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Príhovor archivárky:
V roku 2021 Detská organizácia Fénix a jej členovia oslávili 30-te výročie. Bol to 
rok plný zaujímavých aktivít a projektov, ktoré priniesli členom fénixu úsmev 
na perách. Bol to míľnik, ktorý sa zapíše do histórie Fénixu.

NAJSTARŠIA HISTÓRIA ☑

Detská organizácia FÉNIX, o. z. so sídlom: Račianska 72, 831 03 Bratislava, IČO: 
17310920 vznikla dňa 5. apríla 1991 podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 
občanov v znení neskorších predpisov registráciou na Ministerstve vnútra 
Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-3751.

Takto píšeme históriu:
– DO FÉNIX vytvára deťom podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné 

trávenie voľného času
– Celoročne systematicky pracuje s deťmi a mládežou aj prostredníctvom 

cyklicky sa opakujúcich aktivít
– Vo svojej činnosti sa organizácia zameriava na prepájanie formálneho 

a neformálneho vzdelávania s použitím metód neformálneho vzdelávania
– Členmi DO FÉNIX sú deti od 5 rokov, mladí ľudia a dobrovoľníci z radov dospelých
– Organizácia pôsobí vo všetkých 8 krajoch Slovenska. V roku 2019 mala 

organizácia 7 522 členov

O tých čias sa na všetkých frontoch snažíme:
· zapracovávať nové metódy a prístupy do výchovno -vzdelávacích programov
· zapájať mladých ľudí v našej organizácii do štruktúrovaného dialógu
· poskytovať im priestor na vyjadrovanie názorov a  realizovanie svojich nápadov
· inšpirovať a viesť k aktívnej participácii, k medzinárodným aktivitám, 

k mobilite mládeže
· vytvárať atraktívne príležitosti pre deti a mladých ľudí na aktívne trávenie 

mimoškolského voľného času
· rozpracovať a zaviesť do praxe nové metódy evalvácie v organizácii 

a aktívne do evalvácie zapojiť deti a mladých ľudí

OBRAZY PRVEJ SPOLOČNOSTI DO FÉNIX ✅

Čestne sme prisahali, že:
Organizácia funguje na demokratických princípoch a jej členov spája 
spoločné úsilie o skvalitnenie života detí, mládeže a mladých ľudí na 
Slovensku. Členov organizácie vedie tak, aby mali možnosť prístupu 
k rozhodovacím procesom v spoločnosti. Za týmto účelom spolupracuje 
s obecnými a mestskými úradmi, či s detskými a mládežníckymi 
parlamentmi. Vedie deti k aktívnej participácii, k aktívnemu zapájaniu do 
riešenia špecifických problémov v obciach a v mestách.

DO FÉNIX rešpektuje spoločenské podmienky, v ktorých pracuje, podieľa sa 
na realizácii spoločenských potrieb pri starostlivosti o deti a mládež, obhajuje 
záujmy členov a dobrovoľníkov a prostredníctvom svojich riadiacich orgánov 
presadzuje ich oprávnené požiadavky a potreby.

DO FÉNIX je organizáciou, ktorá pripravuje deti na život v spoločnosti, pomáha 
ich formovať ako budúcich občanov a súčasne chce napĺňať ich voľný čas 
zmysluplnou činnosťou.

DO FÉNIX zapája do činnosti aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 
a zdravotne postihnuté deti. Vytvára pre ne také podmienky, aby sa mohli 
zúčastňovať na podujatiach, ktoré organizuje.

☑
Bol 5. apríl 1991, Detská 
organizácia FÉNIX 
bola zaregistrovaná 
priateľmi Ľudovítom 
Luptákom, Danielom 
Šinkom a Gabrielou 
Jurišovou na 
Ministerstve vnútra 
Slovenskej republiky. 
Hneď po registrácii 
sa rozbehli prípravy 
na prvý ročník 
turistického viac 
boja Prines oheň 
a zvíťazíš, prvá Letná 
škola v Piatrovej pri 
Vrútkach a výmenný 
tábor s deťmi 
z Maďarskej republiky 
a slovenských detí 
z Rumunska. 

✅
September 1991, 
o pol roka neskôr po 
zaregistrované Detskej 
organizácie FÉNIX, sa 
v Blahovej uskutočnila 
prvá Valná hromada 
zástupcov územných 
správnych rád, podľa 
Štatútu organizácie, 
najvyššieho 
orgánu Detskej 
organizácie Fénix.
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DO FÉNIX zabezpečuje, aby sa členovia pri činnosti vo voľnom čase aj 
neformálne vzdelávali, aby mali možnosť získavať sociálne kompetencie 
a skúsenosti.

DO FÉNIX vychováva deti tak, aby sa aktívne zapájali do riešenia špecifických 
problémov v obci a v meste. Za týmto účelom spolupracuje s obecnými 
a mestskými úradmi, s detskými parlamentmi.

DO FÉNIX poskytuje deťom možnosti zdravo uplatniť svoje schopnosti, 
užitočne a príjemne stráviť voľný čas, realizovať svoje záľuby a nachádzať 
pritom dobrodružstvo, poučenie i zábavu, objavovať krásu všedného dňa, 
nachádzať pevné priateľstvo, podeliť sa o svoje starosti i radosti, nachádzať 
pomoc, ak ju potrebuje a poskytovať pomoc tým, ktorí sú v núdzi.

DO FÉNIX chce, aby deťom nechýbalo nadšenie, zápal pre dobrý čin, odvaha 
a zodpovednosť pri vážnych skutkoch, hlboko ľudský cit a zmysel pre 
spravodlivosť.

DO FÉNIX sa vo svojej činnosti riadi Dohovorom o právach dieťaťa, propaguje 
ho a účinnými prostriedkami podrobne zoznamuje dospelých a deti s jeho 
princípmi a s ustanoveniami. ☑

KONTROLNÝ MECHANIZMUS

Riadenie Detskej organizácie FÉNIX, o.z. reflektuje hodnoty a princípy, ktorými 
sa organizácia riadi. Štruktúra a kontrolný mechanizmus DO FÉNIX je založený 
na demokratickom princípe. ✅

Valná hromada schválila základné dokumenty Detskej organizácie, rozhodla 
o zameraní jej činnosti, a rozhodla o forme štruktúry a architektonike 
organizácie. Valná hromada zvolila Slovenskú správnu radu a Dozornú 
kontrólnu radu.

Členovia sú prevažne deti od 5 rokov, mladí ľudia a dospelí dobrovoľníci.
Základné kolektívy tvoria skupiny detí a jedného vedúceho, ktorí sa 
pravidelne stretávajú. ZK majú rôznorodú činnosť (turistika, športovanie, 
hudba, spev, príroda, tvorivé dielne a iné), venujú sa svojim záujmom, 
organizujú a zúčastňujú sa rôznych podujatí.

Základné organizácie sú jednotky DO FÉNIX, ktoré pracujú na regionálnej 
úrovni priamo s deťmi. Na čele každej ZO je predseda, ktorý je zároveň 
štatutárnym orgánom ZO.

Rada ZO je organizačná a riadiaca jednotka ZO volená z dospelých členov ZO.

Revízor pracuje nezávisle na štruktúre ZO. Kontroluje činnosť, hospodárenie 
s majetkom a nakladanie s finančnými prostriedkami ZO.

Slovenská rada Fénixu riadi organizáciu medzi dvoma valnými 
zhromaždeniami, zasadá minimálne dvakrát do roka.

Výkonný výbor je zložený voľbou piatich členov SRF. Riadi organizáciu medzi 
zasadnutiami SRF pomocou osobných a korešpondenčných zasadnutí.

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán zložený z delegátov základných 
organizácií, zasadá raz za 3 roky. Volí predsedu, podpredsedu, Slovenskú radu 
Fénixu a Kontrolnú a revíznu komisiu.

