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A ako to vlastne začalo?
Pred viac ako 15-imi rokmi som mala možnosť nahliadnuť do sveta detí
z detských domovov. Do sveta, kde som sa stretla s deť mi, ktoré boli
iné ako ja. Ich inakosť nebola len vo farbe pleti, hrubšom vyjadrovaní,
či v pocite „som majster sveta“, ktorý šírili navôkol. Ich inakosť bola
v tom, že nemali to, čo som mala ja - rodinu.
Moje prvé stretnutie s deť mi „domovákmi“ kompletne zmenilo a
nasmerovalo môj život. Mala som 16 rokov a na starosti 10 malých
chlapcov už neviem z ktorého domova. Tábor sa nám podaril a ako to
pri fantastických veciach býva, tých 15 dní nám ubehlo veľ mi rýchlo.
Jeden z mojich chlapcov, do posledných dní úplne bezproblémový, sa
zrazu začal správať úplne opačne. Kde mohol, tam robil zle, bol
agresívny, bil ostatné deti. Kľ udne by som mohla povedať , že sa
správal ako sto čertov. Na moju otázku „Prečo?“, som dostala odpoveď,
na ktorú som vôbec nebola pripravená. A myslím si, že sa na ňu
pripraviť ani nedá. Už nechcel byť dobrý, nechcel dostávať pusu na
dobrú noc, nechcel objatie, nechcel, aby sme ho mali radi. Nechcel si
zvyknúť na to, že ho má niekto rád a že je na neho niekto dobrý,
pretože keď sa vráti do domova, tak na neho už nikto dobrý nebude.
Plakal a ja som plakala spolu s ním... Za 10-ročnú prax s deť mi z
detských domovov som sa nenaučila ovládať slzy, ale dala som si
odpoveď na otázku, ktorá mi od toho prvého momentu vŕ tala hlavou:
„Má to vôbec zmysel?“. Má a obrovský. Lebo realita je bohužiaľ taká,
že aj keď deti v detských domovoch po materiálnej stránke majú
častokrát skutočne všetko, chýba im vzť ah, emócie, zážitky,
pochopenie, podpora...
Nikdy nie sú sami, nemajú súkromie, no nie je nič horšie, ako cítiť sa
sám uprostred davu.
Môžem vďačiť Bohu, osudu, alebo akokoľ vek si pomenujem tú vyššiu
silu, ktorá spojila môj život s tými, ktorí to cítili rovnako ako ja.
S ľ uďmi, pre ktorých sa akékoľ vek prázdniny rovnali táboru s deť mi
z detských domovov. S ľ uďmi štedrými na svoj čas, peniaze,
priateľ stvo a lásku.

Okrem sveta detí z detských domovov sa mi otvoril aj svet nových
priateľ ov. Ľudí, ktorí možno len pre ten daný letný mesiac nemali čo
robiť a tak vstúpili do sveta detí z detských domovov a už v ňom
ostali....
Najprv ako vedúci z tábora, potom ako priatelia, odborníci,
zamestnanci, oporné body „našich“ detí, ktoré nás prijali medzi seba.
Už viac ako 16 rokov je čas letných, jarných či vianočných prázdnin
časom, kedy prestáva existovať bežný život. Pretože sme v „Bubline“,
vo svete, kde každý môže byť tým, kým chce. Tam, kde nie je
podstatné, kto je z domova, kto má akú farbu pleti, či aké má
vzdelanie. Vo svete, kde sa stávame drakmi či škriatkami, kde
prekonávame samých seba, kde aj ten najmenší a najslabší je zrazu
kráľ om...
Po dlhom období, v ktorom sme si plnili svoje sny a sny našich detí pod
hlavičkou iných organizácii, nastal čas „zhmotniť “ to, čo sme už roky
rokúce nazývali našou Bublinou. A preto dňa 7.4.2011 vzniklo občianske
združenie Bublina registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky. Aby sme to, čo sme robili doteraz, mohli robiť ešte
efektívnejšie...

PaedDr.Mirka Jánošíková
(štatutárny zástupca OZ)

Tak kto je vlastne občianske združenie
BUBLINA?

