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1. príhovor

„Zdraví ľudia majú tisíce snov. Tí, ktorí zdraví nie sú, mávajú obvykle len jeden.“

Milí priatelia, sympatizanti Ligy za duševné zdravie,

rok 2016 je za nami. Psychické problémy sa môžu týkať každého z nás. Fi-
nančná neistota, nezamestnanosť, nedostatok sociálnych sietí a neistá budúc-
nosť – všetko môže mať negatívny vplyv na naše zdravie a duševnú pohodu. 
Samotné psychické problémy môžu byť rovnako príčinou ako aj dôsledkom 
sociálneho 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.
15 výročie založenia Ligy za duševné zdravie sa nieslo v znamení destigma-
tizácie a oslávili sme ho napríklad aj projektami:
Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách, JOGA v Lige, detský 
projekt Zippy´s friends, Okrúhle stoly na webovej stránke LDZ SR, interaktívne stretnutia s psychológom 
pre stredoškolákov, diskusia v bratislavskom  V-klube na tému „Smrť ako súčasť života“ či leták o smút-
kovom poradenstve.

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 nášho drahého priateľa, člena správnej rady LDZ Antona Srholca. 
Česť jeho 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 po-
trebu vzniku silnej strešnej organizácie, ktorá bude aj naďalej pokračovať v činnosti na poli zlepšenia pod-
mienok 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: 30786525

DIč: 2021656582

Za tých 15 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	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 populár-
nou 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 2016

1. Jarná informačná kampaň a výročný koncert spojený s odovzdaním cien

Každoročne v rámci jarnej informačnej kampane a pri príležitosti Svetového dňa 
zdravia (7. apríl) realizuje LDZ SR výročný koncert, na ktorom sa odovzdávajú 
ceny LDZ SR za prínos pre duševné zdravie – a to združeniam alebo jednot-
livcom a médiám. Tohtoročný koncert sa konal 17. marca 2016 v Zrkadlovej 
sieni Primaciálneho paláca a mal charitatívny rozmer, kedže umelci účinkovali 
bez nároku na honoráre a magistrát poskytol Zrkadlovú sieň zdarma. Tento 
ročník bol výročný, oslavovali sme už 15 rokov od založenia Ligy!

Cenu LDZ sr za dlhodobý prínos pre duševné zdravie združeniam alebo 
jednotlivcom správna rada LDZ udelila pánovi Igorovi Marchevkovi,  
členovi predsedníctva občaianskeho združenia pohľad z Košíc. Ocenenie 
odovzdal riaditeľ Psychiatrickej nemocnice P. Pinela v Pezinku MUDr. Pavel Černák a  cenu si pán 
Marchevka prevzal osobne.

Cenu LDZ sr pre médiá za dlhodobý prínos a korektné informovanie verejnosti v oblasti duševného 
zdravia získalo rádio Lumen Košice. Ocenenie odovzdal riaditeľ Psychiatrickej nemocnice P. Pinela  
v Pezinku MUDr. Pavel Černák a cenu si z jeho rúk prevzala Mária Čigášová z rádia Lumen Košice.  
Na Cenu pre média a novinárov bolo zaslaných 7 nominácií: časopis Slovenský pacient, Hornonitrianske 
noviny „MY“, časopis Na ceste, Radio Lumen- Košice, RTVS, časopis NEURo, TV Bratislava. 

Cenu Kancelárie WHo na slovensku za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia získa-
la Mgr. Zuzana Šipošová, ktorá pracuje ako projektová managerka v psychiatrickej nemocnici  
p. pinela v pezinku. Cenu odovzdala riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku pani MUDr. Darina 
Sedláková a cenu si prevzala Mgr. Zuzana Šipošová osobne.

MUDr. Darina Sedláková: Pacienti hospitalizovaní v Psychiatrickej nemocnici v Pezinku musia tráviť  
dlhý čas mimo rodiny. Personál nemocnice sa im preto snaží pripraviť aktivity, ktoré im pomáhajú pre-
konať smútok či beznádej. Vedúcu úlohu zohráva Mgr. Zuzka Šípošová, ktorá celoročne mieša koktail 
najrôznejších podujatí, na ktorých pacienti buď aktívne participujú alebo sa ako diváci úspešne rozptýlia. 
Cieľom týchto podujatí je podpora liečby, zvyšovanie záujmu o vlastné zdravie, socializácia pacientov,  
ale aj utužovanie kolektívu pracovníkov nemocnice. 

Cenu Ligy za duševné zdravie - “In MEMorIaM” odovzdal riaditeľ Ligy za duševné zdravie Mgr. Martin 
Knut nášmu drahému priateľovi, kňazovi antonovi srholcovi. Cenu prišla prevziať jeho neter.

Mgr. Martin Knut: Cenu Ligy za duševné zdravie „in memoriam“ venujeme s  úctivou spomienkou  
na úžasnú osobnosť, akú nemožno stretnúť často. Venujeme ju celým Slovenskom milovanému kňazovi 
Antoniovi Srholcovi. Anton Srholec bol rímsko-katolícky kňaz bez fary, aktivista a charitatívny pracovník. 
Dlhoročný člen Dozornej rady Ligy za duševné zdravie. Ako človek, ktorého komunistický režim nezlomil, 
vedel, čo znamená sloboda. Venoval sa sociálne slabým a  vylúčeným. Viedol dlhé roky Konfederáciu  
politických väzňov. Zomrel v Bratislave 7. januára 2016. Nezabudnime naňho! 
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Cena Ligy za duševné zdravie pre školy a školské kolektívy, ktorým sa v minulom roku podarilo 
vyzbierať najviac prostriedkov v rámci Zbierky Dni Nezábudiek. Cenou sú poukážky na nákup tovaru  
od spoločnosti Kaufland. Cenu získali Prvé súkromné gymnázium Bajkalská z  Bratislavy a  Stredná 
zdravotnícka škola zo Žiliny a prevzali si ju z rúk marketingového riaditeľa spoločnosti Kauflandu - pána 
Martina Gärtnera.

