
                                                                                                                   
 

 

Záverečná správa Fun club Fortuna za rok 2012 

Fun club Fortuna- Nízkoprahový klub, ktorý oficiálne vznikol v roku 2009, vďaka  úspešnému  

získaniu priestorov  prostredníctvom projektu od Magistrátu mesta Bratislava. V súčasnosti Fun club 

Fortuna sídli v suteréne sociálnej ubytovni Fortuna na Agátovej ulici 1/A v Bratislavskej Dúbravke 

a našou materskou organizáciou  je Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.  

Prostredníctvom kontaktnej práce  v kombinácií s voľno-časovými aktivitami je našou snahou 

vytvárať podmienky pre zmysluplné a aktívne trávenie voľného času, zvyšovanie sociálnych a 

životných zručností a poskytnutie pomoci deťom a mládeži vo veku od 2-18 rokov. Pri prekonávaní 

ich problémov sa snažíme o zlepšenie kvality života u detí a mládeže, ktoré obývajú priestory 

sociálnej ubytovne.   

Snažíme sa poskytnúť týmto deťom priestor a bezpečné miesto, kde budú môcť prejaviť svoj  talent 

a potenciál, ktorým disponujú, vytvoriť im vhodné prostredie na relax a pohyb a vytrhnúť ich tak 

z nepodnetného a nudného prostredia, ktorý im život na sociálnej ubytovni ponúka. 

 

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 
 

Kto sme/ Tím Fun club Fortuna 

Jedinečnosť projektu Nízkoprahový klub Fun club Fortuna sa ukrýva v sile „zamestnancov“. Tím 

nízkoprahu tvoria výhradne dobrovoľníci, ktorí  investujú svoj voľný čas a energiu do aktivít, vďaka 

ktorým  úspešne napredujeme a propagujeme potrebu dobrovoľníctva a nízkoprahových služieb na 

verejnosti 

Dobrovoľníci absolvovali  3 vzdelávacie programy- Anjelskú akadémiu,  školenie zamerané na prácu 

v nízkoprahovom centre, ktoré pozostávalo z dvoch workshopových stretnutí a  spoločne sme odučili 

cca 40 hodín a 2 supervízie, ktoré nám pomáhajú v tímovej spolupráci a udržať náš dobrovoľnícky tím 

na kvalitnej a profesionálnej úrovni.   

Dobrovolánici nízkoprahu Fun club Fortuna                                  

Jaroslav Filo- stál pri zrode klubu, archanjel, administrácia klubových činností 

Mgr. Zuzana Spiessová- šéf a koordinátor aktivít,  komunikácia s novými dobrovoľníkmi, sociálny 

pracovník 

Mgr. Zuzana Marčáková-  pracovník s deťmi a mládežou, vedie Klub domácich úloh 

Mgr. Janka Marková- kreatívna hlavička tímu,  vedie Klub domácich úloh, psychológ 

Lenka Lacová- projektový manažér, koordinácia projektov, čiastočný fundraiser a inovátor 

Pavol Hrabovský- IT,  web dizajn, úprava webstránky, inštalácia a vkladanie fotiek na stránku,  

oprava počítacou a tlačiarni... 

Linda Forraiová- „Bravo girl“, starostlivosť o malé deti a veľké baby, rady s láskou a strasťami zo sveta 

„teen“  dievčat a mladých mužov 

Viktor Agocs- múdra hlavička tímu, tzv. hodinový manžel, grafické veci, dizajn, baneri, letáky,  

športové akcie, bojove umenie, menšie klubové opravy, starostlivosť o deti a mládež 

Mirka Majerová- spolupracuje na organizácií jednodňových podujatí, kreatívna duša plagátov 

a propagačných materiálov 

Mgr. Emília Bezáková-  koordinátor odborných činností, Úsmev ako dar  

 

Najnovšie prírastky: Paula Gala, Veronika Gajarská, Veronika Chalupová, Barborka, Maťo Lupták  



                                                                                                                   
 

 

 

 

Fun club Fortuna v číslach, rok 2012 a MY 

Dobrovoľníkom nízkoprahového klubu Fun club Fortuna sa v roku 2012 podarilo zreálniť množstvo 

fantastických aktivít. Spoločne „odpracovali“  723 dobrovoľníckych hodín z toho 86 krát otvorili dvere 

klubu Fun club Fortuna a zaznamenali  a teraz pozor... 1489 návštev detí !!! V súčasnosti  klub 

navštevuje cca 60 detí, ktoré sa pravidelne zúčastňujú aktivít a podujatí, ktoré pre nich dobrovoľníci 

zorganizujú.  

 

 

 

 

 

Fun club Fortuna za rok 2012 ponúkol deťom a mládeži ubytovne Fortuna  spoločne 101 aktivít, 

prostredníctvom ktorých sme deťom poskytli priestor ukázať sa a okoliu dokázať, že aj Fortuňáci majú 

svoje miesto pod Slnkom. Aktivity, počas ktorých sa deti veľmi dobre zabávali, zahrali si futbal, 

športovali, rozvíjali  talent a ukázali potenciál ich motivovali „makať“ na sebe a svojich výkonoch do 

budúcnosti.  

