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… nekonečné množstvo detí. Nekonečné množstvo lásky. Nekonečné
množstvo prekrásnych naplnených dní a chvíľ.
… náš „súkromný“ svet pre deti z detských domovov. A zároveň svet
otvorený pre všetkých ľudí s veľkým srdcom.
… svet plný priateľov. Svet dôvery, v ktorom Ti vždy niekto podá
pomocnú ruku. Do tohto sveta učíme už
deti. Pomáhame, tvoríme, meníme, učíme.

rokov vstupovať naše

… čas, ktorý v Bubline trávime s našimi deťmi z detských domovov,
čas, ktorý je vzácny, čas jedinečný. Pretože nám všetkým ukazuje, že
„
“ zvládneme vždy vykročiť tou správnou nohou
vpred.
Za tím OZ Bublina PaedDr. Mirka Jánošíková
(štatutárny zástupca)
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Naša činnosť je zameraná na organizovanie letných, jarných a vianočno-silvestrovských zážitkových 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 liečebnovýchovných sanatórií.
Nejde však len o organizovaní klasických táborov. Naša činnosť je
zameraná predovšetkým na rozvoj sociálnych kompetencií, empatie,
asertivity, komunikačných zručností a podporu sebahodnoty.
Využívame techniky zážitkovej pedagogiky a neformálneho vzdelávania prostredníctvom zážitkových aktivít a modelových situácií:
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;
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e) spolupráca s organizáciami podobného zamerania v Slovenskej republike a v zahraničí;
f) získavanie prostriedkov na krytie nákladov, spojených s organizáciou a priebehom zážitkových pobytov, jednodňových podujatí,
školení, nákladov na sprevádzanie a začlenenie odchovancov detských domovov a pod.;
g) podpora rozvoja sociálnych zručností, sprevádzanie a príprava na
život po opustení detského domova pre mladých dospelých a pre odchovancov detských domovov;
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Veľmi vzácne bytosti pod maskou bežných ľudí. Máme v našich radoch študentov rôznych vysokých škôl, zamestnancov, itečkárov, manažérov, inžinierov, grafikov, sociálnych pracovníkov, psychológov.
Sme hrdí, že medzi nami máme aj naše „vyrastené deti“, ktoré po odchode z detských domovov ostali a prešli zo strany tých, pre ktorých
je Bublina tvorená, na stranu jej tvorcov.
Bublinu tvoria ľudia, ktorí vnímajú a cítia „inak“. Ľudia, ktorých
cesty sa spojili a rozhodli sa okrem bežného fungovania urobiť niečo
naviac. A to dať niekomu v tejto uponáhľanej dobe samého seba, svoj
čas, svoje skúsenosti. Sú to ľudia, ktorí sa rozhodli venovať samých
seba deťom z detských domovov.
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Štatutárny zástupca a predseda
PaedDr. Miroslava Jánošíková

Členovia
Bc. Agápia Tuchyňová
Bc. Barborka Jagelková
Mgr. Zuzanka Wojtascháková
Mgr. Art. Janko Gajdoš
Mgr. Evička Némethová
Mgr. Jurko Masarovič
Ing. Miško Kocian
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Dobrovoľníci
Lambert Kozmér
Mgr. Miško Libjak
Bc. Adamko Baran
Janko Tomašovič, Lacko Vontszemu
Mgr. Martinka Danišková
MUDr. Deniska Mitanová
Mgr. Janka Kubíková, PhDr.
Tomáško Prostredník
Mgr. Jožko Nováček
Tiborko Skala, Vierka Žigová
Ing. Samko Forus
Mgr. Matej Kotian
Mgr. Zuzka Kissová
Ing. Lacko Vajda
Marek Šuga, Ivko Páleník
Vierka Horňáčková
Bc. Gabika Hornáčková
Mgr. Vierka Horňáčková
František Adam Paló
Bc. Magdalénka Petreková
Rosťa Steit, Kubko Ráček
Ing. Dušanko Mráčko
JUDr. Tatjana Jánošíková

