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Kto sme: 
Občianske združenie Fantázia detí je mimovládnou dobrovoľníckou organizáciou pôsobiacou 

v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci sociálne slabým rodinám.  Zameriava sa na podporu 

a rozvoj detí v CDR, na prácu so sociálne slabými a ohrozenými rodinami, na pomoc slobod-

ným mamičkám v núdzi a pomoc a sprevádzanie mladých dospelých po odchode z CDR. Za-

bezpečujeme potravinovú pomoc a materiálno-technické vybavenie podľa aktuálnej potreby. 

Realizujeme vzdelávacie a odborné semináre, školenia pre odborný tím a našich dobrovoľní-

kov. Svoju víziu prakticky a odborne presadzujeme už 5 rokov. Prvoradým záujmom organizá-

cie je skvalitniť život detí v CDR a sociálne slabých a ohrozených rodinách, o čo sa usilujeme 

ako na individuálnej, tak na celospoločenskej úrovni. 

 

Štatutár: 
Volám sa Ján Herák. Vždy som pociťoval túžbu pomáhať druhým. Od malička som bol veľmi 

bláznivý a akčný, rád som spieval, sám som organizoval rôzne akcie, aktivity a neskôr tábory 

aj pre deti z detských domovov. Problematika opustených detí mi je veľmi blízka a preto som 

sa rozhodol založiť vlastné OZ a pomáhať deťom a rodinám. Úspešne som dokončil Vysokú 

školu v odbore Sociálna práca a teraz si robím veľký doktorát. Občianske združenie funguje už 

5 rokov a spolu so svojim tímom odborne a legislatívne zlepšujeme kvalitu života detí a mla-

dých dospelých v CDR, pomáhame slobodným mamičkám, ľuďom bez domova i rodinám 

v núdzi.  

 

Naša filozofia: 
Sme presvedčení, že dieťa potrebuje pre zdravý psychosociálny vývoj prostredie úplnej rodiny. 

Len tak môže naplniť svoje potreby a zažiť bezpečnú vzťahovú väzbu, ktorá je základom kva-

lity neskorších vzťahov a komunikácie. Stabilné a priaznivé rodinné prostredie dokáže adek-

vátne rozvíjať osobnosť dieťaťa, zveľadiť jeho potenciál a pripraviť ho na vstup do širšieho 

sociálneho kontextu. Pokiaľ to nie je možné, považujeme za potrebné zabezpečiť dieťaťu adek-

vátne bezpečné a trvalé riešenie. 

 

Naše hodnoty: 
Občianske združenie Fantázia detí uznáva a rešpektuje dôstojnosť každého človeka, a to od 

jeho počatia. Pri všetkých svojich aktivitách má vždy na zreteli najvyšší záujem dieťaťa. Rodinu 

chápe ako prirodzené bezpečné prostredie pre život dieťaťa a nezabúda ani na význam  

súrodeneckých vzťahov a širšieho príbuzenstva. S veľkou úctou a rešpektom pristupuje k dob-

rovoľníkom, ktorí venujú svoj voľný čas bez nároku na odmenu a napĺňajú potreby detí a mla-

dých dospelých. Váži si všetkých svojich členov, zamestnancov, spolupracovníkov,  

donorov a dobrovoľníkov.   

 



NAŠE AKTIVITY A PROJEKTY 

A/ Staráme sa o deti žijúce v CDR 

Staráme sa o deti v CDR (bývalé detské domovy). Celoročne pre ne organizujeme voľnočasové 

rozvojové a vzdelávacie aktivity. Rozvíjame ich osobnosť, prostredníctvom dobrovoľníckeho 

programu im ponúkame priateľské väzby a motivujeme ich k tomu, aby sa venovali  

zmysluplným činnostiam – vzdelávaniu, umeniu a športu. Vytvárame priestor pre spájame  

súrodencov, ktorí vyrastajú oddelene v rôznych CDR na Slovensku.  

Programy a aktivity, ktoré pre deti robíme: 

- Dobrovoľnícky program - dlhodobý dobrovoľnícky program, ktorý poskytuje deťom 

podpornú vzťahovú väzbu.  

- Talentové súťaže – deti majú možnosť pred známymi umelcami ukázať svoj talent a  

pokiaľ ho majú mimoriadny, naši umelci veľmi radi osobne podporujú tieto aktivity, 

radi si s deťmi na pódiu zaspievajú, zatancujú. Máme veľa podporovateľov a priateľov 

práve z umeleckej branže. 

- Športové olympiády – súťažné hry v atletických a loptových disciplínach.  

