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Prečo Bublina?

Prečo Bublina?
Význam rozprávok pre výchovu a formovanie detskej duše je nám
„dospelákom“ dobre známy. Podporujú detskú fantáziu, odpovedajú
na najdôležitejšie otázky, povzbudzujú k odvahe. Ukazujú hodnoty,
ktoré sú v dnešnom uponáhľanom svete už skoro zabudnuté. Dovoľujú
prejaviť emócie a dávajú možnosť snívať. Sú akýmsi tajomným svetom,
do ktorého sa môže každý, i ten najmenší, vkradnúť a sťať sa v ňom
víťazom a kráľom. Preto sme sa my „veľkí“ rozhodli za pomoci rozprávok
a príbehov pomáhať deťom z detských domovov nájsť zmysluplný
pohľad do skutočného, pre nich často nezrozumiteľného sveta.
A tak sme pred ôsmimi rokmi „stvorili“ Bublinu. Bolo nás len pár
nadšencov, ktorí mali chuť a elán zmeniť kúsok sveta. Vstúpili sme do
života detí z detských domovov a vytvorili sme si svoj vlastný svet.
Svet dôvery, priateľstva a lásky. Svet, v ktorom veríme na rovnaké
šance. Nepotrebujeme a hlavne nechceme zapĺňať životy „našich“ detí
materiálnymi vecami. Deti z detských domovov nie sú skladiskom
nových či obnosených vecí. Pre Bublinu je základným poslaním podať
ruku. Darovať deťom svoju prítomnosť a osobnú pomoc. Ponúknuť to,
čo deti z domovov najviac potrebujú - priateľstvo, dôveru, otvorenú
náruč a ochotu vždy vypočuť. Spolu hľadáme a obnovujeme vieru
v seba i v druhých. Učíme sa pomáhať a odpúšťať. Hľadať rozdiely
medzi dobrom a zlom. Vyberať si tú správnu cestu, aj keď nie je vždy
tou najľahšou.
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Prečo Bublina?

Všeobecná charakteristika
Názov:
Sídlo:
Predseda:
Kontakt:
Web:
Email:

Občianske združenie Bublina

Bankové spojenie:
Číslo účtu :
IBAN:
IČO:
DIČ:
Registrácia:

Tatra Banka

Cabanova 22, Bratislava, 841 02
PaedDr. Miroslava Jánošíková
0907 319 010
www.ozbublina.sk
ozbublina@gmail.com,
marketing.ozbublina@gmail.com

2924854822/1100
SK 9011000000002924854822
42186021
2023277938
7.4. 2011 Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky
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Všeobecná charakteristika

Čo robíme?
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 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 na podporu sebahodnoty.
Využívame techniky zážitkovej pedagogiky a neformálneho vzdelávania
prostredníctvom zážitkových aktivít a modelových situácií:

1.

príprava, organizácia a
jednodňových podujatí,

2.
3.

príprava a organizácia školení,

4.

spolupráca s organizáciami podobného zamerania v Slovenskej
republike a v zahraničí,

5.

získavanie prostriedkov na krytie nákladov, spojených s organizáciou
a priebehom zážitkových pobytov, jednodňových podujatí, školení
a nákladov na sprevádzanie a začlenenie odchovancov detských
domovov a pod.,

6.

podpora rozvoja sociálnych zručností, sprevádzanie a príprava na
život po opustení detského domova pre mladých dospelých a pre
odchovancov detských domovov.

koordinácia

zážitkových

pobytov

a

podpora rozvoja emocionálnych a sociálnych zručností detí,
vyrastajúcich v náhradnej starostlivosti,
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Čo robíme?

My, veľkí, tvoriaci svet pre
tých malých

Personálne obsadenie
Štatutárny zástupca a predseda:

PaedDr. Miroslava Jánošíková
Bublina, miesto, kde sa snažíme vytvoriť priestor a iný svet pre deti
z detských domovov, by nedokázala fungovať bez tých veľkých, ktorí
ho tvoria. Svet, ktorý by nedokázal fungovať bez tých, ktorí trávia svoje
dovolenky a voľný čas na našich táboroch, víkendovkách a výletoch, či
ich prípravami. Sme neskonale vďační za všetkých našich dobrovoľníkov,
ktorí sa s láskou stávajú kýmkoľvek, aby sa hrali, aby naučili, aby ukladali
a budili, objímali, smiali sa, plakali, aby proste boli s tými, na ktorých
nám záleží...

