
Výročná správa za rok 2014 

 

 
Fun club Fortuna je nízkoprahový klub sídliaci v bratislavskej sociálnej 
ubytovni Fortuna na Agátovej 1/A v Dúbravke. Jeho oficiálny vznik sa datuje v 
roku 2009, kedy vďaka projektu získal priestory od Magistrátu mesta 
Bratislava. Fun club Fortuna spadá pod organizáciu Spoločnosť priateľov detí 
z detských domovov Úsmev ako dar. 
 

 
Hlavným cieľom nášho klubu je vytvárať podmienky pre aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, 
zvyšovať sociálne zručnosti a v neposlednom rade poskytovať pomoc deťom a mládeži vo veku od 2. do 
18. rokov. Deťom, ktoré bývajú na ubytovni, pomáhame zlepšiť kvalitu ich života.  
 
Našou snahou je poskytnúť deťom miesto, v ktorom sa cítia dobre a bezpečne, nebudú sa báť zdôveriť so 
svojimi problémami, prejaviť svoj talent, ktorý v sebe skrývajú a poskytnúť im relax a priestor na voľný pohyb 
a zároveň deti vytrhnúť zo stereotypného režimu a nepodnetného prostredia. 
 
 
 

Cieľom našich nízkoprahových aktivít je: 
 
- Pomoc pri prekonávaní náročných životných situácií 
- Snaha obmedziť diskrimináciu a sociálne vylúčenie 
- Pomoc pri presadzovaní práv a záujmov detí a mládeže 
- Prevencia sociálno-patologických javov- drogy, alkohol, sex, záškoláctvo, páchanie trestných 
  činov 
- Zlepšenie medziľudských vzťahov medzi deťmi, rodičmi v rámci komunity 
- Osveta dobrovoľníctva a nízkoprahových aktivít 
 
 
 

Cieľová skupina: 
 
Primárna skupina 
-Deti a mládež vo veku od 2-18 rokov, ktoré obývajú priestory sociálnej ubytovne 
-Deti a mládež z okolia ubytovne/ sídliskové deti/ deti ulice 
 
Sekundárna skupina 
-Rodiny s deťmi žijúce na ubytovni Fortuna 
-Dobrovoľníci, študenti, praktikanti organizácie Úsmev ako dar 
-Verejnosť 
 
 
 
 

Náš tím Fun club Fortuna  
 

Tím Fun club Fortuny tvoria dobrovoľníci, ktorí svoj voľný čas nevenujú iba 
sami sebe, ale dávajú ho deťom, aby mohli úspešne napredovať vo svojom vývoji. 
Naši dobrovoľníci majú úspešne absolvovaný vzdelávací program Anjelská 
akadémia, alebo sa momentálne pripravujú na jeho získanie. Taktiež sme rozvíjali 
tímovú spoluprácu a prekonávali prekážky, s ktorými sa v klube stretávame na 
supervíziach a poradách v rámci Funclubu Fortuna a Úsmevu ako Dar.  
 



 

Naši dobrovoľníci nízkoprahu Fun club Fortuna 2014: 
 
Mgr. Zuzana Spiessová 
Ing. Zuzana Marčáková 
Vladimíra Jacková 
Veronika Gajarská 
Viktor Agocs 
Bc. Jaroslav Filo 
Veronika Chalupová 
Paula Reiselová 
Roman Rederer 
Mgr. Emília Bezáková - Úsmev ako dar 
 
 
 

Čo všetko sme stihli v roku  2014 
 

Voľnočasové kluby 
 

Voľnočasový  klub  ponúka  deťom 

pestrý výber aktivít, vďaka ktorým si rozvíjajú 

pamäť,  rozumové  schopnosti,  strategické 

schopnosti,  spoluprácu  v  skupine,  fantáziu, 

kreativitu  a  celkovú  osobnosť.  Pomocou 

spoločenských  hier,  počítačových  hier, 

outdoorových  hier,  mini  knižnice  či 

výtvarných krúžkov pre šikovné ručičky deti 

uvoľňujú svoju negatívnu energiu a prejavujú 

emócie, ktoré v sebe potláčajú.   

 

 

 

 

Kluby domácich úloh  
 

Klub  domácich  je  predovšetkým 

zameraný  na  školopovinné  deti. Deťom  sa 

venujeme podľa  ich potrieb. Pomáhame  im 

s úlohami, alebo učivom, ktoré si so sebou 

prinesú  a pokračujeme  rôznymi  cvičeniami 

na  opakovanie  a  prehlbovanie  učiva. 

Najmenší  školáci  precvičujú  tiež  jemnú 

motoriku, ktorá je veľmi dôležitá pre ich prvé 

písanie.  Okrem  toho  deti  aj  kreslia, 

vyfarbujú,  pripravujú  projekty  na  rôzne 

témy,  riešia  jednoduché  logické 

a matematické  príklady  alebo  sme  skúšali 



jednoduché vedecké projekty. Medzi najčastejšie úlohy patrí matematika, čítanie, gramatika, projekty z 

geografie,  dejepisu  či  biológie.  Okrem  týchto  činností  poskytujeme  aj  doučovanie  cudzích  jazykov, 

matematiky, slovenčiny.  