☑
Od roku 1993 sa začalo 
používať logo, kde je 
Fénix vyobrazený, ako 
jeden z heraldických 
odznakov. Logo FÉNIXU 
je inšpirované z detskej 
knihy, kde sa hovorilo 
o Fénixe. FÉNIX je 
orol, ktorý chránil 
našu organizáciu 
a akoby ju skrýval pod 
svojimi mohutnými 
krídlami. Postupom 
času, s príchodom 
rozvoja marketingových 
technológií, náš 
vznešení FÉNIX bol 
náročný pre viac účelové 
používanie. Tak ako aj 
iné spoločnosti si aj naše 
logo prešlo rebrantingom 
a od roku 2008 používa 
DO FÉNIX nový znak, 
odvodený z písmena 
F. Tento znak je ľahko 
zapamätateľný a ľahko 
navodzuje vyjadrenie 
poslania organizácie.

✅
Valná hromada schválila 
základné dokumenty 
Detskej organizácie, 
rozhodla o zameraní 
jej činnosti, a rozhodla 
o forme štruktúry 
a architektonike 
organizácie. Valná 
hromada zvolila 
Slovenskú správnu radu 
a Dozornú kontrólnu 
radu.
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Kontrolná komisia Fénixu pracuje nezávisle na štruktúre organizácie. 
Zo svojej činnosti sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

Ústredie je administratívnou jednotkou organizácie.

Štatutárnym orgánom DO FÉNIX je predseda a podpredseda DO FÉNIX. 
Na úrovni základných organizácií sú štatutárnymi orgánmi predsedovia 
základných organizácií zvolených na zasadnutí rady základnej organizácie 
a menovaný predsedom DO FÉNIX.

KRÁĽOVSTVO DO FÉNIX A JEHO PANSTVÁ

VLADÁR A JEHO RADCOVIA ☑

Predseda DO FÉNIX: Bc. Marek Džalaj
Riaditeľka ústredia: Mgr. Eva Pintérová
Projektová manažérka: Mgr. Katarína Škorvagová do 11.10.2021
 Mgr. Nikola Synak od 1. 10.2021
Metodik neformálneho vzdelávania: Mgr. Peter Pintér do 31. 10. 2021
Koordinátor práce s dobrovoľníkmi: Ing. Terézia Vanišová
Hospodárka: Ing. Ľudmila Móriková
Správca počítačovej siete: Mgr. Ladislav Pavlačka

ČLENOVIA SLOVENSKEJ RADY FÉNIXU ✅
 Janette Šalachová
 Patrik Reindl
 Zuzana Vaverčáková
 Mária Maňáková
 Ondrej Kokavec
 Viktor Kopčák
 Beáta Kočišová
 Miroslava Stropkaiová
 Lívia Valent
 Darina Deáková
 Soňa Kačíková
 Kristína Jaššová
 Eva Pintérová
 Jarmila Gaálová
 Zdenko Rábara
 Michaela Revajová
 Silvia Lišaníková

ČLENOVIA VÝKONNÉHO VÝBORU
 Bc. Marek Džalaj – predseda
 Mgr. Eva Pintérová - podpredseda
 Mgr. Michaela Revajová
 Mgr. Darina Deáková
 PaedDr. Soňa Kačíková

ČLENOVIA KONTROLNEJ KOMISIE
 Mgr. Beáta Šramková – predseda
 Ing. Norbert Škorvaga
 Mgr. Emília Štofiková

☑
Prvým zvolením 
predsedom organizácie 
na zasadnutí 
v roku 1991 bol 
Ľudovít Lupták.

✅
Slovenská rada FÉNIXU 
je už od roku 1991 je 
medzi zasadnutiami 
Valnej rady, najvyšším 
orgánom Detskej 
organizácie Fénix. 
Tvoria ju zástupci 
územných správnych 
rád a ďalších členov 
potrebných pre riadenie 
činnosti detskej 
organizácie.
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ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE DO FÉNIX A ICH PANOVNÍCI V ROKU 2021 ☑ ✅

Banská Bystrica Alena Huntošová
Bardejov Milan Stachura

Bojnice Mária Soláriková
Bratislava Martina Pudmerická Barboríková

Bratislava – Devínska Nová Ves Slavomír Bachratý
Čachtice Zdenko Rábara

Červený Kameň Zuzana Gáborová
Držkovce Lívia Valentová
Dubnica Soňa Kačíková
Galanta Terézia Puterová

Handlová Beata Deliová
Humenné Silvia Lišaníková

Humenné – šachy Mariana Aľušíková
Hrabušice Mária Barabásová

Jelka Zuzana Kuldová
Klenová Emília Štofiková

Košice Janette Šalachová
Košice, Družicová 5 Mária Chomová

Košice, Kisdyho 13 Martina Šutorová
Košice Sever Katarína Pukanská

Košice Západ Jaroslava Kopčáková
Košická Belá Katarína Danielová

Kráľová pri Senci Darina Deáková
Krásno nad Kysucou Beáta Šramková

Krásnohorské Podhradie Jarmila Gaálová
Levice, Františka Hečku 25 Eva Mizeráková

Levoča Zuzana Dovalová
Lučivná Katarína Marhulová

Otročok (od 1. 11. 2021) Denisa Rášiová
Poloniny Marek Minčič

Prešov Viera Voľanská Huntejová
Rožňava Etela Bučeková

Sládkovičovo (do 1. 11. 2021) Pavol Macura
Sládkovičovo, Školská 1087 Petra Šimková

Snina Jozef Talarovič
Snina – Študentská Daniel Lupták

Sobrance Jaroslava Surovcová
Spišská Nová Ves Michaela Revajová

Stará Turá Peter Ištoňa
Trebišov Miroslav Telepovský

Trnovec nad Váhom Eva Klincková
Veľká Lomnica Lucia Bobovská (od 9. 9. 2020)

Vranov nad Topľou Iveta Pribulová
Vranov nad Topľou, Budovateľská

(od 1. 11. 2021)
Lenka Litvinová

Zemplínska Teplica Miroslava Stropkaiová

☑
Od septembra roku 
1991, teda od prvého 
zasadania Slovenskej 
správnej rady, Detská 
organizácia Fénix 
začala byť náležitá 
v činnosti, začala ísť 
podľa našich predstav, 
a na plné obrátky začali 
pracovať naše územné 
správne rady.

✅
Detská organizácia 
FÉNIX pracuje s deťmi 
a mládežou pravidelne 
a systematicky už viac 
ako 30 rokov. Pôvodnou 
hlavnou činnosťou 
organizácie bola 
turistika, ktorej sa na 
plno venovali aj Katka 
a Robert Ludány, Milan 
Stachura, František 
Valko, Alenka Bačová.
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SČÍTANIE OBYVATEĽSTVA V KRÁĽOVSTVE
 ČLENOVIA: 7 019
 Do 30 rokov vrátane: 6 401
 Počet dobrovoľníkov: 869
 Počet okresov: 29
 Počet základných kolektívov: 428
 Počet aktivít pravidelnej (systematickej) činnosti: 17 272

KRÁĽOVSKÉ SLÁVNOSTI A HRY
Vzdelávacie podujatia pre členov, vedúcich základných zložiek a dobrovoľníkov: 249
 Jednodňové podujatia pre deti a mládež: 579
 Viacdňové podujatia pre deti a mládež: 26
 Pobytové podujatia – realizované v SR bez zahraničnej účasti: 20
 Pobytové podujatia – realizované v zahraniční (účastníci zo SR): 3
 Pobytové podujatia realizované v SR so zahraničnou účasťou: 1
 Informačné aktivity, kampane, festivaly aktivít a pod.: 56
 Iné: 87

KRÁĽOVSKÁ POKLADNICA

SKUTOČNÉ PRÍJMY

Dotácia z MŠVV a Š SR (Programy pre mládež) 309 343,22 €
Dotácia z iných štátnych orgánov 22 948,91 €

Členské príspevky 5 934,84 €
Ostatné príjmy 61 069,80 €

Hodnota dobrovoľníckej práce 37 499,58 €
PRÍJMY CELKOM 436 796,35 €

SKUTOČNÉ VÝDAVKY

Celková suma 
výdavkov

z toho z dotácie 
MŠVVaŠSR

610 – mzdy, platy 73 231,44 € 73 231,44 €
620 – poistné a príspevky 28 814,47 € 28 814,47 €