Sme ľ udia. Ľudia, ktorým záleží na deť och, ktoré žijú v detských
domovoch...
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Čo teda robíme?
Naša činnosť je zameraná na organizovanie letných, jarných a
vianočno – silvestrovských táborových pobytov, jednodňových
zážitkových podujatí, ako aj víkendových stretnutí s rôznou
tematikou pre deti z detských domovov, profesionálnych rodín,
sociálne slabších rodín, reedukačných a diagnostických centier
a liečebno – výchovných sanatórií. Nie je však len o organizovaní
klasických táborov. Naša činnosť je zameraná predovšetkým na
rozvoj sociálnych kompetencií, empatie, asertivity, komunikačných
zručností a podporu sebahodnoty prostredníctvom zážitkových
aktivít a modelových situácií.
V roku 2014 sme sa rozhodli aj my urobiť krok vpred. A to
rozšírením okruhu našej činnosti. Okrem detí, žijúcich v detských
domovoch, sme sa rozhodli zameriavať sa aj na deti, ktoré detský
domov opustili. Prečo? Pretože nám rastú pod rukami. Pretože keď
prídu do reálneho sveta, mimo brány detského domova, padajú na
to najčernejšie dno. Pretože im chýbajú základné zručnosti.
A preto, že nám na nich záleží.
Vieme, že momentálnu situáciu v ústavnej starostlivosti
nezmeníme. Ale vieme aj to, že môžeme ovplyvniť to, ako deti
z detských domovov vnímajú samých seba a to, ako vnímajú svet.
Môžeme im formou hry, ktorá je tou najprirodzenejšou detskou
činnosťou, ukázať iný spôsob existencie. Môžeme ich naučiť
vážiť si samých seba, tolerovať ostatných a rovnako, vďaka
tomu, že nám dovolili byť súčasťou ich sveta, môžeme stáť po
ich boku, pretože si myslíme, že to je to, čo deti z detských
domovov najviac potrebujú....

V kocke:
a. príprava, organizácia a koordinácia zážitkových pobytov a
jednodňových podujatí
b. príprava a organizácia školení
c. podpora rozvoja emocionálnych a sociálnych zručností detí,
vyrastajúcich v náhradnej starostlivosti
d. spolupráca s organizáciami podobného zamerania v Slovenskej
republike a v zahraničí
e. získavanie prostriedkov na krytie nákladov, spojených s
organizáciou a priebehom zážitkových pobytov, jednodňových
podujatí, školení a nákladov na sprevádzanie a začlenenie
odchovancov z detských domovov a pod.
f. podpora rozvoja sociálnych zručností, sprevádzanie a príprava na
život po opustení detského domova pre mladých dospelých a pre
odchovancov detských domovov

Čo sme zvládli v roku 2011?
Tábory:
Počas leta 2011 občianske združenie Bublina uskutočnilo dva letné
turnusy, na ktorých sa spolu zúčastnilo 176 detí a jeden zimný
turnus s účasť ou 87 detí.
Konkrétne:

1. letného turnusu v termíne od 1.7.2011 – 15.7.2011 sa zúčastnilo
spolu 66 detí z detských domovov z celého Slovenska.

2. letného turnusu v termíne od 24.7.2011 – 6.8. 2011 sa zúčastnilo
spolu 110 detí z detských domovov z celého Slovenska.

3. zimného silvestrovského turnusu v termíne od 28.12.2011 - 7.1.
2012 sa zúčastnilo 87 detí.
Za rok 2011 nám na našich táboroch prešlo rukami 263 detí.
Mimotáborová činnosť:
 Podporujeme kultúrny a hudobný rozvoj našich detí
- vďaka agentúre Duna sme sa mohli zúčastniť s 51 deť mi
z detských domovov koncertu skupiny Gladiátor a Bob a Boban
Markovič Orchester
- účasť na koncerte superstaristu Martina Haricha
- vďaka skupine Desmod sme sa so 67 deť mi mohli
zúčastniť ich koncertu
 Pravidelné návštevy detských domovov
 Jednodňové zážitkové podujatia a výlety