 

Za polročné aj koncoročné vysvedčenia odmeňujeme všetky deti bez rozdielu. Dobré známky si odmenu 

zaslúžia a tie horšie známočky majú aspoň takú malú motiváciu byť lepšie.  

 

 

Individuálne doučovania  
 

Popri  klube  domácich  úloh  vedieme  aj  klub  individuálneho  doučovania. Deti,  ktoré  potrebujú 

intenzívnejšie vysvetliť učivo do školy, alebo pomôcť s úlohami, ktoré by sa im ťažšie zvládali samým, sme 

vytvorili možnosť prísť v pondelok do klubu s danou úlohou, prípadne dohodnúť sa na iný termín, kde im 

s úlohami individuálne pomáhame.   

 

 

Pokec so Zuzkou  
 

Pre  deti  sme  vytvorii  priestor  aj mimo  našich  klasických  klubových  aktivít,  aby  sa mohli  prísť 

porozprávať, aj v súkromí o všetkom čo majú na srdiečku. Klub Pokec bol otvorený v pondelok podvečer, 

prípadne v iné dni na základe dohody deťmi, ktoré v pondelky nemohli.  

 

 

 

ĎALŠIE KLUBOVÉ A MIMOKLUBOVÉ AKTIVITY 

 
 

Do našich mimoklubových aktivít patrí viacero udalostí, ktorých sme sa s deťmi zúčastnili, alebo 

ktoré sa nám pre ne podarilo zorganizovať najmä vďaka našej Zuzke Spiessovej z Úsmevu.  

 

  

3. ročník letnej olympiády nízkoprahov 

 

Na základe minuloročných úspechov  sme 

odštartovali  leto  2014  už  3.  letnou  olympiádou 

nízkoprahov,  ktorej  sa  zúčastnilo  vyše  150  detí 

z nízkoprahových  a  krízových  centier  a detských 

domovov.  Po  disciplínach  ako  futbal,  vybíjaná, 

preťahovanie  lanom,  skákanie  do  vreci,  beh  cez 

pneumatiky,  štafetový  beh  si  deti  mohli 

oddýchnuť  pri  voľnočasových  aktivitách  ako 

Twister alebo mohli si nechať namaľovať tváričky 

šikovnými dievčatami.  

 

 



 

Okrem  športových  udalostí 

pripravujeme pre deti a  rôzne 

akcie  ako  je  napríklad 

Valentínska  Párty,  Mikulášska 

párty alebo Vianočný večierok. 

Vďaka  našim  úžasným 

sponzorom zo spoločnosti DELL  

sme aj tento rok mali možnosť 

prežiť  s  deťmi  Mikulášske 

prekvapenie  a  zároveň  vďaka 

projektu  Operácia  vianočné 

dieťa  radosť  z darčekov, ktoré 

sme deťom rozdali kúsok pred 

vianocami.   

 

   

 

 

Víkendovky a letný tábor  

 
  S našimi najmenšími si vždy radi vyrazíme 

na  spoločný  víkend  niekam  do  prírody. 

Hráme  sa  rôzne  hry,  maľujeme, 

skrášlujeme  alebo  výletujeme.  Tento  rok 

sme  na  víkendovke  všetcia  spolu  plietli 

gumičkové  náramky  a  nechýba  ani 

diskotéka, či hlava v kakaových rezancoch :) 

Tento  rok  sa  podarilo  vďaka  Zuzke 

Spiessovej  vybaviť  aj  dievčenskú 

víkendovku a o týždeň neskôr chlapčenskú. 

Deti mali  tak možnosť venovať sa výlučne 

hrám, ktoré bavia najmä to ich pohlavie.   

 

 

     
   



Počas prázdnin chodíme na celý týždeň s väčšími deťmi do prírody na letný tábor.v roku 2014 sme 

boli v Zlatníckej doline pri Skalici. Toto miesto poskytuje  skvelé možnosti na  loptové hry, výlety a pár 

metrov od chaty máme kúpalisko. Tento rok sme zorganizovali bedmintový turnaj, ktoré deti veľmi bavil.  

 

 
 

 

Opekačka 
Začiatkom  leta  sme  využili  krásne  víkendové  počasie  a  spravili  si  opekačku. Okrem  opekania 

špekačiek, slaninky, chlebíka, sa deti bavili na preliezačkách, ihrisku alebo loptovými hrami.  

 

       
 

Okrem  týchto  aktivít  sa  s  deťmi  chodíme  v  lete  okúpať  na  kúpalisko  Rosnička,  alebo  vybehneme  na 

zmrzlinu, či kofolku.  

 



Ďakujeme našim partnerom  
 

Sponzori a priatelia nízkoprahového klubu Fun club Fortuna: 

 SPDDD Úsmev ako dar 

 Spoločnosť DELL Slovensko 

 Madness advertising company a špeciálne Maťo 

 Magistrát mesta Bratislava 

 Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis 

 Nadácia Orange 

 ďakujeme.sk 

 Saleziáni Don Bosco, Petržalka 

 Spoločnosť Wimex, s.r.o. 

 ENGE, environmentálna geológia 

 Server Webnode.sk 

 Spoločnosť Rhea, s.r.o. 

 Kresťanská Apoštolská cirkev 

 Rada Mládeže Slovensko 

 Študentský spravodajský portál Student24 

 

 