630 – tovary a ostatné služby 228 389,61 € 115 936,48 €

637 027 – odmeny zamestnancov 
mimopracovného pomeru

13 808,00 € 13 808,00 €

640 – bežné transfery 106 360,83 € 91 360,83 €
VÝDAVKY CELKOM 436 796,35 € 309 343,22 €

ZÁKLADNÝ PILIER MODERNÉHO VEKU V DO FÉNIX

PRAVIDELNOU A SYSTEMATICKOU PRÁCOU S DEŤMI A MLÁDEŽOU
Pravidelná a systematická práca DO FÉNIX prebieha v základných kolektívoch. 
V roku 2021 pracovalo 428 základných kolektívov, ktoré podľa veku plnili úlohy 
Výchovno -vzdelávacieho programu FÉNIXOVO V KOCKE. ☑

MIĽNÍKY VO VÝCHOVNO ‑VZDELÁVACOM PROGRAME FÉNIXU
 Radšej potrebný ako spotrebný
 Veď pomáhať sa má
 Expedície za poznaním
 Poď medzi nás (marketingovo orientovaný program/otvorený pre verejnosť)
 Netradične tradične
 PC -C@MP

☑
Výchovný program 
Fénixovo v kocke má 8 
hlavných programov, 
ktoré vznikli na 
základe dlhoročných 
skúseností v práci 
s deťmi a mládežou.



7

AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE V DO FÉNIX ☑

Mladý vedúci
Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR je určený mladým lídrom vo veku od 15 do 17 rokov. Obsah 
vzdelávania sa zameriava na získanie potrebných informácii, zručností 
a postojov v oblasti práce s detským kolektívom, používanie hier ako 
nástroj neformálneho vzdelávania, neformálne vzdelávanie, komunikácia, 
práca s informáciami, základy pedagogiky, psychológie, príprava projektov 
a BOZP. Úspešný absolvent vzdelávania je schopný vykonávať prácu s deťmi 
a mládežou pod vedením vedúceho pracovníka s mládežou. Hlavnou súčasťou 
vzdelávania je priama skúsenosť s hrami ako nástrojom neformálneho 
vzdelávania, príprava malého projektu, praktické úlohy, modelové situácie, 
diskusie.

V roku 2021 sa ho zúčastnilo 16 mladých ľudí z rôznych kútov Slovenska.

„Vzdelávanie je plné aktivít a praktických úkážok“

„Slávnostné odovzdávanie certifikátov“

☑
Prvé akreditované 
vzdelávanie získala 
Detská organizácie 
FÉNIX už v roku 2003.
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Úspešne pri práci s detským kolektívom
Modulové vzdelávania akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR rozdelené na 2 moduly:

Vedúci detského kolektívu
Bezpečne pri práci s detským kolektívom

Moduly sú určené pre vekovú kategóriu 18+, s praktickými skúsenosťami 
aspoň jeden rok v práci s deťmi a mládežou (prax aj ako pomocný inštruktor, 
mladý vedúci, a pod.). Účastník vzdelávania aktívne pracuje s deťmi 
a mládežou v krúžku alebo základnom kolektíve, kde realizuje praktické úlohy, 
vie nadobudnuté vedomosti a zručnosti aplikovať v praxi na podujatiach. 
Cieľovou skupinou sú najmä mládežnícky vedúci, pracovníci s mládežou, 
vedúci základných kolektívov, dobrovoľníci pracujúci s deťmi a mládežou, 
pedagógovia so záujmom o neformálne vzdelávanie. Vzdelávanie rozvíja 
vedomosti, zručnosti a postoje tak, aby boli absolventi schopní pripraviť 
a realizovať podujatia, efektívne komunikovať s mládežou, rozlíšiť formálne 
a neformálne vzdelávanie, poznať metódy neformálneho vzdelávania, aby 
mali schopnosť vybrať vhodnú metódu, aktivitu, hru pre cieľovú skupinu, 
bezpečne naplánovať podujatie a ovládať potrebnú legislatívu pri práci 
s mládežou, ovládať základy psychológie, pedagogiky, vedieť komunikovať 
a pracovať s rôznymi typmi osobnosti a podľa toho im v kolektíve prideliť 
úlohu, zodpovednosť, poznať a vedieť pracovať s dynamikou skupiny, aplikovať 
a adaptovať hry, aktivity pre cieľovú skupinu, používať hru ako nástroj 
neformálneho vzdelávania, pomenovať a vysvetliť bezpečnostné zásady 
a pravidlá, postupy pri príprave aktivít s kolektívom vonku i vnútri, simulovať 
rizikové a krízové situácie, ktoré môžu nastať, riešiť problémové situácie.
Školenia sa zúčastnilo 15 fénixákov zo ZO Košice.

CYKLICKÉ VZDELÁVANIE V DO FÉNIX ☑

Prevažne vážne
Štruktúra a činnosť našej detskej organizácie je tvorená tak, aby na činnosti 
mohli participovať deti a mladí ľudia. Na základných organizáciách sú 
vytvorené detské rady a detské parlamenty, ktoré treba ďalej vzdelávať 
a naučiť ich samostatnej práci. Len vtedy, ak majú deti a mladí ľudia možnosť 
vysloviť a objasniť svoje nároky, keď sú tieto nároky uznané ako oprávnené, 
a keď sú následne uspokojené ich požiadavky, len vtedy sa deti cítia vo 
svojej organizácii dobre a vtedy začína reálna participácia na činnosti svojho 
kolektívu. V 4 ucelených cykloch sa členovia vzdelávajú počas celého roka.
 
Idem do toho
Séria školení členov pre dobrovoľníkov, o dobrovoľníctve a pre budúcich 
dobrovoľníkov. Naša organizácia sa tiež zaoberá programom ERASMUS+ a je 
jednou z organizácií, ktoré projekty realizujú, a participujú na projektoch iných 
organizácií. Práve z tohto dôvodu vznikla potreba zorganizovania série školení 
pre dobrovoľníkov a o dobrovoľníctve na úrovni ZO.

Nalieváreň
Séria školení pre vedúcich základných kolektívov, ktorého snahou je zlepšovať 
prístup cieľových skupín k relevantným a kvalitným informáciám, poskytovať 
cieľovým skupinám podnety a príležitosti k pestovaniu individuálnych vlôh 
a schopností, a akcelerovať ich osobnostný a profesionálny rast. Skladá sa zo 
4 ucelených celkov:
· Bezpečnosť pri práci s deťmi
· Ako pracovať s aktívnymi deťmi
· Ako pracovať s dobrovoľníkmi
· Ako získať finančné prostriedky pre prácu s deťmi

☑
Letná a zimná škola 
Fénixu boli základným 
vzdelávacím kurzom 
pre dobrovoľníkov, ktorí 
majú záujem pracovať 
ako vedúci a animátori 
táborov, ako facilitátori 
rozličných podujatí. 
Prvá letná škola sa 
uskutočnila v Piatrovej 
pri Vrútkach. Očakávalo 
sa od nej veľa, ale 
najmä prílev prvých 
vedúcich a informácie 
o novej organizácii 
v rámci Slovenska.
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Manažment riadenia detskej organizácie
Vzdelávací program je primárne určený pre predsedov a predsedníčky 
základných organizácií Detskej organizácie FÉNIX, o. z., ale aj pre tých, ktorí sa 
zaoberajú myšlienkou založiť vlastné OZ zaoberajúce sa deťmi, ale nevedia ako 
na to. Účastníci absolvujú dvojfázové školenie s fázou určenou pre tréningovú 
prax. Absolvent vzdelávania si osvojí základné manažérske zručnosti, ktoré 
môže využiť nie len v práci s deťmi a mládežou, ale v hociktorom OZ. Ozrejmí 
si plánovanie činnosti, propagačné a prezentačné zručnosti, ktoré využije aj 
vo svojom civilnom živote. Oboznámením sa so systémom a prácou volených 
orgánov získa informácie o princípe demokratického riadenia, ktoré sú podobné 
ako princípy demokratického riadenia spoločnosti. Absolvent tohto vzdelávania 
v neposlednom rade získa komunikačné zručnosti, naučí sa plánovať, pripraviť, 
realizovať a vyhodnotiť podujatie, s dôrazom na propagáciu a prezentáciu činnosti.

