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Oz Bublina
Svet vo svete...
Raz dávno, v roku 2011, sa skupinka nadšencov rozhodla, že chce od 
života niečo viac. Niečo viac dostať a zároveň aj niečo viac dať. Že 
svoje životy chce nielen prežívať, ale aj žiť. A žiť naplno, plniť si sny, 
no nielen sami pre seba, ale po boku detí, ktorých cesta životom nie je 
dláždená vlastnou detskou izbou a milujúcimi rodičmi. Po boku detí, 
ktoré vyrastajú v detských domovoch. Tak sme začali písať svoj vlastný 
príbeh. Príbeh vlastného sveta, sveta vo svete, OZ Bubliny. Bublina 
symbolizuje niečo výnimočné, nachádzajúce sa síce v bežnom svete, 
ale predsa iné.  Chránené krehkým obalom. Tak krehkým ako záujem, 
bytie tu pre druhých, či vytvorenie si vzťahov a mať rád,  môže byť...
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Čo robí taká Bublina
a aké má ciele?
Hlavný cieľ našej organizácie vnímame v trávení toho najcennejšieho, čo 
v našich životoch máme, nášho času s deťmi z detských domovov. Už 
9 rokov trávime neskonalé množstvo času prípravami a organizovaním  
táborov, splavov, lyžovačiek, poznávačiek,  výletov a víkendoviek = BYŤ 
SPOLU A MAŤ RÁD.
Ďalším z našich cieľov je zameriavanie sa  na rozvoj detskej osobnosti, 
na rozvoj rôznych zručností a získavanie nových vedomostí, na rozvoj 
kompetencií v tematike poskytovania prvej pomoci, empatie, asertivity, 
komunikácie či motivácie. Na podporu sebahodnoty u detí z detských 
domovov a budovanie osobnosti prostredníctvom zážitkových aktivít 
a modelových situácií s pomocou neformálneho vzdelávania, priamej 
skúsenosti a zázrakov :) = UČIŤ SA A ZAŽÍVAŤ.
Náš ďalší cieľ je spoznávať nové miesta, rozširovať obzory, dávať deťom, 
ktoré väčšinou navštevujú špeciálne školy, vždy nové podnety, chvíle a 
možnosť spoznať Slovensko a keď sa podarí, tak aj svet = ROZŠIROVAŤ 
OBZORY A CESTOVAŤ.
Ďalším z našich cieľov je, aby naše deti pochopili, že sú rovnako 
jedinečné a schopné, ako všetky ostatné deti. Podstata Bubliny nie 
je vo výletoch či táboroch. To základné je dať deťom to najcennejšie, 
čo máme - svoj čas, lásku a ukázať im smer. Priviesť ich k pochopeniu 
vlastnej hodnoty a ceny. K pochopeniu základného pravidla v živote – 
keď niečo veľmi chcem a urobím pre to všetko, tak to môžem dosiahnuť.. 
= NAPREDOVAŤ A NEVZDÁVAŤ SA.

A v stanovách nášho občianskeho združenia to máme takto:

1. príprava, organizácia a koordinácia zážitkových pobytov a 
jednodňových podujatí,

2. príprava a organizácia školení,

3. podpora rozvoja emocionálnych a sociálnych zručností detí, 
vyrastajúcich v náhradnej starostlivosti,