Počas zimy na prelome rokov 2015 – 2016 sa uskutočnil vianočnosilvestrovský tábor „Silvester v iných svetoch“ v termíne od
28.12.2015 do 7.1.2016, na ktorom sa zúčastnilo 85 detí z detských
domovov v Hriňovej, Lučenci, Piešťanoch, Novom Meste nad Váhom,
Martine, Bráne do života, Myjavy, a profesionálnych rodín.
Počas leta 2016 sa uskutočnil letný zážitkový tábor „Kde bolo tam
bolo“ v termíne 2.8. - 16.8.2016, na ktorom sa zúčastnilo 89 detičiek
z detských domovov v Bratislave - Brána do života a detských domovov v Studienke, Piešťanoch, Martine, Rohožníku, Trnave, Púchove,
Jelke a v Novom Meste nad Váhom, z Krízového strediska v Trnave
a viacerých profesionálnych rodín.
Počas zimy na prelome rokov 2016 - 2017 sa uskutočnil zážitkový
vianočno-silvestrovský tábor „Na vlnách podivna“ v termíne od
29.12.2016 do 7.1.2017, na ktorom sa zúčastnilo 84 detičiek
z detských domovov v Piešťanoch, Studienke, Kolíňanoch, Hriňovej,
deti z Trnavského krízového centra, Jelky, Kremnice, Martina
a dvoch náhradných rodín zo Svätého Antona a Bratislavy.
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- návšteva kina s našimi detičkami z detských domovov Trnava
a Brána do života na nádhernom filme Malý princ;
- spolupráca pri natáčaní filmu Špina Terezy Nvotovej v termíne od
18.2 2016. do 22.2.2016;
- 21. – 24. marca 2016 prebehla veľkonočná víkendovka s 26 detičkami
z detských domovov: Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trnava,
Brána do života. Mohla sa uskutočniť aj vďaka finančnej podpore
z akcie Teší ma Singles party;
- 13.4.2016 návšteva Planetária v Piešťanoch s našimi 14-timi
hviezdičkami z Trnavy a Piešťan;
- 8.5.2016 „Strašidelné Bojnice aj my by sme chceli“.
Projekt zrealizovaný prostredníctvom
výzvy cez portál Ľudiaľuďom.sk.
Vďaka štedrosti ľudí sme sa
mohli s našimi detičkami
z detských domovov
v Trnave, Bratislave a
Piešťanoch zúčastniť
očarujúcej strašidelnej
prehliadky Bojnického zámku
a navštíviť Bojnickú ZOO;
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- 4.6.2016 sme boli povzbudiť naše deti na olympiáde nízkoprahov,
ktorú organizoval Úsmev ako dar;

- 28.6.2016 sme vďaka spoločnosti Cisco zažili prenádherný deň.
Úžasné detiská z Trnavy a Piešťan, rozprávkové prostredie Biofarmy
pod Gaštankou, strašne milí domáci, trpezlivé zvieratká, očarujúci
kúzelník, skákací hrad, triedenie odpadu, záhradníčenie, vozenie sa
na koníkoch, opekačka, hry, bubliny, plné brušká famózneho jedla;
- 4.9.2016 sme vďaka tovarišstvu starých bojových umení a remesiel
TOSTABUR ESPADRONES mohli zažiť ďalší super deň na
rytierskom Devíne – tentokrát s deťmi z detského domova Studienka
v Bratislave. Rinčanie starodávnych mečov, strieľanie z dávnych
zbraní, prach rozvírený kopytami krásnych koní, strieľanie z luku,
hádzanie sekier, vozenie sa na koníkoch, mučenie, točenie na
hrnčiarskom kruhu... Krásny deň s našimi deťmi, krásna bodka za
krásnym letom;
- 21.10.2016 sme vďaka štedrosti CinemaCity v bratislavskom
Auparku mohli vziať naše veľké deti do kina. A to nie na hocijaký
film, ale na film Pírko, ktorý tvrdo poukázal na realitu, ako končia
deti z detských domovov po odchode do reálneho sveta;
- 30. 10. 2016 bol
znova jedným z výnimočných dní.
S našimi deťmi
z Brány do života,
Piešťan a Studienky
sme vďaka finančnému
daru neskutočne štedrého
človeka, generálneho
prokurátora SR, mohli ísť
na super výlet do Smoleníc na strašidielka na zámku ☺
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Najskôr návšteva jaskyne Driny, krásna „skoro-túra“ jesenným
lesom, strašidielková prehliadka Smolenického zámku - srdečná vďaka
OZ KARPATOŠ za trpezlivosť a umožnenie návštevy, najlepší
vyprážaný syr na obed v Reštaurácii K H Smolenice, kalčeto a kopec
zážitkov :D;
- 5.12.2016 prišiel do detského domova Studienka v Bratislave
Mikuláš, vďaka úžasnej štedrosti generálneho prokurátora SR;
- 6.12.2016 prišiel do detského domova v Piešťanoch Mikuláš,
vďaka úžasnej štedrosti generálneho prokurátora SR;
- návštevy detských domovov;
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Miniprojekty „A teraz čo?“ priamo na pôde detského domova
28.2.2016 bol jeden z výnimočných dní v detskom
domove Trnava. Pretože sme vďaka podpore z akcie
„Teší ma“ manželov Poliačikovcov mohli urobiť ďalší
super miniprojekt, zameraný na získanie teoretických
informácií a praktických zručností poskytovania prvej
pomoci a život zachraňujúcich úkonov. Deti boli
vskutku šikovné, v spolupráci s Rescue zdravotná služba sa snažili
a zachraňovali o dušu. Veríme, že v činnosti osvety poskytovania prvej
pomoci aj medzi deťmi z detských domovov budeme môcť pokračovať aj
naďalej.