Zbierky:
Projekt „Miška“ V mesiaci máj sme rozbehli projekt „Miška“,
v ktorom
sme zbierali financie pre Mišku, aby sa mohla zúčastniť 2. turnusu.
Vyzbierali sme 196 Eur (plná suma na tábor bez pokrytia režijných
nákladov - ubytovanie, strava a poistenie bola 215 Euro).
Miška mohla prežiť krásny tábor vďaka Marekovi Hurajtovi,
Martinovi Šchvirlochovi, Lenke Drugáčovej, Matejovi Klobšníkovi,
Barborke Bluskovej, Ivane Durovkovej, Emilovi Štefánikovi,
Simone Eliášovej a ďalším piatim anonymným darcom. Projekt
„Miška“ sa uskutočnil vďaka internetovej stránke Facebook
a zdieľ aniu.
Všetky prostriedky boli uhradené na účet. Rozdiel medzi
požadovanou sumou a získanými financiami uhradilo občianske
združenie Bublina.
Ďakujeme našim partnerom:
Spoločnostiam:  Ford,  T-mobile,  Dm,  Be cool agency
Jednotlivcom:

 Martinovi Ilušákovi,

Kreatívnym návštevám:  lanovej stene Juraja Šimkoviča, 
Capueristom z Popradu,  Ľuďom a psíkom z Dog Dancingu, 
Laserovej show ....  Crusiser Moto club indians
Nášmu rekreačnému zariadeniu: Javorinka pri Starej Turej

V číslach:
Náklady 2012
Spotreba materiálu
Cestovné náklady
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby (ubytovanie a strava počas

táborov)

Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie
Ostatné dane a poplatky
Ostatné pokuty a penále
Iné ostatné náklady
Náklady spolu

3 712,00 €
4 545,00 €
106,00 €
41 378,00 €
3 509,00 €
37,00
65,00
3,00
1 059,00
54 414,00

€
€
€
€
€

Výnosy 2012

Tržby z predaja služieb
Prijaté dary
Prijaté príspevky od fyzických osôb

Čo sme zvládli v roku 2013?
51 456,00 €
1 500,00 €
768,00 €

Prijaté členské príspevky
Výsledok hospodárenia za rok 2012

-690,00 €

Tábory:
Počas leta 2013 občianske združenie Bublina uskutočnilo dva letné
turnusy, na ktorých sa spolu zúčastnilo 191 detí a jeden zimný
turnus s účasť ou 85 detí.
Konkrétne:
1. letného turnusu v termíne od 30.6.2013 - 12.7. 2013 sa
zúčastnilo spolu 82 detí z detských domovov v Istebnom, Martine,
Jelke, Bráne do života v Bratislave, Trnave, Kocúric, deti z
krízového centra Náruč v Žiline, detského centra v Ružomberku
a z profesionálnej rodiny v Krupine.
2. letného turnusu v termíne od 1.8.2013 - 15.8. 2013 sa zúčastnilo
spolu 109 detí z detských domovov v Istebnom, Kolíňanoch,
Prešove, Myjave, Dunajskej Strede, Piešť anoch, Bráne do života
v Bratislave, Ružomberku, z profesionálnej rodiny v Trenčíne a dve
deti zo sociálne slabšej rodiny žijúcej v krízovom centre Brána do
života v Bratislave.
3. zimného turnusu v termíne od 28.12.2013 - 7.1. 2014 sa
zúčastnilo 85 detí z detských domovov z Bernolákova, Myjavy,
Nového mesta nad Váhom, Brány do života v Bratislave, Piešť an,
Trenčína, Adamovských Kochanoviec, deti z detského centra
v Ružomberku a dve deti zo sociálne slabšej rodiny žijúcej
v krízovom centre Brána do života v Bratislave.
Počas roku 2013 nám počas našej táborovej činnosti prešlo
rukami 276 detí z detských domovov a krízových centier
z celého Slovenska.