PROJEKTY A PODUJATIA DO FÉNIX V ROKU 2021, 
KTORÝMI PÍŠEME MODERNÉ DEJINY ☑

Rok 2021 nadviazal na predchádzajúci rok , ktorého aktivity sa striedali 
a prechádzali z prezenčnej formy na dištančnú a naopak. Bol iný ako sme boli 
zvyknutí pred pandémiou Covid 19, veľa nám zobral a veľa nás naučil. Priniesol 
nám naše tradičné podujatia, ale aj nové výzvy, projekty, programy a aktivity. 
Korona kríza nás prinútila zmeniť naše zvyky, aktivity a aj zrušiť podujatia. Čas sme 
trávili viac doma s rodinou. Z turistických chodníkov, dvorov, klubovní sme sa ocitli 
za počítačmi a naše aktivity sme presunuli do online priestoru. Miesto osobných 
stretnutí sme sa stretávali cez obrazovku. Mnohí z nás vyskúšali nové veci, niečo 
nové sme sa naučili, venovali sa veciam, na ktoré sme možno pred tým nemali čas.

30 rokov s deťmi a pre deti
Tridsať. To je číslo, ktoré nás sprevádzalo celým rokom 2021. Môže to byť málo 
aj veľa, jedno však je isté , pri predstave tridsať rokov práce, dobrovoľníctva, 
podujatí, stretnutí, projektov a tisíce detí ktoré fénix vychoval, je to neskutočne 
veľa. 30 výročie založenia DO FÉNIX bol to čas, kedy sme sa spolu s úsmevom 
na tvári pozreli nielen dozadu, na všetky krásne spomienky, ale aj dopredu, na 
budúcnosť, ktorú si tvoríme a ktorá nás čaká.

„Oslavy prebiehali počas celého roka aj v online priestore.“

☑
Prvých 7 rokov 
činnosti Detskej 
organizácie FÉNIX sa 
konali majstrovstvá 
Slovenska vo vybíjanej 
pravidelne a tešili sa 
veľkej obľube. Vybíjaná 
sa v DO Fénix stala 
športom číslo jeden. 
Pre finančnú náročnosť 
sa finále presunulo do 
regiónov, no postupne 
sa vybíjaná vytratila.
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Blahoželanie od pani prezidentky Zuzany Čaputovej
K nášmu jubileu nám zablahožela aj pani prezidentka Slovenskej republiky 
ZuzanaČaputová.

30 sekúnd pre Fénix
Aby sme si mohli celý rok pripomínať 30 výročie úsmevnými príbehmi, 
krátkymi blahoželaniami či slovami vďaky, pripravili sme k 30 výročiu. projekt 
30 sekúnd pre Fénix. Počas celého roka sme na našej stránke webovej stránke 
a sociálnych sieťach každý týždeň zverejňovali tridsaťsekundové video od 
Fénixákov pre Fénix. Počas celého roka takouto formou zablahoželalo DO 
FÉNIX viac ako 50 dobrovoľníkov – fénixákov, priateľov a spolupracujúcich 
organizácií.
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Etapová hra Budúcnosť
Hrou nás sprevádzala téma participácie, teda aktívneho zapájania sa do diania 
okolo nás. Aktívny život sme riešiť v troch okruhoch, podľa etáp:
· Ja a moje mesto,
· Dobrovoľníctvo
· Podieľanie sa na živote v našom blízkom okolí.

Etapová hra BUDÚCNOSŤ bola tvorená formou príbehov z budúcnosti, 
z mestečka Ľahostajnovce. Úlohou hráčov bolo v každej etape splnením 
bodovaných úloh nahrať minimálne 10 bodov a zachrániť Ľahostajnovce od 
nejakej neresti. Do hry boli zapojené kolektívy s minimálnym počtom 5 detí + 
vedúci ktoré pracovali troch vekových kategórii od 5 rokov až do 18 rokov.

Našimi víťazmi sú:
I. Kategória

 1. Miesto: Banská Bystrica
 2. Miesto: Košice
 3. Miesto: Košická Belá

II. Kategória
 1. Miesto: Handlová
 2. Miesto: Košice
 3. Miesto : Galanta

III. Kategória
 1. Miesto: Handlová, Stará Turá
 2. Miesto – neudelené
 3. Miesto – Krásnohorské Podhradie
 
Poďakovanie za účasť v Etapovej hre Budúcnosť:

Trnovec nad Váhom
Dubnica nad Váhom
Krásno nad Kysucou

„Veselé pohľady do budúcnosti.“
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PredKronika – kronika budúcnosti
Členovia, dobrovoľníci a sympatizanti Do FÉNIX počas roka tvorili odkaz pre 
budúce generácie. V predKRONIKE bol každému záujemcovi vytvorený profil“, 
ktorý obsahoval miesto na fotografiu , meno, ZO, vek, odkaz do budúcnosti, 
blahoželanie k 30 výročiu, obľúbenú aktivitu

Tridsať rokov dobrovoľníctva – SME TAKÍ AKÍ SME
Pri príležitosti 30. výročia založenia Detskej organizácie FÉNIX sa stretla 
zhruba šesťdesiatka hostí, ktorí spoločne oslávili toto významné jubileum. 
Záštitu nad podujatím „30 rokov s nami“ prevzal primátor mesta Spišská 
Nová Ves, pán Ing. Pavol Bečarik. Okrem neho sme radi, že naše pozvanie 
prijali aj ďalší významní hostia, ako napríklad riaditelia škôl či predsedovia 
partnerských organizácií z Česka a Poľska.

Celý večer sa niesol v duchu spomínania na to najlepšie, čo sa za 30 rokov 
fungovania podarilo, aké aktivity sa zorganizovali a koľko skvelých zážitkov 
naši členovia vďaka Fénixu majú. Naši mladí si pre nás pripravili video 
„Noc v archíve“, v ktorom nás previedli históriou organizácie od jej vzniku až po 
súčasnosť. Súčasťou programu bola aj živá diskusia s niekoľkými generáciami 
fénixákov zo Spišskej Novej Vsi. Na otázky odpovedala mladá vedúca Zorka 
Frankovičová, aktívna dobrovoľníčka Anička Krištofčová, predsedníčka ZO 
Miška Revajová a prvý predseda ZO Robert Ludányi. Okrem premietania fotiek, 
videa a diskusie čakala na hostí aj slávnostná časť programu – udeľovanie 
pamätných plakiet. Ocenení boli predsedovia, dobrovoľníci, spolupracovníci 
a podporovatelia, ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o rozvoj organizácie. 
Po oficiálnej časti prišla aj tá neformálna. Hostia mohli využiť fotobúdku 
a vytvoriť si tak spomienkové fotografie na tento večer alebo byť súčasťou 
predkroniky.
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„Radosť zo spoločne stráveného času“

„Živá diskusia“

„Slávnostné udeľovanie pamätných plakiet“
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Noc v archíve
Pri príležitosti 30. výročia založenia Detskej organizácie FÉNIX naši členovia 
okrem iného pripravili aj spomienkové video s názvom „Noc v archíve“. Jeho 
premiéru si užili pozvaní hostia na oslavách v Čingove. ☑

13. Celoslovenské stretnutie Fénixákov
Každý rok je celoslovenské podujatie venované téme, ktorú si účastníci 
predchádzajúceho stretnutia sami zvolia. Téma roku 2021 bola však trochu iná. 
Keďže sme oslavovali a spomínali, CSS sme nazvali Sme deti našich rodičov 
a účastníci počas 4 dní realizovali aktivity, ktoré kedysi nadchýnali ich rodičov. 
CSS sme zrealizovali v RZ Stará Myjava za účasti 130 členov a dobrovoľníkov 
DO FÉNIX. Dodržané boli všetky protipandemické opatrenia.

