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1. Príhovor
„Šťastný človek sa sústredí na to, čo má, nešťastný na to, čo mu chýba.“

Milí priatelia, sympatizanti Ligy za duševné zdravie,

rok 2015 je za nami. S úľavou sa pozeráme späť a s veľkou nádejou 
hľadíme do budúceho roka. Pri sumarizovaní aktivít Ligy za duševné 
zdravie musíme konštatovať, že máme za sebou vydarený rok plný zmys-
luplných projektov, grantov, stretnutí s inšpiratívnymi ľuďmi a hlavne 
množstva pozitívnej energie. Snažíme sa neustále pripomínať, že psy-
chické problémy sa môžu týkať každého z nás. Finančná neistota, ne-
zamestnanosť, nedostatok sociálnych sietí a neistá budúcnosť – všetko 
môže mať negatívny vplyv na naše zdravie a duševnú pohodu. Samotné 
psychické problémy môžu byť rovnako príčinou ako aj dôsledkom sociál-
neho vylúčenia. Mnoho ľudí s duševnými poruchami čelí zároveň stigme, 
diskriminácii a chudobe. Predsudky a mýty stigmatizujú a diskriminujú 
ľudí s  duševnou poruchou. Verejnosť je málo informovaná, že duševné poruchy sú dnes liečiteľné.  
Na základe svojich skúseností Liga identifikovala nárast počtu ľudí s duševnou poruchou a s negatívnymi 
reakciami ľudí, ktorí si myslia, že duševné poruchy sú synonymom čudáctva, excentrickosti a šialenstva.

Rád by som úprimne poďakoval tým, ktorí s nami neúnavne spolupracujú, ktorí veria v našu misiu,  
ktorí nám pomáhajú rozptýliť hmlu stigmy a nepochopenia, ktoré vládnu okolo témy duševných porúch. 
Ďakujem aj všetkým našim dobrovoľníkom, ktorí nám každoročne pomáhajú pri zbierke Dni Nezábudiek. 
Vďaka patrí aj tým médiám a novinárom, ktorí chápu potrebu informovať verejnosť o téme duševného 
zdravia pravdivo a korektne. V tomto roku sme pocítili podporu od nadácií a spolkov, ktorí dodali 
nášmu snaženiu novú chuť bojovať proti diskriminácii. Veríme, že spoločnými silami dokážeme zmeniť 
postoj verejnosti.

Na záver venujem tichú spomienku na kolegyňu, Bohuslavu Habovčákovú, ktorá nás tento rok opustila 
po ťažkej chorobe.

Česť jej pamiatke!
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2. Kto sme
Liga za duševné zdravie SR (ďalej len Liga) je mimovládna organizácia, ktorej hlavným cieľom je 
ochrana a podpora duševného zdravia populácie SR. Pri jej zakladaní spolupracovali Prof. Dr. Ivan 
Štúr, MUDr. Peter Breier, MUDr. Darina Sedláková, MUDr. Pavel Černák, Prof.PhDr. Anton Heretik, 
Doc. MUDr. Alojz Rakús, Ing. Dagmar Kardošová, Mgr. art. Martin Knut. 

Liga vznikla v roku 2001 v rámci prípravy Roku duševného zdravia. Už vtedy všetci zainteresovaní 
cítili potrebu vzniku silnej strešnej organizácie, ktorá bude aj naďalej pokračovať v činnosti na poli 
zlepšenia podmienok a života ľudí, so skúsenosťou s duševnou poruchou, ako aj v oblasti prevencie 
duševných porúch.

názov: Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky

sídlo: Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Telefón: +421 2 6381 55 92, +421 918 607 212

E-mail: dusevnezdravie@dusevnezdravie.sk

Web: www.dusevnezdravie.sk

sociálne siete: https://www.facebook.com/ligazadusevnezdravie/? fref=ts

https://www.youtube.com/user/dusevnezdravie

právna forma: Združenie (zväz, spolok)

Dátum vzniku: 30. 01. 2001

Hlavný identifikátor Ičo: 30 786 525

DIč: 2021656582

Za tých 14 rokov sa Liga za duševné zdravie reálne vyprofilovala na silnú organizáciu zastrešujúcu  
takmer 38 občianskych a pacientských organizácií. Hlavným cieľom zostáva najmä ochrana a podpora 
duševného zdravia populácie Slovenskej republiky. Hlavným prostriedkom na dosahovanie cieľa  
je zvyšovanie povedomia verejnosti o možnostiach ochrany duševného zdravia a o možnostiach 
diagnostiky, liečby a rehabilitácie duševných porúch.
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2.1. Orgány Ligy za duševné zdravie SR, n.o.

Správna rada Ligy za duševné zdravie SR:

Mgr. art. Martin KnUT predseda správnej rady a výkonný riaditeľ

Doc. MUDr. alexandra BraŽInoVá, phD., MpH člen správnej rady

Doc. MUDr. pavel čErnáK, phD. člen správnej rady

MUDr. Marcela BároVá člen správnej rady

Mgr. Daniela KÉVELYoVá člen správnej rady

2.2. Naše ciele

Liga za duševné zdravie SR je neziskové združenie, ktorého ciele sú najmä:

› Zrovnoprávnenie telesného a duševného zdravia

› Destigmatizácia duševných ochorení

› Zvýšenie informovanosti o problémoch s duševnými poruchami

› odstránenie diskriminácie ľudí s duševnou poruchou

› Začleňovanie ľudí s duševnými ochoreniami po kvalitnej liečbe späť do života

› prevencia duševných ochorení

Naše ciele sa snažíme napĺňať aj vďaka spolupráci so sieťou takmer 38 pacientských organizácií  
po celom Slovensku.
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3. Čo robíme
Každoročne Liga za duševné zdravie pripravuje pravidelné akcie pre verejnosť s cieľom priblížiť populárnou 
formou možnosti prevencie duševného zdravia. Medzi tieto aktivity patria:

› Informačné kampane
 Jesenná – pred Zbierkou Dni Nezábudiek, sprievodná kampaň zbierky
 Jarná – v marci
 Témy, ktoré tieto informačné kampane nesú vyberáme podľa aktuálnych tém kampaní WFMH  
 (World Federation of Mental Health) či MHE (Mental Health EURope)

›  Slávnostný koncert, na ktorom oceňujeme združenia, jednotlivcov a médiá  
za prínos v oblasti duševného zdravia

› Celoslovenská charitatívna zbierka Dni nezábudiek

›  Diskusie s odborníkmi pre širokú verejnosť
 organizácia tzv. Okrúhlych stoloV, účasť na multikultúrnom festivale Pohoda

› Internetová poradňa
 Verejnosť má k dispozícii piatich odborníkov z rôznych odvetví. Poradňa je anonymná a odpoveď  
 sa posiela do 24 hodín

›  Telefonické poradenstvo
  Z každodenných skúseností vieme, čo ľuďom chýba. Možnosť rýchlo sa poradiť v krízovej situácii  

s odborníkom. Linka dôvery, ktorá roky fungovala je nedostupná kvôli podfinancovanému fungovaniu 
Ligy za duševné zdravie. Teraz má verejnosť k dispozícii odborné telefonické a bezplatné poradenstvo 
aspoň jeden deň v týždni. Pre Ligu ho zabezpečuje PhDr. Jolana Kusá.

› Motivačné centrum Nezábudka
     Terapeutické aktivity pre pacientov, arteterapia, literárna dielňa, prednášky pre verejnosť a rodinných 

príslušníkov, galéria Nezábudka.

› Vzdelávacie aktivity
   Interaktívne prednášky pre stredoškolákov o duševnom zdraví, projekt Zippyho kamaráti pre deti  
 vo veku 5 – 7 rokov zameraný na rozvíjanie sociálnych zručností.
    Vydávanie edukačných letákov.

› Spolupráca v projekte Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách
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4. Informačné kampane 2015
1. Jarná informačná kampaň a výročný koncert spojený s odovzdaním cien

Každoročne sa priaznivci duševného zdravia stretávajú v Zrkadlovej sieni 
primaciálneho paláca v Bratislave na slávnostnom koncerte, na ktorom 
Liga za duševné zdravie oceňuje vynikajúce osobnosti a  občianske 
združenia za presadzovanie dobrých praxí v rámci duševného zdravia na 
slovensku. 

Ocenené osobnosti sú zárukou kvalitnej starostlivosti o duševné zdravie, sú 
nositeľmi korektných informácií o  problematike duševného zdravia vo svo-
jom okolí. Jedine informovanosť slovenskej verejnosti je totiž zárukou toho, že 
sa budeme vedieť o svojich radostiach aj starostiach s našou dušou podeliť  
s blízkymi alebo dokonca s odborníkom na duševné zdravie – a to môže byť 
cesta k celkovému zdraviu.

Tohtoročný koncert sa konal 20. marca 2015 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca a mal charitatívny 
rozmer, kedže umelci účinkovali bez nároku na honoráre a magistrát poskytol Zrkadlovú sieň zdarma.

slávnostným koncertom chce Liga vyjadriť svoju hlbokú vďaku ľuďom pracujúcim v členských 
združeniach a verejne oceniť ich náročnú prácu.

Cenu LDZ sr za dlhodobý prínos pre duševné zdravie združeniam alebo jednotlivcom správna rada 
LDZ udelila občianskemu združeniu prVosIEnKa z partizánskeho. Ocenenie odovzdala spisovateľka 
a dlhoročná sympatizantka Ligy, pani oľga Feldeková. Občianske združenie pracuje na báze dobrovoľ- 
níctva a už 10 rokov plní úlohu následnej starostlivosti pre občanov regiónu, ktorí majú problémy s duševným 
zdravím. V Partizánskom majú už svoje nezastupiteľné miesto, majú vlastné priestory a spolupracujú s via-
cerým organizáciami a školami. Denne organizujú aktivity pre skvalitnenie života  znevýhodnených občanov. 
Organizovaním vzdelávacích aktivít poskytujú pomoc aj ľuďom, ktorí majú predsudky a bránia sa navštíviť 
psychiatra. Cenu si prevzal riaditeľ združenia pán Milan remeň, ktorý už veľa rokov pracuje v združení 
a  pomáha tak nielen ľuďom so skúsenosťou s  duševnými poruchami, ale aj nám ostatným a  to tým,  
že pomáha búrať mýty a predsudky. Duševné poruchy si nevyberajú, môžu stretnúť každého, preto je dôležité 
bojovať proti predsudkom, aby sa mohol každý rýchlo dostať k liečbe a vrátiť sa do normálneho života.

