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Sociálna inklúzia, spoločne sa lepšie ťahá. 
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Predstavenie našej organizácie: 
 

Sme neziskové občianske združenie pacientov chorých na sklerózu multiplex. Je to zákerná 

choroba, ktorá v našich zemepisných šírkach (konkrétne na Slovensku) postihuje zhruba 0,18 % 

populácie čo je približne 10 tisíc osôb diagnostikovaných na sclerosis multiplex. Naša 

organizácia združuje cca 1000 pacientov a našim hlavným cieľom je týmto pacientom uľahčiť 

a zjednodušiť život v rodine a spoločnosti. Od úplného vzniku sme sa naplno venovali všetkým 

možným formám pomoci a zvýšeniu kvality života pacientov. V tomto trende sa neustále 

snažíme zdokonaľovať. 

Vybudovali sme dva denné stacionáre, kde pre pacientov už niekoľko rokov poskytujeme 

fyzioterapiu,  masáže, oxygenoterapiu, bicyklovanie na rotopedoch, ozdravovacie procedúry  

na magnetických a infra podložkách.  Pre záujemcov poskytujeme aj artterapiu 

a ergoterapiu.  

Minimálne dva až trikrát do roka organizujeme rekondično-ozdravné pobyty v rôznych 

častiach Slovenska.  

Od roku 2010 prevádzkujeme chránenú dielňu v Bratislave a od roku 2013 aj v Trenčíne. V 

dielňach vyrábame rôzne drobné umelecké, ale aj úžitkové plno hodnotné predmety. 

Pomáhame takto našim pacientom. Rozvíjame ich zručnosti  v ručnej výrobe. Snažíme sa 

nielen zaradiť pacientov do normálneho aktívneho života, ale pravidelnou prácou formujeme 

osobnosť, ktorá takto neupadá na duši. Sme jediná organizácia na Slovensku, ktorá poskytuje 

pacientom takýto komplex služieb. 

Okrem spomínaných projektov, sme sa zamerali aj na šírenie osvety. Nebezpečné ochorenie je 

na vzostupe a informovanosť aj vďaka našej snahe sa šíri medzi pospolitú spoločnosť v celej 

šírke a výške nášho krásneho Slovenska. Organizujeme najväčšiu slovenskú akciu pre 

esemkárov – Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex. 

Hlavným cieľom však ostáva predovšetkým pomoc pacientom v kritických okamihoch 

ochorenia, duševná a psychická pomoc... sme tu pre pacientov 24 hodín denne.  

Vznikom organizácie v roku 2007 sme začali etapu starostlivosti o pacientov v novom rozmere.  
 

Naše združenie združuje okolo tisíc členov (pacientov). Súčasná kvalita v diagnostike vzrástla, 

aj preto sa počet novo diagnostikovaných  zmenil. A to je už priestor, kde je potrebné a 

dôležité rozšíriť pole pôsobnosti a ponúknuť sily a schopnosti, aby sme vedeli pomôcť nielen 

ešte stále činným a chodiacim pacientom. Rozsah pomoci je potrebné rozšíriť aj pre 

pacientov odkázaných na trvalú pomoc a odkázanosť. 
 

Cieľová skupina: 
 

Prioritne cieľovou skupinou je pre nás komunita pacientov s neurologickým ochorením sclerosis 

multiplex a všetci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom dotýkajú života s pacientmi. Všetci, ktorí sú 

súčasťou života pacientov so sclerosis multiplex. Títo všetci sú cieľom našich plánov. 

Sekundárne sa zameriavame aj na osoby, ktoré sú relatívne zdravé. Prepájame obe komunity.  
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Kto tvorí našu organizáciu? 
 

Organizáciu tvorí cca 1000 radových členov z celého Slovenska. Máme dve chránené dielne, 

spojené s denným stacionárom v Bratislave a v Trenčíne. Spolu máme deväť zamestnaných 

pacientov. V Bratislave zamestnávame jednu pracovnú asistentku. Pacienti po diagnostike 

prichádzajú o prácu a uplatnenie je veľmi sťažené, o čom svedčí aj počet zamestnaných 

pacientov. Záujem je oveľa väčší aj z ďalších miest. Avšak momentálne sme limitovaní 

finančnými možnosťami.  