Mimotáborová činnosť za rok 2013:
 Podporujeme kultúrny a hudobný rozvoj našich detí
- vďaka štedrosti skupiny Gladiátor sme sa s našimi
deť mi z detských domovov Brána do života a Studienka
mohli zúčastniť ich koncertu
-vďaka podpore divadla Nová scéna sme sa s našimi deť mi
mohli zúčastniť viacerých divadelných predstavení
 Počas roku 2013 vznikla motivačná pieseň „Svet vo svete“.
Text piesne boli vytvorený deť mi z detských domovov
v spolupráci s našimi dobrovoľ níkmi, nahrané
v profesionálnom nahrávacom štúdiu a k piesni bol
vytvorený videoklip z nahrávok natočených na našich
táboroch.
 Pravidelné návštevy detských domovov
 Jednodňové zážitkové podujatia a výlety

Zbierky
Projekt „Filipko a Danko“. V mesiaci máj sme rozbehli projekt
„Filipko a Danko“, v ktorom sme zbierali financie pre dvoch
súrodencov, žijúcich v krízovom centre v Bratislave, aby sa mohli
zúčastniť 2. turnusu. Filipko a Danko mohli prežiť krásny tábor
vďaka Jurajovi Opoldusovi, Katke Ambrźkovej a iným dacom.
Projekt „Filipko a Danko“ sa uskutočnil vďaka internetovej stránke
Facebook a zdieľ aniu. Všetky prostriedky boli uhradené na účet.
Rozdiel medzi požadovanou sumou a získanými financiami uhradilo
občianske združenie Bublina.
Ďakujeme našim partnerom:
Spoločnostiam: Curaprox  Be cool agency  Pravda 
Miracle  Toy Factory  Nordzucker – sweet family  Magna
 Hella  Walmark  Unicredit  Poštová banka  Nivea 
 Studio BLP  Snowboardonline. sk Kiri  Enodis
 Johnson Controls  Slovanet 

Jednotlivcom:  Ing. Ľubomírovi Švandovi a chráneným
dielňam na Liptove,  p. Norbertovi Lojkovi,  p. Marcele
Fogdovej,  rodine Hudákovcov,  Martinovi Ilušákovi,
Našim hviezdam:  Plexo  Majself  Kali  Hajtkovič
 Peter Pan
Našim kreatívnym návštevám:  Capoiera club Poprad,
 JITSU – club Poprad,  Peter Kundis,  show Mystique
Bratislava,  Asocials dance group - Žiar nad Hronom,
 Hells pub – dicoshow – Žiar nad Hronom.
Nášmu rekreačnému zariadeniu: Javorinka pri Starej Turej

V číslach:
Náklady 2013
Spotreba materiálu
Cestovné náklady
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Úroky
Iné ostatné náklady
Náklady spolu

5 227,44 €
95,24 €
47 579,07 €
2 439,94 €
55,91 €
0,04 €
1 115,08 €
56 512,72 €

Čo sme zvládli v roku 2014?
Tábory:
Počas leta 2014 občianske združenie Bublina uskutočnilo dva letné
turnusy, na ktorých sa spolu zúčastnilo 194 detí a jeden zimný
turnus s účasť ou 85 detí.
Konkrétne:
1. letného turnusu v termíne od 30.6.2014 - 14.7.2014 sa zúčastnilo
spolu 96 detí z detských domovov v Istebnom, Martine, Bráne do
života
v Bratislave,
Trnave,
Bernolákove,
Piešť anoch,
deti z profesionálnych rodín v Topoľ čanoch a Banskej Bystrici
a dieť a z krízového centra Brána do života v Bratislave.
Výnosy 2013
Tržby z predaja služieb
Úroky
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Výsledok hospodárenia za rok 2013

52 268,85 €
0,07 €
407,00 €
2 471,49 €
-1 365,31 €

2. letného turnusu v termíne od 3.8.2014 - 14.8.2014 sa zúčastnilo
spolu 98 detí z detských domovov v Malackách, Veľ kom Mederi,
Semeteši, Kelčove, Bytči, Trnave, Novom Meste nad Váhom,
Myjave, Dunajskej Strede, Bráne do života v Bratislave, deti
z detského centra v Ružomberku, z profesionálnej rodiny
v Trenčíne a Mederi a jedno dieť a zo sociálne slabšej rodiny
v rámci projektu.
3. zimného turnusu v termíne od 28.12.2014 - 7.1.2015 sa
zúčastnilo 85 detí z detských domovov z Bernolákova, Istebného,
Brány do života v Bratislave, Piešť an, Trnavy, Dunajskej Stredy,
Veľ kého Medera a deti z detského centra v Ružomberku.