Cenu LDZ sr pre médiá za dlhodobý prínos a korektné informovanie verejnosti v oblasti duševného 
zdravia odovzdal básnik Erik ondrejička na základe rozhodnutia Správnej rady LDZ časopisu noTa 
BEnE za šírenie korektných informácií o duševnom zdraví. NOTA BENE sa venuje otázkam duševnej 
profylaxie, propaguje zásady zdravého života, rieši a  otvára konkrétne témy súvisiace s  formovaním 
a udržaním duševného zdravia. Pomáha riešiť existenciálne krízy, pomáha človeku nájsť svoje miesto v ži-
vote – byť individualitou s  dobrým vzťahom k  prírode, zvieratám a  ľuďom. Zvyšuje odolnosť voči frus-
tráciám dokumentárnym spracovaním jednotlivých príbehov ľudí nachádzajúcich sa v  náročných život-
ných situáciách. Časopis Nota Bene spĺňa úlohu motivujúcu – pomáha budovať vedomie vlastnej hodnoty  
pri hľadaní individuálneho smerovania jedinca. Akcentuje charakterný a empatický prístup k životu. Cenu  
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si prevzala šéfredaktorka sandra Tordová, ktorá bola veľmi prekvapená ale aj nesmierne potešená,  
že sme si všimli ich prácu a  verí, že sieťovanie nás, ktorí sa staráme o  duševné zdravie, o  prežívanie  
jednotlivca uprostred ľudí a zaujímame sa o etiku a morálne hodnoty medzi ľuďmi prinesie synergický efekt 
a zlepšenie života pre odkázaných (ale aj nás všetkých)... lebo choroby si nevyberajú...

K  oceňovaniu sa pridala už po  štvrtý krát aj Kancelária WHo na slovensku a  jej riaditeľka MUDr.  
Darina sedláková odovzdala „Cenu Kancelárie WHo na slovensku za inovatívny prístup k podpore 
duševného zdravia.“ Cenu získalo občianske združenie InTEGra z Michaloviec za neoceniteľnú prácu 
na poli sociálnej inklúzie ľudí s duševnými poruchami, za inovácie pri destigmatizácii duševných porúch  
a  za vynikajúcu prácu v  komunitných službách. Občianske združenie Integra, združenie pre duševné  
zdravie v Michalovciach vzniklo pred 20 rokmi s cieľom využívať nové princípy v liečbe ľudí s psychickými 
poruchami, ako prví začali v Michalovciach realizovať na Slovensku program prekonávania stigmy a diskri- 
minácie v dôsledku duševných porúch „Šialení? no a?“. V rámci východoslovenského regiónu poskytujú 
mimoriadne kvalitné služby veľkému počtu ľudí s duševnými poruchami a ich príbuzným. Cenu odovzda-
la riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku pani MUDr. Darina Sedláková riaditeľke oZ Integra pani  
Ing. Janke Hurovej a  ocenené združenie dostalo od Kancelárie WHO na Slovensku nielen diplom  
ale aj finančný príspevok. Združenie INTEGRA z Michaloviec je jedno z najúspešnejších členských združení  
Ligy za duševné zdravie, pracujú nesmierne profesionálne, sú akousi vlajkovou loďou boja proti stigme  
na poli duševného zdravia.

Cenu LDZ SR pre školy, ktoré v Zbierke Dni Nezábudiek vyzbierali najviac finančných darov získali mimo-
bratislavská stredná zdravotnícka škola v Žiline a bratislavské 1. súkromné gymnázium Bajkalská. 
Ocenenie v podobe 300 € poukážok na nákup v spoločnosti Kaufland odovzdal marketingový riaditeľ 
spoločnosti Kaufland pán Martin Gaertner.

správna rada LDZ sr udelila aj zvláštnu cenu s názvom: „Výnimočná cena Ligy za duševné zdravie sr 
za celoživotný prínos pre duševné zdravie“. Cenu prišiel odovzdať riaditeľ psychiatrickej nemocnice 
p. pinella v pezinku Doc. MUDr. pavel černák. Cenu prevzala Ing. Janka Hurová za doktora nawku, 
ktorý sa nemohol akcie zúčastniť. Držiteľom ceny sa stal psychiater MUDr. pětr nawka za prieko-
pnícku prácu a za presadzovanie nových prístupov v psychiatrii. Vnímanie ľudí s duševnými poruchami 
sa vďaka aktivitám MUDr. Nawku zmenili k lepšiemu a to najmä v Michalovciach a jeho okolí. MUDr. Pětr 
Nawka je zakladateľ Združenia pre duševné zdravie Integra   v Michalovciach a pacientskeho združenia 
ODOS – Otvorme dvere, otvorme srdcia. MUDr.Nawka bol významných realizátorom Reformy psychiatrie 
na Slovensku, podnietil vypracovanie prvého Národného programu duševného zdravia Slovenskej repu- 
bliky. V rokoch 2004 – 2005 absolvoval postdoktorandský pobyt na University of California v USA. Bez 
jeho odvahy meniť zaužívané pravidlá by psychiatria na Slovensku nemala prakticky dôkaz o potenciáli ľudí 
s ťažkou duševnou poruchou žiť oslobodene od paternalistického prístupu, dôstojne a v súlade s vlastnými 
potrebami integrovane v komunite. V  januári tohto roku zároveň oslávil významné jubileum, ku ktorému  
mu želáme pevné duševné zdravie.

Slávnostný večer moderoval Dado nagy a zahrala a zaspievala vynikajúca skladateľka a speváčka soňa 
Horňáková, obaja samozrejme bez nároku na honoráre. Dado Nagy je dlhoročným spolupracovníkom Ligy 
za duševné zdravie a Soňa Horňáková celým svojim postojom súznie so snažením bojovať za pokoj v duši. 
Soňa Horňáková patrí medzi významných predstaviteľov slovenskej folkovej hudobnej scény a dlhé roky 
pracuje ako redaktorka a moderátorka v Centre hudby RTVS.
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2. Jesenná informačná destigmatizačná kampaň 

V rámci destigmatizačnej kampane Dni nezábudiek 2015 pri príležitosti Svetového dňa duševného  
zdravia LDZ pripravila Liga kampaň pod názvom „Hovorme o tom!“. Informačná kampaň nás nabá-
da, aby sme hovorili o duševnom zdraví. Mlčanie tabu len udržje, znemožňuje rýchle riešenia a odsúva  
neliečených ľudí do dlhodobých práceneschopností a do sociálnej vylúčenosti. Kampaň vyvrcholí 12-tym 
ročníkom Zbierky DNI NEZÁBUDIEK, happeningom, výstavou a dňom otvorených dverí v psychiatrických 
ambulanciách.
Celoslovenská kampaň DNI NEZÁBUDIEK 2015 sa začala spotmi v médiách, bilboardami a všetky tieto 
mediálne priestory dostala Liga bezodplatne. V spotom už roky účinkujú herci anna Šišková a Matej 
Landl, ktorí chápu dôležitosť tejto témy. 
Súčasťou kampane je celonárodná Zbierka DNI NEZÁBUDIEK, aby sa vyzbierané peniaze mohli rozdeliť 
do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami. Liga za duševné 
zdravie podporuje duševné zdravie a prevenciu, ktorá je vždy lacnejšie ako liečba.

MUDr. alexandra Bražinová, epidemiologička, pedagogička na Fakulte zdravotníctva a sociálnej 
práce Trnavskej univerzity v Trnave: „Každý z nás zažíva problémy svojho duševného zdravia, je dôležité 
o nich hovoriť, mať komu sa zdôveriť. Človeku sa uľaví a ten druhý môže zohnať pomoc. So zlomenou 
nohou, angínou, cukrovkou bežne k lekárom chodíme a hovoríme o týchto problémoch  bez zábran. Svoje 
duševné problémy však často skrývame, trápime sa s nimi sami. Problém môže narastať, až prepukne  
v krízu, ktorú už sami riešiť nedokážeme. Môže dôjsť ku kolapsu, ktorý si často vyžaduje dlhú liečbu.  
Najhorším dôsledkom môže dokonca byť nechuť ďalej v živote pokračovať, snaha ho ukončiť, či dokonca 
dokonaná samovražda... potom je už neskoro na čokoľvek. Je preto dôležité hovoriť o svojom duševnom 
zdraví,  je to dôležité pre včasné vyhľadanie úľavy, pomoci, liečby. Skôr než bude neskoro.“
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3. Zbierka DNI NEZÁBUDIEK 2015

Téma: Dôstojnosť v zdraví aj v chorobe

Takmer pätnásť rokov Liga za duševné zdravie mení postoje slovenskej verejnosti k  zdraviu 
a destigmatizuje duševné problémy. Každoročná edukačná kampaň nás nabáda, aby sme hovorili 
o duševnom zdraví. Tabu odsúva neliečených ľudí do práceneschopnosti a do sociálnej vylúče- 
nosti. Kampaň je spojená so Zbierkou DnI nEZáBUDIEK, s dňom otvorených dverí v psychiat-
rických ambulanciách a mnohými sprievodnými akciami.
Pred začiatkom Zbierky sa uskutočnil happening dňa 15. 9. 2015 v  bratislavskom Auparku Vystúpili 
mnohé známe osobnosti ako napr. Ľubomír a olga Feldekovci, ich dcéra, speváčka Katka Feldeková 
so skupinou, speváčka sima Marthausová, moderátori Dado nagy s herečkou Zuzou Martinkovou.  
Za Ligu vystúpi známy výtvarník Martin Knut, MUDr.Alexandra Bražinová, PhDr. Jolana Kusá, MUDr. 
Marcela Barová a pod. Podujatie podporujú aj Táňa Pauhofová, Robo Roth, ktorí hrajú v divadle postavy 
postihnuté duševnými poruchami. Dlhoročne podporujú aktivity Ligy aj Robo Jakab, Lukáš Latinák, Juraj 
Kemka či Majo Miezga. Ich výpovede na tému duševného zdravia nájdete na webke Ligy. Speváčka 
Katka Feldeková sa podelí o skúsenosti s liečbou a životom človeka so skúsenosťou s duševnou poruchou. 
Na webe Ligy sú už zverejnené aj rozhovory s mnohými inými osobnosťami, ktoré sa delia s nami o tieto 
skúsenosti. Sú dôkazom toho, že so zvládnutou liečbou psychických porúch, môžeme normálne žiť 
a pracovať. 