„Veľká hra“

„Prines oheň a zvíťazíš“

☑
Prvé celoslovenské 
stretnutie sa konalo 
v roku 2009 v Snine, 
druhé pod záštitou 
primátora mesta 
Handlová Ing. 
Rudolfom Podobom na 
Remate pri Handlovej. 
Celoslovenské 
stretnutia dávajú 
priestor na vzájomnú 
výmenu skúseností, 
na spoznávanie sa, ale 
i prezentáciu činnosti 
našej organizácie.
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„Výhercovia Talentovej súťaže s porodcami Patrikom Hermanom, 
Marekom Ďzalajom a Terkou Vanišovou.“

Letný zážitkovo vzdelávací kurz PRINES OHEŇ a ZVÍŤAZÍŠ ☑

Letný zážitkovo -vzdelávacieho kurzu, organizovala DO FÉNIX na Sninských 
rybníkoch. Tento rok sa stretlo vyše päťdesiat detí z celého Slovenska aby 
spoločne oslávili 30.výročie založenia organizácie. V tomto retro duchu sa 
niesol celý kurz s názvom „Prines oheň a zvíťazíš“. Oddiely postupne každý 
deň otvárali časové kapsule s aktivitami typickými pre dané obdobie. Letný 
zážitkovo -vzdelávací kurz je jedným z najobľúbenejších podujatí, tento rok bol 
opäť skvelý a pre deti, vedúcich aj inštruktorov nezabudnuteľný.

„Viazanie uzlov“

Značka kvality – S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme
Detská organizácia FÉNIX získala značku kvality „ S DOBROVOĽNÍKMI 
A DOBROVOĽNÍCKAMI to vieme!“ Značku kvality organizácii udelila 
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Po spracovaní kritérií a ich 
splnenia bola značka udelená i 4 základným organizáciám. Značku kvality 

☑
Hneď v prvý rok sa 
DO Fénix podarilo 
zorganizovať turistický 
viacboj. Prines oheň 
a zvíťazíš vo vojenskom 
priestore na Záhorí. 
Zúčastnili sa ho deti 
zo Žiliny pod vedením 
manželov Rudka 
a Božky Balážovcov, 
zapojila sa Senica 
na čele so Zdenkou 
Cigánkovou, z Prievidze 
prišiel Lacko Szibila 
ako hlavný rozhodca. 
Najviac majstrovských 
titulov si odniesla 
ÚSpR z Dobšinej. Ako 
jediná získala titul vo 
všetkých kategóriách 
v rokoch 1992 – 1994.
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„S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!“ sme odovzdali ZO Handlovej 
– za účasti zástupcov mesta Handlová , ZO Dubnica, ZO Stará Turá a ZO Košice 
– za účasti vedenia školy. Ocenenie práce týchto ZO v podobe udelenia Značka 
kvality dáva všetkým dobrovoľníkom motiváciu a chuť pracovať ďalej.

„Kreatívne tvorenie“

„Všetci spolu“

Európsky dialóg s mládežou
je projekt organizovaný Európskou úniou, ktorý u nás koordinuje Rada 
mládeže Slovenska. EDM dáva možnosť mladým ľuďom vyjadriť ich názor 
a participovať na dianí v spoločnosti. Do jeho prebiehajúceho VIII. cyklu 
sme sa zapojili aj my. „Priestor a participácia pre všetkých“ bola téma, 
ktorej sme sa venovali počas dvoch zorganizovaných konzultácií. V jednej 
offline a v druhej online diskusii sme sa rozprávali o politike, ľudských 
právach a možnosti mladých zúčastňovať sa rozhodovacích procesov. Offline 
diskusia prebehla v Starej Turej za účasti piatich mladých a facilitátora. 
Ďalšiu diskusiu sme zorganizovali medzi sviatkami online – prostredníctvom 
aplikácie ZOOM.
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Stali sme sa signatármi výzvy „Dajme prednosť školám“
Vo výzve, ktorú podporila aj Prezidentka SR Zuzana Čaputová sme žiadali, aby 
pri uvoľňovaní opatrení dostali jednoznačnú prednosť školy. Srdcom DO FÉNIX 
sú dobrovoľníci a dobrovoľníčky po celom Slovensku, ktorí svoj čas venujú 
práci s mládežou. Snahou je vytvárať im podmienky a prostredie pre ich prácu, 
oceňovať ich nápady, zručnosti, ktoré majú a umožňovať im zlepšovať ďalej 
svoje kompetencie pre ich osobný aj profesný rast.

Aj moja starká sa dá zaočkovať
Pandémia priniesla so sebou obmedzenia a opatrenia, ktoré bolo potrebné 
dodržiavať, a tak mnoho ľudí ostalo vylúčených, izolovaných od bežných 
kontaktov. Jedinou možnosťou, ako sa pomaly vymaniť z pandémie Covid 19 je 
očkovanie. Keďže najohrozenejšou komunitou sú seniori nad 60 rokov, rozhodli 
sme nadviazať na projekt Neboj sa starká zvládneme novým medzigeneračným 
Aj moja starká sa dá zaočkovať. V projekte Aj moja starká / starký sa dá 
zaočkovať sme tému medzigeneračného učenia rozšírime o tému očkovania, 
falošných informácii hoaxov a tak sme sa snažili chrániť našich starkých.

„Vnučky a ich staré mamy na výlete s Patrikom Hermanom a Petrom Pinterom“

Potulky s Kubom
V spolupráci s digitálnou knižnicou KUBO sme pripravili projekt Potulky 
s KUBOM. Našou snahou bolo motivovať deti k čítaniu, zlepšovať čitateľskú 
gramotnosť a čítanie s porozumením a zároveň viesť deti k pozitívnemu 
vzťahu ku knihám. Prostredníctvom príbehov vzbudzovať v deťoch zvedavosť, 
kreativitu, zlepšovať kritické myslenie a vytvárať hodnoty a správne postoje.
Do projektu sa zapojilo 16 Základných organizácií, 36 Základných kolektívov 
a 2 rodiny čo je dohromady 533 detí .
Počas trvania projektu sme predstavíme digitálnu knižnicu KUBO a spoločne 
sme nazreli do toho, čo to znamená digitálna knižnica, čo sa skrýva na jej 
poličkách. Pripravené boli i sprievodné úlohy pre jednotlivcov.
Ocenenie za účasť v projekte získali ZO:
Krásnohorské Podhradie, Červený Kameň, Banská Bystrica, Držkovce, Dubnica, 
Galanta, Humenné, Jelka, Kráľová pri Senci, Krásno nad Kysucou.
Deti: Jakub Gabrhel a Alžbeta Gajdošová
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Erasmus + (medzinárodný projekt Radšej potrebný ako spotrebný) ☑

Projekt sa zameriaval na životné prostredie, vedenie k trvalo udržateľnému 
rozvoju a rozšírenie kompetencií v globálnych témach. Cieľom školenia bolo viesť 
a vzdelávať mladých ľudí v oblasti ekológie, udržateľného rozvoja a podnecovať 
ich záujem o environmentálne problémy, zvýšiť kompetencie a informovanosť 
lídrov v oblasti ekológie, zerowaste, greenwashingu, udržateľnosti v bežnom 
živote. Spoznať a vyskúšať si hry a aktivity zamerané na ekológiu, kreatívnu 
činnosť, tvorbu z odpadového materiálu, upcykláciu., vyskúšať si a používať 
neformálne vzdelávanie; zdieľať znalosti o neformálnom vzdelávaní a vybrané 
metódy neformálneho vzdelávania. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa jeho 
prvá časť uskutočnila v online priestore, prostredníctvom aplikácie ZOOM. 
V druhej časti sa projektové aktivity netradične konali na troch miestach, v troch 
krajinách a účastníci sa každý deň spoločne stretli aj v online priestore, aby 
zdieľali svoje zážitky a informácie. Medzinárodné skupiny sa bude zameriavali 
na udržateľnosť, EKO turizmus, ekológiu, biodiverzitu, tvorbu z odpadového 
materiálu, geenwashing a vzájomnú výmenu skúsenosti

„Podpora Ekológie“

„Spoznávame Tatry“

☑
V lete 2009 sme 
sa v Kamenici nad 
Cirochou vďaka 
Višegrádskemu fondu 
venovali detským 
právam. Z celého 
podujatia vznikol 
kalendár detských 
práv ilustrovaný 
medzinárodne – 
všetkými účastníkmi 
(Poľsko, Slovensko, 
Maďarsko).