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.
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Dospelí, ktorí nezabudli na to,
aké je to byť deťmi..
Bublina je pre deti. Je o deťoch, o hre, o zážitkovej pedagogike, o snoch,  
o momentoch, zázrakoch, čarovných chvíľach a nových zážitkoch, 
objatiach a o všetkom tom, čo chceme dať „navyše“ do života deťom z 
detských domovov... No ak by nebolo dospelých, ktorí nezištne venujú 
svoj čas i kusisko seba, nič z toho, čo robí Bublinu svetom vo svete 
pre deti z detských domovov, by nebolo. Tie zázraky totiž musí niekto 
vyčarovať, zabezpečiť, zohnať peniažky, vybaviť ubytovanie, do detailu 
naplánovať, vymyslieť hry, nakúpiť materiál... O detičky, ktoré prídu, sa 
musí niekto postarať, ráno ich budiť, v noci s bozkom na čelo uložiť a 
trilión aktivít medzi tým. A preto vesmír, Boh, osud, pomenujme si to 
ako chceme, spojil tých, ktorým záleží... Niektorí prišli hneď na začiatku 
roku 2011 a kráčajú s nami dodnes, iní prišli len pred chvíľou a zapadli 
ako puzzle...
V dnešnej uponáhľanej, konzumnej dobe, kde je najvzácnejšou 
premennou čas a druhou najvzácnejšou premennou sú peniaze (za 
ktoré sa ten čas ale kúpiť nedá), a každý žije pre samého seba, je veľmi 
náročné nájsť ľudí, ktorí sú ochotní byť tu pre druhých. Ďakujeme za 
každého jedného „dospeláka“, ktorý patril/ patrí/ a bude patriť do 
nášho sveta.  
Sme neskonale vďační, že takíto ľudia sú, a že sú našimi dobrovoľníkmi, 
že veria nielen na zázraky, ale aj na deti z detských domovov.

Dobrovoľníci: 
Mgr. Martinka Danišková
Tomáško Prostredník
Mgr. Jožko Nováček
Tiborko Skala
Mgr. Matej Kotian
Ing. Samko Forus
Mgr. Janka Kubíková, PhD.
Mgr. Ondrík Mikuláš
Lacko Vontszemu
Mgr. Vierka Horňáčková
Mgr. Kristínka Miševová
Bc. Jakubko Dolán
Bc. Kristínka Valková

Ivko Páleník
Bc. Magdalénka Petreková
Rosťa Steit
JUDr. Stanka Jánošíková
Ing. Matúško Hlava
Mgr. Natália Tománková  
Ing. Linda Rozenbergová
Mgr. Katka Práčková, PhD.
Števko Vígh     
Paľko Gašpár
Mgr. Saška Lenyelová
Mgr. Tánička Husárová
Bc. Jakubko Jasaň
Matej Michalčík

Štatutárny zástupca a predseda:
PaedDr. Miroslava Jánošíková

Členovia:
Ing. Miško Kocian
Mgr. Art. Janko Gajdoš
Bc. Barborka Jagelková
Mgr. Evička Gajdošová
Bc. Gabriela Horňáčková

Personálne obsadenie
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Táborová činnosť za rok 2020

Mimotáborová a projektová 
činnosť za rok 2020
Silvester 2019/2020 – SOITRON –  opäť spolu 
8.12. 2019 – 4.1. 2020
Túžili sme, priali sme si a spravili sme všetko pre to... a boli sme opäť spolu! 
Na úžasnej Silvestrovskej lyžovačke! Uskutočnenej vďaka finančnej 
podpore zamestnaneckého projektu spoločnosti SOITRON v termíne 
28.12.2019 až 4.1.2020. Vďaka štedrému daru bývalého generálneho 
prokurátora Slovenskej republiky, človeka s obrovským srdcom pre naše 
deti. Vďaka zamestnaneckým hodinám spoločností DELL a AT&T. Vďaka 
darom, ktoré sme dostali. Vďaka neskonalej trpezlivosti, láskavosti 
a ochote úžasného SKI KRAHULE. Dostali sme všetko, po čom sme 
túžili. Vymodlený sneh, úžasné ubytko a stravu a to hneď pod svahom s 
lanovkou (ktorú sme si roky priali, aby sme nepadali z vlekov :)), bazén 
a saunu vďaka Skalka Relax centru. Chodil knižkový Ježiško, ďakujeme 
Vám priatelia! Chodil Mikuláš – ďakujeme Vám Mikuláši naši! Vďaka 
úžasnej ochote a štedrosti  spoločnosti Textil House sme mali všetci 

Kino s AT&T
Ďalší krásny večer v kine s našimi 
deťmi vďaka spoločnosti AT&T, 
od ktorých sme dostali lístky. 
Bolo nám super, ďakujeme.

