
List Ježiškovi – správa  

 
 
Organizátor:  oddelenie služieb občanom MÚ DNV a FB skupina Mamičky z DNV 
Podstata:  zabezpečenie vianočných darčekov pre sociálne znevýhodnené rodiny 
Cieľ: Vďaka tejto aktivite si sociálne znevýhodnené rodiny nájdu pod vianočným 

stromčekom svoje vytúžené darčeky, ktoré im zakúpia na základe ich želania 
obyvatelia DNV. Okrem darčekov pre deti bude možnosť zakúpiť aj nevyhnutné 
veci do domácnosti pre zapojené rodiny. 

Cieľová skupina: Sociálne znevýhodnené rodiny 
Čas akcie:  25.11.-20.12.2019 
Miesto realizácie: MÚ MČ BA-DNV 
Partneri:  FB skupina Mamičky z DNV, obyvatelia DNV, kolegovia MÚ 
Výdaje:  - 

Medializácia:  počas akcie a po akcii – webová stránka MÚ, Devex, FB skupina Mamičky z DNV 

 

Správa:  

Na základe pozitívnej skúsenosti z minulého roka sme iniciovali akciu List Ježiškovi.  

Skontaktovali sme sa s administrátorkou Facebookej stránky pod názvom „Mamičky z Devínskej Novej 
Vsi“ a dohodli sme sa na spolupráci v rámci uverejnenia projektu a priebežných aktualizácii. Zároveň 
sme oslovili rodiny, s ktorými spolupracujeme a ktoré požiadali v priebehu roka o finančnú pomoc 
(napr. na základe príspevku na stravovanie dieťaťa v školskej jedálni alebo jednorazovej dávky v 
hmotnej núdzi), aby napísali List Ježiškovi. Do listu mali zahrnúť veci, ktoré potrebujú a ktoré by ich 
potešili, aby bola pomoc čo najadresnejšia. Na základe prianí jednotlivých rodín bol vytvorený zoznam 
a spolu s popisom projektu a kontaktom bol zverejnený na webovej stránke MÚ a následne vo FB 
skupine „Mamičky z Devínskej Novej Vsi“. Ľudia sa ozývali cez FB, mailom alebo telefonicky. Následne 
priniesli veci priamo na úrad. Na základe priebežného plnenia prianí sme aktualizovali zoznam vecí.  

Vďaka tejto iniciatíve sa nám podarilo splniť 90% vianočných prianí (zoznam uvedený nižšie). Zvyšných 
10% položiek nebolo splnených hlavne kvôli striktnej špecifikácii (stôl – rozkladací, veľkosť resp. 
sedačka – rohová, ľavá strana do 2 metrov). Každopádne aj v  tomto prípade sme sa rozhodli ešte 
vyskúšať zverejnenie položiek na FB stránku „Susedská burza“. 

Bolo nádherné vidieť vo vianočnom období spolupatričnosť ľudí z Devínskej Novej Vsi a ich snahu, 
s akou zháňali vianočné darčeky. 

Vyhodnotenie cieľov: 
1. Splnené - vďaka tejto aktivite si sociálne znevýhodnené rodiny našli pod vianočným 

stromčekom svoje vytúžené darčeky, ktoré si nemohli zabezpečiť samé.  

Odporúčania: 
- Pokračovať v tejto aktivite MÚ pre sociálne slabé rodiny 
- Pokračovať v prepájaní komunít a rozšíriť spôsob zverejnenia aj s ostatnými skupinami v rámci 

FB pre obyvateľov DNV, keďže sa do projektu zapojilo aj veľa ľudí, ktorí nie sú členmi 
spomínanej skupiny. (Devínska Nová Ves (inzercia, služby, kúpa, predaj) / Bazár mamičiek z 
Devínskej / Darujem jedlo v Devinskej Novej Vsi / Devínska Nová Ves atď).  