Ak hovoríme o slávnostnom koncerte, nesmie chýbať kvalitné umenie. Náš tohtoročný koncert prišli svo-
jim vystúpením podporiť rodina Feldekovcov. Dcéra Katka Feldeková a richard Šimurka (saxofonista 
a klávesák) obšťastili prísediacich nezameniteľnými šansónmi. Ďalej vystúpili manželia Ľubomír a oľga 
Feldekovci, ktorí nám pravidelne pomáhajú detabuizovať témy duševných ochorení. Zahrať a zaspievať 
prišla aj mladá talentované sima Martausová. Spisovateľ Ľubo Dobrovoda dokonca priniesol  
knihu svojej dcéry. Pán Dobrovoda dobre rozumie témam duševného zdravia. Zuzka Vačková a Biba 
ondrejková, moderovali akciu Ligy a pomáhali v Zbierke Dni Nezábudiek. Ligu za duševné zdravie prišli 
v tento večer podporiť aj členovia humoristickej formácie “Kopytovci” Ľudovít Mravec Jakubove, sava 
popovič a Marcel nemec. A na záver naša milá sympatická priateľka herečka anka Šišková prečítala 
básne poetky ruženky Šípkovej. 

Liga za duševné zdravie ďakuje všetkým, ktorí podporili jej dlhodobé projekty. Sú nimi veľké slovenské 
firmy aj celoslovenské aj regionálne médiá.

Ďakujeme aj Ministerstvu zdravotníctva a Ministerstvu zahraničných vecí za podporu destigma-
tizačných projektov. 

Magistrátu a primátorovi hlavného mesta Bratislavy za priateľské poskytnutie vzácnych priestorov 
Zrkadlovej siene, ktoré dodávajú každoročne lesk tomuto podujatiu - slávnostnému stretnutiu priateľov 
Ligy za duševné zdravie.

Za originálnu štrikovanú tortu ďakujeme slovenskej výtvarníčke renáte ormandíkovej.
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2. Jesenná informačná destigmatizačná kampaň 

V rámci destigmatizačnej kampane Dni nezábudiek 2016 pri príležitosti Svetového dňa duševného  
zdravia LDZ pripravila Liga kampaň pod názvom “Dôstojnosť v zdraví aj v chorobe. Informačná kam-
paň upozorňuje na to, že o našej dôstojnosti nepochybujeme, ale pre chorých nie je vždy samozrej-
mosťou. Špeciálne ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou podceňujeme a neveríme v ich schopnosti.  
Sú to naše predsudky, ktoré nás obmedzujú a môžu spôsobovať diskrimináciu.

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.
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3. Zbierka DNI NEZÁBUDIEK 2016

Téma: Dôstojnosť v zdraví aj v chorobe
 pätnásť rokov Liga za duševné zdravie mení postoje slovenskej verejnosti k zdraviu a destigma-
tizuje duševné problémy. Každoročná edukačná kampaň nás nabáda, aby sme hovorili o duševnom 
zdraví. Tabu odsúva neliečených ľudí do práceneschopnosti a do sociálnej vylúčenosti. Kampaň je 
spojená so Zbierkou DnI nEZáBUDIEK, s dňom otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách 
a mnohými sprievodnými akciami.

Na tlačovej konferencii dňa 26. 9. 2016 hovorili na tému „Prečo sú dôležité destigamtizačné kampane“   
Dr.Jolana Kusá a „Ako sa môžu občania zapojiť do Zbierky Dni nezábudiek, kto zbiera a prečo?“ 
Mgr. Daniela Kevélyová. Sprievodné akcie v kampani sú „Dni otvorených dverí v psychiatrických ambu-
lanciách“ na Slovensku, Diskusia na tému „Smrť ako súčasť života“, „Online poradňa“ na webstránke 
Ligy, „Okrúhle stoly“ na webovej stránke. Pripravili sme aj nový edukačný leták SMÚTENIE v spolupráci 
s občianskym združením Kolobeh života, ktoré založila PhDr. Jana Pitková na pomoc ľuďom, ktorým 
zomrel niekto blízky a dôležitý. Informačná kampaň upozorňuje na to, že o našej dôstojnosti nepochybu-
jeme, ale pre chorých nie je vždy samozrejmosťou. Špeciálne ľudí so skúsenosťou s duševnou poruchou 
podceňujeme a neveríme v ich schopnosti. Sú to naše predsudky, ktoré nás obmedzujú a môžu 
spôsobovať diskrimináciu. Súčasťou kampane je celonárodná Zbierka DNI NEZÁBUDIEK, aby sa vyzbie- 
rané 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.

Zbierka DNI NEZÁBUDIEK sa v uliciach konala od 6. do 9. októbra 2016. Zbierka sa začala 1. septembra 
a trvala až do konca roka 2016. Konala sa viacerými formami. Okrem SMS-ky alebo príspevku na ulici 
mohli záujemcovia poslať finančný príspevok aj priamo na čísla účtov Ligy. Zbierka mala 3 formy: 1. Cez 
mobil SMS v hodnote 2,- EUR na číslo 833, 2. dobrovoľný príspevok za modrú nezábudku od dobro-
voľníkov v uliciach Slovenska od 6.10. do 9. 10. 2016, a 3. Spôsob, ako sa zapojiť a pomôcť je: z banky 
alebo cez Internet priamo na účty Ligy v Sberbank Slovensko a VUB Banke.

prečo je to dôležité? 