V roku 2020 sa prvýkrát v histórii nášho občianskeho združenia 
neuskutočnil letný tábor :(. Z dôvodu pandemickej situácie a do 
poslednej chvíle nejasných opatrení.

od ich Ježiška overalčeky! Vďaka láskavosti a štedrosti spoločnosti M 
Promotions sme mali čiapko šály s nádherným logom. Vďaka SKI SERVISU 
BEKR sme mohli mať lyže a bordy tip top! Vďaka naším kamošom mohli 
mať naše deti kopec sladkostí, detských šampusov, punču, koláčikov, 
sladkostí, slaností, balónov prianí, ohňostrojov, prskaviek, hier, kvízov a 
úžasných aktivít a neopakovateľných chvíľ. Vďaka našim vedúcim vedia 
už všetky deti lyžovať a snowboardovať! Obrovská vďaka za lyžiarske 
základy inštruktorke Miške z Krahúľ. Ďakujeme za zdravotný dozor 24/7 
a ukážky prvej pomoci RESCUE ZDRAVOTNEJ SLUŽBE. Sme vďační a 
šťastní... Lebo sa nám podarilo, vďaka podpore celého sveta a anjelov, 
ktorí opäť stáli po celý čas pri nás, zažiť prenádherný Silvester s deťmi, 
ktoré milujeme!
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Bubliňácky splaF no. 4 – 26.6.2020 - 28.6.2020 
Vypriaty, vymodlený a vyčarovaný úžasný SPLAV č. 4.. Nie vždy idú 
veci ľahko, ale táto naša akcia bola opäť raz dôkazom toho, že keď 
si niečo veľmi želáme, robíme to z lásky a urobíme pre to maximum, 
podarí sa. Víkend 26.-28.6.2020 a úžasný Malý Dunaj patrili nám! 
Bohužiaľ v menšom počte, ale patrili. „Milión“ km na vode, rozohnané 
mraky, úžasné hry, jogové rozcvičky, rozhovory, opekačky, smiech, 
radosť, láska... fantastické deti i naši vedúci, zobúdzal nás spev vtákov 
a uspávalo šumenie vody... Prenádherný víkend, taký za odmenu, po 
tom všetkom. Neskonale ďakujeme za toleranciu, láskavosť a podporu 
Nike a Lacimu Krechniakovcom, od ktorých sme mali nielen úžasné 
loďky, ale aj pomoc pri trase, a neskonalú podporu a motiváciu vo 
chvíľach, keď to išlo ťažko! Neskonale ďakujeme Peťovi Petríkovi a jeho 
Splav ma v prekrásnom táborisku v Novej Dedinke, kde sme mohli 
prespať v naozaj krásnom, čistom a výnimočnom prostredí. Ďakujeme 
za pomoc a podporu, nanuky, palice na spájanie lodiek a to všetko 
ZADARMO! Tiež ďakujeme reštaurácii Ister v Jelke, kde sme mali úžasný 
obed, mega polievku s vyprážaným syrom a tiež všetko ZADARMO! 
Ďakujeme za druhú noc na Ranči u Pala, výbornú pizzu s dovozom 
a zľavou z pizzérie v Jelke a pristátie v krásnych Potônskych lúkach. 
Tento splav sa mohol uskutočniť aj vďaka dobrovoľníckym hodinám 
zamestnancov spoločností Dell a At&T. Za zdravotný dozor ďakujeme 
Rescue zdravotnej službe. Svet je pekné miesto a žijú v ňom dobrí, 
láskaví a štedrí ľudia. ĎAKUJEME za tento vzácny čas.