13

December 2016 - Projekt Komunitnej nadácie
Bratislava Daruj knihu.
Tešíme sa, že tento rok sa aj Bublina mohla zapojiť do už 12. ročníka
famózneho projektu Daruj Knihu Komunitnej Nadácie Bratislava.
Ak chcete na Vianoce urobiť radosť deťom zo sociálne slabších rodín,
krízových centier, detských domovov či nízkoprahov, môžete tak
urobiť v kníhkupectve Artforum na Kozej ulici a v Panta Rhei,
v Auparku, v Polus City Center a na Poštovej ulici v Bratislave.
Nájdete tu nachystané detské knihy, ktoré si znevýhodnené deti želali
mať a čítať.

14

Projekt „Nemám na to“
Život nie je fér. Áno, vieme to my dospelí, ale, bohužiaľ, vedia to už
aj deti. A nielen deti z detských domovov, ale aj deti z krízových
centier či sociálne slabších rodín, vedia to aj deti, ktorých rodičia
zarábajú menej, ako si dnešná doba žiada. Veľakrát počúvame to, ako
by s nami strašne radi išli… (či už deti, s ktorými pracujeme počas
roka, deti, ktoré navštevujeme v detských domovoch, či krízových
centrách), „…ale ja na to nemám, z vreckového (10,50 E/ mesiac)
nenašetrím ani do osemnástky… detský domov nemá peniaze…
mama nemá ani na byt, veď vieš, preto žijeme v krízaku…“. A preto
vznikol už v roku 2011 projekt „Nemám na to“. Aby deti, ktoré na to
nemajú, mohli tiež zažiť krásny tábor.
V rámci šesťročného fungovania OZ Bublina sa nám vďaka našim
známym i neznámym darcom, kamarátom, firmám a všetkým štedrým
ľuďom podarilo vyzbierať finančné prostriedky a urobiť šťastnými
týchto 19 detí:
v roku 2011 mohol 15 krásnych dní zažiť práve Paťko ☺;
v roku 2012 to bola Miška ☺;
v roku 2013 to boli súrodenci Filipko a Danko ☺;
v lete 2015 súrodenecká skupina Sárka, Klaudia, Zuzka, Majka
a Paťko ☺;
- v zime 2015/2016 to bolo 5 detičiek z trnavského detského
domova Klaudia, Sárka, Paťko, Marek a Kiko, ☺;
-
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- v zime 2016/2017 to bolo 5 detičiek z detského domova v Mar-tine:
Romanko, Oskarko, Alfrédko, Mariánko a Adrianka. Na silvestrovský tábor pre tieto detičky sa vyzbieralo 8 statočných: Andrej
Andrejko, Zuzka Mravcová, Jurko Opoldus, Dominika Fáberová,
Janka Tenková, Matúško Zvonár, Barborka Škra-banová a Sonička
Kuchárová ☺;
Prvýkrát počas celej 7-ročnej histórie „Rukavičkového projektu“ sa
vyzbierala plná suma, na všetkých 5 detičiek, a my sme stopli projekt
ešte pred Vianocami, lebo vianočné prianie bolo splnené. Obrovská
vďaka, štedrí ľudia.
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NÁKLADY
10% 2%