Zamestnanci dielne zároveň pomáhajú s prevádzkou denného stacionára. Členovia 

združenie, ale aj nečlenovia, prichádzajú do stacionára a absolvujú vyššie spomínané terapie. 

Každý člen združenia je pacient a zároveň aj dobrovoľník, ktorý pomáha ostatným, ale aj 

sebe. Často k nám prídu vystrašení novo diagnostikovaní pacienti a našou najväčšou 

odmenou je, že odídu z našich priestorov s úsmevom. Konzultácie poskytujeme prakticky 

nepretržite a nielen osobne ale aj telefonicky. 
 

Vedenie organizácie sa skladá z  
 

Predseda :    Valčeková Jaroslava 
 

Členovia výboru:   Kobetičová Petra, Kukurová Elena(náhradník: Radovan Šulek),  

Ladislav Valček, Tomko František 
 

Právnik ZSMN:    Bezáková Jana 
 

Ekonóm ZSMN:   Pohorolec Martin 
 

Projektový manager:   Ružek Pavel 
 

Website:    Juraj Žilavý 
 

Účtovníčka:     Adamovičová Jaroslava 
 

Asistentka združenia:  Szaboóvá Jana 
 

Vedúca TCHD Scarabeus:  Hlaváčová Darina 
 

Členovia pracovného týmu: Eleonóra Droppanová, Renata Miklasová, Anna Gálová a Monika 

Kurtišová 
 

Motiváciou pre všetkých členov a celé vedenie združenia je predovšetkým dobrý pocit 

z úspechov, vrúcna ochota vzájomnej pomoci, nadšenie: keď sa podarí komukoľvek pomôcť, 

radosť: keď sa zlepšuje zdravotný stav pacientov, mimoriadna energia, ktorou disponujú všetci 

dobrí ľudia a rozdávajú ju ďalej, aby tieto pocity zdieľali aj ďalší a šírili ju tam, kde je najviac 

potrebná. Šťastie a podpora všetkých vzájomne je tým hnacím motorom, ktorým sa navzájom 

všetci obdarovávame. 
 

Aké sú ciele našej organizácie? 
 

Našim hlavným cieľom bolo, je a verím, že aj navždy bude pomáhať pacientom, uľahčovať im 

život, skvalitňovať im existenciu a ukazovať im, že keď sa chce, všetko je možné, aj naoko 

nemožné. Pre tieto cele sme si určili aj zámery, ktorými sme sa snažili splniť naše nadšenie. 

Prakticky takmer všetko sa nám výdatne darí napĺňať. A najnovším cieľom sa stáva 

širokospektrálna informovanosť o ochorení,  to znamená osveta medzi širokou verejnosťou. 
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Počas našej 11. ročnej existencie, ktorú sme si tento rok pripomenuli, sme sa neustále snažili  

napĺňať naše zámery. Neschádzali sme z cesty, práve naopak. Dopĺňali sme naše predstavy 

o ďalšie a ďalšie ciele. Zvyšujeme neustále úroveň poskytovaných služieb, čo sa samozrejme aj 

odzrkadľuje v spätnej väzbe.  

Našim cieľom je tolerantná, informovaná a empatická spoločnosť, ktorá počúva a akceptuje 

ľudí so sklerózou multiplex. Dokážeme čokoľvek. Nevyliečiteľní, nadopovaní optimisti nepoznajú 

prekážky. Ani vlastný mozog nedokáže zmariť radosť z prekonávania prekážok. Nevyliečiteľní 

optimisti sú dôkazom húževnatosti, odvahy, radosti, smelosti, rozdávania emócií, pozitívnej 

energie. Pacienti prekonávajú samých seba, prekonávajú mýty a povery o skleróze multiplex. 

A svojím aktívnym prístupom šíria osvetu o ochorení medzi širokú pospolitú verejnosť.  

 
 

Ako budujeme sociálnu inklúziu cieľových skupín? 
 

Naša najväčšia akcia Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex. Prepojením 

zdravých športovcov a nevyliečiteľne chorých pacientov v jednotnom pelotóne, podmaňujúc 

si spoločnými silami stovky a stovky kilometrov, je prekrásnym príkladom sociálnej inklúzie. 

