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ÚVOD 

Občianske združenie Dvojfarebný svet vzniklo 13.9.2006 registráciou na Ministerstve 

vnútra. 

 

Občianske združenie Dvojfarebný svet je organizáciou zanietených ľudí, ktorí sa snažia 

pomôcť deťom žijúcim v náročných životných podmienkach. Pôsobí predovšetkým v 

rozvojových krajinách, kde sa snaží pre najmenších vytvoriť také zdravotné a sociálne 

podmienky, aby mohli deti šťastne žiť bez ohľadu na situáciu vo svojej krajine a rodine. 

 

Hlavnými piliermi našej pomoci sú zdravie, rodina a vzdelanie. 

 

Činnosť 

Občianskeho združenia Dvojfarebný svet sa riadi stanovami schválenými Ministerstvom 

vnútra  dňa 13.9.2006 

 

Zameranie 

Dvojfarebný svet so sídlom na Slovensku pôsobí v rozvojových krajinách Kambodža, 

Haiti, Lesotho a Nigéria. Hlavným programom združenia sú projekty podpory 

vzdelávania detí a dostupnosti zdravotnej starostlivosti prostredníctvom individuálnej 

podpory dieťaťa, typu Adopcie na diaľku.   

 

Združenie finančne podporuje aj vzdelávanie a rozvoj detí. Projekty realizuje zväčša v 

spolupráci s hlavným partnerom, Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce svätej 

Alžbety v Bratislave, ktorá je dlhoročným poskytovateľom humanitárnej a rozvojovej 

pomoci v krajinách tretieho sveta. 

 

Výročná správa dáva priestor na vyhodnotenia plnenia cieľov, ktoré boli pre rok 2010 

stanovené.   
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ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY 

 

Občianske združenie Dvojfarebný svet nie je zamestnávateľom. Orgány združenia robia 

svoju práce bezplatne a dobrovoľne. 

Personálne obsadenie: 

 

Mgr.Art Martina Bencová Utešená PhD 

Funkcia: Predsedníčka a členka správnej rady Občianskeho združenia Dvojfarebný svet 

 

Profesor MUDr. Juraj Benca, PhD, MPH 

Funkcia: Člen správnej rady Občianskeho združenia Dvojfarebný svet 

 

Mgr. Michal Horeličan 

Funkcia: Člen správnej rady Občianskeho združenia Dvojfarebný svet 

 

Ing. Renáta Petríková 

Funkcia: kontrolórka, koordinátorka projektov Adopcie na blízko 

 

Mária Domsová 

Funkcia: Koordinátorka projektu WORLD OF THE ARTISTS 

 

Kontakty: 

občianske združenie DVOJFAREBNÝ SVET 

Sídlo: Šulekova 10, 811 06 Bratislava 

Korešpondenčná adresa: 

Opletalova 84 

Bratislava 841 07 

www.dvojfarebnysvet.sk 

+421 910 211 209 

http://www.dvojfarebnysvet.sk/
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PREHĽAD AKTIVÍT 

 

 

Hlavnou aktivitou občianskeho združenia Dvojfarebný svet v roku 2010 bol projekt 

Adopcia na blízko pre Kambodžu a Adopcia na blízko pre Lesotho. Obidva programy 

mali za úlohu zabezpečiť finančné zdroje pre siroty v detských domovoch House of 

Family v Kambodži a Domove Svätej Cecílie v krajine Lesotho. Prevádzku týchto 

domovov zabezpečuje Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety 

v Bratislave. 

 

Adopcia na blízko pre Kambodžu 

Občianske združenie Dvojfarebný svet v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a 

sociálnej práce Svätej Alžbety v Bratislave zriadilo dňa 19.júla 2008 projekt finančnej 

podpory detí, ktoré sú výlučne klientmi projektov realizovaných v rozvojových krajinách 

a zastrešených Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety. Finančná 

podpora detí sa realizuje prostredníctvom dobrovoľnej  sponzorskej podpory detí ktorej 

realizátorom je občianske združenie Dvojfarebný svet. Pravidelné donorské príspevky sú 

šetrené na špeciálne zriadenom účte občianskeho združenia Dvojfarebný svet 

a v momente, kedy dieťa  opustí projekt House of Family sú účelovo použité na jeho 

rozvoj. Našou snahou je riešiť situáciu, ktorá nastane po odchode detí z House of Family. 