Bublina v Tatrách – 17.8.2020 - 21.8.2020 
Bublina mieni, situácia leta 2020 mení... no láska, sny a túžba byť 
SPOLU s našimi deťmi, s vytrvalosťou, urobením všetkého a s anjelmi, 
ktorí pri nás opäť stáli = čarovných 5 dní v krásnych Vysokých Tatrách. 
V termíne 17.– 21.8. 2020 sa našim domovom stala turistická ubytovňa 
Viola vo Veľkej Lomnici – neopísateľná vďaka pánovi majiteľovi a celému 
personálu za úžasné miesto, fantastickú stravu a nekončiacu ochotu 
za úžasnú cenu. Zažili sme toho neúrekom – veď sme mali len 5 dní, 
no iba v Bubline sa dá za 5 dní zažiť VŠETKO! Cesta vláčikom, super 
Tatrabob, krásny čas strávený v Tricklandii. Ďakujeme za úžasný zážitok 
a zľavu, vďaka ktorej sme si mohli dovoliť prísť! A potom hor sa na 
Hrebienok... Počasie nám doprialo vyskúšať si aj pršiplášte, v kríkoch sa 
skrýval jeleň, hučal vodopád, nádhera všade naokolo, i v rozhovoroch a 
čase, ktorý sme spolu strávili. Ďalším skvelým zážitkom bola návšteva 
Aquacity Poprad, kde sme sa vyplávali, vytobogánovali, vybublinkovali 
a vyblbli do sýtosti. Ďakujeme za úžasnú zľavu, aj vďaka ktorej sme 
mohli prísť. Aquapark by niekomu mohol stačiť, ale Bubline NIE! Hor sa 
do Laser Arény Poprad vo Svite. Aj Tu bolo mega úžasTne! Ďakujeme 
za tento super zážitok a zľavu! Stačí? NIE! Čakala nás ešte nočná hra, 
kde sme sa ponorili do príbehu „zlých“ drakov... Naučili sme sa, že nie 
všetko temné je zlé...I to, že ak druhí niečo považujú za zlé, nemusí 
to byť zlým pre všetkých. My sme dali slobodu bielemu drakovi, a on 
nám vzal to, čo trápilo naše duše... A potom sa z  nás stali TURISTI! 
Ale takí naozajstní. Super zážitok z lanovky (lebo aj to sa musí, keď si 
v Tatrách) a potom šup ho na Predné Solisko (2117 m.n.m), niekto po 
dvoch, niekto po štyroch, niekto rýchlejšie, niekto pomalšie, ale zvládli 
sme to hore VŠETCI! S hrdosťou sme chrúmali rezne na vrchole štítu 
a obzerali sa na tú nádheru naokolo – na štíty, hory, údolia, lesy, ale 
i úžasné deti a vedúcich, i úplne cudzích ľudí – všetci sa tešili, že to 
dali. A potom šup na Štrbské Pleso, kde bolo tiež veľmi krásne. Večer, 
zmorených a šťastných, nás ešte čakali hry. Posledný deň Bubliny 
v Tatrách patril vzdelávaniu sa. Ďakujeme pánovi Igorovi zo štátnych 
lesov TANAP-u za super interaktívne eko hry, zaujímavú prednášku o 
medveďoch. Ďakujeme za probono návštevu múzea 
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TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Našich 5 dní v Tatrách ubehlo ako 
voda... a bolo nám užasne! S vďakou a pokorou za všetko to úžasné, čo 
sme mohli s našimi deťmi zažiť, za všetko, čo sme im mohli ukázať, za 
láskavých a ústretových ľudí a nádheru našich hôr. Bez problémov, bez 
úrazov, s láskou, nádherne a SPOLU! Zdravotný dozor zabezpečovala 
Rescue zdravotná služba, a na toto všetko sme mali vďaka financiám 
z dobrovoľníckych hodín zamestnancov z AT&T a Dell prostredníctvom 
YC.

Mikuláš 2020 
Aj v tomto zvláštnom roku chodil Mikuláš – ako by to bolo, aby nechodil, 
aj so škriatkami, čertami a anjelmi :). K detičkám, ktoré boli ďaleko, do 
všetkých CDR, s ktorými spolupracujeme, išiel Mikuláš mikulášskou 
poštou.

Mikuláš No. 1 – CDR 
Studienka – 4.12. 2020

Mikuláš No. 2 – CDR Piešťany – 7.12.2020
“poštový Mikuláš”

Vzdelávacia činnosť v oblasti PRVEJ POMOCI 
v spolupráci s RESCUE ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Ľudský život je to najcennejšie. A preto považujeme za nevyhnutné a 
strašne dôležité učiť naše deti i našich dobrovoľníkov, ako ho zachrániť. 
Už roky intenzívne spolupracujeme so spriateleným občianskym 
združením RESCUE ZDRAVOTNÁ  SLUŽBA.