22%
2%

64%

SPOTREBA MATERIÁLU (lieky, tvorivý materiál, športové potreby, hry,
kostýmy, darčeky, sladkosti, pitný režim, strava).....10 429,72 €
NÁKLADY NA PREZENTÁCIU (tričká, šnúrky, náramky, odznaky, web,
mobil).....1 082,73 €
OSTATNÉ SLUŽBY (strava, ubytovanie a doprava počas táborov, víkendoviek
a výletov).....30, 197, 95 €
MZDOVÉ NÁKLADY (výplaty pre vedúcich).....4600 €
INÉ OSTATNÉ NÁKLADY.....667, 46 €
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie.....44,1 €

Náklady spolu: 47021,96 €
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VÝNOSY
16%
8%

76%

TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB (tábory, víkendovky, výlety).....35425,29 €
PRIJATÉ DARY.....3741 €
PRÍSPEVKY V PODIELU ZAPLATENEJ DANE.....7 218,1€

Výnosy spolu: 46 384, 39 €
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:
Pred zdanením: .…… - 637, 57 €
Po zdanení: ……….. - 637, 57 €
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…našim partnerom, ktorí nám počas roku 2016 poskytli produkty
svojich spoločností, materiálové či herné vybavenie:
ABB, DM, EKOPYRO, ENODIS, HENKEL, HUBERT, JAGA
SHOP, JaM Trade, ZVOLENSKY, CUKRÁRENSKÁ VÝROBA
PAĽKA MIŠÍKA, NESTLE, NIVEA, POHODA festival, SBOTEX, LOVENA, DUBAI BAR, U RYBÁRA. TEXTIL
HOUSE, FIT UP, CREACTIVE, SLOVANET, POSOLSTVO
VODY, M a D LOVENA, PROAGILITY, MAX SPORT, PIZZA
MIZZA, CAFFE HAPPY, ALBI, ZUNO, OKAT, KOMUNITNÁ
NADÁCIA BRATISLAVA, FCC, RESTART, tlačiareň MOJA
TLAČ, OZ ROZUMIEME DEŤOM.
lekárňam: PLUS, SUNPHARMA, FIALKA, PLUS a SIGNUM
v Bratislave.
…našim partnerom - spoločnostiam, ktoré nám počas roku 2016
poskytli finančné dary:
Teší ma – Singles Party,
New Spirit club, kolektív
zamestnancov Roland Cafe,
kolektív zamestnancov a
zákazníkov Hostinca
u Paluša v Bánovciach
nad Bebravou,
spoločnosť Cisco a
portál Ľudiaľuďom. sk.
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…spoločnostiam a jednotlivcom za zbierky materiálu, uskutočnené
počas roku 2016:
Karinke Fassingerovej a jej priateľom za úžasnú zbierku hračiek,
sladkostí a hygieny na letný aj zimný tábor;
Jurkovi Opoldusovi za lopty a svetielka na letný aj zemný tábor;
Liborkovi a Martuške za prenádherné bublinkové prívesky;
Pánovi Baričákovi za super soletky na letný aj zimný tábor;
Zuzke s rodinou za úžasné čokoládky
na letný aj zimný tábor;
Evičke Némethovej za zbierku šatstva
a hračiek na letný aj zimný tábor;
Zamestnancom ZUNO banky
za super zbierku šatstva, sladkostí
a oblečenia na zimný tábor;
…spoločnosti AGRO RACIO,
ktorá nám bezplatne prenajala
dodávku na prevoz materiálu na
zabezpečenie chodu táborov
počas leta a zimy v roku 2016.
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…našim kreatívnym partnerom, ktorí svojimi schopnosťami
a nevšednými zážitkami pre naše deti obohatili naše táborové
programy, za účasť na super akciách počas roka:
Veonike Kotianovej a jej tímu z
CREACTIVE, ktorí prišli s
našimi deťmi vyrábať nádherné a
voňavé mydielka.
Spoločnosti Cirkus-Kus za úžasné
cirkusové, akrobatické a kúzelnícke
vystúpenie a následný workshop pre
naše deti počas leta 2016.
Spoločnosti Black Evels za fantastické kúzelnícko-fakírske vystúpenie, ohňovú show a možnosť zažiť i
pohladiť si živého hada počas silvestrovského turnusu 2016.
Super tímu Filipa Polca a jeho
Pumptrackákov, ktorí prišli aj so
super dráhou, na ktorej sa mohli
naše deti voziť, súťažiť a zažiť
super deň.;
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Ivkovi z občianskeho združenia
Go-ok, ktorý prišiel porozprávať
našim deťom o diverzitách a o tom,
že najväčším handicapom je ľudská
hlúposť.
Rescue zdravotnej službe, lebo sme opäť mohli
naše deti učiť, ako zachrániť to najcennejšie ľudský život. A za participáciu v rámci projektov a miniprojektov „A teraz čo?“, zameraných na problematiku prvej pomoci.
Tomáškovi Vallovi a jeho úžasnému tímu
Universitas Aikido, ktorí nám nie len
ukázali úžasné aikido umenie, ale ešte
nám aj pripravili super workshopy.