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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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 ču-
dovať. 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 vzde-
lania či bohatstva alebo nebodaj silnej vôle.
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Predbežná správa verejnej zbierky dni nezábudiek 2016

zápis do registra MV-SVS-OVVS3-2016/018044

Liga za duševné zdravie sr (ďalej len LDZ) uskutočnila v dňoch 1. 9. 2016 - 31. 12. 2016 po trinástykrát 
verejnú zbierku dobrovoľných príspevkov v rámci celého územia Slovenskej republiky na základe zápisu 
do registra zbierok MV-SVS-OVVS3-2016/018044 zo dňa 14. 6. 2016 pod názvom „DNI NEZÁBUDIEK 2016“.

popis priebehu verejnej zbierky

Do zbierky sa v rámci celého Slovenska zapojilo spolu 86 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  
6. 10. - 9. 10. 2016. 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.  SK29  3100  0000  0040  4015  4029 (Sberbank) a  č. SK79  6500  0000  0000  2026  6500 
(Poštová 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. 2016.

3.  Zasielaním SMS správ na krátke číslo 833 v  sieti Orange Slovensko, O2 Slovakia v  období  
1. 9. - 31. 10. 2016. Cena SMS správy bola 2,- EURo a na účet verejnej zbierky bol odvedený príspe-
vok vo výške 100 % z ceny jednej SMS.

Hrubý (celkový) výnos verejnej zbierky bol  34 174,31 EUr

 1. 33 660,19 EUR do pokladničiek (dobrovoľníci),
 2. 137,85 EUR dary na účet,
 3. 182 EUR SMS Orange Slovensko,
 4. 194 EUR SMS O2 Slovakia s.r.o.
 5. 0,27 EUR úroky z vkladu na č.ú.: SK79 6500 0000 0000 2026 6500 Poštová banka

 
 1a)  suma získaná vyberaním do uzavretých pokladničiek odvedená na zbierkový účet vedený
       vo Sberbank č. SK29 3100 0000 0040 4015 4029: 10 184,62 EUr.

príloha č. 1:
	 •	 výpis	č. 10	SB	ku	dňu	31.	10.	2016
	 •	 výpis	č. 11	SB	ku	dňu	30.	11.	2016
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1b)  suma získaná vyberaním do uzavretých pokladničiek odvedená  na zbierkový účet vedený 

v Poštovej banke č. SK79 6500 0000 0000 2026 6500: 23 475,57 EUR.
príloha č. 2:
	 •	 výpis	č. 10	PB ku	dňu	31.	10.	2016
	 •	 výpis	č. 11	PB ku	dňu	30.	11.	2016
 

2.) suma získaná príspevkami jednotlivých darcov priamo na zbierkové účty predstavuje: 137,85 EUr.
príloha č. 3:
	 •	 výpis	č. 11	SB	ku	dňu	30.	11.	2016
	 •	 výpis	č. 12	SB	ku	dňu	31.	12.	2016
	 •	 výpis	č. 10	PB ku	dňu	31.	10.	2016
	 •	 výpis	č. 11	PB ku	dňu	30.	11.	2016
	 •	 výpis	č. 12	PB ku	dňu	31.	12.	2016
 

3.) suma získaná zasielaním SMS správ do mobilnej siete Orange Slovensko je 182 EUr.
príloha č. 4:
	 •	 výpis	č. 1	SB	ku	dňu	5.	1.	2017
	 •	 kópia	zmluvy	s mobilným	operátorom.
 

4.) suma získaná zaslaním SMS správ do mobilnej siete O2 Slovakia s.r.o. je 194 EUr.
príloha č. 6:
	 •	 výpis	č. 4	SB	ku	dňu	30.	4.	2017
	 •	 kópia	zmluvy	s mobilným	operátorom.
 
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 platob-
ných podmienok zmlúv s mobilnými operátormi, hrubý výnos zbierky sa nemení.
 

5.)  suma získaná z vkladov príspevkov na osobitnom účte č. sK79 6500 0000 0000 2026 6500 poštová 
banka predstavuje 0,27 EUr  – úroky

príloha č. 7:
	 •	 výpis	č. 10	PB ku	dňu	31.	10.	2016
	 •	 výpis	č. 11	PB ku	dňu	30.	11.	2016

 
Vypracovala: Mgr. Daniela Kevélyová
v Bratislave, dňa 31. 10. 2017
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Evidencia projektov členských organizácií LDZ, z financií Zbierky 2016

MEsTo organIZáCIa náZoV proJEKTU

Košice regionálny oDos Vianočná výstava

Košice radosť Podpora sociálnej inklúzie pacientov

Michalovce pozdrav
Zabezpečenie prevádzkových nákladov
OZ Pozdrav

Košice psychosociálne centrum Nezábudka pre denný stacionár

partizánske,
Topoľčany

prvosienka Pokrytie prevádzkových nákladov

považská Bystrica Zdravá duša
Turisticko-športový deň s dvoma družobnými 
organizáciami

Trenčín oMEga
Nácvik základnej počítačovej gramotnosti, 
dôležitosť online informácií v súčasnom svete

Žilina Mozaika chod kancelárie, voľnočasové aktivity

Bratislava MosT
Podpora prevádzkových nákladov soliálnych 
služieb pre ľudí s duševnou poruchou

Bratislava sofia Vianočné trhy vo Viedni

Bratislava oDos
Časopis Druhý breh – Fórum pre duševné 
zdravie 1, 2
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5. okrúhle stoly

V roku 2016 sme v Lige za duševné zdravie natočili 3 časti 
populárneho formátu Okrúhle stoly.
Ten prvý sa uskutočnil v januári a mal názov Diskriminácia 
a ochrana ľudských práv. V priestore galérie Nezábudka 
spolu diskutovali komisárka pre zdravotne postihnutých 
občanov Zuzana stavrovská, právnička Katarína Bat-
ková, terapeutka Zuzana Vašičáková – očenášová, ria-
diteľka občianskeho združenia Otvorme dvere – otvorme 
srdcia Marcela Barová. Podujatie moderovala Olga  
Valentová.