19

„Spoznávame Tatry“

Svetový deň životného prostredia s IFM SEI
Detská organizácia FÉNIX sa zapojila do osláv Dňa životného prostredia
(#WorldEnvironmentDay), ktorú v  rámci projektu #ResistTheGlobalClimateDivide
organizovala naša partnerská organizácia @IFM -SEI s podporou Európskeho 
mládežníckeho fóra a Rady Európy. 

Oslavy prebiehali v našich Základných organizáciách. Najprv sa naši 
členovia oboznámili s problematikou odpadu a prečo je dôležité recyklovať. Po 
diskusií sa rozhodli spraviť niečo pre ich okolie a zbierali odpad, ktorý vyhodili 
nezodpovední ľudia. Po zbere nasledovala kreatívna aktivita, kde účastníci 
spracovali svoje zážitky a nové informácie, ktoré sa počas osláv naučili.

Letná škola školička v DO FÉNIX
Projekt Škola školička vznikol ako skúšobný pilotný projekt v roku 2020 
s hlavným zámerom vytvoriť priestor pre deti, v ktorom budú môcť cez 
zážitkové aktivity pracovať na svojich zručnostiach, vedomostiach 
a schopnostiach a dovzdelávať sa v predmetoch, ktoré sú podstatné, 
aby mali možnosť pokračovať so svojimi rovesníkmi a neboli vystavované 
znevýhodneniam. Projektom sme reagovali na aktuálnu situáciu, ktorá vznikla 
ako dôsledok pandémie.

Tento rok sme v DO FÉNIX v spolupráci s Nadáciou Pontis zrealizovali druhý 
ročník Letnej školy školičky, ktorý bol opäť veľmi úspešný. DO Letnej školy 
školičky sa zapojilo 6 základných organizácií. Počet detí, ktoré sa zúčastnili 
školy školičky bolo 235 a počet dobrovoľníkov, ktorí pomáhali pri jej realizácií 
bol 48.

Letná škola školička je projekt, ktorý prepája formálne a neformálne 
vzdelávania (blokové, projektové vyučovanie s použitím zážitkových aktivít, 
metód a etapovej hry pripravenej pre deti s cieľom zlepšiť ich vedomosti, 
zručnosti, podporiť pozitívne hodnoty, sociálne vzťahy, poznávanie okolia, krás 
Slovenska a ich participáciu v regiónoch, kde žijú. Jednou z hlavných aktivít 
je etapová hra Krajina Kráľa Dalibora, ktorá sa zameriava na rozvoj životných 
zručnosti, hodnôt, budovanie vzťahu k svojmu prostrediu, podporuje tímovú 
spoluprácu a angažovanosť, počítačovú gramotnosť.
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„Čítanie s Maňou ml.“

„Hry vonku“

„Na Výlete“
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Budujeme vzťahy
Uskutočnil sa druhý ročník projektu zameraný na posilnenie vzťahov, 
supervíziu pre dobrovoľníkov DO FÉNIX. Projektu Budujeme vzťahy sa 
zúčastnilo 25 Fénixákov ktorí si mali možnosť vyskúšať naše vzdelávacie 
workshopy, kreatívne aktivity, vymeniť si príklady dobrej praxe, zdieľať 
skúsenosti s prácou s mládežou venovali sa projektovým aktivitám, 
komunikovali a navzájom spoznávali svoje silné i slabé stránky. Dozvedeli sa 
viac o činnosti iných základných kolektívov, vymieňali si skúsenosti i príklady 
dobrej praxe, prezentácia o projekte Erasmus + , o zdravom životnom štýle , 
particpácii a dobrovoľníctve.

„Na Babiej hore.

„Výlet loďou“
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Zdravie nie je klišé ☑
Hlavnou myšlienkou projektu je, aby sa čo najviac ľudí rozprávalo o zdraví 
mladých ľudí, aby sa zvyšovalo povedomie o telesnom, ale i duševnom zdraví 
každého jednotlivca i celej spoločnosti a to akýmkoľvek spôsobom, ktorý 
najlepšie vyhovuje deťom i dospelým. Projekt potrvá do konca roka 2022. 
Súčasťou projektových aktivít budú aj diskusie s deťmi a mládežou s názvom 
Chceme počuť hlas detí / mladých ľudí. Na týchto diskusiách budú deti 
vyjadrovať svoje názory a postoje k výsledkom HBSC štúdie zameranej na zdravie 
a zdravý životný štýl. Viac o HBSC štúdii sa dozviete tu: https://hbscslovakia.com/

Projekt bude prebiehať v troch etapách, tá prvá sa nesie pod heslom 
„Žijem zdravo“ a ešte stále máte možnosť sa do nej zapojiť. Druhou etapou budú 
pracovné listy pre rôzne vekové

Do projektu sa už zapojilo 23 našich základných organizácií.

Okuliare pre Afriku v spolupráci s LOINS KLUB ✅
Aj tento rok prebieha zbierka Okuliare pre Afriku, do ktorej sa DO FÉNIX 
zapája už niekoľko rokov. Darovať bolo možné všetky druhy nepoškodených 
dioptrických okuliarov. Tie sa následne vyčistia, premerajú a budú odoslané do 
africkej Kene. Tam pomôžu stovkám až tisíckam ľudí, ktorí okuliare potrebujú 
a nemôžu si ich dovoliť. V roku 2021 neboli vytvorené zberné miesta kvôli 
pandemickej situácii, organizátor čiastkových zbierok nám ich zasielali 
kuriérom, poštou a nocili priamo na ústredie. Do projektu sa zapojilo množstvo 
škôl, obecných úradov občianskych združení, jednotlivcov. Spolu sme 
vyzbierali viac ako 10 000 ks dioptrických okuliarov.

„Zbierka prebiehala intenzívne najmä v decembri.“

„Vaše Okuliare pre Afriku naplnili celý prívesný vozík.“

☑
Zdravie boli vždy 
jednou z hlavných 
tém pre Detskú 
organizáciu FÉNIX. 
Už v roku 2008 sme 
začali projekt „Zdravie 
na chrbte“. Jeho 
cieľom bolo poukázať 
na choroby chrbtice 
u detí, spoločne 
s deťmi a s partnermi 
vytvoriť konkrétne 
a praktické metódy, 
návody a osvetové 
propagačné materiály, 
ako problému 
predchádzať a ako ho 
riešiť. Týmto projektom 
sme odštartovali úzku 
spoluprácu s akciovou 
spoločnosťou TOPGAL 
Slovensko.

✅
Zbierka vznikla 
v spolupráci 
s partnerskou 
organizáciou PIONÝR 
v ČR. V prvom roku 
realizácie zbierky sme 
nazbierali 1651 ks, ktoré 
boli hneď použiteľné, 
okolo 450 poškodených 
a tiež sa našlo 
množstvo náhradných 
skiel.

https://hbscslovakia.com/
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Fénixáci úspešní v DofE
DofE je skratka z anglického “´The Duke of Edinburgh´s International Award“, 
po slovensky „Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu“. O DofE vám ale 
nehovoríme len tak náhodou. Do tohto programu sa zapojilo aj niekoľko 
Fénixákov, konkrétne z Dubnice nad Váhom a zo Starej Turej. Minulý týždeň 
si všetci prevzali svoje ocenenia. Z Dubnice to bolo sedem dievčat – Nina 
Kubalová, Timea Mattošová, Karolína Švajdová, Natália Hermanová, Lucia 
Baďurová a Ema Ondrišáková si prevzali bronzové medaile a Barbora 
Helbychová pokračuje na zlatú úroveň. Dievčatá vzorne viedla a podporovala 
pani predsedníčka ZO Dubnica nad Váhom, Sonička Kačíková. Strieborné 
medaile si prevzali aj Nikola Hornáčková a Marek Žoldák zo Starej Turej.