- Rozvojové a vzdelávacie pobyty – jednodňové, viacdňové a týždenné pobyty  

so špecifickým programom posilňujúcim ich pozitívne schopnosti a kompetencie, sú to 

podujatia poskytujúce čas na sústredenú prácu i nadväzovanie nových priateľstiev me-

dzi deťmi samotnými, ale aj medzi deťmi a dospelými. 

- Poskytovanie sociálneho, právneho a psychologického poradenstva – ambulantnou i  

terénnou formou 

 

Postrehy detí: 

„Bol to najlepší tábor, na akom som kedy bola. Spoznala som tam ľudí, ktorí sú úžasní a sú po 

mojom boku, ľudí, ktorí majú neskutočné srdiečka. Tábor mi dodal energiu a pocit, že mám 

robiť to, čo ma robí šťastnou. Som veľmi rada, že som tam mohla byť.“ 

                                                                                                                          Daniela, 10 rokov 

 

„Pre môj ďalší život bol tábor veľmi obohacujúci, spoznala som mnoho zaujímavých ľudí. 

Utvrdila som si presvedčenie, že tanec je pre mňa jedna z najdôležitejších vecí v živote a chcela 

by som sa mu ďalej aktívne venovať.                                                                   

                                                            Alžbetka, 13 rokov

                                                                             

„Z tábora sa mi nechcelo odísť, spoznal som tu perfektných ľudí a ďakujem za dobrodružstvá 

ktoré som počas tohto tábora mohol zažiť.“ 

                      Dominik, 15 rokov 



B/ Poskytujeme konkrétnu pomoc a poradenstvo mladým dospelým  

po odchode z CDR 

 

Mladý dospelý je podľa zákona dieťa, ktorý časť svojej minulosti strávil v CDR a teraz ho má  

opustiť a osamostatniť sa. Keď však vidíme tie deti, ktoré odchádzajú do života nepripravené 

na to, čo ich čaká, termín mladý dospelý nie je úplne presný. Sú to veľké deti, ktoré sa boja. 

Boja sa svojej budúcnosti, osamelosti, neveria vo svoje schopnosti a zručnosti. Preto pracujeme 

s nimi ešte pred odchodnom s CDR a sme sprievodcami v začiatkoch ich samostatnosti.  Nájdu 

u nás to, čo sa na ulici ťažko hľadá – pomoc a radu kompetentného blízkeho. Keďže mnoho 

dobrovoľníkov sú bývalí domováci tiež, mladí dospelí u nich nachádzajú potrebnú podporu 

a porozumenie.  

 

Služby, ktoré poskytujeme: 

- Poradenstvo - v rešpektujúcom vzťahu ponúkame mladým dospelým sociálnoprávne a 

psychologické poradenstvo.  

- Sprevádzanie - rozvíjame mladých dospelých a ponúkame im vedenie pri postupnom 

nadobúdaní optimálnych sociálnych, pracovných a rodinných návykoch.  

- Konkrétna pomoc - adresná materiálna a finančná pomoc v naliehavých prípadoch. 

- Spolupráca s Domovami na polceste – máme výbornú spoluprácu, v prípade potreby 

oslovujeme ubytovacie zariadenia, kde mladí dospelí nájdu dočasné bývanie i potrebnú 

sociálnu asistenciu.  

 

„ Pri stretnutiach s domovákmi nájdeme vždy riešenia na daný problém, keď sme spolu cítime 

pohodu, spokojnosť, a zažívame kopec srandy, ako keby sme boli opäť spolu v detskom do-

move.“ 

Adriana, Nitra 

 

 

„Vytvorenie  platformy aktuálnych potrieb detí v CDR, ale i nové nápady v záujme zlepšovania 

kvality života všetkých mladých dospelých ma nesmierne tešia. Naše skúsenosti ukazujú, že  

z mladých dospelých, ktorí sa včas podchytia vyrastajú šikovní mladí lídri schopní riadiť  

projekty a aktivity.“ 

Aďo, Žitavce 

 

 



C/ Pracujeme so sociálne slabými a ohrozenými rodinami  

Pracujeme so sociálne slabými a ohrozenými rodinami, v ktorých môže dôjsť k vyňatiu dieťaťa. 

Považujeme za kľúčové zachovať integritu  a kontinuitu života dieťaťa. Preto sa usilujeme, aby 

deti nemuseli svoje rodinné prostredie vôbec opúšťať. V roku 2020 sme poskytli konkrétnu 

pomoc, poradenstvo, sprevádzanie a krízovú intervenciu viac ako 200 rodinám v núdzi. Aby 

sme im poskytli adekvátnu odbornú pomoc, spolupracujeme s odborníkmi po celom Slovensku.  

 

Služby, ktoré poskytujeme: 

- Terénna sociálna práca - pracujeme so sociálne slabými a ohrozenými rodinami v ich 

vlastnom prostredí a systematickou starostlivosťou tak predchádzame krízovými situá-

ciám. Naši odborní spolupracovníci majú na prvom mieste záujem dieťaťa. 