Pomoc vo forme tlačenia do kopcov, alebo prekrásnymi vzájomnými rozhovormi počas 

bicyklovania, stretnutiami v podvečer po bicyklovaní – toto všetko sú atribútmi spájajúcimi 

výsledný efekt – sociálna inklúzia.  

Kvantitatívny prínos je viac ako zrejmý, pohliadnuc na počet zamestnancov v začiatkoch CHD 

a v súčasnosti. Rovnako tak zvýšený počet dobrovoľných záujemcov o prácu dobrovoľným 

spôsobom v prospech dielne. O kvantitatívnom prínose vieme hovoriť aj v projekte Od Tatier 

k Dunaju, kde sa takmer matematickým radom zvyšuje počet zúčastnených cyklistov z radov 

jednak pacientov ale aj zdravých účastníkov. Úmerne s tým sa samozrejme zvyšuje aj celková 

osveta o ochorení. 

Kvalitatívny prínos vidíme najmä vo zvýšenej úrovni zdravotného stavu všetkých pacientov, 

ktorí sa zúčastňujú alebo cyklovačky alebo sú zamestnaní v dielni. Odkaz z tejto úrovne 

poznania je pre všetkých pacientov na Slovensku, pracovať a primerane športovať sa 

rozhodne nemíňa účinku, práve naopak, je to jasným dôkazom, že ani po diagnostike sa svet 

nekončí, ale je potrebné nájsť opäť silu a chuť „pobiť“ sa s nepriazňou osudu. 

 

Názov projektu 
 

Sociálna inklúzia, spoločne sa lepšie ťahá. 
 

Účelom projektu je vytvorenie priestoru pre poskytovanie pomoci pacientom a zároveň 

poskytovanie služieb aj zdravým občanom.   

Združenie sclerosis multiplex Nádej spravuje a poskytuje služby pre pacientov formou denného 

statického stacionára. Od roku 2013 sa venuje pravidelnému poskytovaniu pomoci práve 

touto formou. Záujem je obrovský, kapacitne ale predovšetkým priestorovo nedokážeme 

poskytnúť tie služby, ktoré by sme chceli.  

V rámci poskytovania služieb ponúkame tieto procedúrky: 
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1. MAGNETICKÁ PODLOŽKA – MAGNETOTERAPIA 
Pomáha: 

 poruchách prekrvenia, 

 rôznych bolestivých stavoch chrbtice, 

 rehabilitácii po úrazoch pohybového systému, 

 hojení zlomenín, 

 bolestiach hlavy a migréne, 

 urologických a gynekologických zápaloch, 

 ochoreniach nervového systému, 

 sclerosis multiplex. 
 

2. INFRA PODLOŽKA - INFRATERAPIA 
Pomáha: 

 Infračervené lúče podporujú prekrvenie vášho organizmu podobne ako slnečné lúče, ale bez 

škodlivého UV žiarenia. 

 Prehrieva organizmus do hĺbky, čo vedie k jeho prečisteniu odbúravaním cholesterolu, tukov, 

jedovatých látok a ťažkých kovov. 

 Znižovaním hladiny cholesterolu chráni cievne steny pred zúžením a tým zlepšuje schopnosť 

červených krviniek prenášať kyslík a okysličovať tak vašu krv. 

 Rozširuje tepny, cievy a kapiláry, čim prispieva k lepšiemu fungovaniu krvného obehu a pomáha 

predchádzať kôrnateniu ciev. 
 

3. STACIONÁRNY BYCIKEL 
Pomáha: 

 Precvičíte si celé telo. 

 Aeróbne cvičenie, ktoré podporuje činnosť srdca. 

 Šetrí kĺby. 

 Vhodný pre všetky vekové kategórie, 

 Dá sa použiť pri každom počasí. 

 Zlepšuje krvný obeh a podporuje roznos výživy do buniek. 

 Spôsobuje zvýšenú produkciu hormónov šťastia, dôsledkom čoho sú pocity pohody a spokojnosti. 
 

4. OXYGENOTERAPIA 
Pomáha: 

 Liečba kyslíkom zvyšuje imunitu organizmu. 

 Zlepšuje detoxikáciu organizmu. 

 Preventívne pôsobí proti rakovinovým ochoreniam. 