Festival SolidExpo v Novej Cvernovke ☑
Festival organizovala Iuventa – slovenský inštitút mládeže v spolupráci 
s informačným servisom pre mladých Eurodesk Slovensko. Podujatie bolo 
zamerané na prezentáciu projektov solidarity a mládežníckych výmen 
realizovaných v rámci programov pre mládež: Erasmus+ a Európsky zbor 
solidarity. Stredoškoláci a vysokoškoláci mali možnosť porozprávať sa so 
samotnými realizátormi a účastníkmi projektov. Zastúpenie mala ja DO FÉNIX. 
Prostredníctvom prezentácie v Živej knižnici sme odovzdali naše poznatky 
a skúseností. Počas nej sa účastníci mohli pristaviť aj pri ich stole z celkovo 11 
možností.

Memorandum o spolupráci
V roku 2021 bolo podpísané Memorandum o spolupráci s Lekárskou fakultou 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Ústav psychológie zdravia 
a metodológie výskumu) Memorandum o spolupráci na štúdii HBSC – Health 
Behaviour in School -aged Children, teda Medzinárodnej štúdii o zdraví a so 
zdravím súvisiacim správaním 11-, 13- a 15-ročných školákov. Táto spolupráca 
trvá už niekoľko rokov a je prínosná pre obe strany najmä kvôli tomu, že téma 
zdravia nás bude sprevádzať celým rokom 2022. Predĺžili našu spoluprácu 
s českou organizáciou RADAMBUK – Radou detí a mládeže Juhočeského kraja, 
Domom detí a mládeže Beroun, a Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza, 
Geoagiu, Hunedoara, Romania a Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Podkarpacia „Pro Carpathia“, Poľsko . Predmetom a cieľom sú spoločné 
aktivity v oblasti neformálneho vzdelávania detí a mládeže, vzdelávania detí 
a mládeže, dobrovoľníkov a pracovníkov s deťmi a mládežou.

VEĽKÁ ONLINE REVOLÚCIA

S Fénixom po Slovensku
Virtuálne cestovanie po Slovensku, po základných organizáciách a stretnutie 
s priateľmi v ich rodnom kraji. S Fénixom po Slovensku, každý týždeň 
spoznávali Fénixáci iný kút Slovenska. Spolu s Fénixom cestovali po 
historických regiónoch našej krajiny a spoznávali ich pamiatky a kultúru. 
Vždy v pondelok na webovej stránke www.do ‑fenix.sk a na Facebooku čakala 
výzva, ktorá obsahovala rôzne informácie, funfacty, odkazy na zaujímavé 
stránky a jednu kreatívnu úlohu. Práve jej splnením si mohli vyskladať 
Fénixovu mapu Slovenska. Okrem toho si každý týždeň pripravovali Fénixáci 
prezentácie o svojom regióne, ktoré prostredníctvom ZOOMu každú stredu 
prezentovali na online stretnutiach.
 
Naživo s Fénixom!
V dobe, kedy nám spojenie s našimi blízkymi a priateľmi prinášajú iba sociálne 
siete, či obmedzené stretnutia v respirátoroch, všetkým chýbali spontánne 
stretnutia s ostatnými Fénixákmi. Naživo s Fénixom – pravidelné livestreamy 
na našom fénixáckom instagrame dvakrát mesačne. Mladí dobrovoľníci 

☑
Spolupráca s Národnou 
agentúrou Mládež 
v akcii funguje od 
roku 2008, keď sme 
v Snine realizovali 
náš prvý schválený 
projekt s názvom We 
in Europe – Europe in 
us. Zišli sa tam mladí 
ľudia zo Slovenska, 
Českej republiky, 
Maďarska a Poľska 
a odvtedy sa stretávajú 
na podobných akciách 
každý rok v lete.

http://www.do-fenix.sk
https://www.facebook.com/dofenix
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predstavovali zákulisie Fénixu, , predstavili inšpiratívnych dobrovoľníkov či 
priateľov, ale aj zamestnávali naše ruky a naučiť nás niečo nové! Tešiť sa mohli 
vždy na jedného hosťa s ktorým zodpovedali všetky zvedavé otázky.

Obchodovanie s ľuďmi
Webinár bol zameraný na posilnenie informovanosti pracovníkov s mládežou 
v tejto problematike a možnostiach účinnej prevencie a spolupráce pri 
riešení a týchto javov v rámci svojej pôsobnosti v práci s mládežou, na 
školách a školských zariadeniach. Viedol ho dobrovoľník DO FÉNIX a zároveň 
vedúci oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pán Ivan Hromada. Účastníci 
dostali okrem informácií aj prístup na online publikácie Každý sa môže stať 
otrokom, Pomoc obetiam domáceho násilia a Odškodnenie obetí násilných 
trestných činov.
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Sebavedomo za bezpečím
Projekt je organizovaný Radou mládeže Slovenska a podporila ho Nadácia 
pre deti Slovenska. Témou diskusie bolo sebavedomie a bezpečnosť dievčat 
a žien v mládežníckych organizáciách. Viedli ho dve inšpiratívne ženy 
z RMS – výskumníčka Katka Čavojská a projektová koordinátorka Tatiana 
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Petríkovičová. Počas veľmi príjemnej hodinky a pol sme mali možnosť vyjadriť 
svoje názory, postoje a skúsenosti z tejto oblasti, ktoré sme počas niekoľkých 
rokov nášho členstva nadobudli. Téma bezpečného prostredia pre dievčatá 
a mladé ženy je veľmi aktuálna a my ju rozhodne plánujeme otvoriť aj v našich 
aktivitách a projektoch. Sme preto radi, že naše dievčatá mohli byť súčasťou 
a dozvedieť sa niečo nové. Ich dojmy z diskusie si môžete prečítať nižšie.

„Mne osobne sa diskusia veľmi páčila. Bol to príjemne strávený čas s vami. Som 
rada aj za to, že sa konečne takéto témy začínajú riešiť. Skutočne to je môj prvý 
zážitok, kedy som mala príležitosť sa s niekým rozprávať o vlastných názoroch 
na túto tému. Ďakujem za možnosť zúčastniť sa.“

Zorka 17, ZO Spišská Nová Ves

„Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť diskusie. Spočiatku som mala 
obavy ale bolo to veľmi príjemné a uvoľnené. Je fajn sa o týchto témach 
rozprávať a rozhodne by sme sa im mali venovať ešte viac. Veľa vecí som si 
uvedomila.“

Iva 17, ZO Stará Turá

„Bol to super ZOOM a veľmi som si to užila. Rozprávali sme sa o zaujímavých 
témach a bolo príjemné počúvať aj názory starších dievčat. Bezpečnosť je 
dôležitá téma, o ktorej sa málo hovorí. Ďakujem, že som mala možnosť sa 
dozvedieť niečo nové a zároveň využiť voľný čas“

Nika 17, ZO Stará Turá

Adventný kalendár ‑ S Fénixom a Topgalom
Predvianočný projekt s názvom „Adventný kalendár – S Fénixom a Topgalom“. 
Náš kalendár bol iný v tom, že v ňom našli účastníci otázky. Otázky sa týkali 
štyroch tém a to Fénix, Topgal, Vianoce a zdravie. Celý projekt bol realizovaný 
na našich sociálnych sieťach, teda InstaTgrame a Facebooku a zapojiť sa mohol 
ktokoľvek z našich členov.

Týmto projektom sme chceli spropagovať našu činnosť a DO FÉNIX a osloviť 
prostredníctvom sociálnych sietí čo najviac užívateľov.
Prostredníctvom instagramu bolo oslovených 1863 užívateľov, 
a prostredníctvom Faceobboku 30 175 užívateľov.

