VÝROČNÁ SPRÁVA ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA ZA ROK 2019
Stručná história činnosti občianskeho združenia za prvú desaťročnicu jej existencie
Časť prvá: STRUČNÝ PREHĽAD AKTIVÍT OD ROKU 2009 -2019
Vznik OZ Prečo som na svete rád/rada v roku 2009
A) január 2009 – vzniklo OZ so zameraním na oblasť sociálnej prevencie a kultúrnoosvetovej práce;
B) profilácia základného tímu a rozširovanie o spolupracovníkov a spolupracujúce
inštitúcie s OZ s akcentom spolupráce s kabinetom sociálnej prevencie Národného
osvetového centra ;
C) vyhľadávanie donorov, sponzorov za účelom spolufinancovania projektov OZ
s akcentom na projektové riadenie – prípravu projektov žiadostí o spolufinancovanie
Priority činnosti v roku 2010
A) Pokračovanie v realizácii významných a kľúčových projektov v oblasti sociálnej
prevencie a kultúrno-osvetovej práce (najmä projekt Prečo som na svete rad/rada
16. ročník a časopis − informačno-vzdelávací bulletin Sociálna prevencia
č.1/2010 − Mediálna výchova )
B) Aktívne

vyhľadávanie

donorov, sponzorov

za

účelom

spolufinancovania

projektov OZ s akcentom na projektové riadenie – prípravu projektov žiadostí
o spolufinancovanie
Priority činnosti v roku 2011
A) Realizácia významných a kľúčových projektov v oblasti sociálnej prevencie
a kultúrno-osvetovej práce s akcentom na dva prioritné projekty:
• Prečo som na svete rád/rada − 17. ročník
• Informačno-vzdelávací bulletin − Sociálna prevencia − Prevencia kriminality −6.
ročník;
B) Aktívne vyhľadávanie donorov, sponzorov a projektov do dotačných systémov za
účelom spolufinancovania projektov OZ s akcentom na projektové riadenie –
prípravu projektov žiadostí o spolufinancovanie projektu;
Priority činnosti v roku 2012

A) Realizácia významných a kľúčových projektov v oblasti sociálnej prevencie
a kultúrno-osvetovej práce s akcentom na dva prioritné projekty:
• Prečo som na svete rád/rada − jubilejný 18. ročník
• Informačno-vzdelávací bulletin − Sociálna prevencia − Prevencia kriminality −7.
ročník;
B) Aktívne vyhľadávanie donorov, sponzorov a projektov do dotačných systémov za
účelom spolufinancovania projektov OZ s akcentom na projektové riadenie –
prípravu projektov žiadostí o spolufinancovanie projektu;
Priority činnosti v roku 2013
A) • Realizácia významných a kľúčových projektov v oblasti sociálnej prevencie
a kultúrno-osvetovej práce s akcentom na dva tradičné projekty:
• Prečo som na svete rád/rada − 19. ročník
• Informačno-vzdelávací bulletin − Sociálna prevencia − Prevencia kriminality −8.
ročník;
B) Aktívne vyhľadávanie donorov, sponzorov a projektov do dotačných systémov za
účelom spolufinancovania projektov OZ s akcentom na projektové riadenie –
prípravu projektov žiadostí o spolufinancovanie projektu;
Priority činnosti v roku 2014
A) • Realizácia kľúčového projektu v oblasti sociálnej prevencie

a kultúrno-

osvetovej práce − Prečo som na svete rád/rada − jubilejný 20. ročník
• Informačno-vzdelávací bulletin − Sociálna prevencia − (vydané Národným
osvetovým centrom)
B) Aktívne vyhľadávanie donorov, sponzorov a projektov do dotačných systémov za
účelom spolufinancovania projektov OZ s akcentom na projektové riadenie –
prípravu projektov žiadostí o spolufinancovanie projektu;
Priority činnosti v roku 2015
A)• Realizácia projektu v oblasti sociálnej prevencie a kultúrno-osvetovej práce −
Prečo som na svete rád/rada − súborná výstava výberu z 20. ročníkov v priestoroch
Národnej rady