Všetci naši dobrovoľníci prešli v rokoch 2015 a  2018  tridsaťtri 
hodinovým kurzom Prvej pomoci v Červenom kríži. Lebo trávime more 
času s deťmi. Ak by sa niečo stalo (čo sa nikdy nestane), musíme vedieť 
zareagovať, poskytnúť prvú pomoc, zachrániť život. Či už dieťaťu, ktoré 
je nám zverené, alebo komukoľvek, kdekoľvek, kedykoľvek. 

Bez poskytovania prvej pomoci a modelových situácií zranení 
najrôznejšieho typu sa neobišla ani jedna akcia nášho občianskeho 
združenia  počas roku 2020. Na každej jednej akcii, čo sme počas 
tohto čudného roku plného obmedzení mohli urobiť,  sme s láskou (a 
krvou) pripravovali naším deťom situácie, v ktorých museli oni sami 
zareagovať, ošetriť, poskytnúť prvú pomoc...

Lebo ľudský život je to najcennejšie a každý jeden človek na tomto 
svete by podľa nás mal vedieť poskytnúť prvú pomoc. Mal by vedieť 
zachrániť ľudský život. My to naše deti učíme. S láskou. Stále. Do 
nemlátom. A budeme v tom pokračovať. A veríme, že raz, keď bude ich 
pomoc  niekto potrebovať,  budú to vedieť...
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Hospodárske výsledky za rok 2020

52.7%

1.5%

42.5%

3.2%

SPOTREBA MATERIÁLU (lieky, tvorivý materiál, športové potreby, hry, kostýmy, darčeky, 
sladkosti, pitný režim, strava).....11552,58€

NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU (tričká, šnúrky, náramky, odznaky, web, mobil).....338,24€

OSTATNÉ SLUŽBY (strava, ubytovanie a doprava počas táborov, víkendoviek 
a výletov).....9322,16€

INÉ OSTATNÉ NÁKLADY......698,3€

Náklady spolu: 21 911,28 €
19.87%

33.91%
12.32%

0.03%

33.87%

TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB (tábory, víkendovky, výlety).....2955€
PRIJATÉ DARY......5044,60€
DOTÁCIE....1833,21€
OSTATNÉ VÝNOSY....4,02€
PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE.....5038,03€

Výnosy spolu: 14 874,86€

Výsledok hospodárenia:
Pred zdanením: -7 036,42€
Po zdanení: -7 036,42€
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Obrovské ďakujeme, bez anjelov by to nešlo! 
Koniec roka a silvestrovská lyžovačka na prelome rokov 2019/2020 sa 
mohla uskutočniť vďaka výnimočnej, ale zároveň opätovnej podpore 
spoločnosti SOITRON formou zamestnaneckého projektu „Opäť spolu“.

Rok 2020 nám priniesol vzácne partnerstvo so spoločnosťou IKEA, 
vďaka ktorému sme získali finančné prostriedky na ďalšie splnené sny. 
IKEA totiž robí super veci (okrem nábytku :) ) Spoločnosť IKEA už 
šiesty rok vyzvala deti po celom svete, aby sa zapojili do súťaže Malý 
dizajnér, kde kreslia svoju vysnívanú hračku. Tentokrát prišlo 71 000 
kresieb z celého sveta a do šestky víťazných návrhov sa prebojovala 
aj roztomilá a originálna kresba zo Slovenska. Len 10-ročné dievčatko 
z Trnavy, Majka, ohúrilo porotu tak, že jej návrh hračky sa zhmotnil 
do reality a predával sa po celom svete. Výťažok z predaja poputoval 
k nám. Premenil na sa krásny projekt „Trochu inak“. Zatiaľ sme stihli 
zrealizovať polovicu projektu a tou bol 4. bubliňácky splav – 3 dňový 
pobyt v prírode na Malom Dunaji s kopou enviromentálnych aktivít. 
Úžasná víkendovka v eko centre Zaježová s úžasným enviromentálnym 
programom nás ešte čaká.