Tostabur Espadrones - Tovarišstvo starých
bojových umení a remesiel, ktoré nám umožňuje počas roka navštevovať úžasné historické podujatie Rytieri na Devíne.
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Dušanovi zo združenia Detská
radosť ktorý zabezpečil, že burácala celá Javorinka vrčaním silných strojov a nadšením našich
detí, ktoré mali možnosť povoziť sa na brutálnych motorkách.
Tanečnej skupine Phantoms Crew
za fantastické tanečné vystúpenie
a následný tanečný workshop a
battle počas letného turnusu.
Spoločnosti Curaprox za opätovnú
návštevu počas letného turnusu, kde
sa mohli naše deti naučiť, ako si dôkladne a dobre čistiť zúbky.
Tiborkovi, ktorý priniesol svoj hrnčiarsky kruh a naučil naše
detičky vyrobiť nádherné hlinené výrobky.
Martinovi Nespimu Nespešnému, ktorý prišiel aj so svojím tímom
a urobil našim deťom brutálnu motivačnú prednášku a super
tanečný workshop.
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…našim partnerom - jednotlivcom, ktorí nám počas roku 2016
poskytli finančné dary, pomoc pri zbierkach a milé návštevy u nás:
Generálny prokurátor SR JUDr. Jaromír Čižnár, Andrej Andrejko,
Zuzka Mravcová, Jurko Opoldus, Dominika Fáberová, Janka
Tenková, Matúško Zvonár, Barborka Škrabanová, Sonička
Kuchárová, Tomáško Čapek, Ivanka Pacollová, Barborka Kozlíková,
Peťko Fridmanský, Richard Perlovský, Rastislav Hanzel s
manželkou, Jurko Hatavany, Milanko Beňadik, Gabrielka
Urmínová, Kristínka Novanská Krucayova, Vierka a Milanko
Gabčovci, Natália Gálová.

…Vám priatelia, za Váš čas,
ktorý ste s nami strávili,
za to, že ste v našich deťoch
nechali kúsok seba
a oni sa môžu stávať lepšími.
…za pomoc všetkým týmto anjelom,
bez nich by sme nedokázali čarovať tak,
ako nám umožnila ich podpora!
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Skončil sa jeden rok. Každý z nás bilancuje to „pre“ a „proti“, čo mu
priniesol. Aj my v Bubline sme bilancovali. Medzi tie „proti“ patrili
hlavne nezmyselné obmedzenia nášho byrokraticky nastaveného
systému, ktorý častokrát viac myslí na papiere a poučky, ako na
skutočné deti, ktoré sa za týmito papiermi skrývajú. Zato tých „pre“
bolo, ako ste sa práve v tejto výročke dočítali, neúrekom. Odmenou sú
nám rozžiarené oči našich detí a ich neustála túžba tráviť čas
s Bublinou. A my úprimne veríme, že raz sa celý svet detí z detských
domovov stane takouto veľkou priateľskou BUBLINOU.
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Stanke Jánošíkovej
za gramatickú korektúru,

Jurkovi Masarovičovi
za spracovanie hospodárskych výsledkov
a
Matejovi Kotianovi
za grafické spracovanie a
krásny šat tejto výročnej správy.
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