SR − realizácia edukačných aktivít pre vybraných žiakov

základných a študentov stredných škôl z Bratislavy. Aktivity boli zamerané na

vybrané témy súvisiace z prevenciu sociálnopatologických a ďalších nežiaducich
sociálnych javov v termíne od 10. do 22.júna 2015.
Priority činnosti v roku 2016
• Realizácia edukačných aktivít pre vybraných študentov z Bratislavy. Aktivity boli
zamerané na vybrané témy súvisiace z prevenciu sociálnopatologických a ďalších
nežiaducich sociálnych javov. Uskutočnili sa v dvoch blokoch na Gymnáziu L. Sáru 1,
Bratislava v nasledujúcom harmonograme a s tematickým zameraním:
Dňa 18.mája 2016 boli edukačné aktivity realizované s 3 skupinami na témy: Látkové
a nelátkové návykové choroby, Poruchy príjmu potravy a nelátkové závislosti,
Komunikačné závislosti a iné riziká internetu.
Dňa 11.novembra 2016 boli realizované edukačné aktivity s 3 skupinami na témy:
Psychoaktívne látky − legálne a ilegálne, Kult tela a poruchy príjmu potravy a niektoré
iné nelátkové závislosti, Nelátkové závislosti vrátane rizík a ohrození internetu.
Priority činnosti v roku 2017
• Realizácia troch sérií edukačných aktivít pre vybraných študentov z Bratislavy
Na základe pretrvávajúceho záujmu zo strany škôl (pedagógov a študentov) OZ
pokračovalo v realizácii edukačných aktivít pre študentov vybraných stredných škôl
z Bratislavy,

ktoré

boli

zamerané

na

vybrané

témy

súvisiace

z prevenciu

sociálnopatologických a ďalších nežiaducich sociálnych javov. Uskutočnili sa

ako

skupinové podujatia v rozsahu dvojhodinové vyučovacie hodiny pre jednu skupinu
v nasledovnom harmonograme:
Miesto realizácie: Sociálna a pedagogická akadémia, Bullova 2 Bratislava dňa 23.
januára 2017 na témy: prvé podujatie − skupina : Alkohol a iné drogy (legálne
a ilegálne), druhé podujatie − skupina: Kult tela a vznik porúch príjmu potravy a iné
nelátkové závislosti, tretie podujatie − skupina:

Riziká a ohrozenia látkových

a nelátkových závislostí.
Miesto realizácie: Gymnázium Ladislava Sáru 1, Bratislava dňa 16. októbra 2017 na
témy: prvé podujatie − skupina: Legálne a ilegálne psychoaktívne látky − prevencia,
druhé podujatie − skupina: Alkohol − špecifiká pitia alkoholu u mládeže, interpohlavné
rozdiely − špecifiká pitia alkoholu u dievčat. Tretie podujatie− skupina: Užívanie drog
u mládeže, možnosti pomoci a prevencia.

Miesto realizácie: Gymnázium Pankúchova 6 Bratislava, dňa 23. októbra 2017 na
témy: prvé podujatie − skupina: O drogách inak – legálne a ilegálne drogy, druhé
podujatie −skupina:

Alkohol − špecifiká pitia alkoholu u mládeže, špecifiká pitia

alkoholu u dievčat, tretie podujatie − skupina :Nelátkové návykové choroby − nelátkové
závislosti.
Sumár: 9 edukačných skupinových podujatí pre približne 200 aktívnych
účastníkov.
Mapovanie požiadaviek a reálnych potrieb vybraných stredných škôl v Bratislave
ohľadom výberu tém z oblasti sociálnej prevencie za účelom vyhľadať potrebné,
reálne a žiaduce témy z oblasti sociálnej prevencie pre študentov vybraných stredných
škôl.
Opakovanou konzultáciou boli vždy podľa potrieb konkrétnej školy konzultované témy
skupinových stretnutí s koordinátorom prevencie na škole, výchovným poradcom, osobou
zodpovednou za preventívne aktivity poverenou riaditeľom školy.
Priority činnosti v roku 2018
Zmena korešpondenčnej adresy OZ od roku 2018
V septembri OZ uskutočnilo zmenu korešpondenčnej adresy (ktorú oznámilo
DU Piešťany ako aj banke, v ktorej má OZ vedené účty (Tatra banka. a. s.)
Nová korešpondenčná adresa. Ovsišské námestie 1. prvé poschodie Obchodného centra
(Zelený P C s.r.o). 851 04 Bratislava.
• Realizácia troch sérií edukačných aktivít v spolupráci s troma strednými školami
pre vybraných študentov z Bratislavy
Pretrvávajúci záujem zo strany škôl (pedagógov a študentov) podnietil OZ aby
pokračovalo v osvedčenej realizácii edukačných aktivít pre študentov vybraných
stredných škôl z Bratislavy, ktoré boli zamerané na vybrané témy súvisiace z prevenciu
sociálnopatologických a ďalších nežiaducich sociálnych javov. Uskutočnili sa
skupinové