 Pôsobí proti bolestiam hlavy a migrénam. 

 Zlepšuje kvalitu pleti, nechtov a vlasov. 

 Okysličuje kĺby. 

 Zvyšuje koncentráciu, psychickú a fyzickú výkonnosť. 
 

5. FYZIOTERAPIA 
 Predstavuje súbor metód a konceptov zameraných priamo na individuálne ťažkosti pacientov, 

ktoré spadajú do liečebnej rehabilitácie. 

 Poskytne vám priestor naučiť sa rôzne pohyby trochu iným spôsobom, než ste zvyknutí, a to tak, 

aby sa čo najviac stimulovali rôzne dráhy v mozgu, ktoré sú porušené napríklad aj v dôsledku 

choroby. 

 V priebehu fyzioterapie sa striedajú cviky, pri ktorých klient aktívne spolupracuje, s liečebnými 

metódami, keď sú klienti pasívni a ležia v určitej pozicii, ako napriklad pri Vojtovej metode. 

 Naša fyzioterapeutka vychadza pri terapii z neurorehabilitácie a vývojovej kineziológie. 

http://www.nadej.net/
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 Cieľom je: zníženie bolestivosti preťažených svalov, kĺbov, chrbta, spomalenie procesu 

zhoršovania hybnosti vďaka využívaniu plasticity mozgu). Preto je doležite nečakať s 

fyzioterapiou, kym sa priznaky zhoršia. 

 Zlepšenie a skvalitnenie pohybu (chodze, jemnej motoriky, atď.). 
 

6. MASÁŽE 
 Uvoľnia po náročnom dni v práci. 

 Pomáhajú prekrviť a uvoľniť svaly či kožu, prípadne odstrániť svalové napätie. 

 Zdravotná masáž pomáha pri poruchách hybnosti, bolestivých ochoreniach chrbtice, pri 

priečnej obrne, obrne s príznakom ochabnutosti alebo kŕčového napätia svalov, taktiež pri 

poruchách pocitového vnímania a pri ochrnutí. 
  

7. SPINÁLNA DYNAMICKO PROGRESÍVNA iOGA. 
10. rokov som sa venovala odvetviu JUDO aktívne, pretekársky. 17. Rokov som pracovala ako 

trénerka JUDO a vychovala som reprezentantov a majstrov Slovenska. Od 7.10.2018 som 

certifikovaná trénerka FITNESS SOM. 8. Mesiacov sa venujem Spinálnej Dynamicko Progresívnej 

iOGE.  
 

Toto NIE JE YOGA ani JOGA toto je iOGA, Spinálna, Dynamická, Progresívna....a je pre 

všetkých, ktorí chcú schudnúť, zbaviť sa všetkých bolestí tela, nadobudnúť svaly, stabilizovať vnútorné 

svalstvo, rozhýbať telo, ponaťahovať šľachy, posilniť kosti, OZDRAVIEŤ... 

https://www.facebook.com/groups/2167310493551916/ 

https://www.youtube.com/watch?v=b4tszUc_Www&feature=share 

Spinálna Dynamicko Progresívna ioga. 

Špeciálny program, na celkové ozdravenie, energetické povzbudenie, na zbavenie sa bolestí 

chrbta, nadstavenie správneho držania celého tela. Program, ktorý mňa osobne ozdravil, zbavil 

všetkých bolestí chrbta aj akýchkoľvek iných bolestí tela, naučil ma, že aj na malom kúsku, bez 

použitia závažia, bez záťaže na kĺby, so samovoľným chudnutím DOKÁŽE TOTO CVIČENIE ZÁZRAKY.  

Všetci máme svoj štýl cvičenia, ktorý nám vyhovuje. Ja som objavila na ceste životom tento program 

– SDPi, ktorý mi vrátil chuť do života. Zbavil ma rôznych neduhov v tele a spôsobil mi, že sa viem oveľa 

lepšie pohybovať, uvoľnil poskracované šľachy a svaly, zastabilizoval môj vnútorný kostrový aparát, 

zosilnel vnútorné stabilizačné svaly , vyrovnal distabilitu, nerovnosti v pravej a ľavej hemisfére a 

celého tela. Tento program som vytrvalým trénovaním dotiahla do podoby, v ktorej dnes trénujem 

všetkých záujemcov o tento štýl športového výkonu. Je vhodný pre úplne každého.  