Zbierka DnI nEZáBUDIEK sa v uliciach konala od 16. septembra 2015
Zbierka sa začala 1. septembra a  trvala až do konca roka 2015. Konala sa viacerými formami, SMS  
na číslo 833 mohli prispievatelia posielať do konca októbra 2015, dobrovoľným príspevkom za malú 
modrofialovú nezábudku sa dalo prispieť v uliciach od 16. 9. do 20. 9. 2015. Okrem SMS-ky alebo prí- 
spevku na ulici mohli záujemci poslať finančný príspevok aj priamo na čísla účtov Ligy. Všetky informácie 
sú na letáku alebo na webovej stránke Ligy.

ZBIErKa Má TrI ForMY:   
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Cez mobil sMs 
v hodnote 2 € 
na číslo 833  

Dobrovoľný príspevok 
za modrú nezábudku 
od dobrovoľníkov 
v uliciach slovenska  
od 16. 9. do 20. 9. 2015

Z banky alebo cez 
Internet priamo 
na účty Ligy 
v sberbank slovensko 
a VUB Banke.



Prečo to robíme?

Našimi aktivitami sa snažíme ľudí naučiť nebáť sa choroby a nebáť sa chorého. Stigma spojená  
s duševnou poruchou napríklad bráni Lige za duševné zdravie, aby dlhodobo predstavovala ľudí, ktorí  
aj s duševnou poruchou žijú dobre, pracujú a majú rodinu. 

V rámci stigmatizácie sa ľudia, ktorí žijú medzi nami a majú svoje spoločenské zázemie, nechcú 
priznávať so svojimi duševnými problémami, resp. s tým, že sa liečia. Je to ich výsostné právo a niet sa 
im čo čudovať. Len čo by sa totiž „rozkríklo“, že sa liečia na diagnostikovanú duševnú poruchu, hneď 
by sa našli „mudrci“, ktorí by za ich bežnými (inak normálne tolerovanými) chybami videli duševnú 
poruchu. Boja sa celkom oprávnene, že by prichádzali o svoju ľudskú dôstojnosť, o živobytie a o celý 
svoj život. 

Naša nevedomosť a predsudky škodia týmto ľuďom. Pretože mnoho ľudí sa radšej k duševnej poruche 
neprizná a ani sa nelieči! Ich porucha sa zhoršuje a ich liečba sa predĺži – ak k nej vôbec príde!  
Možno sa vďaka korektným vedomostiam o duševných poruchách, ako sú alkoholizmus, ADHD,  
depresia či schizofrénia, aj vy naučíte nebáť sa duševných porúch. Môžu stretnúť každého, neodvíjajú  
sa od vzdelania či bohatstva alebo nebodaj silnej vôle.
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sprievodné aktivity Kampane – nEZáBUDKa 2015
niektorých členských združení LDZ sr

OZ ŠŤASTIE SI TY, Prievidza.
1.  Verejná diskusia so študentmi Išlo o prednášku o  duševných poruchách a  o  postavení človeka 

v spoločnosti, ktorý má psychiatrickú diagnózu. Zameriavala  sa hlavne na prevenciu duševného ochore-
nia. Vycestovali do stredných škôl, ktoré sú v  Prievidzi, v  Handlovej a v Novákoch.  Ďalej chceme infor-
movať  študentov o Kampani NEZÁBUDKA a vysvetlíme im podstatu vzniku nášho OZ ŠŤASTIE SI TY 
a zapojenia sa do Dní duševného zdravia. Spropagovali aj Ligu za duševné zdravie a OZ ODOS. Tieto 
prednášky sa realizovali postupne týždeň počas Kampane  v dňoch 16 – 18. 9. v Integračno-sociálnom 
centre na Hviezdoslavovej ul. 3, kde má naše OZ  sídlo. 

2.  Dňa 14. 9. 2015  sa uskutočnil v nových klubových priestoroch OZ na Sídlisku od 8:00 – 12:00 hod. 
DEŇ oTVorEnýCH DVErÍ. Toto stretnutie bolo otvorené hlavne pre  verejnosť. Takto sa ľudia môžu 
prísť pozrieť ako funguje naše OZ, čo na klubových stretnutiach robíme a od nás sa dozvedia, aké je 
postavenie nášho OZ v Prievidzi. Špeciálne chceme medzi nás pozvať stacionárnych pacientov medzi 
9:00 – 11:00 a pozývame aj pracovníkov n.o. Spokojnosť medzi 11:00 - 12:00hod. Ide o Nízkoprahové 
denné centrum. Takto si chceme medzi sebou vymeniť poznatky a informácie v meste a spojiť spoločne 
sily pri integrácií našich klientov do spoločnosti.   

3.  Výstava V dňoch od 7. 9. – 21. 9. 2015 v  Integračno-Sociálnom Centre na Hviezdoslavova ul. 3 sa 
uskutočnila výstava ručných prác a výrobkov z arteterapie a ergoterapie  pacientov zo stacionárneho 
oddelenia z nemocnice v Bojniciach. Ďalej boli vystavené aj výrobky z tvorivej dielne členov OZ ŠŤASTIE 
SI TY. Táto výstava bola  sprístupnená verejnosti podľa otváracích hodín ISC a klubových aktivít OZ. 

4.  Výstava v Bojnickej nemocnici. Táto aktivita bola realizovaná vďaka pacientom, ktorí  pri svojich výrob-
koch aj stáli a informovali záujemcov o prebiehajúcej kampani.

5.  Medializácia - o aktivitách Ligy za duševné zdravie, DDZ a Kampani Nezábudka sme informovali infor-
movať v Beta-rádiu, mestskom rozhlase, RTV a v Hornonitrianskych novinách MY.   

OZ MOZAIKA, Žilina
1. Výstava Trinásta komnata v Makovickom dome v Žiline od 2. 9. 2015 – 17. 9. 2015

2. Deň otvorených dverí v radosti, dňa 10. 09. 2015 so začiatkom o 10:00 hod.

Program tohto dňa bol nasledovný:

10.00 – 12.00  prednáška Bc. Ivany Rešetárovej – Sebavedomie a Bc. Laury Urbanovej – Prosociálne 
správanie, medzi prednáškami diskusia, v závere príjemné prekvapenie

12.00 – 13.00 obedňajšia prestávka
13.00 – 14.00 prezentácia činnosti ZPP Radosť
14.00 – 15.00  prednáška Mgr. Mareka Orenčáka – Stigmatizácia duševne chorých a prehliadka  

výtvarných prác klientov

OZ SANÁRE, Banská Bystrica
3. prednášku s besedou na tému Duševné zdravie. Čo to je? A existuje vôbec?.
 Prednáša MUDr Michal Patarák, lekár psychiatrického oddelenia Rooseveltovej nemocnice  
 v Bánskej Bystrici. Prednáška sa konala 22. 9. 2015

4. rozhovor pre radio FM v Bánskej Bystrici.
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sprievodné akcie LDT k zbierke dni nezábudiek 2015

Liga za duševné zdravie organizuje každoročne destigmatizačnú kampaň a v tohtoročnej kampani vyzýva aby 
sme sa rozprávali o svojom duševnom zdraví s našimi priateľmi. V rámci sprievodných podujatí organizuje 
upútavací happening v Auparku, výstavu výtvarných diel autora so skúsenosťou s duševnou poruchou v Lige, 
projekty pre deti a tínedžerov, vzdelávacie aktivity na zvýšenie právneho povedomia pre občianske združenia 
a deň otvorených dverí v ambulanciách psychiatrov v čase svetového dňa duševného zdravia 10. októbra.

›  15. septembra 2015 HappEnInG
 od 15,00 do 18,00 v Auparku v Bratislave
   v Auparku sa konal upútavací happening v utorok 15. 9. 2015 od 15,00 do 18,00, kde spievala sima 

Martausová, Katka Feldeková a moderoval Dado nagy a Zuza Martinková. Akcia sa konala deň 
pred vypuknutím celoslovenskej Zbierky DNI NEZÁBUDIEK 2015 a na svojom pódiu uvíta významných 
hostí – psychológov, psychiatrov a umelcov, ktorí sa budú vyjadrovať na témy dôležitosti duševného 
zdravia a nutnosti o svojich pocitoch hovoriť.

› 17. septembra 2015 VýsTaVa
 o 17,00 v Galérii Ligy za duševné zdravie v Bratislave
  V Lige za duševné zdravie sa bude konala výstava Roberta Kačánka v rámci cyklu výstav arT BrUT, 

ktoré predstavujú aj vo svete veľmi cenené umenie ľudí bez umeleckého vzdelania. Róbert Kačánek 
príde svojim divákom porozprávať vlastné originálne vysvetlenie svojej tvorby. Vernisáž výstavy sa us-
kutoční:  17. septembra 2015 o 17:00 na Ševčenkovej ul. 21 v Bratislave v priestoroch Ligy za duševné 
zdravie. Kurátorská koncepcia: Naďa Kančevová, Vlado Kordoš.

› 1. októbra 2015 Tlačová konferencia
 ku Dňu otvorených dverí
  Liga za duševné zdravie organizuje už druhý rok akciu s názvom Deň otvorených dverí, počas ktorej 

môžu ľudia prísť za psychiatrom a skúsiť sa bez obáv opýtať na čokoľvek, na čo sa inak opýtať boja 
alebo hanbia. Na TK sme oznámili zoznam psychiatrických ambulancií a vybraných miest na Sloven-
sku, ktoré sa do akcie zapojili.

› 10. októbra 2015 Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách
  Pri príležitosti  svetového dňa duševného zdravia  Liga za duševné zdravie v  spolupráci so 

spoločnosťou Servier organizuje Deň otvorených dverí, počas ktorého môžu občania navštíviť psy-
chiatrickú ambulanciu u vybraných lekárov a počas ordinačných hodín sa porozprávať s odborníkom 
na duševné zdravie celkom laicky, bez strachu a akýchkoľvek predsudkov. Lekári budú pripravení na 
otázky každého druhu. Snahou je znížiť strach a sprevádzajúce predsudky voči duševným poruchám 
a ľuďom s duševnými poruchami.
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predbežná správa verejnej zbierky 2015

zápis do registra MV-SVS-OVVS3-2015/016881

Liga za duševné zdravie sr (ďalej len LDZ) us-
kutočnila v  dňoch 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015 po 
dvanásty krát verejnú zbierku dobrovoľných príspe-
vkov v  rámci celého územia Slovenskej republiky 
na základe zápisu do registra zbierok MV-SVS-OV-
VS3-2015/016881 zo dňa 9. 7. 2015 pod názvom 
„DNI NEZÁBUDIEK 2015“. 