Počas roku 2014 nám počas našej táborovej činnosti prešlo
rukami 279 detí z detských domovov a krízových centier
z celého Slovenska.

Mimotáborová činnosť za rok 2014:
 Podporujeme kultúrny a hudobný rozvoj našich detí
- vďaka štedrosti skupín IMT Smile a Desmod sme sa s našimi deť mi
z detských domovov Brána do života a Studienka mohli zúčastniť ich
spoločného koncertu
-vďaka podpore divadla Nová scéna sme sa s našimi deť mi mohli zúčastniť
viacerých divadelných predstavení
 Počas silvestrovského tábora vznikla motivačná pieseň
„Všetko je podvod, len Bublina je fajn“. Text piesne bol
vytvorený deť mi z detských domovov v spolupráci s našimi
dobrovoľ níkmi, nahraný v profesionálnom nahrávacom štúdiu.
 Pravidelné návštevy detských domovov
 Jednodňové zážitkové podujatia a výlety
 Podporný program pre mladých dospelých po opustení
detského domova
 9 projektov Iuventy – Komprax - kompetencie pre prax
1/ Nie je hviezda ako hniezda – projekt zameraný na rozšírenie
všeobecných vedomostí ohľ adne problematiky vesmíru, hviezd a starých
kultúr
2/ Tvorivé dielne – projekt zameraný na rozvoj jemnej motoriky,
tvorivosti, podporu kreatívneho myslenia, cieľ avedomej
činnosti a nácvik dosahovania stanovených cieľ ov
3/ Silvester ako doma – projekt zameraný na individuálne vytvorenie
si silvestrovskej noci podľ a vlastných predstáv
4/ Rap inak – projekt zameraný na rozvoj hudobných
schopností u detí, písanie vlastných textov, nahrávanie
demonahrávok, zameraný na hudbu bez vulgarizmov,
sprostredkovanie stretnutia s idolom a nasmerovanie,
motivácia a podpora talentov
5/ Tancom k cieľ u – projekt zameraný na rozvoj pohybových
Zručností, stretnutie sa s tanečnými idolmi, tanečné
workshopy, tanečná súť až s výchovným
a motivačným podtext
6/ Ďalší krok vpred – projekt zameraný na rozvoj sociálnych
kompetencií, nácvik nových zručností a zvýšenie motivácie pre
dobrovoľ níkov, pracujúcich s ohrozenou mládežou a deť mi

z detských domovov
7/ Malý krok na ceste k dospelosti – projekt zameraný na
nahliadnutie do reality života po opustení detského domova,
rozvoj sociálnych kompetencií, ozrejmenie systému
bankovníctva, úradov, písanie motivačných listov a životopisov,
sexualita, vzť ahy, prenosné choroby
8/ Nájdi sa v nás – projekt zameraný na budovanie identity
9/ Sprejovanie inak – projekt zameraný na elimináciu pouličného
vandalizmu pomocou rôznych umeleckých techník, podpora
samostatného prejavu, kreativity a tvorivosti
Ďakujeme našim partnerom:
Spoločnostiam: Abb ☺, Elf ☺Tatran ☺ , Daphne Group ☺, Takmar ☺
, Selecta ☺ , Slovanet ☺ , Slovenka ☺ Topánkovo ☺ ,Jaga shop ☺ ,
Just Play ☺ , Magna ☺ , Nestle ☺ , Samoška ☺ , Terno ☺ , Textil
Hause ☺ , Enodis ☺ , Mlyny ☺ , Creactive ☺ , Loora ☺ , Storex ☺ ,
Toy Factory , Avon ☺ , Multi Sport ☺ , Zdenkári ☺ ,Kreativa ☺ ,
Curaprox ☺ , Samolepky ☺ , Expres Tlač ☺ Pečiatky.sk ☺ , Pre naše
deti ☺ , Mikro ☺ Hella, Walmark , Unicredit , Rudolfer , Dm
, DKAUTO –autopožičovňa  Nivea , ,Johnson Controls  ,
Slovanet , Henkel , Pravda , Pekárne Tina , Pekárne KPK Trstín ,
Pekáreň Škouda  Re- Start , Wolters Kluwer ,
Jednotlivcom: p. Miroslavovi Konôpkovi  Petre Novákovej aTulipánkam
 Ivanovi Páleníkovi 