Chudý, tučný, štíhly, subtílny, vysoký, malý, fyzicky postihnutý, po zraneniach, s bolesťami chrbta či 

inými bolesťami svalov, či kostí, zdravý aj s ochoreniami svalov....mimoriadna úspešne prichádza aj 

chudnutie. Pri tomto programe sa spúšťa proces odbúravanie tukových vankúšikov. Spaľujú sa 

tuky. Verím, že máte skutočný záujem spoznať výnimočné cvičenie, ktoré si každý upraví podľa 

svojho vlastného tela a prispôsobí si ho na svoj obraz. TEŠÍM SA NA VÁS VŠETKÝCH. 
 

Milé dámy, ženy či matky, babky či prababky, choré či zdravé, silné či chudé, s bolesťami či bez 

bolestí, je tu niečo špeciálne, niečo, čo si môžeš zamilovať, ak ľúbiš pohyb, ak ľúbiš šport, ak nevieš 

bez pohybu fungovať...je to presne to, čo práve teba volá...tréning, ktorý hoc aj na malom kúsku, 

bez použitia akéhokoľvek závažia, bez zaťaženia kĺbov, len sama so sebou, so svojou silou, svojou 

chuťou, odvahou a vôľou v kolektíve ďalších milých dám, s vynikajúcou atmosférou, smiechom a 

humorom, s dobrou náladou ... takt toto ťa čaká...ak prídeš na tréning SDPi. 

 

 

 
 

http://www.nadej.net/
mailto:nadej@nadej.net
https://www.facebook.com/groups/2167310493551916/
https://www.youtube.com/watch?v=b4tszUc_Www&feature=share
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Na projekt denného statického stacionára máme zabezpečených 

odborníkov.  Sú to trénerka SDPi, fyzioterapeutka, masér a vyškolení 

obsluhovači  jednotlivých terapií z radov zamestnancov CHD 

Scarabeus. 

Medzi ďalšie služby pripravujeme prevádzku manikúra a pedikúra.  

Priestory, kde v Bratislave služby poskytujeme sú súčasťou prevádzky 

Chránenej dielne Scarabeus. Je logické, že metrážou sú 

prispôsobené tak, aby neobmedzovali prevádzku dielne. 

Neustálym rozširovaním kvalitnej ponuky sa zároveň rozširuje aj 

záujem zo strany klientov. Prináša to so sebou aj hlbšie zamýšľanie 

sa nad možnosťami poskytovania služieb do budúcna. 

V tomto roku sme zaviedli pravidelné trénovanie špeciálneho 

programu, ktorý je podporený profesorom doktorom Ľubomírom 

Lisým a fyzioterapeutom Mgr. Jánom Sekerešom. Pravidelný 

športový tréning so sebou prináša ozdravenie organizmu, zbavenie 

sa takmer všetkých bolestí súvisiacich s chrbtovým systémom, ale 

pre pacientov hlavne šikovné rozpohybovanie celého tela 

a kvalitnejší spôsob fyzického prežívania života s ochorením 

sclerosis multiplex.  

Všetky uvedené terapie sú využívané predovšetkým pacientmi 

a členmi Združenia sclerosis mutliplex Nádej.  
 

Náš zámer formou príbehu: 
 

Už sa nikdy nepodpíšem, už nikdy nezoberiem pero do ruky. Už sa nikdy nepostavím na nohy, 

už nikdy nespravím krok. Už nikdy sa sám neučešem, už nikdy sa sám nenapijem. Už nikdy...ale 

som nevyliečiteľný optimista. 

Primárne progresívna forma sclerosis multiplex je agresívna nenávratna devastácia ľudského 

tela (vyššej nervovej sústavy)pri plnej inteligencii človeka.  Celá rodina sa obyčajne podieľa na 

prežívaní týchto ľudí. I napriek odbornej asistencii poskytovanej zo štátu, ktorá zabezpečuje 

podporu len pacienta, nie je možné zabezpečiť dennú dvadsaťštyri hodinovú starostlivosť. 