podujatia

vedené

formou

zážitkovej

interaktívnej

práce

ako

v rozsahu

dvojhodinové vyučovacie hodiny pre každú jednu skupinu v nasledovnom
harmonograme počas roku 2018:
Skupinové edukačné podujatia pre študentov Gymnáziá na Pankúchovej ulici
v Bratislave sa uskutočnili dňa 29. januára 2018 na témy: Prvé podujatie - skupina na
tému: Duševné zdravie, druhé podujatie skupina na tému: Moderné závislosti

nelátkovej povahy

a tretie podujatie skupina na tému: Legálne a ilegálne

psychoaktívne látky.
Dňa 30. januára 2018 v priestoroch Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru,
Dúbravská cesta 11, Bratislava na témy: 1 skupina podujatie na tému: O drogách
inak, druhá skupina - podujatie na tému: Nelátkové návykové choroby - nelátkové
závislosti a tretie podujatie skupina na tému: Užívanie drog u mládeže, vekové
a interpohlavné špecifiká.
Sériu interaktívnych edukačných podujatí zavŕšila dňa 23.februára 2018
spolupráca na pôde Gymnázia ul. Ladislava Sáru č. 1 Bratislava kde sa priestoroch
školy sa konali tri skupinové edukačné aktivity pre študentov tejto školy na témy: prvá
skupina Čo je duševné zdravie a aký je jeho význam?, druhé podujatie na tému Moderné
závislosti nelátkového charakteru a napokon posledná skupina bola zameraná opäť na
tému Čo je duševné zdravie a aký je jeho význam?
Časť druhá:
PODROBNÝ PREHĽAD PRIORÍT ČINNOSTI V ROKU 2019 A PODROBNÝ
SUMÁR REALIZOVANÝCH PROJEKTOV OZ V ROKU 2019
Personálne zabezpečenie aktivít OZ v roku 2019:
OZ PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA v roku 2009 zahájilo svoju činnosť z tohto
dôvodu budovalo svoju personálnu základňu. V rokoch 2010 − 2019 sa naďalej snažilo o
etabláciu do oblasti sociálnej prevencie.
Základný tím OZ tvorili v roku 2019 tvorili:
PhDr. Ingrid Hupková, PhD., – výkonná riaditeľka OZ
Mária Kohútová – podpredsedníčka OZ
Mgr. Marián Kyseľ – člen OZ
Ing. Zuzana Kubicová – ekonómka OZ, členka OZ
Mgr. Martin Hupka − IT podpora OZ, člen OZ
Ing. Róbert Karell – člen OZ
Zoznam spolupracujúcich inštitúcií s OZ v roku 2019:
Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, Bratislava

Gymnázium Ladislava Sáru 1, Bratislava
Gymnázium Pankúchova 6, Bratislava
Priority činnosti v roku 2019
• Realizácia troch sérií edukačných aktivít v spolupráci s troma strednými školami
pre vybraných študentov z Bratislavy
Pretrvávajúci záujem zo strany škôl (pedagógov a študentov) podnietil OZ aby
pokračovalo v osvedčenej realizácii edukačných aktivít pre študentov vybraných
stredných škôl z Bratislavy, ktoré boli zamerané na vybrané témy súvisiace z prevenciu
sociálnopatologických a ďalších nežiaducich sociálnych javov. Uskutočnili sa
skupinové

podujatia

vedené

formou

zážitkovej

interaktívnej

práce

ako

v rozsahu

dvojhodinové vyučovacie hodiny pre každú jednu skupinu v nasledovnom
harmonograme počas roku 2019:
Sériu interaktívnych edukačných podujatí zahájila dňa 30. januára 2019 spolupráca na
pôde Gymnázia ul. Ladislava Sáru č. 1 Bratislava kde sa priestoroch školy sa konali tri
dvojhodinové bloky skupinových edukačných aktivít pre študentov tejto školy na témy:
prvá skupina