Popis priebehu verejnej zbierky

Do zbierky sa v  rámci celého Slovenska zapojilo spolu 95 organizácií – pacientské a  príbuzenské  
organizácie, zaoberajúce sa rôznymi formami pomoci ľuďom s duševnými poruchami a  ich rodinným 
príslušníkom, materské centrá, základné, stredné a vysoké školy a.i. 

Zbierka prebiehala tromi formami:

1.  Vyberaním dobrovoľných finančných príspevkov darcov do uzavretých prenosných pokladničiek, 
označených logom občianskeho združenia a  účelom zbierky na verejných priestranstvách vo vy-
braných obciach Slovenska a  vo verejnosti prístupných priestoroch právnických inštitúcií v dňoch 
16. 9. – 20. 9. 2015. V rámci zbierky rozdávali dobrovoľníci v uliciach miest verejnosti za dobrovoľný 
finančný príspevok kvietok Nezábudku- symbolické vyjadrenie krehkosti duševného zdravia a infor-
mačné materiály- leták „Alkoholizmus“, „Ľudské práva“, „2 druhy testov a „Desatoro duševného zdra-
via“. Vyzbierané dobrovoľné príspevky odviedli koordinátori zbierky na účet LDZ vyhradený na tieto 
účely č. 4150041615/3100 (Sberbank) a č. 3526228951/0200 (VUB banka). Dva účty sú na tento účel 
vedené z dôvodu ľahšej dostupnosti pre koordinátorov zbierky v regiónoch SR. 

2.  Dobrovoľnými príspevkami na vyššie uvedené zbierkové bankové účty poštovými poukazmi alebo 
prevodmi z účtu prispievateľa v období 1. 9. – 31. 12. 2015.

3.  Zasielaním SMS správ na krátke číslo 833 v sieti Orange Slovensko, Slovak Telekom a Teléfonica 
Slovakia v období 1. 9. - 31. 10. 2015. Cena SMS správy bola 2,- Euro a na účet verejnej zbierky bol 
odvedený príspevok vo výške 100 % z ceny jednej SMS. 
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HrUBý (CELKoVý) Výnos VErEJnEJ ZBIErKY BoL 42 008,09 €

4. do pokladničiek (dobrovoľníci) 40 623,85 €

5. dary na účet 275,53 €

6. sMs orange slovensko 376 €

7. sMs slovak Telecom 436 €

8. sMs Teléfonica slovakia s.r.o. 296 €

9. úroky z vkladu na č.ú.: 4150041615/3100 sberbank, a.s. 0,33 €

10. úroky z vkladu na č.ú.: 3526228951/0200 VUB Banka 0,38 €



1a)  suma získaná vyberaním do uzavretých pokladničiek odvedená na zbierkový účet 
  vedený vo sberbank č. 4150041615/3100 17 105,53 €

  príloha č. 1:
  výpis č. 9 SB ku dňu 30. 9. 2015
  výpis č. 10 SB ku dňu 31. 10. 2015 

1b) suma získaná vyberaním do uzavretých pokladničiek odvedená na zbierkový účet 
  vedený vo VUB banke č. 3526228951/0200  23 518,32 €

  príloha č. 2:
  výpis č. 9 VUB ku dňu 30. 9. 2015
  výpis č. 10 VUB ku dňu 31. 10. 2015

2.)  suma získaná príspevkami jednotlivých darcov priamo na zbierkové účty 275,53 €

   príloha č. 3:
•	  výpis č. 9 SB ku dňu 30. 9. 2015
•	  výpis č. 10 SB ku dňu 31. 10. 2015
•	  výpis č. 11 SB ku dňu 30. 11. 2015
•	  výpis č. 12 SB ku dňu 31. 12. 2015 
•	  výpis č. 9 VUB ku dňu 30. 9. 2015
•	  výpis č. 10 VUB ku dňu 31. 10. 2015
•	  výpis č .11 VUB ku dňu 30. 11. 2015
•	  výpis č. 12 VUB ku dňu 31. 12. 2015

3.)  suma získaná zasielaním sMs správ do mobilnej siete orange slovensko 376 €

   príloha č. 4:
   výstup z mailovej komunikácie 
   výpis č. 2 SB ku dňu 29. 2. 2015
   kópia zmluvy s mobilným operátorom

 
4.)  suma získaná zaslaním sMs správ do mobilnej siete T-Mobile slovensko  436 €

       príloha č. 5: 
•	 výpis č. 2 SB ku dňu 29. 2. 2015
•	 kópia zmluvy s mobilným operátorom

5.)  suma získaná zaslaním sMs správ do mobilnej siete Teléfonica slovakia s.r.o.  296 €

   príloha č. 6:
•	 výstup z mailovej komunikácie
•	 žiadosť o prevedenie finančných prostriedkov od operátora
•	 kópia zmluvy s mobilným operátorom
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Predmetom predbežnej správy súvisiacej s výškou hrubého výnosu sú platby v omeškaní od mobilných 
operátorov. Nakoľko v prospech zbierkového účtu neboli pripísané žiadne financie v zmysle platobných 
podmienok zmlúv s mobilnými operátormi, hrubý výnos zbierky sa nemení.

6.)  suma získaná z vkladov príspevkov na osobitnom účte č.4150041615/3100 Sberbank  0,33 €  
   – úroky

   príloha č. 7:
•	 výpis č.   9 SB ku dňu 30. 9. 2015
•	 výpis č. 10 SB ku dňu 31. 10. 2015
•	 výpis č. 11 SB ku dňu 30. 11. 2015
•	 výpis č. 12 SB ku dňu 31. 12. 2015 

7.)  suma získaná z vkladov príspevkov na osobitnom účte č. 3526228951/0200 VUB banka 0,38 €  
  – úroky

   príloha č. 8:
•	 výpis č.   9 VUB ku dňu 30. 9. 2015
•	 výpis č. 10 VUB ku dňu 31. 10. 2015
•	 výpis č. 11 VUB ku dňu 30. 11. 2015
•	 výpis č. 12 VUB ku dňu 31. 12. 2015

Vypracovala: Mgr. Daniela Kevélyová
v Bratislave, dňa 31. 3. 2015

T: 02/6381 5592,0918607212
e-mail: daniela.kevelyova@dusevnezdravie.sk
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5. Kampaň 5 minút
Liga za duševné zdravie SR 5. 5. 2015 odštartovala virálnu internetovú kampaň s názvom 5 minút.  
Jej cieľom bolo podporiť ľudí, aby aspoň malú chvíľu venovali rozhovorom o svojom prežívaní, o dušev-
nom zdraví. Bez predsudkov, hanby a naopak s dôverou. Stretli sme sa s veľkým ohlasom. Kampaň bola 
promovaná na sociálnej sieti Facebook.

VYhODNOTENIE KAMPANE #5MINúT
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6. Zippyho kamaráti
Jeden z našich najúspešnejších projektov. Na Slovensku sa objavil vďaka našej kolegyni Mudr. Alexandre 
Bražinovej v roku 2013. Odvtedy sa rok od roku zapája viac učiteľov, škôl a tým pádom aj detí.

O čom je projekt Zippyho kamaráti? 

V projekte Zippyho kamaráti ide najmä o budovanie schopností zvládať svoje pocity, vedieť efektívne ko-
munikovať, vedieť požiadať o pomoc v prípade potreby, samostatne riešiť konfliktné a záťažové situácie 
a zvládať zmeny a straty bez ujmy na psychike, posilnenie schopnosti empatie a tolerancie – to všetko  
sú atribúty programu Zippyho kamaráti.

Ciele projektu:

1.  V programe Zippyho kamaráti sa deti  vo veku 5 – 7 rokov hravou formou naučia uvedomiť si, vyjadriť 
a spracovať svoje emócie, nenásilne riešiť konflikty, zvládať záťažové situácie, efektívne komunikovať 
(počúvať a vedieť povedať, čo chcem povedať), nadväzovať a udržiavať priateľstvá, zvládať zmeny  
a záťažové situácie, byť empatický a tolerantný k druhým. Dlhodobý efekt je podpora duševného 
zdravia, prevencia duševných porúch, posilnenie empatie a tolerancie a prevencia vzniku predsudkov.

2.  Školíme učiteľov a odborných pracovníkov v školstve, ktorí sa venujú deťom v rámci predškolskej 
prípravy a v prvých triedach základnej školy, v programoch Zippyho kamaráti. Učitelia a odborní 
zamestnanci po jednodňovom školení a obdržaní programových manuálov budú tento program  
realizovať s deťmi vo svojich triedach počas jedného školského roka.

3.  Supervíziou a evaluáciou realizovaného programu bude Liga za duševné zdravie monitorovať kvalitu 
realizovaného programu. 

4.  Učitelia vďaka realizovaným programom Zippyho kamaráti lepšie spoznajú deti vo svojich triedach, 
sami si zlepšia sociálne zručnosti (ako je spracovanie pocitov, komunikácia, riešenie konfliktov  
a záťažových situácií). 

Dobré duševné a emocionálne zdravie detí je nevyčísliteľnou hodnotou nielen pre ne samé, ale pre celú 
spoločnosť a je základom pre jeho dobré celkové zdravie nielen počas detstva, ale aj po celý ďalší život. 
Vek prechodu z materskej do základnej školy je veľmi dôležitým obdobím vo vývine dieťaťa – dieťa sa učí 
začleňovať do kolektívu, učí sa prejavovať a presadzovať v skupine, učí sa zvládať zmeny a rôzne záťažové 
situácie, či už doma, ako aj v škole. V tomto veku je dieťa otvorené novým poznatkom a zručnostiam  
a osvojuje si modely správania, ktoré ho často sprevádzajú po celý ďalší život.

Ak naučíme deti zvládať náročné situácie, vybrať si spôsob reakcie, rozpoznávať a vyjadrovať svoje emó-
cie v ranom veku, budú lepšie pripravené čeliť problémom v adolescencii a dospelosti. Naša spoločnosť 
už pred časom uznala dôležitosť duševného zdravia pre zdravie celkové. Stále viac sa hovorí tiež o jeho 
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prevencii a vyvíjajú sa pre ňu rôzne aktivity, hlavne pre dospelých ľudí.  
Je však načase sústrediť sa na deti. Národný program Duševného 
zdravia (z r. 2002) v kapitole Podpora a prevencia obzvlášť vyzdvihuje 
realizáciu školských programov podpory duševného zdravia. Zlepše-
nie vedomostí a zručností žiakov a študentov, ale aj pedagógov, 
môže pomôcť pri znižovaní napätia v školských aj mimoškolských 
kolektívoch a z dlhodobého hľadiska pri znižovaní diskriminácie  
a stigmy v spoločnosti.   

