
OBČIANSKE ZDRUŽENIE 

FANTÁZIA DETÍ
„Práve detská fantázia dokáže tie najúžasnejšie veci.“



Kto sme? Čo sme? – Informácie o nás
• Sme občianske združenie Fantázia detí

• Po právnej stránke fungujeme 3 roky, tábory však uskutočňujeme už  12 rokov

• Práca s deťmi z detských domovov a s deťmi zo sociálne slabších rodín je pre nás 
zmysluplná

• Pomáhame mladým dospelým pri osamostatnení sa

• Poskytujeme sociálne a psychologické poradenstvo

• Organizujeme zážitkové a vzdelávacie aktivity

• Školíme nových animátorov

• Tábory – dobrovoľníctvo – animátorské kurzy



Naše ciele, vízie, plány...
Radi by sme zabezpečili v rámci aktivít združenia:

• 7-miestne vozidlo

• Kanceláriu na poskytovanie sociálneho a psychologického poradenstva

• fond pre súčasných „domovákov“ - vzdelanie, krúžky, rôzne kurzy

• kurzy pre budúcich animátorov, dobrovoľníkov

• zintenzívnenie práce v terénne(streetwork)

• zvýšenie pozornosti na pomoc rodinám zo sociálne slabších pomerov

• organizovanie letných a celoročných táborov pre deti a mládež

• semináre pre mladých dospelých v detských domovoch

• prácu s bývalými „domovákmi“ ako súčasť organizácie



Kancelária
- Ktorá bude slúžiť na poskytovanie 

sociálneho a psychologického 
poradenstva pre našich klientov

- Na uskladňovanie materiálnych vecí 
potrebných na chod táborov

- Na plnenie úloh občianskeho 
združenia – písanie projektov, 
konzultácie s detskými domovmi 
a pod.

- - na zvýšenie efektivity práce



Motorové 7 
miestne vozidlo

- Na zvýšenie efektivity práce s deťmi
a mladými dospelými  je pre nás 
dôležité zaobstarať si 7-miestne 
motorové vozidlo

- Zjednodušenie cestovania po 
Slovensku za účelom systematických 
návštev detských domovov

- Pomoc mladým dospelým pri odchode 
z detského domova – pri hľadaní 
stáleho zamestnania, vybavovaní 
sociálnych záležitostí, a pod.



Kurzy pre budúcich 
animátorov, 
dobrovoľníkov

- Kurzy a prípravy na prácu s deťmi z 
detských domovov sú viac než dôležité

- Učíme sa ako správne pristupovať k 
tejto cieľovej skupine

- Ako vhodne reagovať v problémových 
situáciach

- Absolvovanie kurzu prvej pomoci



Streetwork

- Zintenzívniť prácu v teréne

- V rámci sociálneho poradenstva

- Návštevy detských domovov počas 
celého roka

- Pomoci mladým dospelým pri hľadaní 
stabilnej práce/ vybavovaní sociálnych 
záležitostí

- Pomoc opusteným matkám s deťmi

- - Akcie, výlety, kultúrno-vzdelávacie 
udalosti



Fond pre 
súčasných 
domovákov
- kde financie použijeme na:

- zlepšenie a skvalitnenie  
vzdelania 

- záujmové krúžky, kde sa dieťa 
formuje a má vhodne vyplnený 
voľný čas po škole

- rôzne kurzy- kde sa môžu 
zlepšiť vo svojich schopnostiach 
a zručnostiach najmä mladí 
dospelí



Letné a celoročné tábory pre deti 
a mládež
• Aby nadobudli pocit, že niekam

patria

• Vytváranie nových priateľstiev -
integrácia

• Možnosť sebarealizácie v kolektíve-
tímová práca

• Uvedomenie si samých seba –
sebaprijatie

• Rozvoj kreativity, hľadanie talentov

• Deti na táboroch systematicky 
formujeme



Semináre pre 
mladých dospelých 
v detských domovoch

Semináre kde ...

...sa bude rozprávať o finančnej 
gramotnosti

...sa učíme, ako prijať samého 
seba a mať sa rád

...sa zaujímavými formami 
dozvieme ako to chodí v 
bežnom živote



Práca s bývalými 
„domovákmi“
- Aby tvorili súčasť našej organizácie

- Vzdelávali ich v oblasti sociálnej práce

- Učili ich ako učiť ostatných

- Formovať ich  správnym smerom



Kontakt
Na splnenie našich vízií a plánov budeme potrebovať Vašu pomoc.

V prípade záujmu o konkrétnu pomoc sa neváhajte na nás kedykoľvek obrátiť!

O našich aktivitách sa môžete dočítať viac na našej webovej stránke 
www.fantaziadeti.sk alebo na facebookovej fanpage – O.Z. Fantázia detí. 
Kontakt: 0908/385 547, fantaziadeti@gmail.com 
Číslo účtu: SK3509000000005108970749 

Za každý príspevok Vám v mene detí veľmi pekne Ďakujeme.

S úctou,

Fantázia detí