Našim hviezdam:  Plexo,  Kali,  Addis  Peter Pan  tanečnej
skupine Phantom Crew,
Našim kreatívnym návštevám:  šermiarskej skupine Argyll,
Stredovek na živo,  Curaprox,  Ovce.sk 
Nášmu rekreačnému zariadeniu: Javorinka pri Starej Turej

V číslach:
Náklady 2014
Spotreba materiálu
Cestovné náklady
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Úroky
Iné ostatné náklady
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
Náklady spolu

6 035,63 €
59,02 €
40 949,81 €
3 303,88 €
34,53 €
0,01 €
1 193,57 €
428,00 €
52 004, 45 €

Výnosy 2014
Tržby z predaja služieb



Úroky
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Výsledok hospodárenia za rok 2014

52 392,81 €
0,05 €
1 904,00 €
464,00 €
2756,41 €

Personálne obsadenie

Členovia:
Agápia Tuchyňová
Ing. Miško Kocian
Mgr.Art. Janko Gajdoš
Beatka Gaálová
František Adam Paló
Petra Hudáková
Bc. Barborka Jagelková
Mgr. Evička Némethová
Mgr. Zuzanka Wojtascháková
Jurko Masarovič
Naši ľ udia:

Občianske združenie Bublina
Cabanova 22, 841 02, Bratislava
Email: ozbublina@gmail.com,
marketing.ozbublina@gmail.com
www.ozbublina.sk
0907 319 010
Štatutárny zástupca a predseda:
PaedDr. Miroslava Jánošíková

Lambert Kozmér
František Adam Paló
Mgr.Miško Libjak
Adamko Baran
Janko Tomašovič
Martinka Danišková
Deniska Mitanová
Janka Kubíková
Tomáško Prostredík
Nikolka Hricová
Mgr. Jožko Nováček
Tiborko Skala
Veronika Houdeková
Jožko Stojka
Vierka Žigová

Ďakujeme

Preto ďakujeme tým, čo v rokoch 2011 – 2014 boli súčasťou
nášho tímu a podporili nás finančne alebo materiálne:

Bez dobrých ľ udí, bez podpory v akomkoľ vek smere - či už
finančnej alebo materiálnej, bez ochoty priložiť ruku k dielu,
darovať zážitok, skúsenosť , alebo niečo naučiť ,
bez tých, ktorí nám darovali seba (vedúci občianskeho združenia
Bublina), financie, materiál (spoločnosti a jednotlivci), svoje
schopnosti (naše návštevy a pomoc ľ udí zvonku), by sme nezvládli
toto všetko, čo môžeme už štyri roky dávať deť om z detských
domovov z celého Slovenska.
Preto ďakujeme tým, čo v rokoch 2011 – 2014 boli súčasťou
nášho tímu a darovali deťom seba:
PaedDr. Miroslava Jánošíková
Ing. Miško Kocian
Mgr.Art. Janko Gajdoš
Bc. Barborka Jagelková
Mgr. Michal Lipovský
Bc. Zuzanka Federlová
Mgr. Lucka Horevajová
Mgr. Evička Némethová
Mgr. Zuzanka Wojtascháková
Mgr. Jožko Nováček
Mgr. Miško Libjak
Janko Tomašovič
Deniska Mitanová
Nikolka Hricová
Tiborko Skala
Veronika Houdeková
Matej Havran

Agápia Tuchyňová
Kamilko Kokoška
Beatka Gaálová
Petra Hudáková
František Adam Paló
Filipko Štrokendl
Peť ko Bogi
Lambert Kozmér
Jurko Masarovič
Tomáško Prostredík
Adamko Baran
Martinka Danišková
Janka Kubíková
Renátka Kapičáková
Jožko Stojka
Vierka Žigová