Alkohol a iné legálne psychoaktívne látky, špecifiká pitia alkoholu

u mládeže a prevencia, druhé podujatie na tému Závislosti nelátkovej povahy (riziká
a ohrozenia internetu, patologické nezdržanlivé nakupovanie, workoholizmus závislosti
na vzťahu, a iné) a napokon posledná skupina bola zameraná na tému Čo je duševné
zdravie aký je jeho význam? (význam duševného zdravia, depresia, úzkosť, poruchy
príjmu potravy, sebapoškodzovanie, suicidálne správanie), možnosti pomoci a prevencia.
Podujatí sa zúčastnilo spolu 65 študentov školy.
Skupinové edukačné podujatia pre študentov Gymnáziá na Pankúchovej ulici
v Bratislave sa uskutočnili dňa 8. februára 2019 a boli zamerané na tieto témy: Prvé
podujatie na tému: Alkohol a iné legálne drogy - riziká užívania u dievčat, prevencia
druhé podujatie skupina na tému: Užívanie alkoholu u mládeže, vekové a interpohlavné
špecifiká, možnosti pomoci a prevencia a tretie podujatie skupina na tému: Legálne
a ilegálne psychoaktívne látky (trendy na drogovej scéne, riziká užitia a užívania drog)
možnosti pomoci a prevencia. Podujatí vo všetkých troch skupinách sa zúčastnilo 43
účastníkov študentov školy.

Sériu interaktívnych edukačných podujatí zavŕšili edukačné podujatia v priestoroch
Strednej odbornej školy pedagogickej, Bullova 2 Bratislava, kde sa 21. februára
2019 realizovali skupinové edukačné podujatia na témy: Nelátkové návykové choroby nelátkové závislosti (riziká a ohrozenia internetu, patologické nakupovanie, poruchy
príjmu potravy, závislosti na vzťahu a iné), druhé podujatie na tému Užívanie alkoholu u
dievčat, vekové a interpohlavné špecifiká, možnosti pomoci a prevencia a tretie podujatie
na tému Čo je duševné zdravie aký je jeho význam? Podujatí sa zúčastnilo spolu 60
študentov školy.

Cieľová skupina podujatí bola vybraná zámerne − (účastníci boli vo veku od 13-19
rokov). Išlo o stredoškolskú mládež, ktorá je jednou z najzraniteľnejších cieľových
skupín, na ktorú je potrebné zamerať primárno - preventívnu intervenciu. OZ
zrealizovalo interaktívnu prácu v skupinách počas roka 2019 spolu pre 168
študentov.
Z toho dôvodu má OZ ambíciu v nastávajúcom roku 2020 v realizácii takto
koncipovaných podujatí i na iných školách pokračovať, nakoľko o podujatia je veľký
záujem zo strany škôl. Výber tém na skupinové edukačné podujatia, aj samotná
interaktívna forma realizácie študentov nanajvýš zaujala, považovali ju za novú, potrebnú
a nanajvýš prínosnú.

Podrobný sumár finančného zabezpečenia aktivít OZ v roku 2019
2% z dane v sume 627,70 Eur
Výdavky na služby – 900 Eur – faktúry za služby vo výške 900 Eur.
Iné:
OZ záverom roka 2019 opätovne požiadalo o registráciu oprávnených poberateľov 2%
z dane.
Priority činnosti na rok 2020
V januári 2019 oslávilo OZ desaťročnú existenciu, napriek tejto skutočnosti podstata
činnosti OZ ostáva aj na nastavajúce obdobie identická.
Ide najmä o činnosti:
a) Udržanie a rozšírenie tímu spolupracovníkov OZ a spolupracujúcich inštitúcii
s OZ s akcentom na oblasť sociálnej prevencie, predovšetkým primárnej
prevencie

b) Aktualizácia a kontinuálne mapovanie požiadaviek vybraných stredných škôl na
výber tematického zamerania preventívnych edukačných aktivít pre študentov
z oblasti prevencie nežiaducich sociálnych a sociálnopatologických javov
a podpory duševného zdravia.
c) Vyhľadávanie donorov, sponzorov za účelom spolufinancovania projektov OZ.
Finančná analýza hospodárenia Občianskeho združenia.
Výdavky:
Celkové výdavky v roku 2019 boli vo výške 914 Eur. Finančné prostriedky sa použili na
úhradu faktúr za realizáciu edukačných aktivít, úhradu poplatkov v súvislosti
s registráciou poberateľa 2% zo zaplatenej dane z dane.
OZ Prečo som na svete rád/rada v roku 2019 získalo finančné prostriedky z :
− príjmy z 2% z dane v sume 627,70 Eur.
OZ vedie jednoduché účtovníctvo a za základné výstupy účtovníctva považuje:
•

Výkaz o príjmoch a výdavkoch

•

Výkaz o majetku a záväzkoch

Uvedené výkazy sú vedené v účtovníckej agende OZ.

Doc. PhDr. Ingrid Hupková,PhD.,
výkonná riaditeľka OZ
Za ekonomickú stránku: Ing. Zuzana Kubicová
Bratislava 31. marca 2020