Vzhľadom na chýbajúce rodinné a finančné zabezpečenie by inak hrozilo, že skončia na 

ulici. Finančné zdroje sú po odchode dieťaťa z projektu účelovo použité na jeho 

začleňovanie do samostatného života. Viažu sa napríkladnna pokračovanie vo 

vzdelávaní, získanie odbornosti a zabezpečenie bývania. Vývoj dieťaťa a použitie 

prostriedkov sú pravidelne monitorované sociálnym pracovníkom, zamestnaným len na 

tento účel. Do projektu Adopcia na blízko pre Kambodžu bolo v roku 2010 zapojených 

140 detí z projektu House of Family Kambodža, ktoré našli svojich podporovateľov zo 

Slovenska. Napríklad absolventovi projektu Chhaom Chhayovi boli v roku 2010 

poskytnuté prvé finančné zdroje z programu adopcia na blízko. Za 240 amerických 
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dolárov sa vyučil za automechanika a absolvoval autoškolu. Dnes žije so svojou vlastnou 

rodinou a je šťastný. 

 

Chhaom Chhaya, sponzorovaný chlapec, ktorý prvý využil prostriedky projektu Adopcia 

na blízko pre Kambodžu pri začleňovaní do samostatného života. 

 

Výučný list Chhaom Chhaya 
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Adopcia na blízko pre Lesotho 

Na prelome rokov 2010/ 2011 spustilo občianske združenie Dvojfarebný svet ďalší 

projekt podpory detí Adopcia na blízko pre Lesotho. Cieľom projektu je zbierať od 

podporovateľov zo Slovenska finančné zdroje pre osirotené deti v detskom domove 

Svätej Cecílie. Peniaze budú slúžiť na zabezpečenie vzdelávania, voľno časových aktivít 

a zdravotnej starostlivosti pre podporované deti v domove Svätej Cecílie.  

 

Propagácia rozvojovej pomoci: grand UNDP Everybody matters 

V roku 2010 získalo občianske združenie Dvojfarebný svet od organizácie UNDP grant na 

propagáciu rozvojovej pomoci poskytovanej Slovenskými organizáciami. Grantová 

zmluva na neziskové z októbra 2010 obsahovala: 

 Výrobu dokumentárneho filmu o pomoci slovenských organizácií v rozvojových 

krajinách s názvom: Keď pomáhame. Desať minútový dokument mal premiéru 
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na festivale Jeden svet 29. novembra 2010 a bol spojený s hodinovou diskusiou 

s medzinárodnými a slovenskými hosťami a verejnosťou. 

 Vytvorenie a organizáciu výstavy hračiek najchudobnejších detí z rozvojových 

krajín, Afganistan, Keňa a Lesotho. Výstava s názvom: „S čím sa hrajú“ mala 

otvorenie v decembri 2010. Nasledovala aukcia vystavených diel, z ktorých 

výťažok občianske združenie Dvojfarebný svet poukázalo darovacou zmluvou 

združeniu Viac než šperk, na vybavenie centra voľného času v oblasti Mtwapa v 

Keni. Záštitu nad výstavou prevzala Ing. Eva Dzurindová. 

 Zorganizovanie tlačovej konferencie s predstaviteľmi Ministerstva zahraničných 

vecí Slovenskej republiky. 

 Road show výstavy „S čím sa hrajú“, ktorá sa konala v Banskej Bystrici 

a v Košiciach ( rok 2011) 
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FINANCIE 

Občianske združenie Dvojfarebný svet nemalo na začiatku ani na konci účtovného 

obdobia roka 2010 žiadne pohľadávky, záväzky ani úvery.  

Príjmy občianskeho združenia v roku 2010 v eurách 

 

2%       1 951 

Príjmy od organizácií     10 300 

Príjmy od individuálnych darcov   655 

Celkovo:     12 906 EUR 

 

 

Výdavky občianskeho združenia v roku 2010 v eurách 

 

Administratíva:    840 

Náklady na vlastné projekty   10 938 

Podpora iných projektov   837 

Celkovo:     12 615 EUR 

 

 

Projekt Adopcia na blízko: 

Na špeciálnom účte občianskeho združenia Dvojfarebný svet určenom pre projekt 

Adopcia na blízko sa na konci roka 2010 nachádzalo 31 081 eur. Tieto zdroje majú 

charakter výnosov budúcich období, čo vyplýva zo štatútu projektu Adopcia na blízko 

pre Kambodžu.  

 

Výsledok hospodárenia za rok 2010 po zdanení bol 299 eur. 