Druhý niesol názov Uplatňovanie práva na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky.  
Tento okrúhly stôl bol akýmsi pokračovaním predošlého a témy prišli rozdebatovať opäť komisárka  
pre zdravotne postihnutých občanov Zuzana stavrovská, terapeutka Zuzana Vašičáková - očenášová 
a riaditeľka občianskeho združenia Otvorme dvere - otvorme srdcia Marcela Barová.

Tretí okrúhly stôl mal názov Ľudské práva a duševné zdravie. Touto zaujímavou a praktickou témou 
našich sympatizantov previedli MUDr. alexandra Bražinová, rodinná terapeutka Jolana Kusá a riaditeľ-
ka slovenského ODOSU a členka správnej rady LDZ MUDr. Marcela Barová.

Všetky relácie Okrúhlych stolov sú voľne dostupné na kanály Ligy za duševné zdravie na You tube  
a promované na sociálnej sieti Facebook.
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6. on-line poradňa
Vo februári 2016 sme spustili činnosť internetovej poradne. Cieľom poradne je poskytovať rodinné,  
citové, rodičovské, duševné, sociálne i právne poradenstvo. A to bezplatne a anonymne.

On-line poradňu zabezpečujú z odborného hladiska piati odborníci. Každý z nich má pridelenú mailovú 
adresu, z ktorej odpovedá najneskôr do 36 hodín jednotlivým klientom.

Počas roka sa uskutočnili 2 x supervízie konzultantov. Druhý krát aj za účasti odborných pracovníkov  
z Ministerstva zahraničných vecí.

Personálne zabezpečenie poradne:

MEno ŠpECIaLIZáCIa MaILoVý KonTaKT

phDr. Zuzana poťáková
psychológička, detské,
rodičovské a školské 
problémy

zuzana.poltakova@dusevnezdravie.sk

phDr. Jozef Daňovský psychológ, témy závislostí jozef.danovsky@dusevnezdravie.sk

phDr. Jolana Kusá terapeutka, rodinné a part-
nerské problémy

jolana.kusa@dusevnezdravie.sk

phDr. Eva černičková
psychologička, osobnostné,
partnerské a rodinné  
problémy

eva.cernickova@dusevnezdravie.sk

Mgr. Katarína Vitková
psychologička, terapeutka,
psychologické poradenstvo 
pre dospelých

katarina.vitkova@dusevnezdravie.sk

Mgr. Zuzana Vasičáková
očenášová

terapeutka, mediátorka, 
sociálnoprávna orientácia, 
psychoterapia, medácia, 
tanečno-pohybová terapia

zuzana.ocenasova@dusevnezdravie.sk

Počet klientov a konzultácií v roku 2016.

počET KLIEnToV 2016 počET KonZULTáCIí 2016

1020 cca 5100

Poradňa je realizovaná v spolupráci portálom Modrý koník. Je tam vyt-
vorená verejná skupina Liga za duševné zdravie, kde sa mamičky obracajú 
so svojimi problémami v oblasti partnerstva a rodičovských povinností.  
Skupina je určená pre všetkých, ktorí majú záujem o novinky zo sveta Ligy 
za duševné zdravie, ako aj o informácie psychologické a ľudské. Pre všet-
kých, ktorým nie je duševné zdravie cudzie a ľahostajné.  Momentálne  
má skupina 491 členov.
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7. Kampaň 5 minút
V minulom roku sme 5. 5. 2015 odštartovali virálnu internetovú kampaň s názvom 5 minút. Jej cieľom 
bolo podporiť ľudí, aby aspoň malú chvíľu venovali rozhovorom o svojom prežívaní, o duševnom zdraví.  
Bez predsudkov, hanby a naopak s dôverou. Stretli sme sa s veľkým ohlasom. Kampaň bola promovaná 
na sociálnej sieti Facebook.

Vyhodnotenie kampane #5minút

Začiatok:  1. 4. 2016
Koniec: 6. 5. 2016
nárast Likeov na stránke:  381
počet zapojených subjektov - poslanie fotky: 19 
ohlas:  100 % kladný. Niekoľko komentárov bolo o tom, že ľudia nerozumeli čo majú vlastne  
    urobiť. Budúci rok to už bude známejšie.
Médiá:  internet - web, facebook
    www.sme.sk
    www.heyevent.sk
    www.dobrakrajina.sk
    www.dss-most.sk
    www.registerchranenychdielni.sk
    www.pnpp.sk
    www.nasenovinky.sk
    www.lexmann.sk
    Televízia Bratislava
    Slovenský rozhlas
    rádio Devín - Straty a nálezy

odporúčania

1. Kampaň je potrebné začať skôr, s dostatočným časovým predstihom. 

2.  Súčasťou prípravy má byť okrem strategického plánovania aj kreatívny brief. Nakoľko máme najviac 
lajkov z vekovej hranice 25 - 34 rokov, mohla by sa kampaň viesť interaktívne (zopakovať hashtag, 
viralna kampaň na intermete, využiť možnosť Googlu, možno nejaká cena?)