- Poradenstvo a sprevádzanie - poskytujeme klientom sociálne a psychologické poraden-

stvo, dlhodobé sprevádzanie a asistenciu. 

- Krízová intervencia - stojíme pri rodinách v krízových situáciách a aktivujeme ich sily 

a zdroje nevyhnutné na prekonanie nepriaznivého stavu.  

- Pobytové podujatia - realizujeme pobyty pre deti so špecifickým programom posilňujú-

cim ich pozitívne schopnosti a modely správania sa.  

- Konkrétna pomoc rodinám - v naliehavých prípadoch poskytujeme rodinám potrebnú 

potravinovú a hygienickú pomoc, zdravotnícky materiál, lieky, zabezpečujeme deťom 

školské pomôcky. 

 

„Práca s biologickými rodinami priniesla aj tento rok svoje ovocie. Sme veľmi vďační našim 

pracovníkom i spolupracujúcim úradom za ich zaangažovanosť pri riešení sociálnej situácie 

rodín, ktoré sa o svoje deti dokážu postarať, ak im poskytneme náležitú pomoc a podporu.“ 

 

Jana, Bratislava 

 

D/ Vzdelávame a supervidujeme dobrovoľníkov pre prácu s deťmi 

Mladým ľuďom, ktorí sú ochotní nezištne pomáhať na úkor svojho voľného času sa väčšinou 

hovorí dobrovoľníci. Dobrovoľníctvo je veľmi vzácne a bez dobrovoľníkov by tretí sektor ne-

mohol existovať. Okrem ochoty pomáhať sú títo mladí ľudia deťom, mladým dospelým i rodi-

nám vždy nablízku. Priateľstvá v CDR môžu byť na celý život, ale priateľstvo s niekým mimo 

CDR obohatí život opusteného dieťaťa o celkom novú hodnotu. Je však veľmi dôležité, aby 

dobrovoľníci svojim kamarátom dobre rozumeli, aby pochopili ich zranenia a spôsoby, ako sa 

s nimi vyrovnávajú. Teší nás, že z bývalých domovákov sa stávajú naši dobrovoľníci, pretože 

len tí, ktorí zažili stratu, smrť a opustenie svojich rodičov najlepšie vedia pochopiť deti s rov-

nakým alebo podobným osudom. Preto je pre naše OZ dôležitá aj supervízia našich dobrovoľ-

níkov, je to aj dôležitá súčasť prevencie pred vyhorením.  



E/ Sieťujeme odborníkov pre prácu s deťmi, mladými dospelými a rodinami 

O dieťa sa v prvom rade starajú a chránia ho rodičia. Ak ale ich starostlivosť zlyháva, vstupujú 

do osudu dieťaťa štátne inštitúcie, špecializované zariadenia, kompetentné organizácie a odbor-

níci. Robia to v dobrej vôli, ale zásah do prirodzeného tkaniva rodiny je vždy chúlostivá zále-

žitosť. Našou snahou je, aby sme pri práci s tak zraniteľnou skupinou mali dostatok odborných 

spolupracovníkov z rôznych oblastí. Vďaka spolupráci s MPSVaR SR, Ústredím práce, sociál-

nych vecí a rodiny, Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domovov, Vysokou školou 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety meníme krok po kroku kvalitu života detí a mladých 

dospelých.  

 

F/ Robíme osvetu 

Vieme, že verejná mienka je prelietavej povahy. Svojimi podujatiami a osvetou problematiky 

u laickej i odbornej verejnosti neustále pripomíname, že život detí, mladých dospelých ale aj 

sociálne slabých a ohrozených rodín zostáva stále aktuálnym a veľkým problémom. Točíme 

videá a prinášame posolstvá detí a mladých dospelých o ich aktuálnych problémoch, ponúkame 

kompetentným možnosti riešenia a pomoci našej cieľovej skupine. Zúčastňujeme sa aktívne aj 

pasívne odborných konferencií a seminárov, kde sa rieši problematika a možnosti riešenia prob-

lémov našej cieľovej skupiny. 

 

G/ Kontakty  

O.Z. Fantázia detí 

Mliekarenská 10 

824 92 Bratislava 

IČO: 50073028 

IBAN: SK3509000000005108970749 

právna forma: Občianske združenie 

email: fantaziadeti@gmail.com 

Dátum vzniku - zápisu organizácie do príslušného registra: 02.12.2015 

Registračné číslo z príslušného registra: VVS/1-900/90-47458-1 

štatutár organizácie: PhDr. Ján Herák 

telefón: 0908 385 547 

E-mail: fantaziadeti@gmail.com 
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