RÚŠKA – počas tohto roku sme mali možnosť rozdať, odniesť, či poslať 
do detských domovov kopu rúšok. Ďakujeme za ne: Danke Petríkovej, 
Stanke Jánošíkovej, Veron Ke z kvantovky, Kristínke Miševovej a Robkovi 
Michalákovi a spololočnosti Roberto Lucca.

POČITAČE -  táto doba nás zastihla nepripravených, všetkých, no to, 
že sa prejde na online výučbu, netušil nikto.  Toľko detí v CDR a tak 
málo počítačov. Neskonale ďakujeme spoločnosti AT&T a našej Lenke. 
Vybrali si nás, dostali sme 10 notebookov, aby sme ich mohli darovať 
deťom, ktoré ich veľmi potrebovali. Počítače putovali na tie správne 
miesta, do CDR Studienka a CDR Piešťany. 

KREDIT – v dobe, keď sa nemohlo byť spolu, sme sa snažili byť pri našich 
deťoch aspoň prostredníctvom telefonátov, sms-iek, či sociálnych sietí. 
Chceli sme, aby neboli úplne odrezané od sveta. Preto sme im dobíjali 
kredit. Peniažky sme na to mali vďaka 2% a zamestnaneckým hodinám 
super ľudí z DELL-u a AT&T.

TERNO - lebo svet je pekné miesto, a žijú na ňom ľudia, ktorým záleží, 
dostali sme možnosť opäť povedať ĽÚBIME VÁS detiská naše! Úžasným 
potravinovým  darom v podobe syríkov od spoločnosti Terno.

Corona podpora, aby sa tým, ktorých ľúbime, žilo lepšie aj 
v týchto časoch....

Podpora prostredníctvom projektov
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Ivkovi Páleníkovi za identitu nášho občianskeho združenia, logo, 
plagátiky, krásnu stránku a jej adminovanie.
Samkovi Forusovi za plagátiky a adminovanie stránky. 
Jankovi a Evke Gajdošovcom za krásne 2% video a videjká z akcií 
počas celého roku. 
Miškovi Kocianovi za pivničné priestory, ktoré slúžia ako bubliňácky 
sklad a za všetko, čo pre nás a naše deti vyrobil.
Julkovi Eliášovi, Dominike Kosteckej a Jakubovi Jasaňovi  za preklady 
do angličtiny.

Ďakujeme za veľkú pomoc, vďaka ktorej môžeme čarovať:
JT Agency za vedenie účtovníctva a zľavu.
Lacimu a Nike Krechyňákovcom za požičanie lodičiek, pomoc a opateru 
na vode i súši. A za podporu a pripomenutia, že Bublina sa nevzdáva, i 
keď je to ťažké.
Tlačiarni OKAT a našej Vande za to, že sú tu vždy pre nás a tlačia nám 
všetko, čo potrebujeme.
RESCUE ZDRAVOTNEJ SLUŽBE za zdravotný dozor počas našich akcií 
a všetky minikurzy a osvety v oblasti poskytovania prvej pomoci.
M PROMOTIONS – úžasnej spoločnosti a úžasným ľuďom, vďaka ktorým 
máme už roky pre naše detičky úžasné darčeky s naším logom.

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

Zháňali sme peniažky, tak, ako to robíme už 10 rokov. Lebo sme chceli 
preškoliť všetkých našich dobrovoľníkov v prvej pomoci. Zháňali sme 
všade...  a ozvala sa Simonka a Julko Eliášovci, že existuje možnosť, 
náročná, ale existuje. A my sme sa pustili do registrácie, prekladov, a 
vypĺňania formulárov v angličtine. Bezsenné noci, doslova (obrovská 
vďaka patrí všetkým prekladateľom a pomocníkom, bez ktorých by sme 
to nezvládli!). Ale! Ako jedno z mála občianskych združení  na Slovensku 
tam sme! Your Cause Donation funguje na princípe dobrovoľníckych 
hodín, ktoré môžu zamestnanci, ktorých firmy fungujú v tomto systéme, 
poukázať vybranému občianskemu združeniu. 