Celodenná starostlivosť je na rodinných príslušníkoch, ktorí často popri tejto práci a opatere 

chodia denne do zamestnania. Kumulácia pracovného výkonu a starostlivosti o pacienta s SM 

spôsobuje nedostatočnú emočnú, psychickú a sociálnu očistu. Z uvedeného dôvodu im 

chceme podať pomocnú ruku a vytvoriť im priestor pre zvýšenie komfortu ich a pacientovho 

života a vytvárať podmienky pre nevyliečiteľný optimizmus. 
 

http://www.nadej.net/
mailto:nadej@nadej.net
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A preto sme sa rozhodli vybudovať denný stacionár pre pacientov s diagnózou SM a ich 

rodinných príslušníkov, pre ktorých zabezpečíme odbornú podpornú pomoc mimo odbornej 

asistencie poskytovanej štátom.  

 

Pre koho je náš projekt prínosom a prečo... 
 

Najväčším prínosom bude projekt pre 2 cieľové skupiny: pacientov s SM a ich rodinných 

príslušníkov. Pre cieľovú skupinu rodinných príslušníkov je nevyhnutnosť zabezpečiť regeneráciu 

organizmu a zabezpečenie aktívnejšieho prístupu k starostlivosti o svojho blízkeho - pacienta 

mimo odbornej asistencie. Druhou dôležitou cieľovou skupinou, pre ktorú bude uvedená 

služba prospešná, sú samotní ťažko postihnutí pacienti, ktorým bude poskytovaná služba v 

súlade s najnovšími poznatkami v oblasti zdravia, sociológie, psychológie a fyzioterapie. 

Výsledkom bude zvýšenie kvality života rodiny a komfortu pacienta s ťažkým ochorením s 

dôrazom na socializáciu a riešenia celkového psychosomatického stavu rodiny pacienta s SM. 

 
 

Čo potrebujeme a prečo... 
 

Milí poslanci, milá pani starostka, obraciame sa na Vás, aby sme 

Vás požiadali o schválenie dlhodobého prenájmu priestorov 

v Karloveskom športovom centre na Janotovej ulici pre potreby 

trénovania a poskytovania terapií uvedených vyššie. 

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o schválenie rekonštrukcie na 

náklady ZSMN, ktoré by následne dostalo možnosť využívať 

priestory recipročne bez úhrady nájomného za priestory. Všetko 

samozrejme len v prípade schválenia a na základe vzájomnej 

dohody medzi Mestskou časťou Karlova Ves a Združením sclerosis 

multiplex Nádej. 

Združenie SMN sídli v Karlovej Vsi od svojho založenia, teda od roku 

2007.  Je zaraďované medzi známe a vysokou aktivitou vnímané 

OZ a svojimi neustálymi vysoko kreatívnymi činnosťami  patrí medzi 

životaschopné a dôveryhodné OZ. ZSMN podporuje množstvo 

sponzorov, ktorí príležitostne alebo aj pravidelne účelovo 

podporujú fungovanie združenia. Každoročnými príspevkami 

v rámci asignačnej dane sa dokáže ZSMN udržať v pravidelnom 

realizačnom chode. V roku 2019 otvára E-shop, kde je predpoklad 

úspechu.  
 

http://www.nadej.net/
mailto:nadej@nadej.net
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V prípade schválenia, bude ZSMN realizovať projekt formou 

získaných finančných zdrojov z asignačnej dane a formou Verejnej 

finančnej zbierky, ktorú sa chystá realizovať počas celého roku 2019 

rôznymi formami.  Netreba zabúdať, že množstvo dobrovoľníkov je 

pripravených podať pomocnú ruku a to doslova. Či už sa jedná 

o elektrikárov, vodárov, stavbárov, stolárov... 

Z uvedeného vyplýva, že ZSMN má premyslenú celú rekonštrukčnú 

časť projektu. 
 

V rámci školenia na získanie certifikátu trénera SDPi, využívala 

trénerka SDPi uvoľnený priestor na uvedenej adrese po Miguelovi 

Mendézovi. Priestory, ktoré sú k dispozícii, môžu byť zrekonštruované 

a následne využité pre potreby denného statického stacionára 

s možnosťami ponuky služieb ako je manikúra, pedikúra, trénovanie 

SDPi a všetky terapie, ktoré už teraz ZSMN poskytuje v rámci 

prevádzkovania stacionára.   