„Naša výherkyňa“
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„Naši výhercovia“
 

NA CESTE KU GRANTOVÝM VÝZVAM
V DO FÉNIX PRE ZO V ROKU 2021

1. Škola inak
Prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania: Projekt zameraný 
na prepojenie niektorého školského predmetu(vzdelávacej témy) 
s neformálnym vzdelávaním, metódami neformálneho vzdelávania, 
zážitkovým vzdelávaním. Môžu tu byť aktivity: vzdelávacie aktivity, 
workshopy, školenie pre vedúcich a pedagógov, podpora tvorivej, vedeckej, 
projektovej práce detí, mladých ľudí‑ vytváranie vlastných experimentov, 
projektov a ich prezentácia.
ZO Lučivná – Mladí bádatelia
Skúmame biotopy Dubnica
ZO Handlová – Lietajúce koberce
ZO Lučivná – Zábavné tvorenie
ZO Levice – Všetci sme na ceste
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2. DOBRObranie
Grantová výzva zameraná na vedenie detí, mladých ľudí k dobrovoľníctvu 
vo svojom okolí, realizovanie nových dobrovoľníckych aktivít, spoznávanie 
dobrovoľníckych aktivít vo svojom okolí, spájanie sa s rôznymi 
dobrovoľníckymi iniciatívami.
ZO Košice Sever – Športuj s nami, si jeden z nás
ZO Vranov nad Topľou – Oáza zelene a Sadíme budúcnosť

3. IT si pripojený/ pripojená
Grantová výzva zameraná na rozvoj grafických a počítačových, technických 
zručnosti, blogovanie, tvorba videa, podpora mladých youtuberov.
ZO Košice Sever – neBezpečne na internete
ZO Dubnica – ÚSPEŠNÝ YOUTUBER
ZO Košice – ÚSPEŠNÝ YOUTUBER
ZO Devínska Nová Ves – Augustový zlet superhrdinov , Záver leta, Jesenný 
návrat superhrdinov

4. Aktívne vo voľnom čase
Grantová výzva zameraná na aktívne trávenie voľného času detí mladých 
ľudí a vytváranie spoluprác medzi základnými organizáciami. Aktivity 
môžu byť zamerané na rozvoj kreativity, podpora športových, kultúrnych 
aktivít a spoznávanie Slovenska spojeného zo zážitkovo ‑vzdelávacej 
aktivity (vytvorenie napr. poznávacej hry, mestskej hry)
ZO Levice – Outdoorová klubovňa
ZO Devínska Nová Ves – Augustový zlet superhrdinov , Záver leta, Jesenný 
návrat superhrdinov
ZO Košice – Západ Malé muškátiky v pohybe
ZO Stará Turá – Spoznávame slovenské mestá
ZO Hrabušice – Slovenský raj trochu inak

DO FÉNIX – SPOĽAHLIVÝ PARTNER V MINULOSTI I DNES

· RMS
DO FÉNIX je členom národnej organizácie Rada mládeže Slovenska, ktorá 
združuje mimovládne organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži. 
Zastrešuje občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré pracujú 
s vyše 60 000 deťmi a mladými ľuďmi.
http://mladez.sk/

· SHR
DO FÉNIX je členom Slovenskej humanitnej rady, ktorá združuje viac ako 
170 dobrovoľnícky neziskových organizácií na územi SR. Má širokú škálu 
podujatí a aktivít.
http://www.shr.sk/

· IFM ‑SEI
DO FÉNIX je členom IFM -SEI. Je to medzinárodná organizácia, ktorej cieľom 
je podporovať deti a mladých ľudí v aktivite v spoločnosti a bojovať za svoje 
práva. Členské organizácie sú rozmiestnené po celom svete. Všetky pracujú 
s mládežou. Ich hodnoty sú rovnoprávnosť, demokracia, mier, spolupráca, 
solidarita a priateľstvo. IFM -SEI poskytuje členom účasť na vzdelávacích 
podujatiach, kempoch, seminároch, či konferenciách.
https://ifm‑sei.org/en/

· DYPALL NETWORK
Členom medzinárodnej platformy DYPALL NETWORK je DO FÉNIX od roku 
2017. Platforma združuje vyše 50 mimovládnych organizácií, obcí a miest 

http://mladez.sk/
http://www.shr.sk/
https://ifm-sei.org/en/
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vo viac ako 30 krajinách. Cieľom je zapájať mladých ľudí do rozhodovania 
o procesoch na lokálnej úrovni a tak umožniť miestnym autoritám riešiť 
potreby a záujmy mládeže a zvyšovať tak aktívne občianstvo a záujem 
o komunitu. Členovia platformy sa zapájajú do spoločných projektov 
(školenia, konferencie, strategické partnerstvá), vzájomne spoznávajú svoju 
činnosť a vytvárajú partnerstvá.
http://dypall.com/

EDIČNÁ ČINNOSŤ V ROKU 2021

· VÝROČNÁ SPRÁVA DO FÉNIX ZA ROK 2020
Dostupná na: https://www.youtube.com/watch?v=0wH4aWDHkh4

· Mladý vedúci
Metodická príručka akreditovaného vzdelávania Mladý vedúci. Príručka je 
prioritne určená pre mladých ľudí, mladých vedúcich, budúcich mladých 
vedúcich a pracovníkov s mládežou. Úlohou tejto príručky je inšpirovať, 
motivovať a pomáhať mladým ľuďom pri ich aktivitách v úlohách mladých 
vedúcich.

ISBN: 978-80-89239-73-3

· Bezpečne pri práci s detským kolektívom
Obsahom publikácie sú témy súvisiace s akreditovaným programom 
„Úspešne pri práci s detským kolektívom“. Program a teda a táto publikácia 
je metodickým príspevkom DO FÉNIX pre všetkých dobrovoľníkov, 
pracovníkov s mládežou, mladých vedúcich, ktorí majú záujem a ktorí si 
chcú vedome a cielene rozvíjať kompetencie potrebné pre kvalitnú prácu 
s mládežou v oblasti BOZP.

ISBN: 978-80-89239-75-27

· Manažment riadenia detskej organizácie
Štúdiom tejto publikácie, doplnené prípadným kurzom, prednáškami, 
praktickým cvičením alebo ukážkami, nadobudnú dobrovoľníci informácie 
súvisiace s riadiacimi procesmi v občianskom združení. Bude symbolickým 
prekročením prahu k tomu, aby sa v očiach spoločnosti stali dobrovoľníci 
tými čo úspešne vedú najmladšiu a mladú generáciu žiadaným smerom, 
v očiach rodičov tými, ktorým bez obáv zverujú na starosť a do výchovy 
svoje deti a v očiach deti tými, čo sú pre nich príťažlivým magnetom, 
zaručujúcim radostné detstvo plné dobrodružných príhod a zaujímavej 
práce.

ISBN: 978-80-89239-77- 1

· Zdravie nie je klišé – pracovné zošity pre 3 kategórie
V závere roka sme pripravili novú etapovú hru zameranú na uvedomenie 
si potreby zdravého životného štýlu mladých ľudí – Zdravie nie je klišé, 
prostredníctvom ktorej sa DO FÉNIX zapojí do zberu dát pre štúdiu HBSC. 
K tejto etapovej hre boli vydané pracovné zošity , kde sú úlohy, výzvy, tipy 
zamerané na Zdravý životný štýl.

https://dypall.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0wH4aWDHkh4
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DETSKÁ ORGANIZÁCIA FÉNIX, O. Z. ĎAKUJE

PARTNEROM A PODPOROVATEĽOM ZA AKTÍVNU POMOC A SPOLUPRÁCU 
V ROKU 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Odbor mládeže MŠSV a Š SR
Iuventa – Slovenský inštitút mládeže
Národná agentúra ERASMUS+
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky, odbor prevencie kriminality
Rada mládeže Slovenska
OZ Štvorlístok deťom
IFM -SEI
DYPALL NETWORK
TOPGAL Slovensko, s.r.o.
TANAP
RVTV ROŽŇAVA
KUBO – digitálna knižnica
Človek v ohrození
Mesto Handlová
Inštitút cirkulárnej ekonomiky
COOP JLC, a.s.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Středočeská krajská organizace PIONÝR
Lions Club International
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.
Nadácia pre deti Slovenska
Pionýr z. s.
Materská škola Montesori Senec
Andrea Černá
Ladislav Szibila
Lujza Lysinová
Darcom 2% z dane
Expodom.sk

A najmä DO FÉNIX ďakuje všetkým svojim členom a dobrovoľníkom!



Tento projekt bol podporený z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR v oblasri práce s mládežou „C/2021/R/1/210083“,
ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
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Schválené Slovenskou radou Fénixu dňa 2. 4. 2022

ISBN: 978-80-89239-79-5
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