikáciu, kooperáciu, lepšie sebaspoznanie a pod. Spolu 
s ďalšími dvoma dobrovoľníkmi z Českej republiky a Turecka sme sa pustili do veľkého projektu medzinárodnej mládežníckej 
výmeny 5 krajín (vrátane Slovenska), ktorá sa uskutoční v máji 2009. Slovom, práce tu je viac než dosť... 

Čo sa týka jazykových zručností, raz do týždňa máme spolu s ostatnými dobrovoľníkmi kurz francúzštiny s lektorom, ktorého 
meno by nemohlo byť viac francúzske – François, s ktorým sa učíme nielen jazyku, ale aj miestnym reáliám o ostatným ve-
ciam, ktoré sa nám, cudzincom, zdajú zvláštne. Musím povedať, že nám to ide :)

Hoci nie je ľahké byť ďaleko od priateľov a rodiny, myslím, že moja EDS skúsenosť mi bude prínosná v osobnom i profesio-
nálnom rozvoji. Pobyt takéhoto kalibru mi umožňuje mnohému sa naučiť, mnohé zažiť i mnohých  spoznať. Pre mladých od 
18 do 30 rokov to môže byť výnimočná skúsenosť, preto im túto možnosť odporúčam do pozornosti. Voilà… veja j.
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Projekty

V rámci podpory ADAM 2 z MŠ SR sme uskutočnili dva projekty. 

„Lepší jeden ako žiaden“ Vzdelávanie mladých vedúcich a inštruktorov, zamerané na zoznamovanie sa s činnosťou  
DO Fénix. 10-dňového zážitkového učenia sa 40 účastníkov.

„Zdravie na chrbte“ V rámci Európskeho roka zdravia mladého človeka sme za účinnej spolupráce firmy TOPGAL s. r. o. 
predstavili projekt „Zdravie na chrbte“. Cieľom projektu bolo  nielen poukázať na vzrastajúci problém chorôb chrbtice u detí, 
ale spoločne s cieľovými skupinami vytvoriť konkrétne praktické metódy, návody a osvetové propagačné materiály ako problé-
mu predchádzať a ako ho riešiť. Celý projekt pozostával z 3 častí realizovaných samostatne, avšak navzájom na seba nadväzujú-
cich. 
Prvá časť projektu pod názvom „Školská taška“ bola realizovaná formou prieskumu. Zapojilo sa do nej 946 respondentov. Jej 
vyvrcholením bola  detská konferencia, kde sa deti dozvedeli zaujímavé informácie od lekára – ortopéda, či mohli zblízka 
vidieť (a neskôr i vyhrať) kvalitné školské tašky od firmy TOPGAL s. r. o. Výstupom z tejto konferencie bolo  vytvorenie infor-
mačného letáka pre deti „Môj zdravý chrbát s Félixom“.
V miestach, kde sa výskumu zúčastnilo najviac respondentov, pokračoval projekt svojou druhou časťou. Uskutočnili sa besedy 
a workshopy na témy skolióza, kifóza, nesprávne držanie tela. Týchto besied sa zúčastnilo 147 detí. 
V rámci tretej časti projektu „Cvičme spolu“  sa uskutočnil ozdravný pobyt pre 45 detí. Cieľom ozdravného pobytu bolo ukázať 
deťom ako pôsobiť na rovesníkov a vytvoriť DVD, na ktorom sa nachádza aj séria cvičení na chrbticu či rozhovory s deťmi na 
túto tému, ktoré nahral muzikálový herec Janko Slezák.
Detská organizácia Fénix plánuje v blízkej budúcnosti s projektom pokračovať, a to prostredníctvom rozšírenej spolupráce s 
firmou TOPGAL s r.o. Rovnako plánuje vytvoriť poradňu Dr. Félixa, v ktorej budú odborníci poskytovať deťom a ich rodi-
čom rady týkajúce sa uvedenej problematiky. Vytvorením webovej stránky „Poradňa Dr. Félixa“ tak  prispeje k odtabuizovaniu 
danej témy.
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Edičná činnosť

Edičná činnosť DO Fénix nám dáva možnosť poskytovať vedúcim záujmových útvarov, mladým vedúcim a ďalším dobro-
voľníkom publikácie, ktoré nie je možné získať v obchodoch. Vychádzajú z Programových zásad a z cieľov našej organizácie 
a vnímame ich ako významný prostriedok k ich realizácii. Ich účinnosť a rozsah bol vymedzený prostriedkami, ktoré sme boli 
schopní zaistiť – finančné, ale i ľudské. Publikácie môžeme rozdeliť na dve skupiny –  publikácie územných organizácií, ktoré 
slúžia len  pre danú ÚSpR a publikácie vydané pre celú organizáciu.

Za zmienku stojí 
Výročná správa za rok 2007•	
3 čísla časopisu Let s Fénixom•	
Motýľ Pravomil v Krajine Zázračno•	
Slovo nad Zlato•	
VII. Medzinárodný festival detí a mládeže•	
Môj zdravý chrbát s Félixom•	
Propagačné materiály o DO Fénix•	
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Webová prezentácia DO Fénix

S premenou jednotného vizuálu Fénixu súvi-
sela aj premena webových stránok. Koncom 
roka 2008 prešli stránky www.do-fenix.sk 
celkovou úpravou – jednak po stránke funkč-
nej, ale aj po tej obsahovej a vizuálnej.
V upravenej podobe tak ponúka registrova-
ným členom možnosť informovať o dianí 
z jednotlivých územných správnych rád, 
propagovať svoje aktivity, diskutovať či zdieľať 
fotografie z vydarených akcíí s ostatnými 
návštevníkmi stránky.
Ďalším obsahom stránky sú informácie  
o DO Fénix, o rôznych príležitostiach pre 
mladých, ako aj o prebiehajúcich alebo už 
ukončených projektoch.
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Správa o hospodárení

SKUTOČNÉ VÝDAVKY Celková suma 
výdavkov

z toho hradené 
z dotácie MŠ SR

610 – mzdy, platy 390 973 329 852
620 – poistné a príspevky 138 058 138 058
630 – tovary a ostatné služby 8 431 893 1 970 543
z toho 
633 016 – reprezentačné výdavky 
637 027 – dohody o prácach mimo pracovného pomeru 46 500 46 500
640 – bežné transfery 1 800 000 1 800 000
VÝDAVKY CELKOM (610 + 620 + 630+ 640) 10 807 424 4 284 953

SKUTOČNÉ PRÍJMY

Dotácia z MŠ SR (programy ADAM) 4 758 353
Dotácia z iných štátnych orgánov 753 954
Členské príspevky 210 372
Úroky z vkladov 2 310
Ostatné príjmy 4 911 331
PRÍJMY CELKOM 10 636 320
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