Členovia:

Ing. Miško Kocian
Mgr. Art. Janko Gajdoš
Bc. Barborka Jagelková
Mgr. Evička Gajdošová
Jurko Masarovič

Dobrovoľníci:

Mgr. Miško Libjak
Marek Šuga
Bc. Adamko Baran
Vierka Horňáčková
Janko Tomašovič
Bc. Gabika Hornáčková
Mgr. Martinka Danišková
Mgr. Vierka Horňáčková
MUDr. Deniska Mitanová
Mgr. Kristínka Miševová
Mgr. Janka Kubíková, PhDr.
Jakubko Dolán
Tomáško Prostredník
Bc. Kristínka Valková
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Mgr. Jožko Nováček
Ivko Páleník
Tiborko Skala
Bc. Magdalénka Petreková
Mgr. Matej Kotian
Rosťa Steit
Bc. Gabika Horňáčková
JUDr. Stanka Jánošíková
Ing Samko Forus
Mgr. Natália Gálová
Lacko Vontszemu
Mgr. Zuzka Kissová
Ing. Lacko Vajda
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Personálne obsadenie:

Táborová činnosť za rok 2017
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, z Trnavského
krízového centra, Jelky, Kremnice, Martina a dvoch náhradných rodín zo
Svätého Antona a Bratislavy.
Počas leta v termíne od 2.8.2017 až do 12.8.2017 sa uskutočnil letný
zážitkový tábor „Do nekonečna a ešte ďalej“, na ktorom sa zúčastnilo
90 detí z detských domovov a profesionálnych rodín z celého Slovenska.
Konkrétne z detských domovov Studienka, Piešťany, Hriňová, Nové
Mesto nad Váhom, Myjava, Púchov, Martin, z krízového strediska
v Trnave a viacerých profesionálnych rodín.
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Mimotáborová činnosť za rok 2017:
Lyžovačková víkendovka 24.2. - 26.2.2017 – Bezovec

Tri nádherné dni plné najúžasTnejších detí na svete, lyžovania,
bordovania, plávania, saunovania, hier, “boja medzi mužmi a ženami”,
snov a radosti, ktoré sa mohli uskutočniť aj vďaka finančnej podpore
AELIS GROUP, spoločnosti, ktorá sa rozhodla venovať ich obvyklý
rozpočet na koncoročné darčeky klientom a partnerom na charitu.
Vybrali podľa vlastného vedomia a svedomia tie najtransparentnejšie
organizácie a my sme im neskonalé vďační, že sme boli jednou z nich!

Veľkonočná víkendovka 14. - 16. 4. 2017 – Prameň, Častá

Tri úžasné a všetkým nabité dni s našimi milovanými Martinčanmi,
Studienkáčmi a Píščancami. Vďaka finančnej podpore nášho Dreamyho,
Maroša a Stanky, vďaka ústretovosti hradu Červený kameň, vo
fantastickom zariadení Detskej Misie Prameň.
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Táborová činnosť za rok 2017

Najmilší koncert roka Úsmev ako dar 13.5.2017

Krásny deň s fantastickými úžasnými a talentovanými deťmi! Ďakujeme
Úsmevu ako dar za pozvanie a krásny Najmilší koncert roka pre deti z
detských domovov.

Rytieri na Devíne s Trnavskými Bublinkami. 4.6.2017

Sme mohli byť opäť sprostredkovateľom radosti a šťastia. Vďaka
tovarišstvu starých remesiel Tostabur Espadrones sme mohli s našimi
Trnavskými bublinkami zažiť prekrásny deň na Bratislavskom hrade.

Silvestrovská lyžovačka 29.12.2017 – 3.1.2018, Heľpa.