Ponúkame rekonštrukciu týchto priestorov na náklady ZSMN na 

základe návrhu architekta, ktorý čoskoro predložíme.  

V prílohe prikladám zároveň aj fotky celého priestoru. 

 
 

Konkrétne aktivity, ktorými dosiahneme svoj zámer  
 

Projekt môžeme realizovať od začiatku roka 2019:   

Názov aktivity Dátum realizácie: 

Stretávanie projektového tímu 1.2.2019 - ....... 

Vytvorenie pilotného projektu vrátane harmonogramu  rekonštrukcie - 

prestavby a stavebných prác 
1.1.2019 - ....... 

Edukácia a zaškolenie projektového tímu, zaškolenie k fundraisingovým 

aktivitám na získanie finančných zdrojov 
1.5.2019 - 14.5.2019 

Vytvorenie dynamickej web stránky pre projekt - v prvom rade úspešne 

vytvorenou web stránkou  

s konkrétnymi podmienkami a ponukou 

1.2.2019 - 31.3.2019 

Kontrahácia dodávateľov stavebných prác a vytvorenie 1.3.2019 - 31.3.2019 

http://www.nadej.net/
mailto:nadej@nadej.net
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koordinačného kontrolného tímu - formou ŽL nakontrahujeme 

odborníkov  

Aktívna mediálna podpora a PR - prostredníctvom médií aktívneho a 

pasívnej reklamy vytvoriť priestor pre propagáciu projektu 
1.3.2019 - 31.6.2019 

Obstarávanie služieb a tovaru - zabezpečenie nákupu materiálu  1.4.2019 - ....... 

Kontrahácia odborných povolaní prostredníctvom zmlúv na výkon 

odbornej dobrovoľnej činnosti 
1.5.2019 - ....... 

Realizácia pilotného projektu a monitorovanie výstupov aktivít projektu 

(mesačne) 
1.5.2019 - ....... 

 

 

 

 

 

 

Aktivity na získanie popularity pre realizáciu projektu 

Aktivita zameraná na oslovenia darcov a získanie darov 

Médium (internet, 

sociálne médiá, 

apod.) 

• Pomôžte aj Vy! Stačí jediné – DARUJTE KLIK pre nevyliečiteľného 

optimistu 
sociálne siete 

• Darujte nádej nevyliečiteľným optimistom – pravidelná mesačná 

podpora pacientov s SM 
mobil, zbierka, banka 

• Obdarujte a buďte obdarovaný web stránka 

• Ružový krok k optimizmu - elektronická aukcia web stránka, internet 

• Fyzická aukcia obrazov a výrobkov 
web stránka, internet, 

média, aukčná sieň 

• E-shop web stránka 

• Podporte nás závetom 
web stránka, 

korešpondencia 

• Objednávajte si služby 
sociálne siete, web 

stránka 

• Klikni a dostaneš 
sociálne siete, web 

stránka 

• Lajkuj a zdieľaj 
sociálne siete a web 

stránka 

• Blog-y 
web stránka, sociálne 

siete 

 

 

 

 

 

http://www.nadej.net/
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Vysvetlenie:  
 

Pomôžte aj Vy! Stačí jediné – DARUJTE KLIK pre nevyliečiteľného optimistu: na stránke www.sclerosis-

multiplex.sk bude vytvorený preklik na sociálne siete, kde bude môcť po prihlásení účastník darovať 

určitú čiastku na projekt.   

Darujte nádej nevyliečiteľným optimistom – pravidelná mesačná podpora pacientov s SM: pravidelné 

mesačné príspevky darcov prostredníctvom DMS, finančnou zbierkou realizovanou v priebehu roka na 

pravidelnej báze, prostredníctvom pravidelného príspevku za určité obraty atď.  

Obdarujte a buďte obdarovaný: prostredníctvom web stránky cez záložku "Daruj" môže darca prispieť na 

projekt prostredníctvom kliknutia a za klik bude darca obdarovaný drobným darčekom, ktorý bude 

zaslaný na základe udanej adresy darcu. 