3. Treba v dostatočnom predstihu vysvetľovať posolstvo

4. Pripraviť kampaňové materiály - hoci len zdieľané na internete - 
  Leták na stiahnutie Desatoro na fb lajklo 144 ľudí, 130 z nich leták zdieľalo. Nevieme však. koľkí  

si ho reálne stiahli.
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4. 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  
komunikovať, vedieť požiadať o pomoc v prípade potreby, samostatne riešiť konfliktné a záťažové situá-
cie 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 trie-
dach, 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 
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 real-
izáciu školských programov podpory duševného zdravia. Zlepšenie vedomostí a zručností žiakov a štu-
dentov, ale aj pedagógov, môže pomôcť pri znižovaní napätia v školských aj mimoškolských kolektívoch  

 Výročná správa Ligy za duševné zdravie SR za rok 2016

19



a z dlhodobého hľadiska pri znižovaní diskriminácie a stigmy v spoločno-
sti.  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 zdra-
vie detí. Deti čoraz častejšie trpia psychosomatickými ochoreniami 
a nevedia si tvoriť zdravé sociálne vzťahy, čo je prameňom diskri- 
minácie a asociálneho správania v dospelosti.

Preto s veľkou dôverou siahame po overenom programe, ktorý bol vys-
kúšaný 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 samotného 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 ukáza-
la, že po absolvovaní programu ZK sa u detí znižuje používanie nevhodných stratégií, ako sú hnev,  
krik, obhrýzanie nechtov, a pod.

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  
programu ZK bude manažovať žiadateľ - Liga za duševné zdravie SR, o.z. (LDZ) prostredníctvom prípra-
vy 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 teoretické 
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, vďaka udržia-
vaniu 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 Ila-
va, 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. 

 Výročná správa Ligy za duševné zdravie SR za rok 2016

21



Nových záujemcov oslovujeme plošne na základe zoznamov škôl poskytnutých zamestnancami mini- 
sterstva 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 ga- 
rantka, ktorá rovnako v priebehu roka komunikuje so zapojenými učiteľmi. 
Okrem nášho aktívneho oslovovania škôl s ponukou zapojiť sa do programu sa čoraz častejšie hlásia  
samotní učitelia a ostatní odborní zamestnanci, ktorí sa o programe Zippyho kamaráti dozvedeli od svo-
jich 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 kamaráti, 
ale celá škola za silnej podpory vedenia bude presadzovať základné princípy programu. Realizáciu pro-
gramu 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,  
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, centrá pedagogicko-psychologického poraden-
stva 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 organizácie. 

ocenenie projektu Zippyho kamaráti

V roku 2016 bola Liga za duševné zdravie nominovaná na Cenu nadácie Orange za rok 2015 v kategórii 
Vzelávanie, práve s programom Zippyho kamaráti.

Víťazov prestížneho ocenenia, ktoré ako jediné oceňuje prácu mimovládnych organizácií na Slovensku, 
vyhlásili v 31. mája 2016 na slávnostnom podujatí v Bratislave. Hodnotili okrem iných aj Zora Bútorová, 
Ivan Ježík či Marek roháček.

Liga získala 1. miesto a finančnú podporu 8 000 EUr.
Do Ceny Nadácie Orange prihlásilo  až 92 projektov  v troch kategóriách: sociálna inklúzia, komunit-
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ný rozvoj a  vzdelávanie. O víťazoch 7.  ročníka ocenenia rozhodli   komisie zostavené samostatne pre 
každú kategóriu z odborníkov pre danú oblasť. Laureáti ocenenia získali finančnú podporu, a to vo výške  
8 000 EUR pre organizácie na prvom mieste, 5 000 EUR na druhom a tento rok až 3 000 EUR za tretie 
miesto.

Kvantitatívne výstupy projektu za rok 2016

TYp pLánoVanIE DosIaHnUTÉ

noví vyškolení učitelia 300 137

deti zapojené do programu 6 000 doposiaľ 3 180

rodičia zapojených detí 8 000 doposiaľ 6 300

verejnosť prostredníctvom
informačných kampaní cca 25 000 cca 25 000

odpočet realizácie plánovaných aktivít

máj 2016
Tréning regionálnych koo dinátorov 
programu v Spišskej Novej Vsi

Aktivita splnená. Vyškolení 4 koordinátori

máj - jún 2016
Akreditácia programu pre 
odborných zamestnancov

Aktivita nesplnená. na návrhu pre akreditačnú 
komisiu pracujeme. Podklady máme spraco-
vané a čaká nás už iba úprava posledných 
textov a v decembri 2016 plánujeme ešte 
žiadosť podať na Ministerstvo školstva SR.

máj - jún 2016 Príprava a tlač materiálov

Aktivita splnená. Manuál prešiel kompletne 
úpravou textov a grafiky podľa nového 
dizajnu, boli doplnené niektoré ďalšie položky, 
aby mali učitelia uľahčenú prácu s deťmi.

jún 2016 Tréning nových učiteľov
Aktivita splnená. V tomto termíne prebehli  
2 školenia učiteľov v Trnave a Spišskej
Novej Vsi.

júl - september 
2016

Oslovenie škôl s ponukou 
zapojiť sa do programu

Aktivita splnená. Plošne oslovené boli školy  
v krajoch, kde program Zippyho kamaráti 
už prebieha. september 2016: Tréning nových 
učiteľov II. Túto aktivitu sme splnili. V tomto 
termíne prebehli 4 školenia v Trnave,  
Spišskej Novej Vsi a 2x v Bratislave.

september 
2016 - jún 2017

Realizácia programu  
v zapojených školách

Aktivita sa realizuje

Supervízia programu  
v zapojených školách

Aktivita sa realizuje

jún 2017 Odborná evaluácia programu Aktivita bude vykonaná po skončení programu
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Projekt Zippyho kamaráti Ligy za duševné zdravie získal v roku 2016 1. miesto a finančnú podporu  
8 000 EUR v rámci Ceny Nadácie Orange v kategórii Vzdelávanie. Slávnostného udeľovanie cien  
sa zúčastnil riaditeľ LDZ Mgr.art Martin Knut a odborná garantka projektu MUDr. Alexandra Bražinová.
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9. Joga v Lige
Od júna 2016 sme v Lige za duševné zdravie pripravili priestor pre všetkých našich záujemcov o bez-
platné cvičenie Jogy. Zabezpečili sme materiálne vybavenie a odborného lektora, Petra Varmužu, cer-
tifikovaného cvičiteľa jogy, ktorý sa vzdelával u majstra jogy Deepaka Chopru. Cvičenia boli zamerané 
na nácvik správneho dýchania, relaxácie, správneho držania tela a harmonizácie tela a ducha stíšením.
Cvičenia boli 2x do týždňa, raz v doobedných a raz v poobedných hodinách.