Priali sme si byť aj počas tohto Silvestra spolu. A naše prianie sa splnilo.
Vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky sme
prežili krásnych 6 sviatočných dní v Penzióne Majk s našimi 40 - timi
detičkami z detských domovov v Piešťanoch a Martine. Ďakujeme
Rescue zdravotná služba za zdravotný dozor a ukážky prvej pomoci.

Rytieri na Devíne so Studienkáčškymi Bublinkami 3.9.2017

.
Vďaka opätovnej štedrosti tovarišstva starých remesiel TOSTABUR
ESPADRONES a Nadácii pre Deti Slovenska a vďaka podpore zdravotnej
poisťovne Dôvera mohla byť pre naše Studienkové deti rozlúčka s
letom veľkolepá. Rytieri, súboje, koníky (živé i neživé), strieľanie z luku,
hádzanie sekerou, stredoveké tance. Ďakujeme za krásny deň.

Maľovanie Piešťanského detského domova 11.11.2017

Bol jedným z MEGA dní. Prišla výzva namaľovať obrázky na čerstvo
vymaľované (na bielo) steny detského domova v Piešťanoch. A my sme
sa s obavami “hecli”. S potvrdením toho, že strach existuje iba v našich
hlavách a že zvládneme všetko, čo si zaumienime, sme zažili nádherný
deň! Čas strávený spolu, kreatívne, tvorivo, s tými, ktorých máme radi a
s nádhernými výsledkami.

Pomikulášska víkendovka 15.12.2017 – 17.12.2017, Bezovec

Návštevy detských domovov v roku 2017

Piešťany, Hriňová, Martin, Myjava, Bratislavská Studienka, Trnavské
Krízové stredisko.

Tri super dni v krásnej prírode na našej obľúbenej Šport chate.
Rozstrelovky, koníky, prechádzky, krúžky, snehové kúsky, tvorba
jedlého Betlehemu, nočná hra a hlavne čas strávený spolu. Prišiel aj
Mikuláš. Obrovská vďaka všetkým tým, ktorí sa pričinili o to, aby bol
taký štedrý. Za zdravotný dozor a super ukážkový kvíz prvej pomoci
ďakujeme Rescue zdravotná služba. Realizované vďaka finančnej
podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.
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Táborová činnosť za rok 2017

Vzdelávacia činnosť a naše
projekty v roku 2017
Prvý Bubliňácky splav za podpory Nadácie pre deti Slovenska z grantového
programu Dôvera.
V dňoch 23. – 25.6.2017 sa za podpory Nadácie pre deti Slovenska
z grantového programu Dôvera uskutočnil prvý Bubliňácky splav.
Vítali nás tri indiánske típí, milý pán domáci, nachystané kánojky a po
príchode detičiek sa mohlo naše vodné dobrodružstvo začať. Celý
trojdňový splav pre deti z detských domovov sa niesol v duchu projektu
„5 Elementov“. Prostredníctvom zážitkového pobytu v prírode, spaním
v típí a stanoch, sme našim deťoch priniesli nový zážitok a veríme, že sa
nám podarilo ukázať im, že voľný čas sa dá tráviť aj inak, ako na počítači
či smartfóne ☺. Formou ranných rozcvičiek a mnohých športových
aktivít sme rozvíjali aktívny pohyb a podporovali zdravý životný štýl.
Prostredníctvom vlastnej skúsenosti a priameho kontaktu sme našim
deťom priblížili 5 elementov - vodu, prírodu, vzduch, oheň a človeka.
Prostredníctvom konkrétne zameraných aktivít na týchto 5 elementov
sme u našich detí rozvíjali nové zručnosti, učili sa, chránili prírodu,
športovali, hrali sa a užili si kopec zábavy.

Zamestnanecký projekt nadácie ESET

14.10.2017 sme vďaka zamestnaneckému grantu nadácie ESET, spol.
s r.o., štedrosti RELAX AQUA & SPA a McDonald’s mohli prežiť naozaj
VIP akciu s našimi deťmi. Spoznali sme mesto Trnava, strávili úžasné
hodiny v aquaparku, zavítali na Trnavský rínek, zažili hody v McDonald´e.
Zdravotný dozor zabezpečila Rescue zdravotná služba.