Týmito témami sa Liga za duševné zdravie zaoberá už od roku 2001. 
Veľmi málo sa však zatiaľ venujeme prevencii duševného zdravia v ranom 
detstve. V slovenskej spoločnosti existuje minimálne množstvo preventívnych programov zameraných 
na duševné zdravie detí. Deti čoraz častejšie trpia psychosomatickými ochoreniami a nevedia si tvoriť 
zdravé sociálne vzťahy, čo je prameňom diskriminácie a asociálneho správania v dospelosti.

Preto s veľkou dôverou siahame po overenom  programe, ktorý bol vyskúšaný v školách a škôlkach v 30 
krajinách celého sveta. Je to program zameraný nie na duševné ochorenia, ale na podporu duševného 
zdravia. Deti sa učia samé zvládať problémové situácie, hľadať riešenia, ktoré im samým pomôžu,  
nikomu inému však neublížia. Hravou a pútavou formou riešia rôzne modelové situácie, okrem samot-
ného zvládania vlastných záťažových situácii sa tiež učia empaticky pomáhať druhým a buduje sa u nich 
tolerancia voči odlišnostiam. 

Program Zippyho kamaráti (ZIPPY’S FRIENDS), ďalej len ZK, bol vyvinutý už pred 20 rokmi vo Veľkej 
Británii mimovládnou organizáciou Partnership for Children* Odvtedy sa realizuje už vo viac ako 30 kra-
jinách sveta u viac ako 1 000 000 detí a je schválený Svetovou zdravotníckou organizáciou. Prináša 
výborné, vedecky overené výsledky v emocionálnom, psychickom a sociálnom posilnení detí do celého 
ďalšieho života.

Skúsenosti z realizácie tohto programu v iných krajinách dokazujú, že deti po jeho absolvovaní majú lepší 
pocit zo seba samých, aj zo svojho okolia, dosahujú lepšie výsledky v škole. 
Väčšina rodičov detí, ktoré program ZK absolvovali, pozoruje u svojich detí zmenu – lepšie komuniku-
jú, viac si vážia priateľov a priateľstvo, sú rozvážnejšie, pozornejšie, priateľskejšie, úprimnejšie a lepšie 
chápu iných. 

Učitelia z tried, ktoré program ZK absolvovali, hovoria, že v kolektívoch sa znížila miera konfliktov,  
a že program im pomohol lepšie chápať žiakov. Evaulácia programu ZK z viacerých krajín ukázala,  
že jeho absolvovanie prinieslo deťom zlepšenie v spolupráci, asertivite, sebavedomí, empatii a zníženie 
problémového správania. 

Deti, ktoré sa na programe zúčastnili sa naučili pozitívne stratégie, ako sú: ospravedlniť sa, hovoriť  
pravdu, hovoriť s kamarátom, rozmýšľať o probléme, snažiť sa zostať pokojný. Naopak, evaluácia  
ukázala, že po absolvovaní programu ZK sa u detí znižuje používanie nevhodných stratégií, ako sú hnev, 
krik, obhrýzanie nechtov,  apod.

V modelových situáciách sa deti prostredníctvom rolovej hry a diskusie zlepšia v akceptovaní názo-
rov iných, asertívnom presadzovaní vlastných názorov, empatickom spracovaní rozdielnych postojov. 
Naučením sa takémuto správaniu sa predíde vytvoreniu diskriminačných a netolerantných postojov  
u týchto detí v puberte a dospelosti. 
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program ZK pozostáva zo šiestich modulov: Pocity, Komunikácia, Vzťahy (tvorenie a ukončovanie), 
Riešenie konfliktov, Vysporiadanie sa so zmenou a stratou, Zvládanie (nových situácií). Každý modul  
pozostáva zo štyroch hodinových lekcií. 
Program ZK bude v rámci nášho projektu realizovaný v priebehu 8-10 mesiacov počas školského roka 
prostredníctvom 24 lekcií v cca 300 nových vybraných triedach celého Slovenska. Implementáciu pro-
gramu ZK bude manažovať žiadateľ – Liga za duševné zdravie SR, o.z. (LDZ) prostredníctvom prípravy  
a realizácie tréningu učiteľov, prípravy tréningových a učebných materiálov a samotnej realizácie  
programu ZK v zúčastnených školách. LDZ bude poskytovať administratívnu podporu, kontinuálnu  
supervíziu a odbornú podporu školám. Monitoring a evaluáciu programu ZK uskutoční rovnako LDZ.
Doteraz bolo do programu zapojených 250 učiteľov a 5000 detí.

opis cieľových skupín:

CIEĽoVá sKUpIna – náZoV VýZnaM proJEKTU prE UVEDEnÉ CIEĽoVÉ sKUpInY

prváci ZŠ a predškoláci MŠ
Deti sa naučia zvládať bežné i záťažové situácie, posilnia 
svoje sociálne zručnosti, zlepšia si sebavedomie, osvoja si 
princípy tolerancie a empatie.

Učitelia ZŠ a MŠ

V rámci projektu si cca 130 nových učiteľov rozšíri teo-
retické vedomosti a praktické kompetencie vo vzdelávaní 
detí v oblasti posilňovania ich sociálnych zručností. 
Získané vedomosti a kompetencie učitelia využijú v rámci 
ročného projektu, a po skončení projektu ich budú naďalej 
využívať vo svojej pedagogickej praxi.  

rodičia detí zapojených do programu

Rodičia sa presvedčia, že dieťa je možné naučiť, ako 
zvládať problémy a komunikovať o svojich pocitoch. 
Pre rodičov bude jednoduchšie sa s dieťaťom rozprávať 
o jeho pocitoch a ťažkostiach.

Záujem o program zo strany škôl a verejnosti:
S učiteľmi a odbornými zamestnancami, ktorí boli od začiatku realizácie doposiaľ vyškolení v programe 
Zippyho kamaráti udržiavame neustále úzky kontakt a kontinuálnu komunikáciu. Mnohí z nich ho realizujú 
v aktuálnom roku, prípadne plánujú ho realizovať v najbližších školských rokoch. V tých prípadoch, keď 
bol učiteľ či odborný zamestnanec v programe vyškolený, no momentálne ho nerealizuje, sa jedná najmä 
o situáciu, že učiteľ nemá v súčasnosti deti vo veku 5 – 7 rokov, ale staršie (prípadne mladšie, v mater-
ských školách). Viac ako 90 % doposiaľ vyškolených učiteľov však vyjadruje záujem v realizácii programu  
Zippyho kamaráti v blízkej budúcnosti pokračovať. 

Prostredníctvom našej komunikácie neustále zlepšujeme funkčnosť programu a jeho dosah, vďa-
ka udržiavaniu spätnej väzby učiteľov, riaditeľov a ďalších zapojených odborných zamestnancov tak 
vytvárame podmienky pre neustále zlepšovanie realizácie tohoto programu pre potreby Slovenska.  
Vytvárame sieť vyškolených učiteľov a škôl, podporujúcich program Zippyho kamaráti. Prostredníctvom 
tejto siete sa neustále rozširuje záujem o realizáciu programu na ďalších školách. Niektoré základné 
školy (ZŠ Ilava, ZŠ Dolná Streda) už realizujú program Zippyho kamaráti niekoľko rokov a zriadili povinný  
predmet pre prvákov ZŠ, v rámci ktorého sa program Zippyho kamaráti realizuje. 
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Nových záujemcov oslovujeme plošne na základe zoznamov škôl poskytnutých zamestnancami minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a športu. Školy, ktoré sa rozhodnú programu zúčastniť na základe nášho 
oslovenia, sú zapísané a pozvané na úvodné školenie, kde sa oboznámia s programom a jeho realizáciou. 
Celú komunikáciu realizuje projektový manažér a po odbornej stránke naša odborná garantka, ktorá 
rovnako v priebehu roka komunikuje so zapojenými učiteľmi. 

Okrem nášho aktívneho oslovovania škôl s ponukou zapojiť sa do programu sa čoraz častejšie hlásia sa-
motní učitelia a ostatní odborní zamestnanci, ktorí sa o programe Zippyho kamaráti dozvedeli od svojich 
kolegov, či od kolegov z iných škôl.

Našou víziou je dospieť k modelu používanému v niektorých iných krajinách, tzv.“whole school approach” 
(prístup „celá škola“), teda nielen, že jedna alebo viac tried budú realizovať program Zippyho kamará-
ti, ale celá škola za silnej podpory vedenia bude presadzovať základné princípy programu. Realizáciu  
programu na školách podporujeme pracovnými stretnutiami so zapojenými učiteľmi. 

Záujem o program zo strany predstaviteľov štátu a samospráv:
Liga za duševné zdravie aktívne hľadá podporu programu Zippyho kamaráti zo strany predstaviteľov 
relevantných štátnych a samosprávnych inštitúcií: Ministerstvo školstva, Ministerstvo zdravotníctva, Výs-
kumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie, Komisár pre deti, Splnomocnenec pre rómske komunity a ďalšie. 
Víziou Ligy za duševné zdravie je získať podporu, aká sa programu Zippyho kamaráti dostáva napríklad 
v Nórsku, kde je program podporený Ministerstvom zdravotníctva a pre školy je prestížnou záležitosťou 
ho realizovať. 

Komunikácia projektových aktivít výsledkov programu smerom k verejnosti:
Na propagáciu projektových aktivít využívame viaceré dostupné médiá.
Program Zippyho kamaráti má vlastnú web stránku (www.zippyhokamarati.sk), kde sú podrobné informá-
cie o projekte pre verejnosť. Pre rodičov detí zapojených do programov sú k dispozícii dodatkové aktivity 
na doma.

V záložke partneri bude propagovaný partner formou loga a krátkeho textu o jeho činnosti. Stránky 
navštevuje v priemere ročne okolo 200 000 užívateľov. 
Program Zippyho kamaráti budeme medializovať aj prostredníctvom celoštátnych aj lokálnych televízii  
a rozhlasových staníc, spolu s celkovou podporou a ochranou duševného zdravia v mediálnom priestore. 
K programu pravidelne uverejňujeme články v odborných médiách a vydávame tlačové správy, kde 
rovnako venujeme pozornosť aj našim partnerom. 