Slovami neopísateľne ďakujeme Julkovi, že nám ukázal túto možnosť. A 
všetkým zamestnancom spoločnosti DELL a AT&T. Nové projekty, nové 
priateľstvá, akcie s dobrovoľníkmi z týchto firiem. A... peniaze nie sú 
všetko. A to my vieme! Ale vieme aj to, ako ťažko sa bez nich čaruje 
pre tie malé duše. Keď ich chceme niekam zobrať, keď chceme nakúpiť 
lieky, sladkosti, pitie, darčeky k narodeninám a meninám... Deväť rokov 
sme obracali každé euro. Áno - písali sme projekty, zháňali 2%, a hoci 
sme vždy zohnali, aj tak sme ich  obracali...  Rok 2020 bol zvláštnym 
rokom, plným bezkontaktu, no peniažky boli potrebné stále. Veľmi 
pekne ďakujeme za túto pomoc a podporu.

Podpora prostredníctvom dobrovoľníckych hodín 
YOUR CAUSE Donation
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Ďakujeme našim partnerom,
Ďakujeme našim partnerom, ktorí nám počas roku 2020 poskytli 
produkty svojich spoločností, materiálové či herné vybavenie, ktoré 
sme mohli použiť na našich akciách, či odovzdať ako darčeky a ceny 
detičkám:

Predstavte si... akí úžasní ľudia existujú... ozvala sa nám Martinka z Tri-
ooo, že chce urobiť radosť našim veľkým dievčatám diárom na ďalší 
rok... poslali nám tie #najnádhernejšie diáre na svete   s takým krásnym, 
prepracovaným a úplne dokonalým diárom musí byť rok 2021 dokonalý   
viac nemôžme ukázať, prinesie bubliňácky Ježiško  ĎAKUJEME! 
#ďakujemezanašedeti #dobríľudia #veselýsvetpapiera #dokonalédiáre 

TEXTIL HOUSE – second hand, TRI-OOO (veselý svet papiera), GREG 
HAMM s.r.o., TERNO, TOUCH4IT,  LEAR CORPORATIONS, ROBERTO 
LUCCA, RAILTRANS INTERNATIONAL a.s.

Ďakujeme našim partnerom - spoločnostiamspoločnostiam,
ktoré nám počas roku 2020 poskytli finančné dary

• spoločnosti BAKALÁRKY i DIPLOMOVKY (ZOOP, s.r.o.), ktorá nám 
pravidelne prispieva každý mesiac.

• M2M SOLUTIONS

Ďakujeme našim partnerom - jednotlivcomjednotlivcom,
ktoré nám počas roku 2020 poskytli finančné dary

• Danielko Rabina, ktorý nám každomesačne prispieva

Ďakujeme spoločnostiam a jednotlivcom,
za zbierky materiálu, uskutočnené počas roku 2020

• 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 v CDR Piešťany 
a Studienka a k ostatným detičkám aby mohol prísť aspoň poštou. 
A teda... Mikuláš chodil aj v lete 2020 na splave a v Tatrách :). Moc 
ďakujeme spoločnostiam, ktoré darovali sladkosti: Greg Hamm 
s.r.o., Touch4it, Lear corporation, Miškovi Kňazúrovi a spoločnosti 
Reiltrans International a.s.,

• spoločnosti  M2M Solutions za peniažky na dokúpenie sladkostí,
• úžasným ľuďom, ktorí prispeli sladkosťami Michal Knazur a 

volejbalový tím,  Nika Krechyňáková a jej kamaráti, Stanka Jánošíková 
a jej pracovný kolektív generálnej prokuratúry
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Ďakujeme za prichýlenie
Ďakujeme Ski Krahule za nádherný začiatok roku, super ubytovanie 
a stravu priamo na svahu. Moc ďakujeme za fantastickú stravu a 
ubytovanie turistickej ubytovni Viola vo Veľkej Lomnici. Počas splavu 
sme spinkali na Ranči u Pala, a opäť  v krásnej Novej Dedinke, a to 
probono. Ďakujeme  Peťko! 