27.-29.10.2017 sa uskutočnila Strašidielková víkendovka v Smoleniciach,

kde sme s našimi detičkami z Piešťan, Bratislavy a Martina mohli zažiť
prenádherné chvíle. Hry, čas strávený spolu v drevených chatkách,
vyrezávanie tekvíc, návšteva jaskyne Driny, minikurz prvej pomoci
vďaka Rescue zdravotná služba, čo sme hneď potom využili v zážitkovej
hre. Nočná hra, výlet na Smolenický zámok, spojený so strašidelnou
prehliadkou.

December 2017 – Projekt Komunitnej nadácie Bratislava „Daruj knihu“

Tešíme sa, že tento rok sa aj Bublina mohla zapojiť do už 14 ročníka
famózneho projektu Daruj Knihu Komunitnej Nadácie Bratislava vďaka
ktorému priniesol Ježiško pod stromček krásne knižky našim deťom.

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.
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Vzdelávacia činnosť a naše projekty
v roku 2017

Veľakrát počúvame to, ako by s nami strašne radi išli… (či už deti,
s ktorými pracujeme počas roka, deti, ako aj deti, ktoré navštevujeme
v detských domovoch, či krízových centrách), „…ale ja na to nemám,
z vreckového (10,50 Euro na 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 osemročného fungovania OZ Bublina sa nám vďaka našim
známym i neznámym, kamarátom, firmám a všetkým štedrým ľuďom
podarilo vyzbierať finančné prostriedky a urobiť šťastnými týchto 24
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 to bolo 5 detičiek z trnavského detského domova Klaudia,
Sárka, Paťko, Marek a Kiko.
Počas zimnej zbierky 2016/ 2017 „Nemám na to“ sa na pobyt 5 detí
z detského domova v Martine Romanka, Oskarka, Alfrédka, Mariánka a
Adrianky vyzbieralo osem statočných. 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.
Počas leta 2017 sme nerobili verejnú rukavičkovú zbierku. Rozdiel,
ktorý si nemohol dovoliť detský domov v Martine uhradiť, aby išli naše
obľúbené detičky z Martina s nami, bol uhradený z 2% získaných za
podiel zaplatenej dane v roku 2016.
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Vzdelávacia činnosť a naše projekty
v roku 2017

Hospodárske výsledky za rok 2017

Výnosy spolu: 49255,62€

Náklady spolu: 51675,40 €

Výsledok hospodárenia:

Pred zdanením: -2419,78€
Po zdanení: -2419,78€
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Hospodárske výsledky za rok 2017

ĎakujemE

Ďakujeme aj:

Ďakujeme tým, ktorí nám pomáhajú, aby sme mohli
fungovať a aby sa o nás vedelo:

RELAX AQUA & SPA v Trnave za krásnu návštevu ich aquaparku v
Trnave, McDonald’s v Trnave za nasýtenie našich brušiek, BOJNICKEJ
ZOO za umožnenie návštevy pro bono, Spoločnosti AGRO RACIO, ktorá
nám bezplatne prenajala dodávku na prevoz materiálu na zabezpečenie
chodu táborov počas leta a zimy v roku 2017.

Ivkovi Páleníkovi za identitu nášho občianskeho združenia, logo,
plagátiky, krásnu stránku a jej adminovanie a 2 % - ové kampane,
Samkovi Forusovi za plagátiky a pomoc so stránkou a zafinancovanie
poplatku za vedenie účtovníctva. Jankovi Gajdošovi, Rosťovi Stretovi,
Jurkovi Masarovičovi, Samkovi Forusovi a Epic Production za krásne
videjká, JT Agency za vedenie účtovníctva a zľavu, Martinkovi a Zuzanke
za to, že už 4 roky „ošetrujú“ Fifranza – naše bublinácke autíčko. Za ich
nesmiernu ústretovosť a ochotu, s ktorou ho prijmú „do nemocnice“
v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu. A hlavne za ich odbornosť a
spoľahlivosť na to, aby sme sa vždy a všade v pohode doviezli,
Miškovi Kocianovi za pivničné priestory, ktoré slúžia ako bublinácky
sklad.