Jednotlivci a kolektívy: Lucka Knižková, Dorota Smetanová, Andrej Gajdošík,

Oľga Romanová, Ilza Rybárová, Gabriela Repková, Janka Bobríková, kolektív
materskej školy Bernolákova v Malackách, kolektív mladých dospelých žijúcich
v domove na Pol ceste Brána do života, kolektív Generálnej prokuratúry
Slovenskej republiky, Ivanka Ďurovková, Vierka Gabčová, Marek Hurajt, Martin
Šchvirloch, Lenka Drugáčová, Matej Klobšník, Barborka Blúsková, Emil Štefánik,
Simonka Eliášová, Juraj Opoldus, Katka Ambrózková, Ing. Ľubomír Švanda
a kolektív chránených dielní na Liptove, p. Norbert Lojko, p. Marcela Fogdová,
rodina Hudákovcov, p. Miroslav Konôpka, Petra Nováková a kolektív Tulipánok,
Stanka Jánošíková, Ivanko Páleník
Spoločnosti:

Firmy: Walmark
Be cool agency
Ford
Toy Factory
Hella
Poštová Banka
Kiri
Johnson Controls
Elf
Tekmar
Topánkovo
Terno
Jaga shop
Wolters Kluwer
Avon
Creactive
Zdenkári

Philips
Pravda
T- Mobile
Magna
Walmark
Nivea
Enodis
Slovanet
Tatran
Selecta
Nestle
Textil Hause
Pekárne Trstín
Pekárne Sereď
Oriflame
Loora
Kreativa

Medveď s.r.o.
Miracle
Curaprox
Northzucker – sweet family
Unicredit
Studio BLP
Snowboardonline.sk
ABB
Daphne Group
Slovenka
Moja samoška
Mlyny
Restart
Just play
Multi Sport
Storex
Samolepky.skExpres

TlačPečiatky.sk
Dm
Martinus.sk
Ta3

Pre naše deti
DK- Auto
Henkel Re-start
Pekárne Škouda

Mikro Rudolfer
Nadácia Pontis
Pekárne Tina
Pekárne KPK Trstín

Preto ďakujeme tým, čo v rokoch 2011 – 2014 boli súčasťou
nášho tímu a umožnili nám rozvíjať schopnosti a zručnosti
našich detí:
Kreatívne návštevy: skupina Symplyfy, Juraj Šimkovič, ktorý
našim deť om postavil fantastickú lanovú dráhu, Capoiera Poprad,
Dog Dancing Bratislava, Cruiser Moto Club Indians, Plexo, Majself,
Kali, Hajtkovič, Peter Pan, Addis, JITSU – club Poprad, Peter
Kundis, show Mystique Bratislava, Asocials dance group - Žiar
nad Hronom, Hells pub – discoshow Žiar nad Hronom, Tanečná
skupina Phantom crew, šermiarska skupina Argyll, Stredovek na
živo, Ovce.sk
Preto ďakujeme tým, čo v rokoch 2011 – 2014 boli súčasťou nášho
tímu a umožnili našim deťom kultúrne sa vyžiť:
Agentúra Duna, divadlo Nová Scéna, skupina Gladiátor, skupina Desmod,
Martin Harich, skupina IMT Smile, skupina Elán

Obrovské poďakovanie patrí Stanke Jánošíkovej za gramatickú
korektúru, Jurkovi Masarovičovi za tabuľ ky a grafy a Michalovi
Libjakovi za grafické spracovanie.

Záver:

Nádej s láskou
(text hymny občianskeho združenia Bublina)
Začalo sa to krokom od nášho sna,
lebo veľ a ľ udí z nás lásku nepozná.
Tak si lásku stále dávajme
a dvakrát ak nie viac si ju vracajme.
Nádej s láskou nádej je v nás.
Stále hľ adám to čo môžeme
len spolu nájsť .
Nádej s láskou nádej vo vás.
Aj keď svet vždy nehrá fér
my veríme vo vás.
Aj keď nie vždy dobrú
kartu dostaneš,
neznamená to, že svojmu snu
veriť prestaneš.
Ak chceš vstať musíš spadnúť
pár úderov zvládnuť .
Nádej s láskou nádej je v nás.
Stále hľ adám to čo môžeme
len spolu nájsť .
Je to nádej s láskou, nádej vo vás.
Ty vieš, že s priateľ om,
po boku sa vyhrať dá.