Ďakujeme za to, že sme mohli prísť
Rok 2020 bol iný ako všetky roky predtým, zrazu sme nemohli byť 
spolu, no keď sa to dalo, využili sme čas na 100%.  Neskonale ďakujeme 
za úžasné miesta, kam sme mohli vziať naše detičky. Ďakujeme všetkým 
úžasným ľuďom, ktorí stoja vo vedení týchto krásnych miest, reštaurácií, 
atrakcií. Všade k nám boli láskaví, priateľskí a vychádzali nám v ústrety 
ako poskytnutými zľavami, mnohí aj úplne zadarmo,  tak ľudskosťou a 
pochopením. 
Ďakujeme úžasným miestam: SKALKA RELAX CENTRUM, Reštaurácia 
ISTER v JELKE, KEMP POTONSKE LÚKY, PIZZERIA JELKA, TATRABOB, 
TRICKLANDIA, AQUACITY POPRAD, LASER ARENA POPRAD vo Svite, 
MÚZEUM TANAP v Tatranskej Lomnici. 
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Ďakujeme našim kreatívnym partnerom,
ktorí svojimi schopnosťami a nevšednými zážitkami pre naše deti 
obohatili naše táborové či víkendovkové programy

• 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,

Veľmi pekne ďakujeme všetkým za všetky poukázané 2% z podielu 
zaplatenej dane v roku 2019, vďaka ktorým sme mohli čarovať a 
vytvárať prekrásne chvíle a zážitky pre naše deti v roku 2020.

• 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 anjelom, ktorí pri nás stoja a stáli i 
tento rok. Vďaka Vašim ochranným krídlam a pomoci sme mohli 
v roku 2020, ktorý ja nazývam čudným, predsa len byť spolu a zažiť 
úžasné akcie.

Záver
V živote si málokedy uvedomujeme, aké sú tie „bežné“ veci, ktoré 
považujeme za samozrejmé, vzácne. To, že môžeme byť spolu, bolo 
predsa 10 rokov existencie nášho iného sveta pre deti z detských 
domovov samozrejmosťou! Samozrejmosťou neboli peniažky, ale tie 
sme vďaka písaniu projektov, zháňaniu 2% a škemraniu vždy nejako 
vyčarovali.  Stovky hodín sme strávili prípravami, aby sme mohli naše 
deti vziať na  víkendovky, lyžovačky, tábory, splavy, výlety ... Stovky 
hodín  sme boli s nimi na najúžasnejších miestach, učili ich najrôznejšie 
veci, stáli im po boku,  objímali ich, dávali bozky, držali za ruky, ráno ich 
budili a večer  čítali rozprávky na dobrú noc. 

V roku 2020 byť spolu samozrejmosťou nebolo. A ja si uvedomujem, 
ako veľa to znamená. Byť spolu. Máme hľadieť vpred. Neotáčať sa. No ja 
sa písaním výročnej správy za rok 2020 otáčam. Stopy v piesku zmyje 
more, stopy kriedou na chodníku zmyje dážď, no ja verím, že stopy 
v dušiach našich detí (i nás ostatných) ostanú. I keď ich bolo menej, 
ako roky pred tým. No možno o to viac sme si vážili tie chvíle, keď sme 
spolu byť mohli. O to intenzívnejšie sme ich prežívali, o to vzácnejšie 
bolo každé objatie. 

Verím, že keď bude treba žiť ten skutočný život za bránami detského 
domova, budú vzťahy, hodnoty, skúsenosti, rozhodnutia, boje dobra a 
zla z príbehov nášho sveta, láska a čas,  čo sme odovzdali, stopou, ktorá 
ostane... 

Za tím OZ Bublina
PaedDr. Mirka Jánošíková 

(štatutárny zástupca)

Obrovské poďakovanie patrí: Stanke Jánošíkovej za gramatickú 
korektúru, Jakubkovi Jasaňovi za preklad do angličtiny, Evičke 
Némethovej za spracovanie hospodárskych výsledkov.
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