Ďakujeme našim partnerom, ktorí nám počas roku 2017
poskytli produkty svojich spoločností, materiálové či herné
vybavenie, ktoré sme mohli použiť na našich akciách, či
odovzdať ako darčeky a ceny detičkám:
Textil House, Abb, Dm, Ekopyro, Enodis, Henkel, Hubert, Jaga Shop,
Jam Trade, Ikar, Zuno, Tlačiareň Okat, Cukrárenskej Výrobe Paľka
Mišíka, Nestle, Nivea, Pohoda Festival, Lovena, Dubai Bar, U Rybára, Fit
Up, Spin Master, Creactive, Slovanet, Restart, Lekárňam Plus, Signum,
Sunpharma A Fialka V Bratislave, Tlačiareň Moja Tlač, Oz Rozumieme
Deťom, Posolstvo Vody, Albi, Komunitná Nadácia Bratislava, Caffe
Happy, Pizza Mizza, Flow Control, Roof Top, Topfest, Just Play.
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Ďakujeme našim partnerom - spoločnostiam, ktoré nám
počas roku 2017 poskytli ﬁnančné dary:

Ďakujeme našim partnerom - jednotlivcom, ktorí nám
počas roku 2017 poskytli ﬁnančné dary:

Zamestnancom z Ústavu polymérov SAV za finančný výťažok z tomboly,

Generálny prokurátor SR , 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, Lacko Vajda, Vierka a Milanko
Gabčovci, Natália Gálová, kámaráti nášho Tibora Skalu, Martinka
Danišková, Samko Forus, Moaroško Meszároš, Martinko Kovásc, Mirka
Filová, Bibiána Bačová, Janka Kiselová, Erika Páleníková, Katarínka
Selnekovičová, kolektív Generálnej prokuratúry SR v Bratislave

Nadácii pre deti Slovenska z grantového zamestnaneckého programu
Dôvera,
Spoločnosti AELIS GROUP, ktorá nám venovala ich rozpočet zvyčajne
použitý na nákup darčekov pre partnerov a zamestnancov,
Realitnej kancelárii REALITY CITY v Rajke formou finančného daru,
Nadácii ESET formou zamestnaneckého projektu,
Úradu vlády SR za dotáciu predsedu vlády Slovenskej republiky,
Spoločnosti BAKALÁRKY i DIPLOMOVKY, ktorá nám pravidelne
prispieva každý mesiac.

Ďakujeme spoločnostiam a jednotlivcom za zbierky
materiálu, uskutočnené počas roku 2017:
-Zuno Banka, ktorej zamestnanci usporiadali zbierku vecí na zimný
tábor 2016/2017,
-obrovská vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli do našej zbierky stanov,
spacákov a karimatiek, aby mali v čom naše deti spinkať na splave,
-špeciálne poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí prispeli do našej
zbierky lyží a snowboardov, aby mohli všetky naše deti lyžovať,
-veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí sa podieľali aj na mikulášskej
zbierke, aby mohol Mikuláš navštíviť naše detičky na „Mikulášskej
lyžovačkovej víkendovke“ i tie, ktoré s nami silvestrovali v Heľpe,
-neskonale ďakujeme pánovi Dez Pavlíkovi za darovanie 40 - tich tekvíc
na strašidielkovú víkendovku v Smoleniciach,
-Karinke Fassingerovej a jej priateľom za úžasnú zbierku hračiek,
sladkostí a hygieny na letný aj zimný tábor,
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-Jurkovi Opoldusovi za lopty a svetielka na letný aj zimný tábor,
-Zuzke s rodinou za úžasné čokoládky na letný aj zimný tábor,
-Evičke Némethovej za zbierku sladkostí, šatstva, športových potrieb
a hračiek na letný aj zimný tábor.