Tlač informačných brožúr – pri príležitosti každoročnej celoslovenskej zbierky Dni Nezábudiek vydávame 
informačné brožúry k témam týkajúcim sa duševného zdravia a k projektom, ktorými sa snažíme prispieť  
k zdravšej spoločnosti. Zadná strana letákov je venovaná kontaktným údajom a partnerom našej orgnizáci

Kvantitatívne výstupy projektu do školského roku 2014/2015

ročnÍK ŠKoLY UčITELIa ŽIaCI

2013/2014 15 21 375

2014/2015 14 18 373
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8. Liga na festivale Pohoda 2015
Liga za duševné zdravie sa každoročne zúčastňuje multižán-
rového festivalu Pohoda Trenčín. Bolo tak aj tento rok. Považu-
jeme za dôležité prichádzať medzi ľudí s témami, ktoré ich zau-
jímajú. Festival vnímame ako vhodnú formu nadviazanie dialógu 
s verejnosťou. Každoročné početné publikum nás utvrdzuje  
v tom, že to robíme správne. Na diskusiu si voláme odborníkov, 
ktorí starostlivo vyberajú témy a trpezlivo s mladými diskutujú.
Na tohtoročnej Pohode bola Liga za duševné zdravie v Optimis-
tane Nadácie Orange s diskusiou na tému: „Zippyho kamaráti“.

Moderátorom diskusie bol dlhoročný spolupracovník Ligy Dado 
nagy, ktorý vyspovedal manažérky projektu MUDr. alexandru 
Bražinovú a naďu Kančevovú.
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9. Smútkové poradenstvo
Liga za duševné zdravie v spolupráci so svojim členským občianskym združením Kolobeh života zorga-
nizovala vo svojich priestoroch workshop pod názvom „prírodné pohrebníctvo“. Zorganizovala ho Jan-
ka Pitková z Prešova, zakladateľka o.z. Kolobeh života. Na pomoc si prizvala mladé antropologičky, ktoré 
so svojím združením Ke kořenúm realizujú s pražskou pohrebnou službou prírodné a ekologické pohreby.
www.kekorenum.cz, www.lesvzpomínek.cz

Všetci odborníci sa zhodli, že sa na poli starostlivosti o pozostalých robí veľmi málo a Liga za duševné 
zdravie sa bude snažiť v súlade s plánmi ministerstva zdravotníctva hľadať cesty, ako zlepšiť a nájsť nové 
formy práce s pozostalými. Mnohokrát sú to nezaopatrené deti, alebo celé rodiny, ktoré súrne potrebujú 
intervenciu. Liga plánuje aj Okrúhle stoly zverejňované na webstránke Ligy a ďalšie pracovné stretnutia 
odborníkov na smútkové poradenstvo.

Ďalšou akciou bola verejná diskusia vo V-klube, centre Bratislavy na tému smrť ako súčasť života,   
na ktorej diskutovali zaujímaví hostia:
MUDr. Mária Jasenková, zakladateľka a riaditeľka Detského hospicu PLAMIENOK
Mgr. Monika Suchánska, zakladateľka prírodného pohrebníctva KE KOŘENUM
Mgr. Jana Vyskočil – psychoterapeutka a dobrovoľníčka organizácie MODRÝ ANJEL
a PHDr. Jana Pitková z o.z. KOLOBEH ŽIVOTA.

K téme sme pripravili aj nový edukatívny leták smútenie, ktorý distribuujeme medzi verejnosť, do čakární 
odborných lekárov, či ponúkame v rámci Zbierky Dni Nezábudiek.
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10.   Podporné programy pre 
    pacientov a príbuzných 
    v združeniach LDZ SR
Letné výtvarné sústredenie v Schaubmarovom mlyne

Galéria Nezábudka pri Lige za duševné zdravie SR   pripravilila aj tento rok pre autorov, ktorí majú 
skúsenosť s duševným ochorením Letné výtvarné sústredenie, ktoré sa už tradične konalo v areá-
li Galérie insitného umenia v  schaubmarovom mlyne v pezinku. Sústredenie trvalo od 24. 8. 2015 
do 28. 8. 2015 a zúčastnili sa na ňom desiati amatérski výtvarníci: Daniel Horák, róbert Kačánek, 
Viera Kulišovová, alena Kuliševová, roman Machovič, Bedřich Matoušek, Darina Komlóssyová 
– okáliová,  sylvia Mikolášková, stanislava Bratková a Zuzana Ebringerová, ktorí boli pozvaní  
na základe ich tvorivých schopností a  ich celoročnej účasti na výtvarných workshopoch organizo-
vaných Ligou za duševné zdravie.

Na vybraných autorov čakalo päť zaujímavých dní, počas ktorých  zbierali inšpirácie, robili si náčrty, 
zdokonalili sa vo výtvarných technikách a  rozšírili si svoju vlastnú invenciu aj prostredníctvom  
literatúry či hudobných inšpirácií. Tohoročný workshopp bol zameraný predovšetkým na ilustračnú 
tvorbu. Najlepšie práce boli na záver vystavené.  
 
Popri výtvarných dieľňach boli súčasťou pobytu aj krátke výlety a prechádzky do okolia, ale aj iné tvorivé 
aktivity, ktoré mali rôzne stupne náročnosti a boli prispôsobené schopnostiam a danostiam zúčas-
nených autorov. Sústredenie 
viedli odborníci: výtvarníci 
Vladimír Kordoš a Dušan ná-
gel, historička umenia naďa 
Kančevová a  psychologička 
Katarína čermáková.

Prostredníctvom každoroč-
ných letných sústredení sa Liga  
za duševné zdravie snaží pri- 
spieť k  rozvoju arteterapie na 
Slovensku a  zároveň podporiť 
integráciu ľudí s  duševnými 
poruchami do spoločnosti. 
Uznanie za ich tvorivú výtvarnú 
prácu im zvyšuje sebavedomie 
a umožňuje sociálnu integráciu.
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11. Deň otvorených dverí 
   v psychiatrických 
   ambulanciách.
  
Liga za duševné zdravie SR organizuje už druhý rok akciu s názvom Deň otvorených dverí v psychi-
atrických ambulanciách, počas ktorej môžu ľudia prísť za psychiatrom a skúsiť sa bez obáv opýtať  
na čokoľvek, na čo sa inak opýtať boja alebo hanbia. Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia 
Liga za duševné zdravie v spolupráci so spoločnosťou Servier organizuje Deň otvorených dverí, počas 
ktorého môžu občania navštíviť psychiatrickú ambulanciu u vybraných lekárov a počas ordinačných 
hodín sa porozprávať s  odborníkom na duševné zdravie celkom laicky, bez strachu a  akýchkoľvek 
predsudkov. Lekári budú pripravení na otázky každého druhu. Snahou je znížiť strach a sprevádzajúce 
predsudky voči duševným poruchám a ľuďom s duševnými poruchami.

V roku 2015 sa zapojilo 42 lekárov psychiatrov. V rámci akcie bola zorganizovaná aj tlačová beseda  
s médiami na tému Depresia a anhedónia. Výstupy z nej sa objavili v dennej tlači a v on-line médiách. 
Súčasne sme s podporou firmy Servier uskutočnili dotlač edukatívnych letákov Depresia.

MUDr. Ľubomíra Izáková, phD., prezidentka slovenskej psychiatrickej spoločnosti sLs, psychi-
atrická klinika LFUK a UnB, Mickiewiczova 13, Bratislava:

„Pri liečbe depresie je potreb-
né ovplyvniť všetky jej príznaky. 
Napríklad slovo „anhedónia“ je po-
jem odvodený z  gréckeho slova 
„hedone“, čo  znamená   radosť, 
potešenie. Anhedóniou nazývame 
jeden z  hlavných príznakov de-
presie, teda neschopnosť prežívať 
radosť.   Pacientovi výrazne znižu-
je kvalitu života, zasahuje do jeho 
vzťahov s  okolím, rodinou, pri-
ateľmi, cíti sa nepochopený, býva 
podceňovaný a  často sa až úplne 
izoluje. Súčasná moderná antide-
presívna liečba môže pomôcť   aj 
pacientom s anhedóniou.”
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12. FILM „ADHD nekončí 
    v detstve“.
Liga za duševné zdravie SR pripravila slávnostné uvedenie krátkeho dokumentárneho filmu o  aDHD 
(attention Deficit Hyperactivity Disorder), teda o  duševnej   „poruche pozornosti s  hyperaktivitou“.  
Film nakrútila mladá režisérka Miriam petráňová v spolupráci so štúdiom K2.

Umelecké diela ako napríklad filmy, môžu pomáhať  pochopiť  diagnózu a v konečnom dôsledku naučiť  
sa s ňou žiť. Ľudia by mali porozumieť svojmu ochoreniu, môže im to pomôcť pri konzultáciách s lekárom   
a zabezpečení rýchlej a čo najlepšej liečby. Dôležité to je aj pre ich blízkych, aby ich podporili v liečbe 
a porozumeli ich správaniu v spoločnom živote. Tento film ukazuje, aké podstatné je porozumenie celej 
rodiny, spolu  s dobrým  a profesionálnym manažovaním vlastného života s duševnou poruchou. Ukazuje 
vzácny príbeh, keď človek vie aj s toľko tabuizovaným ochorením normálne žiť. Žiaľ mnoho pacientov nie 
je ochotných medializovať svoje úspešné zvládanie týchto porúch. Boja sa reakcií okolia – a to je kruté  
zo strany našej zdanlivo zdravej spoločnosti.
Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) má tri základné skupiny príznakov: nepozornosť, hyperak-
tivitu, impulzívnosť.  ADHD nie je spôsobené nedostatkom disciplíny, slabou vôľou alebo nízkymi intelek-
tom.  Ide o neurobiologickú poruchu, čo znamená, že jej príčiny sú biologické.  V skutočnosti ju vyvolá-
va nerovnováha určitých chemických látok v mozgu. Tieto chemické látky sú zodpovedné za kontrolu  
aktivity, vrátane tej, ktorá súvisí 
s  hyperaktivitou, impulzívnos- 
ťou a nepozornosťou.

odborníci vo filme 

režisérka filmu Miriam petrá-
ňová má dlhoročné skúsenosti 
s  duševnými poruchami a  sa- 
mozrejme pri príprave filmu 
spolupracovala s  Ligou za du- 
ševné zdravie a  so špičkovými 
psychiatrami ako sú vynikajúci 
český lekár prof. Cyril Höschl 
(praha) a  doc. Ján pečeňák 
(psychiatrická klinika LF UK 
a UnB, Bratislava). Vo filme sledujeme príbeh mladého muža, otca rodiny, ktorý sa zhostil života s ADHD 
s obrovskou odvahou, odbornou zručnosťou a energiou, ktorá je práve ľuďom s ADHD vlastná.