10. Liga na festivale pohoda
Liga za duševné zdravie sa každoročne zúčastňuje multižánrového fes-
tivalu Pohoda Trenčín. Bolo tak aj tento rok. Považujeme za dôležité 
prichádzať medzi ľudí s témami, ktoré ich zaujímajú. Festival vnímame 
ako vhodnú formu nadviazanie dialógu s verejnosťou. Každoročné počet-
né 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 Optimistane Na-
dácie Orange s diskusiou na tému: „Koho lákajú drogy“. Odborníkom, 
ktorý diskutoval bol vynikajúci psychiater MUDr. Jozef Hašto a priviedol 
aj vzácneho hosťa, členku „anonymných narkomanov“. Dozvedeli sme 
sa, akých ľudí lákajú drogy, dozvedeli sme sa, že každý z nás rád zakúsi slasť (máme na to centrum 
v mozgu), ale slasť nám vie spôsobovať aj dlhý beh či milovaný koníček Naša hosťka ostala v anonymite, 
schovali sme ju za roletky. Moderátorom diskusie bol dlhoročný spolupracovník Ligy Dado nagy.
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11. smútkové poradenstvo
Liga za duševné zdravie v spolupráci so svojim členským občianskym združením Kolobeh života  
zorganizovala vo svojich priestoroch „pracovné stretnutie o  smútení“ všetkých odborníkov, ktorí  
sa na Slovensku venujú téme smútenia a smútkového poradenstva. Vo svojich priestoroch psychológov, 
psychiatrov, ľudí z pomáhajúcich profesií ako napr. z Plamienka, či ľudí, ktorí pracujú v hospicoch, a pro-
fesionálov z pohrebníckych služieb. Prizvali sme aj kolegyne z Prírodného pohrebníctva z Prahy, ktoré  
sa už roky venujú alternatívnym formám pochovávania. Všetci odborníci sa zhodli, že sa na poli staro- 
stlivosti 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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12. asignácia 2 %
2 % Z Daní (Za 2015) - príJEM V roKU 2016

dátum subjekt daňového úradu suma/EUr výpis. číslo

17/5/2016 1 000,00 5 k 31.5.2016

17/5/2016 52,23 5 k 31.5.2016

20/5/2016 1 567,84 5 k 31.5.2016

24/5/2016 29,82 5 k 31.5.2016

27/5/2016 3 000,00 5 k 31.5.2016

31/5/2016 152,76 5 k 31.5.2016

31/5/2016 100,00 5 k 31.5.2016

3/6/2016 767,21 6 k 30.6.2016

3/6/2016 123,85 6 k 30.6.2016

7/6/2016 459,14 6 k 30.6.2016

7/6/2016 160,63 6 k 30.6.2016

10/6/2016 598,16 6 k 30.6.2016

14/6/2016 196,48 7 k 30.6.2016

17/6/2016 566,21 6 k 30.6.2016

17/6/2016 13,50 6 k 30.6.2016

21/6/2016 159,80 6 k 30.6.2016

21/6/2016 97,32 6 k 30.6.2016

23/6/2016 39,65 6 k 30.6.2016

24/6/2016 136,47 6 k 30.6.2016

28/6/2016 180,96 6 k 30.6.2016

30/6/2016 281,62 6 k 30.6.2016

6/7/2016 5,01 7 k 31.7.2016

18/7/2016 35,53 7 k 31.7.2016
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19/7/2016 49,20 7 k 31.7.2016

21/7/2016 507,32 7 k 31.7.2016

22/7/2016 53,88 7 k 31.7.2016

26/7/2016 607,88 7 k 31.7.2016

28/7/2016 362,86 7 k 31.7.2016

28/7/2016 137,41 7 k 31.7.2016

29/7/2016 1 157,55 7 k 31.7.2016

2/8/2016 63,27 8 k 31.8.2016

5/8/2016 9,60 8 k 31.8.2016

9/8/2016 62,39 8 k 31.8.2016

12/8/2016 86,71 8 k 31.8.2016

23/9/2016 43,10 9 k 30.9.2016

11/10/2016 181,64 10 k 31.10.2016

21/10/2016 30,10 10 k 31.10.2016

spolu 1 3077,10

13.  Deň otvorených dverí 
v psychiatrických ambulanciách.
Liga za duševné zdravie SR každoročne organizuje v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou 
spoločnosťou a farmaceutickou firmou Servier Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách  
po celom Slovensku. 
V roku 2016 sa zapojilo 37 lekárov. 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.
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14.  podporné programy 
pre pacientov a príbuzných 
v združeniach LDZ sr
V priebehu roka 2016 sme pokračovali v dlhoročných aktivitách LDZ SR ako sú úspešné projekty Galéria 
nezábudka – pre ľudí s duševnou poruchou venujúcich sa arteterapii, Motivačné centrum Nezábudka, 
Internetová Poradňa Nezábudka a  pravidelné mesačné stretnutia ľudí z  členských združení LDZ SR 
s odborníkmi psychológmi a psychiatrami v priestoroch Ligy.