- Tomáškovi Vallovi a jeho úžasnému tímu Universitas Aikido, ktorí
nám nielen ukázali úžasné aikido umenie, ale ešte nám aj pripravili
super workshopy,

Ďakujeme za úžasné torty pre našich oslávencov Vierke Gutapercikovej,
Stanke Jánošíkovej, Lackovi Wontsemuimu, Tomášovi Prostredníkovi a
za koláčiky na naše akcie cukrárenskej výrobe Paľka Mišáka v Trenčíne
a nášmu Tomáškovi Prostredníkovi.

- Ivkovi z občianskeho združenia Go- ok, ktorý prišiel porozprávať
našim deťom o diverzitách a o tom, že najväčším handicapom je ľudská
hlúposť,

Ďakujeme za prichýlenie:

- Veronike Kotianovej a jej tímu z CREACTIVE, ktorí prišli s našimi deťmi
vyrábať nádherné a voňavé mydielka,

Za 8 - ročnú výbornú spoluprácu rekreačnému zariadeniu Javorinka,
ktoré je naším táborovým domovom, víkendovkovým zariadeniam
Šport chata Bezovec, rekreačnému stredisku Jahodník – Škarbák v
Smoleniciach, zariadeniu Detskej Misie Prameň v Častej i penziónu
Majk v Heľpe.

Ďakujeme našim kreatívnym partnerom, ktorí svojimi
schopnosťami a nevšednými zážitkami pre naše deti
obohatili naše táborové či víkendovkové programy, alebo
nám umožnili návštevy ich krásnych akcií:
špeciálne poďakovanie patrí Rescue zdravotnej službe za všetky ukážky
a minikurzy prvej pomoci pre detičky z detských domovov a pravidelné
a pro bono zabezpečenie zdravotnej služby na všetkých našich akciách,
- Martinovi Nespimu Nespešnému, ktorý prišiel aj so svojim tímom
na náš silvestrovský tábor a urobil našim deťom brutálnu motivačnú
prednášku (také ticho a plnú pozornosť našich detí zažívame málokedy
:) ) a super tanečný workshop,
- tanečnej skupine Phantoms Crew za fantastické tanečné vystúpenie a
následný tanečný workshop a bettle počas letného turnusu,

- Cirkus – Kus za opätovnú a úžasnú návštevu a kreatívny cirkusový
workshop pre naše detičky počas letného tábora,
- Robkovi Ďurkovičovi, ktorý prišiel našim deťom ukázať, že i s
handicapom sa dá byť majstrom sveta,
- Simči a Peťovi, ktorí sa rozhodli prísť k nám a urobiť deťom krásny
workshop aj so svojimi úžasnými psíkmi - Samojedmi, ktorí sú známi
tým, že majú krásny úsmev, sú priateľskí, hraví a majú za sebou nejednu
súťaž, kde získali aj vzácne ocenenia,
- Zuzke Slezákovej a jej mužom Ignácovi, Filipovi a Lukášovi, športovému
zoskupeniu airsoftových nadšencov na serióznej priateľskej báze za
mega airsoftový workshop,
- pánovi Třiskovi a množstvu láskavých, štedrých, dobrých a trpezlivých
motorkárov, ktorí k nám prišli už po druhýkrát na nádherných mašinách.
Naše deti sa mohli povoziť do sýtosti na motorkách najrôznejších
druhov,
- Adissovi, ktorý už ani nevieme zrátať koľkýkrát potešil, prekvapil a
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zaspieval našim deťom. Tentokrát prišiel ako majestátna bodka na konci
príbehu letného tábora, vystúpil z hviezdnej brány a my sme mohli
prežiť krásny večer s týmto láskavým, štedrým a hlavne talentovaným
človekom (ďakujeme a moc sa ospravedlňujeme za uväznenie na
hurikánom zasiahnutej Javorinke :) ),
- Tostabur Espadrones – tovarišstvu sratých remesiel a tradícií za
opakované bezplatné vstupy pre naše detičky i dobrovoľníkov na krásne
podujatia Rytieri na Devíne.