Uvedenie filmu sa koná v  spolupráci so slovenským filmovým ústavom a čerstvo mletá káva sa podáva 
hosťom v kaviarni Barzzus pri Kine Lumière. Liga za duševné zdravie SR ďakuje Slovenskému filmovému 
ústavu za milé prijatie v príjemných priestoroch Kina Lumière.
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13. Séria Meditačných cvičení 
   na webovej stránke
Liga za duševné SR spolupracuje pri svojich aktivitách s množstvom erudovaných odborníkov. Jednou  
z nich je aj terapeutka Jolana Kusá, ktorá sa výraznou mierou zapája do aktivít pre našich sympatizantov, 
či už ako terapeut na Linke dôvery, ale pripravuje aj zaujímavé články a blogy. V roku 2015 sme priniesli 
na našej webovej stránke sériu meditačných cvičení, ktoré sú veľmi účinné pri zvládaní stresu a krízových 
situácii. Tieto meditácie sa stretli s veľkým ohlasom.

Jednotlivé časti:
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•	 Relaxácia a meditácie 1.časť •	 Farby

•	 Relaxácia a meditácie 2.časť •	 Dýchanie

•	 Klávesy •	 Deklarácia sebaúcty: JA som JA

•	 Spojenie so sebou •	 Miesto pre nové možnosti

•	 Jacobsonova progresívna meditácia •	 Rieka života

•	 Autogénny tréning •	 Univerzálne časti

•	 Začiatok života prináša do vášho života radosť •	 Čakrová meditácia

•	 Cesta I., II. •	 Taška s náradím na údržbu sebaúcty
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14. Pracovné stretnutia 
   Mental Health Europe (MHE)

Liga za duševné zdravie (LDZ) je členom rôznych medzinárodných inštitúcií a  v  rámci členstva  
v organizácii Mental Health Europe zorganizovala pracovné stretnutie na tému „Duševné zdravie 
detí“, ktoré sa konalo dňa 22. októbra 2015 v priestoroch Ligy za prítomnosti odborníkov na sta- 
rostlivosť o duševné zdravie.

LDZ sa snaží o zlepšenie informovanosti Slovenskej verejnosti o duševnom zdraví a duševných poruchách 
a rôznymi aktivitami na najrôznejších úrovniach. Okrem toho sa stará o rozvoj komunitných služieb ako sú 
denné stacionáre, chránené dielne či  rehabilitačné centrá. Rôznymi projektmi šíri korektné informácie aj 
smerom k deťom, učiteľom či adolescentom. Téma duševného zdravia našich detí je stále obostretá hmlou 
nevedomosti a preto Liga pripravila medzinárodné pracovné stretnutie na tému „Duševné zdravie detí“.

MUDr. alexandra Bražinová, Liga za duševné zdravie: 
„Toto pracovné stretnutie vzniklo na základe spolupráce LDZ a medzinárodnej organizácie MHE, ktorá je 
strešnou organizáciou mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa podporou duševného zdravia v Európe. 
Víziou MHE je Európa, kde ľudia s duševnými problémami či poruchami sú plnohodnotní občania s prístu-
pom k potrebnej podpore a  službám, kde podpora duševného zdravia je prioritou v  spoločnosti. Dobré 
duševné a celkové zdravie sa formuje v detstve. MHE a LDZ preto spojili sily a zrealizovali pracovné stret-
nutie, na ktorom medzinárodní a slovenskí odborníci diskutovali o duševnom zdraví detí, o systéme zdravot-
nej starostlivosti a možnom rozvoji komunitných služieb pre detských pacientov.“

Pracovné stretnutie sa konalo z  iniciatívy MHE a  výsledky takýchto aktivít si členské krajiny navzájom 
poskytujú pre inšpiráciu a  šírenie dobrých praxí.  Hostia zo zahraničia:  MUDr.  Jan pfeiffer, odborný 
poradca MHE, a pani ailbhe Finn, vyslankyňa pre ľudské práva MHE. Hostia zo slovenska boli: doc. 
MUDr. Igor Škodáček, prednosta Psychiatrickej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratisla-
va, Mgr. Mária Vargová, Odbor sociálnych vecí, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, PhDr. Michae-
la Kucharčík, detský domov Trenčín – Zlatovce. Ďalej MUDr.  alexandra Bražinová, Liga za duševné 
zdravie a MUDr. Marcela Barová, riaditeľka združenia ODOS (Otvorme dvere, otvorme srdcia). Výstupom  
pracovného stretnutia bude komuniké o prevencii, podpore a liečbe duševného zdravia detí v Slovenskej 
republike.

MhE – Mental health Europe, Duševné zdravie Európy:  

MHE bola založená v  Brightone vo Veľkej Británii v  roku 1985 ako európs-
ka regionálna rada pri Svetovej federácii pre duševné zdravie. MHE pracuje 
dvadsaťosem rokov v Bruseli. V posledných troch desaťročiach MHE aktívne 
obhajovalo duševné zdravie, podporovalo prevenciu psychických problémov, 
zlepšovanie starostlivosti, sociálneho začlenenia a ochrany ľudských práv ľudí, 
ktorí v minulosti trpeli duševnými poruchami, ich rodín a opatrovateľov. MHE 
ako zastrešujúca organizácia reprezentuje združenia, organizácie, jednotliv-
cov, ktorí pôsobia v oblasti duševného zdravia a pohody v Európe, vrátane ľudí 
ktorí v minulosti trpeli duševnými poruchami, dobrovoľníkov a profesionálov.
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15. Ostatné aktivity LDZ 
  v roku 2015
Podpora festivalu OFF_festival

Liga za duševné zdravie SR podporuje 
umenie, ktoré reflektuje duševné zdravie 
a  duševné problémy ako neoddeliteľnú 
súčasť života. Takto sme podporili aj 
výstavné aktivity mladého úspešného fo-
tografa Dušana Kochola. Boli sme na 
jeho  výstave s názvom „Like a drop of ink 
in a  glass of milk“ vo Flatgallery, Baštová 
ulica číslo 1 v Bratislave.
Festival sa začal 6.  novembra 2015, ria-
diteľom je fotograf Dušan Kochol a  konal 
sa v Pisztoryho paláci na Štefánikovej uli-
ci v Bratislave od 6. do 20.11.2015 a je to 
prehliadka tvorby mladých slovenských aj 
zahraničných fotografov.

Slovensko pre všetkých

Liga za duševné zdravie SR sa stala súčasťou iniciatívy Slovensko pre vš-
etkých. O čo ide? „Slovensko pre všetkých je iniciatívou, ktorá chce dať 
príbehu Slovenska nový obsah. Predstavuje víziu krajiny, v ktorej sa všetci 
môžu cítiť doma, a to bez ohľadu na to, akej sú národnosti, rodu, sex-
uálnej orientácie, sociálneho statusu, akým jazykom hovoria, odkiaľ pochádzajú alebo či nemajú nejaké 
zdravotné znevýhodnenie. Hľadá to, čo máme ako ľudia spoločné, nie to, čo nás rozdeľuje. Slovensko pre 
všetkých sa snaží spájať ľudí, ktorí sú presvedčení, že rozmanitosť je prirodzená“.

Slovensko Advent 2015

RTVS každoročne prináša na svojich obrazovkách reláciu Slovensko Advent, ktorá sa vysiela počas 
celého adventu. Predstavuje rôzne zaujímavé projekty, neziskové organizácie a charitatívne projekty.  
Liga sa predstavila so svojím projektom Zippyho kamaráti, o ktorom porozprávala MUDr. Alexandra 
Bražinová. Relácia sa vysielala 11.12. 2015 o 20:00 na STV 2.
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Voices Live 42

Liga za duševné zdravie SR sa  
s projektom Zippyho kamaráti prezen-
tovala aj na kultúrnom podujatí Voic-
es Live 42. Toto podujatie originálne 
spája rozhovory so zaujímavými ľuďmi  
s hudobnými vystúpeniami. Podujatie 
sa uskutočnilo 26.11. 2015 o 19:00.

Teleráno Markíza

Mediálny výstup na tému ADHD dospelých v relácii Teleráno, v tv Markíza. Za Ligu za duševné zdravie 
vystúpil Doc. MUDr. J. Pečeňák, CSc, z psychiatrickej kliniky LF UK a UNB Mickiewiczova. Vstupy boli 
24.4. 2015 o 6:40 a 7:40.

Podpora Finančného riaditeľstva SR

Do štartovného pola 91. ročníka košického Medzinárodného maratónu mieru sa 5. 10. 2015 zaradilo  
aj 108 zamestnancov finančnej správy. Na trať vybehli v modrých tričkách našej organizácie. Podporili  
tým našu celoslovenskú kampaň a zbierku na podporu duševného zdravia. Vyzbierané finančné pros-
triedky išli regionálnym združeniam na podporu denných stacionárov, chránených dielní či rehabilitačných 
centier. Časť financií využijú stredné školy na vzdelávanie a materské centrá na poradenstvo a rozvoj  
sociálnych zručností. Ostatné financie poslúžia na udržanie kontinuity dlhoročných a overených progra-
mov ako Motivačné centrum (literárne, výtvarné, pohybové aktivity, právne, ľudsko-právne a psycholog-
ické poradenstvo), Galéria Nezábudka alebo aj pre novú kampaň Menej Alkoholizmu.
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Mediálny výstup v rámci kampane Menej alkoholizmu

6. mája 2015 v rámci tem-
atického čísla denníka Sme pod 
názvom Ako pijeme 
na Slovensku vyšiel rozhovor 
s riaditeľom Ligy za duševné 
zdravie SR, 
Mgr. Art. Martinom Knutom.

Pamätná plaketa pri príležitosti 90. výročia založenia 
psychiatrickej nemocnice Phillipa Pinela v Pezinku
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16. Dotácie 2015
Súhrn podporených projektov v roku 2015

› Ministerstvo zdravotníctva sr
  Ministerstvo zdravotníctva SR podporila aktivity Ligy za duševné zdravie sumou 21 290 €.  

Finančné prostriedky boli použité na pokrytie nákladov súvisiacich s projektom „Liga za duševné 
zdravie má 15 rokov, podporme duševné zdravie detí.“

›  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí sr
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí podporilo Ligu za duševné zdravie v roku 

2015 v projekte „Informácie pomáhajú uplatniť právo na ľudskú dôstojnosť a znížiť diskrim-
ináciu sumou 29 998 €“.