Galéria Nezábudka

Galéria Nezábudka v roku 2016 pokračovala vo svojej hlavnej aktivite – v budovaní stálej zbierky,  
v mapovaní a podpore výtvarných talentov medzi ľuďmi ktorí majú skúsenosť s duševným ochorením  
a v akvizičnej a výstavnej činnosti. Z konkrétnych projektov, na ktoré sa nám v uplynulom roku podarilo 
získať finančné prostriedky boli realizované:

Letné sústredenie schaubmarov mlyn

K dôležitým projektom v letných mesiacoch patrilo už tradičné letné výtvarné sústredenie v areáli Gelérie 
insitného umenia v Schaubmarovom mlyne v Pezinku (SNG), ktoré v auguste (1. 8. 2016 - 5. 8. 2016) 
zúčastneným autorom opäť ponúkne jedinečnú možnosť rozvíjať tvorivé schopnosti pod vedením 
odborníkov - profesionálnych výtvarníkov, psychológa a historika umenia. Sústredenie bolo ukončené 
výstavou prác zúčastnených autorov, ktorá sa konala priamo v priestoroch Schaubmarovho mlyna.
Sústredenia sa zúčastnilo desať vybraných amatérskych výtvarníkov: Daniel Horák, Robert Kačánek,  
Viera Kulišová, Roman Machovič, Darina Komlóssyová-Okáliová, Sylvia Mikolášková, Stanislava  
Bratková a Zuzana Ebringerová.
V rámci programu sa autori zdokonalovali vo výtvarných technikách, rozširovali vlastnú invenciu pros-
tredníctvom literatúry či hudobných inšpirácií. Popri výtvarných dieľňach budú súčasťou pobytu aj krátke 
výlety a prechádzky do okolia, ale aj iné tvorivé aktivity, ktoré budú mať rôzne stupne náročnosti a budú 
prispôsobené schopnostiam a danostiam zúčasnených autorov. Sústredenie povedú odborníci: výtvar-
níci Vladimír Kordoš a Dušan nágel, historička umenia naďa Kančevová a psychologička Katarína 
Vítková.
Prostredníctvom sústredenia chce Liga za duševné zdravie prispieť k rozvoju arteterapie na Slovensku 
a zároveň podporiť integráciu duševne chorých autorov do spoločnosti.

Výstava v Brnianskej galérii Kreat
Výsledné práce z letného sympózia boli okrem Schaubmarovho mlyna vystavené v partnerskej galérii 
Kreat.
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Význam a prínos projektu

•	 Projekt	pomohol	a prispel	k	propagácií	umenia	art	brut	na	Slovensku	a	v	zahraničí	
•		 	Pomohol	 objaviť	 a	 rozvinúť	 nové	 výtvarné	 talenty	 v	 rámci	 našej	 cieľovej	 skupiny	 (ľudia,	 ktorí	majú	

skúsenosť s duševným ochorením a ktorí sú psychiatricky liečení)
•		 Podpora	a	uľahčenie	prístupu	duševne	chorých	autorov	k	umeleckému	rozvoju	
•		 	Prostredníctvom	realizovaných	aktivít	(sympóziá,	workshopy,	výstavy)	podpore	ich	sebahodnotenia,	

sociálnych zručností a sebapoznania čo sú základné predpoklady sociálneho začlenenia.
•		 Zvýšenieť	akceptácie	týchto	ľudí	v	spoločnosti	,	ich	sociálna	inklúzia.
•		 	Oslabovať	predsudky	a	stereotypy	spojené	s	duševnými	poruchami
•		 	Zníženie	sprievodnej	stigmatizácie	a	diskriminácie

Webové sídlo galérie Nezábudka: http://galerianezabudka.dusevnezdravie.sk/

Motivačné centrum Nezábudka

V rámci Motivačného centra sme realizovali programy, ktoré sa tešia dlhodobému záujmu pacientov 
a podpore odborníkov (psychológov, psychiatrov a sociálnych pracovníkov).

program Literárna dielňa rozhľady

Program je určený autorom literárnych diel, ktorí sa chcú podeliť so svojimi prácami alebo dozvedieť 
sa od odborníkov, ako smerovať svoju tvorbu. Najlepšie práce sa čítajú na spoločných stretnutiach  
a sú uverejnené na webstránke. Literárna dielňa sa realizuje v spolupráci s členskou organizáciu Kultúrne 
združenie národností a etník SR. Súčasťou dielne sú aj pravidelné stretnutia autorov v LDZ, vydávanie 
časopisu BELAARIA, a veľké množstvo diel poézia a prózy. Autori sa zúčastňujú aj zahraničných festi-
valov a sú mimoriadne úspešní.

Autor: Zuzana Ebringerová
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15. Dotácie
Súhrn podporených projektov v roku 2016

›  podpora farmafirmy Ludbeck
  Farma firma Ludbeck podporila aktivity Ligy za duševné zdravie sumou 3 000 €. Finančné prostriedky 

boli použité na osvetové aktivity, prevenciu a edukáciu verejnosti.

› Ministerstvo kultúry sr
  Schválená dotácia Ministerstva kultúry SR vo výške 5 000 € bola použitá na podporu činností galérie 

Nezábudka. Zorganizovali sa víkendové workshopy a na výtvarné sústredenie v Brne, v spolupráci s 
brnenskou galériou Kreart a Moravskou galériou.

› Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sr
  Schválená dotácia vo výške 950 € bola použitá na zaplatenie členského poplatku Ligy za duševné 

zdravie v medzinárodnej organizácii Mental Health EURope (MHE).

› Ministerstvo zahraničných vecí a EUrópskych záležitostí sr
  Ministerstvo zahraničných vecí a EURópskych záležitostí podporilo projekt “Diskriminácia oslabuje 

(potláča) ľudské práva a slobody vo výške 25 000 €.