Ružový krok k optimizmu - elektronická aukcia: prostredníctvom web-stránky a internetu bude vyhlásená 

elektronická aukcia - Ružový krok k optimizmu, kde budú vyhotovené ružové papuče s rôznymi motívmi 

od pacientov s SM a celebrít, ktoré akciu podporia svojimi výtvormi. Darcovia budú mať možnosť licitácie 

rôznych výtvorov a možnosti ich zakúpenia za vylicitovanú cenu v prospech projektu. Títo darcovia budú 

zároveň uverejnení na stránke projektu. Taktiež (ak to bude Karlova Ves požadovať)  bude Karlova Ves 

zverejnená ako partner elektronickej aukcie. 

Fyzická aukcia obrazov a výrobkov spojená s benefíciou: prostredníctvom web stránky, médií - 

printových a televíznych, internetu bude vyhlásená fyzická aukcia výrobkov chránenej dielne Scarabeus 

a obrazov pacientov s SM, kde si darcovia môžu prostredníctvom aukcie zakúpiť obrazy a výrobky 

pacientov s SM za licitovanú cenu. Darcovia budú zverejnení na web stránke, pozvaní na benefičné 

podujatie, ktoré bude realizované v poslednom kvartáli r.2019 a bude na nej najlepší darca odmenený 

možnosťou vyrobiť si v chránenej dielni špeciálny výrobok podľa svojich predstáv za asistencie pacientov 

chránenej dielne Scarabeus. Dokumentácia bude zverejnená na web stránke projektu. 

E-shop: prostredníctvom web-stránky budú môcť darcovia zakúpiť si rôzne tričká, výrobky a darčeky 

umeleckej hodnoty za vopred stanovenú cenu, ktorou zároveň prispievajú na projekt. Taktiež (ak to bude 

Karlova Ves požadovať) bude Karlova Ves  prizvaná ako partner fyzickej aukcie spojená s benefíciou. 

Podporte nás závetom: darcovia budú môcť za vopred stanovených podmienok na web-stránke 

odkázať občianske dary rôznej hodnoty (napr. hnuteľný a nehnuteľný majetok - dary) prostredníctvom 

závetu. Darca bude uverejnený na web - stránke projektu. 

Objednávajte si služby: prostredníctvom sociálnych sietí a web - stránky budú zverejnení partneri projektu, 

ktorí budú prispievať podľa určitých kritérií na projekt a pre financovanie jeho aktivít percentuálnym 

podielom, resp. fixnou čiastkou z obratu nakúpených služieb. 

Klikni a dostaneš: prostredníctvom prihlásenia a kliknutia na status sociálnych sietí, resp. zdieľaním článkov 

na stránke projektu budú darované Buttony pre každého na základe prihlásenia sa s poskytnutím 

osobných údajov.  

Lajkuj a zdieľaj: prostredníctvom rôznych web stránok partnerských pacientskych organizácií, ktoré budú 

prepojené so stránkou projektu budú darcovia môcť prispievať na projekt cez zdieľanie na stránke iných 

partnerov. 

Aktívny blog na stránke projektu, kde bude pravidelne prispievať bloger projektu. 
 

Rozpočet projektu: 

Túto časť projektu dodáme po konzultácii a navrhnutí rekonštrukčných prác 

architektom.  
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Bankové spojenie: SK43 0200 0000 0030 0266 7056 

web stránka: www.nadej.net; mail: nadej@nadej.net; IČO: 37926861/ DIČ: 2022433567 

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom: VVS/1-900/90-305 43 dňa 3.8.2007 

CHRÁNENÁ DIELŇA SCARABEUS - Trenčín| workshop 

Nám. svätej Anny 9, 911 01 Trenčín 1 

Mobil: +421 2 903 502 333 

Bankové spojenie: SK43 0200 0000 0030 0266 7056 

 
ZDRUŽENE SCLEROSIS MULTIPLEX 

NÁDEJ  
Nad Lúčkami 51, 841 05 Bratislava 

IČO: 37926861 

 

Za porozumenie a pochopenie dopredu srdečne ďakujeme. 

Veríme v kladné a súhlasné posúdenie a schválenie projektu.  
 

 

 

S úctou 

 

        Valčeková Jaroslava 

   Predsedníčka ZSMN 

 

 

http://www.nadej.net/
mailto:nadej@nadej.net