Jednotlivé výstupy projektu:

1.   Celoslovenská informačná kampaň zameraná na ochranu ľudskej dôstojnosti a proti 
diskriminácii ľudí s psychickými problémami

 Termín: august – september – október 2015

2.  program podpora – podporné stretnutia
 Termín: 1x za mesiac (10 stretnutí)
   Výstup:   Diskusia s odborníkom mala pomôcť rodinám, ktoré majú vo svojej blízkosti človeka  

s duševnou chorobou, aby vedeli rozvíjať svoje schopnosti domáhať sa svojich vlastných  
ľudských práv.

3.  Internetová poradňa: psychologické online poradenstvo
 Termín: celoročne
 Výstup: internetové poradenstvo

4.  okrúhle stoly
 Diskusie pri okrúhlom stole na témy diskriminácia, ochrana ľudských práv a slobôd
 Termín: september – december 2015
 Výstup: diskusie a video zverejnené na webovej stránke organizácie

5.  právne poradenstvo
 Celoročné bezplatné právne poradenstvo pre cieľové skupiny
 Termín: celoročne
 Výstup: divadelné predstavenie s cieľom edukácie pre žiakov základných škôl.

6.  Vzdelávanie pre ľudí z občianskych združení
  Vzdelávacie školenie pre lídrov a členov občianskych združení a ich priateľov na tému: „ako 

úspešne prezentovať svoje združenie na sociálnych sieťach“ a na tému: „ako narábať s informá-
ciami a správne ich prezentovať v náš prospech.“

 Termín: apríl, máj 2015
  Výstup:  vzdelávacie školenie a zvýšenie efektívnosti práce a dosahu na verejnosť pri práci jed-

notlivých organizácií.
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7.  Workshop pod názvom oDLIŠnosTI
  Interaktívny workshop pre učiteľov základných alebo stredných škôl na tému zaobchádzania  

s rozdielmi medzi ľuďmi.
 Termín: jún – december 2015
 Výstup: stretnutie s odborníkom

8.  Vzdelávanie pre študentov
  Vzdelávanie pre študentov stredných škôl na tému: „Vzdelávanie o hodnotách v oblasti ľud-

ských práv“
 Miesto: stredná škola
 Termín: november 2015

GlaxosmithKline slovakia, s.r.o.
Farma firma  podporila činnosť Ligy za duševné zdravie sumou 1 374 €.
Liga pripravila na webovú stránku 9 – odborno edukačných textov o duševných poruchách.

servier, s.r.o.
 Farma firma Servier podporila projekt „Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách“  
sumou 4 650 €. Projekt sa uskutočnil v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou. Konal sa  
v 42 ambulanciách po celom Slovensku.

Elli Lili, s.r.o
 Farma firma podporila sumou 11 900 € produkciu, výrobu a slávnostné uvedenie krátkeho doku  
mentárneho filmu s názvom aDHD nekončí v detstve, spojené s tlačovou konferenciou dňa 18. 5. 2015 
v kine Lumier, na Špitálskej ulici 4 v Bratislave.

nadácia orange
Nadácia Orange podporila činnosť Ligy za duševné zdravie SR sumou 19 850 € na projekt Zippyho  
kamaráti – pokračovanie a 1 000 € ako finančný dar viazaný na aktivity spojené s letným festivalom 
Pohoda, kde nadácia dlhodobo spolupracuje s LDZ na diskusných formátoch pre verejnosť.

náZoV posKYToVaTEĽa DoTáCIE náZoV DoTáCIE VýŠKa DoTáCIE

Ministerstvo zdravotníctva sr Liga za duševné zdravie má 15 rokov, 
podporme duševné zdravie detí.

21 290 €

Ministerstvo zahraničných vecí  
a európskych záležitostí sr

Informácie pomáhajú uplatniť právo  
na ľudskú dôstojnosť a znížiť 
diskrimináciu

29 998 € 

GlaxosmithKline slovakia, s.r.o. Nový obsah webovej stránky 1 374 €

servier, s.r.o. Deň otvorených dverí v psychiatrických 
ambulanciách

4 650 €

Elli Lili, s.r.o. Dokumentárny film ADHD nekončí  
v detstve

11 900 €

nadácia orange Zippyho kamaráti – pokračovanie 19 850 €

Dar 1 000 €



 Výročná správa Ligy za duševné zdravie SR za rok 2015

17. Ekonomické výsledky 
  za rok 2016
príjmy za rok 2015:

TYp prÍJMU EUr

prijaté príspevky z verejných zbierok (hrubý výnos) 42 043,95 €

príspevky z podielu zaplatených daní (1,5 %, 2 %, 3 %) 22 232,81 € 

príspevky od fyzických osôb 398,41 €

Dotácie 58 099,68 €

ostatné príjmy (úroky, ostatné výnosy, príspevky za poskytnuté sluţby) 29 753,22 €

prÍJMY CELKoM 152 528,07 €

TYp VýDaVKU EUr

náklady spojené s organizovaním a podporou aktivít v projektoch  
(stravovanie, ubytovanie, cestovné, MTZ na aktivity, poštovné, sociálne 
siete, web, licenčné poplatky)

32 292,38 €

prevádzkové náklady (el. energia, nájom, ekonomické služby, poštovné, 
notárske služby, telekomunikačné náklady, cestovné, údržba majetku, 
stravné, kancelárske potreby)

14 377,04 € 

náklady na realizáciu kampaní (pr, propagácia projektov, tlač 
edukačných materiálov, výroba nezábudiek, strategické a marketingové 
poradenstvo)

45 101,74 €

Vzdelávacie aktivity (honoráre lektorov, odborníkov, psychológov) 6 499,32 €

poskytnuté príspevky (fyzickým osobám, organizáciám) 19 281,57 €

Mzdové náklady (sociálne poradenstvo, projektový management,  
koordinácia projektov, administratívna činnosť, terapeutickí lektori)

38 828,41 €

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 12 747,88 €

ostatné (dane, bankové poplatky, členské poplatky, poistenie a iné) 13 585,75 €

odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 4 538,02 €

VýDaVKY CELKoM 192 979,14 €
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• Prijaté príspevky z verejných zbierok

• Dotácie

• Príspevky z podielu zapl. daní

• Príspevky od fyzických osôb

• Ostatné príjmy

20 % 28 %

38 %

15 %

0 %

prÍJMY za rok 2015

VýDaVKY za rok 2015

• Náklady spojené s organizovaním projektov

• Prevádzkové náklady

• Náklady na realizáciu kampaní

• Vzdelávacie aktivity

• Poskytnuté príspevky

• Mzdové náklady

• Zákonné soc. a zdrav. poistenie

• Ostatné výdavky

• Odpisy dlhodobého nehm. a hm. majetku

7 %
17 %

8 %

24 %

3 %

10 %

21 %

2 %

7 %
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Dôstojné písanie o smrti je tá najťažšia úloha. Je to pravda. Doc. Bohuslava 
Hábovčíková bola zakladateľka občianskeho združenia s  názvom Kultúrne 
združenie národností a etník SR a druhého združenia Multikultúra v nás. 

Sú to dve členské združenia Ligy za duševné zdravie, ktoré podporujú 
ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou v  ich literárnych aktivitách. Vy-
dávajú ročne množstvo kníh a publikácií, za približne desaťročie je to viac  
ako štyridsať kníh. Či už sú to knihy s  poéziou, prózou alebo divadelné 
hry. Bohuslava „Boba“ Hábovčíková bola dušou týchto združení, pomáha-
la ľuďom chopiť sa pera a  zaradiť sa medzi nádejných budúcich literátov. 
Vedela ľudí milujúcich písané slovo združiť, vedela ich podporiť, vedela im 
zabezpečiť divákov. Viedla združenia, písala pre ne projekty, ktoré prináša-
li financie. Chodila s nimi na festivaly a vyhrávala s nimi súťaže. Dokázala  
sa sebe a aj svojim členom, že sú schopní písať pekné veci, že sú talentovaní 

a žiadaní. Dokázala vrátiť ľuďom s duševnou poruchou, alebo ľuďom inak vylúčených z našej spoločno-
sti, že nie je dôvod na ich vylúčenie. Dokázala, že ich máme radi, dokázala, že si ich vážime. Nie len my  
tu v Lige, alebo tu na Slovensku ale aj inde v zahraničí: v Čechách, v Poľsku.

Bohuslava Vargová – Hábovčíková bola dramatičkou, režírovala malé javiskové formy, viedla Divadlo 
poézie Kultúrneho združenia národností a etník SR, písala do novín a časopisov, v roku 1992 vydala knihu 
poézie a prózy pre deti, mládež i dospelých „Rómčatá a Rómčence“ a „Ako sa stať dievčaťom“. V roku 
2003 jej vyšla ďalšia básnická zbierka pre dospelých „Sliepka s podstrihnutým krídlom“ a v roku 2007 
knižka pre najmenších čitateľov „Mačka v skrýši tíši myši“. V Lige za duševné zdravie si na ňu spomíname 
ako na vynikajúcu šéfku združenia, ktoré sa krásne staralo o ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou. 
Bola učiteľka písania, sprievodkyňa pri terapeutickom písaní, režisérka divadelných predstavení, mama 
a kamarátka.

Zomrela. Bude nám za ňou smutno!
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Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych 

záležitostí SR, 

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, 

Ministerstvo kultúry SR, 

Orange Slovensko, 

Nadácia Orange, 

Nadácia SPP, 

Slovak Telekom,

Telefonica Slovakia, 

Eli Lilly, 

Servier, 

Lundbeck, 

TNT Expres Worldwide, 

Nycomed, 

HB Reavis, 

Poštová banka, 

RECAR, 

TESCO, 

OC Galéria, 

JEDNOTA, 

Železnice SR, 

A hold Retail, 

RETRO, 

Shopping Palace,

Eurovea, 

Avion, 

Aupark, 

OC Danubia, 

OC Max, 

OC Galéria Košice, 

Lidl, Kaufland, 

OC Cassovia, 

OC Dubeň, 

OC Optima, 

Polus City Center, 

TERNO - Hypernova, 

BILLA, 

OC Europa, 

OC Retro, 

UNB Bratislava, 

Eko Podnik VPS, 

RPVPS Miletičova.

Liga za duševné zdravie ďakujem všetkým, ktorí ju aj v roku 2015 podporili.

ĎAKUJEME