Príloha – Zoznam v rámci finálneho poďakovania aj s fotografiami 

 

List Ježiškovi 

 

ĎAKUJEME 

 

Vďaka Vám sme opäť pomohli rodinám v núdzi mať krajšie Vianoce  
Aj tento rok sme s rodinami združenými na Facebook-u pod názvom „Mamičky z Devínskej 

Novej Vsi“ spolupracovali pri plnení vianočných želaní sociálne slabších rodín. Oslovili sme 

rodiny, s ktorými spolupracujeme, aby napísali List Ježiškovi. Do listu zahrnuli veci, ktoré 

rodiny potrebujú, aby pomoc bola čo najadresnejšia.  

Je nádherné vidieť vo vianočnom období spolupatričnosť a snahu, s akou ste zháňali vianočné 

darčeky.  

Vďaka Vám sa podarilo splniť priania rodinám, ktoré nemajú taký príjem, aby si ich 

zabezpečili samé, a takto ste im darovali krásne Vianoce. Ďakujeme. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



1. rodina - matka a 7-ročná dcéra, 10-ročná dcéra, 11-ročná dcéra, 11-ročný syn, 

15-ročný syn:                                         ODOVZDANÉ 2.12.  
ODOVZDANÉ 9.12.  

        ODOVZDANÉ 12.12. 

        ODOVZDANÉ 18.12. 

 6 stoličiek (ZABEZPEČENÉ)      
 Sedačka – rohová, ľavá strana max do 2m    

 Jedálenský stôl rozkladací   
 oblečenie pánske veľkosť M (ZABEZPEČENÉ) 
 pánske topánky č.42 (ZABEZPEČENÉ) 

 pánsku zimnú bundu veľkosť S/M (štíhly, vysoký 170 cm) (ZABEZPEČENÉ) 
 pánske nohavice veľ. 32, na výšku 170 cm (ZABEZPEČENÉ) 

 policajné auto alebo hračkársku pištoľ (ZABEZPEČENÉ) 
 mobil 
 dlhý sveter kardigán (ZABEZPEČENÉ)  

 široké gumičky do vlasov (ZABEZPEČENÉ)  
 kniha Oteckovia, Oteckovník (ZABEZPEČENÉ) 

 

2. rodina – brat a 14-ročný chlapec    ODOVZDANÉ 11.12. 

 rýchlovarná kanvica (ZABEZPEČENÉ)  
 fitness hodinky (ZABEZPEČENÉ) 

 kuchynský robot (ZABEZPEČENÉ) 
 

3. rodina – mama a 6-ročná dcéra    ODOVZDANÉ 20.12. 
 LOL bábika (ZABEZPEČENÉ) 

 Spoločenská hra pre dievča (ZABEZPEČENÉ)  
 Hubky na riad do kuchyne a utierky (ZABEZPEČENÉ) 

 

4. 12 ročné dievča, ktoré zostalo samé     ODOVZDANÉ 11.12. 

 mobil (ZABEZPEČENÉ) 

 športová taška (ZABEZPEČENÉ) 

 

5. rodina – mama a 6 neplnoletých detí od 6 do 16 rokov ODOVZDANÉ 12.12. 
        ODOVZDANÉ 16.12. 

 potreby do domácnosti (ZABEZPEČENÉ) 
 trvanlivé potraviny (ZABEZPEČENÉ) 

 odšťavovač (ZABEZPEČENÉ) 
 

6. rodina – mama a 17 ročná dcéra     ODOVZDANÉ 10.12. 
 počítač (ZABEZPEČENÉ) 

 zimná bunda (ZABEZPEČENÉ) 
 

7. rodina – mama a 2 chlapci 7 a 13 ročný   ODOVZDANÉ 16.12. 
 rýchlovarná kanvica (ZABEZPEČENÉ) 

 zimná bunda chlapčenská 156 (ZABEZPEČENÉ) 
 oblečenie chlapčenské 156 (ZABEZPEČENÉ) 

 pánske topánky č.45 (ZABEZPEČENÉ) 
 chlapčenské topánky č. 35 (ZABEZPEČENÉ) 

 