Neskonale ďakujeme za všetky poukázané 2% z podielu zaplatenej dane
v roku 2016, ktoré nám umožnili čarovať a vytvárať prekrásne chvíle a
zážitky pre naše deti v roku 2017.
Ďakujeme 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.
Ďakujeme za pomoc všetkým týmto anjelom. Bez nich a ich podpory
by sme nedokázali čarovať tak, ako sme si mohli dovoliť čarovať aj tento
krásny a štedrý rok 2017.
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Záver
Takto teda v kocke vyzeral náš rozprávkový rok 2017. To, čo sa do
tejto „výročky“ nezmestilo, je množstvo emócií, pocitov, úsmevov i sĺz.
Detských i tých našich, dospeláckych. A tiež neskutočné množstvo
hodín príprav, vybavovačiek a prebdetých nocí, počas ktorých sa
tvorili základy uskutočňovania detských (i našich) snov. Za každou
spomínanou akciou je kusisko práce, ľudskej lásky a obetavosti. Avšak
zazvonením čarovného zvončeka a vstúpením do sveta našich aktivít
s deťmi, sa tento svet mení presne tak, ako v rozprávkach. A s ním sa
meníme všetci. Deti i my, dospelí. Na rozprávkové bytosti, škriatkov,
víly, elfov, na bojovníkov zo Star Wars, či temných rytierov z iného sveta.
Nenásilnou a hravou cestou vedieme deti do stretov a vyostrených
konﬂiktov medzi dobrom a zlom, pri ktorých deti formujú sami seba
a dostávajú možnosť vyberať si morálne vzorce a hodnoty. Neradi
dopredu stanovujeme ukončenie našich fantazijných hier. Deti sa môžu
sami rozhodnúť, kto v prežitom rozprávkovom boji zvíťazí. Stavajú
si vlastný hodnotový rebríček. A nám všetkým ostáva len veriť, že
vstúpenie do toho „reálneho“ sveta bude pre naše deti z detských
domovov cestou poznania, rozvíjania vlastnej identity a rovnakých
šancí. A o tomto všetkom Bublina je.

Realizované vďaka ﬁnančnej podpore predsedu vlády
Slovenskej republiky.

Obrovské poďakovanie patrí: Stanke Jánošíkovej za gramatickú
korektúru, Evičke Némethovej za spracovanie hospodárskych výsledkov
a Palimu Gašpárovi za grafické spracovanie a krásny šat tejto výročnej
správy.
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www.ozbublina.sk/2

Niekedy málo,
inokedy všetko...
Kopec energie sme spotrebovali na:

8 rokov fungovania nášho združenia
3 023 detí z detských domovov z celého Slovenska, do ktorých životov patríme
véé pobyty, na
18 zážitkových táborov (11 letných a 6 vianočno–silvestrovských), čo znamená 15-dňové táborové
ktorých sa zúčastnilo v každom turnuse priemerne 90 detí z detských domovov. Úplne iný svet, kde formou zážitkovej pedagogiky a neformálneho učenia rozvíjame svoju osobnosť, zručnosti a schopnosti
69 „mimotáboroviek“, čo znamená víkendovky, lyžovačky, splav, výlety, návštevy koncertov, divadiel, kina
a kultúrnych podujatí, projekty zamerané na dosiahnutie rôznych zručností a vedomostí, minikurzy prvej pomoci,
návštevy v detských domovoch, sprevádzanie mladých dospelých po opustení detského domova a mnohé iné aktivity
„nekonečno“ chvíľ strávených priamo s deťmi, alebo prípravami toho, čo sme pre nich naplánovali…

... a keď začne energia dochádzať aj Vaše 2% nám ju pomôžu dobiť,
aby sme mohli naďalej vytvárať vlastný svet pre deti z detských domovov!
Údaje pre dospelých:

Právna forma: Občianske združenie
Názov: OZ Bublina
IČO: 42186021
DIČ: 2023277938
Adresa: Cabanova 22, Bratislava, 841 02
Štatutárny zástupca: PaedDr. Mirka Jánošíková
Kontakt: 0907 319 010, ozbublina@gmail.com, www.ozbublina.skk
Bankové spojenie: IBAN SK9011000000002924854822