 Jednotlivé výstupy projektu:
 •  Celoslovenská informačná kampaň zameraná na predchádzanie diskriminácie a ostatným 

pre javom intolerancie.
  Termín: august - október 2016

 • 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.

 • Internetová poradňa: psychologické online poradenstvo
  Termín: celoročne
  Výstup: internetové poradenstvo

 • 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
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• Kolobeh života - Letný tábor
  Letný tábor pre deti, ktoré stratili jedného alebo oboch rodičov. Tábor je zameraný na dramatoterapiu 

pod názvom „5 jazykov lásky“
 Termín: júl - august 2016
 Miesto: Považský Inovec
 Výstup: divadelné predstavenie s cieľom edukácie pre žiakov základných škôl.

• 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 informáciami a správne 
ich prezentovať v náš prospech.“

 Termín: júl, august, september 2016
  Výstup: vzdelávacie školenie a zvýšenie efektívnosti práce a dosahu na verejnosť pri práci jednotlivých 

organizácií.

•  Workshop pod názvom oDLIŠnosTI
  Interaktívny workshop pre učiteľov základných alebo stredných škôl na tému zaobchádzania s rozdiel-

mi medzi ľuďmi.
 Termín: jún - december 2016
 Výstup: stretnutie s odborníkom

• nadácia orange
  Nadácia Orange podporila projekt Zippyho kamaráti vo výške 20 000 €. Zároveň nadácia udelila Lige 

prvé miesto v rámci Cena nadácie Orange, v kategórii Vzdelávanie a podporila tak projekt Zippyho 
kamaráti ďalšímy 8 000 €.

 
• nadácia spp
 Nadácia SPP podporila projekt Zippyho kamaráti vo výške 10 000 €. 
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16. Ekonomické výsledky 
           za rok 2016
Príjmy za rok 2016 (v EUR)

TYp príJMU EUr

prijaté príspevky z verejných zbierok 34 358,41

príspevky z podielu zaplatených daní (1,5 %, 2 %, 3 %) 13 698,76

príspevky od fyzických osôb 1 847,00

Dotácie 105 385,12

ostatné príjmy (úroky, ostatné výnosy, príspevky 
za poskytnuté služby)

24 035,10

príJMY CELKoM 179 324,39

VýsLEDoK HospoDárEnIa - 9273,99

• Prijaté príspevky z verejných zbierok

• Príspevky z podielu zaplatených daní

• Príspevky od fyzických osôb

• Dotácie

• Ostatné príjmy

13 %
19 %

8 %

59 %

1 %
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• Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

• Ostatné

• Zákonné sociálnej a zdravotnej poistenie

• Mzdové náklady

• Poskytnuté príspevky

• Vzdelávacie aktivity

• Náklady na realizáciu kampaní

• Prevádzkové náklady

• Náklady spojené s organizovaním projektov

27 %
1 %

5%

9%

23 %

9 %
10 %

8 %

8 %
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Výdavky za rok 2016

TYp VýDaVKU EUr

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

51 054,06

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

14 927,64

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

15 377,16

Vzdelávacie aktivity (honoráre lektorov, odborníkov, psychológov) 17 990,00

Poskytnuté príspevky (fyzickým osobám, organizáciám) 16 552,56

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

44 273,07

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 16 211,46

Ostatné (dane, bankové poplatky, členské poplatky, poistenie
a iné ) 10 012,93

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 199,50

VýDaVKY CELKoM 188 598,38
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Antonio, tak sme ho poznali a  tak sa predstavoval, bolo to jeho 
meno, ktoré si dal, keď študoval v  Taliansku. Komunistickí páni  
ho zavreli do najhoršieho väzenia a katolíci mu vzali farnosť. Nevedel 
sa podriadiť zlu a nespravodlivosti. Podporoval všetko, čo vo svo-
jom duchovne nesmierne bohatom živote pokladal za dobré. A boli 
to len veci, ktoré majú skutočné hodnoty, ktoré sa nedajú vybaviť 
s vrchnosťou ani kúpiť v obchode. Bol to obdivuhodný človek, ktorý 
napriek ťažkým a krutým skúsenostiam dokázal šíriť lásku.

Teraz, keď zomrel, si to zrazu všetci uvedomíme. Zistíme,  
že to čo hovoril, boli definície a poučky, ktoré treba napísať do tit-
ulkov všetkých novín a webstránok. Ctil si svoju rodinu, miloval ro- 
dinné sviatky a stretnutia a tým, ktorým osud rodinu nedoprial, tým 
ju vehementne pomáhal nahradiť. My v Lige za duševné zdravie sme 
ho milovali, poznal naše mená a prišiel na každú charitatívnu akciu, ktorú sme urobili. Stretával sa nami  
na každoročnom evente pred celonárodnou Zbierkou Dni nezábudiek. Rád chodil na slávnostný koncert 
do Primaciálneho paláca a jeho slová vždy vniesli láskavosť a porozumenie medzi naše (niekedy aj ubo-
lené) duše. On to vedel, on to chápal, on to totiž aj sám prežil.
To, že Anton Srholec pomáhal odkázaným, že podporoval Ligu za duševné zdravie, to že sa zastával 
chudobných a chorých, že vybudoval a viedol domov pre bezdomovcov – bolo v kontexte jeho života  
len samozrejmé.

pre nás je príkladom ako žiť bez nákupných horúčok, bez celebrít, bez dlhov, ale zato s pokojom 
v duši, s láskou a sebavedomím tých, ktorí dokážu pomáhať.

s láskou spomíname!
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Liga za duševné zdravie ďakuje všetkým, ktorí ju aj v roku 2016 podporili.

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

ĎaKUJEME!

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