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
200.00

P
o

če
t 

d
e

tí
 v

 k
lu

b
e

 z
a 

m
e

si
ac

 

Grafový prehľad návštevnosti detí v klube 
počas jednotlivých mesiacov 
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Učili sa kresliť, písať a tvorili projekty a referáty do školy v rámci Klubu domácich úloh, ktorý bol pre 

deti a mládež v roku 2012 otvorený 18 krát.  Okrem domácich úloh klub poskytuje aj priestor pre 

doučovanie angličtiny, malým začiatočníkom pomáhame s písaním prvých písmenok, čítaním 

a základmi počítania na počítadle. Starší majú obľúbené písanie diktátov a počítanie náročnejších 

príkladov. 

  

Klub voľno-časových aktivít ponúka deckám  pestrý výber činnosti, vďaka ktorým si rozvíjajú svoju 

pamäť, hravosť, strategické zmýšľanie, tímovú spoluprácu  a svoju osobnosť ako takú.  

Prostredníctvom spoločenských hier, počítačových hier, mini knižnice a výtvarných krúžkov pre 

šikovné rúčky deti uvoľňujú svoju negatívnu energiu a prejavujú emócie, ktoré v sebe potláčajú. 

Neuveriteľných 68 krát sa nám podarilo otvoriť brány klubu s voľno-časovými aktivitami , ktorých 

hlavným cieľom je prevencia voči nepodnetnému prostrediu, ktorým ubytovňa Fortuna  žije.  

Medzi najobľúbenejšie aktivity patrili: 

Klub vysvedčení, Valentínska párty, Hora dobrých skutkov, zdobenie klubu na  Veľkú noc a Vianoce, 

Mikuláš na Fortune a Vianočný večierok, klub spoločenských hier- Activity a Osadníci a Jungle jam, 

športový klub v rámci prípravy na Letnú Olympiádu nízkoprahov, súťaž Mladý Redaktor 2012 

a mnoho ďalších...     



                                                                                                                   
Nechýbala ani príprava do života prostredníctvom táborov a víkendoviek v počte 2 krát -

Dospievajúca mládež  absolvovala tábor Hrabovka, kde sa vybrali len tí 7 najodvážnejší  dobrovoľníci 

a staršie deti Fortuny spolu 18 bojovníkov  a víkendovka pre najmenších, na ktorej sa zúčastnilo 10 

detí v prítomnosti 5 dobrovoľníkov 

Jednodňové aktivity oživili ich denný stereotyp života na chodbách ubytovne a na čerstvý vzduch 

sme ich vytiahli presne 13 krát- Návšteva Bratislavskej Zoo, Babská jazda na MDD, Bratislavský 

Majáles, zorganizovali sme Letnú Olympiádu nízkoprahov, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 70 detí z 4 

rôznych nízkoprahových klubov Bratislavy, Kalčetový zápas s oz. Ichtys, Opekačka na Železnej 

Studničke,  Dni dobrovoľníctva na Fortune s účasťou 38 ľudí (naši dobrovoľníci, deti, mládež, dospelí 

obyvatelia a vedenie ubytovne), ktorí spolu odpracovali 323 dobrovoľníckych hodín, 

Priateľský  Futbalový zápas s oz. Ichtys a Vianočný benefičný koncert Úsmevu ako dar 
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Priatelia a sponzori nízkoprahového klubu Fun club Fortuna 

- SPDDD Úsmev ako dar 

- Spoločnosť DELL Slovensko- celoročná spolupráca na projektoch 

- Madness advertising company a špeciálne Maťo- propagácia a vytvorenie DVD 

- Magistrát mesta Bratislava 

- ENGE, environmentálna geológia  

- Saleziáni Don Bosco Petržalka- prenájom priestoru 

- Spoločnosť Rhea, s.r.o. 

- Spoločnosti Wimex, s.r.o.  

- Kresťanská Apoštolská cirkev- projekt Operácia vianočné dieťa 2012 

- Rade Mládeže Slovensko  

- Študentskému spravodajskému portálu Student24 -partnerstvo v súťaži Mladý redaktor 2012 

- Serveru Webnode.sk - poskytnutie prémiového balíčka, vďaka ktorému máme na našej stránke viac 

priestoru 

 

A jednotlivci ste tu:  

- Správca autocampingu Bojnice Miroslav Šorman -poskytnutie ubytovania v rekreačnej oblasti 

Hrabovka 

- Pán Hagara-  bezplatný vstup na kúpalisko Čajka v Bojniciach 

- Vlasta Hopká- bezplatný vstup do bojnickej ZOO 

- Andrej Boháč- zabezpečenie a sponzorovanie dopravy do tábora 

 

KONTAKT 

Nízkoprahové centrum- Fun club Fortuna 

Adresa:  Agátova 1/A, Bratislava-Dúbravka 

Mail: funclubfortuna@gmail.com a web stránka: www.funclubfortuna.webnode.sk  

Kontaktné osoby 

Zuzana Spiessová: koordinácia aktivít a dobrovoľníkov, hlavný šéf, 0911 689 003 

Lenka Lacová: koordinácia projektov, 0902 131 462 

http://www.funclubfortuna.webnode.sk/

