
Príď, Mikuláš, príď aj k nám – správa

  

 
 

Organizátor:   oddelenie služieb občanom MÚ DNV / Mgr. Silvia Kresanová 
   Podpora: Ing. Ingrid Zaťková, Mgr. Miriam Nagyová, Ing. Katarína Liedlová 
Podstata:  Mikulášska akcia pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín 
Cieľ: 1. Priniesť vianočnú atmosféru deťom a ich rodičom, ktorý sú v hmotnej núdzi  

2. Prepojiť aktivity MU s dobrovoľníkmi z radov občanov DNV / prepojiť 
komunity s rôznym sociálnym postavením 

 3. Neformálny kontakt a možnosť ponúknutia pomoci rodinám v núdzi 
Cieľová skupina: Deti zo sociálne znevýhodnených rodín  
Dátum a čas akcie: 6.12. 17:00-19:00  
Miesto realizácie: F-centrum  
Partneri:   Divadlo Fí; SŠ dobrovoľníčka (Adriana Straková) – program 

Mamičky z DNV – pečené sladké / slané 
Metro (mediálne), Papiernictvo, DM – darčeky 

Výdaje: 370 EUR  
Medializácia: po akcii – Devex, webová stránka MÚ 

 
Správa: 

V piatok, 6.12.2019, náš referát sociálnych vecí MÚ DNV organizoval mikulášsku akciu pre deti zo 

sociálne znevýhodnených rodín.  

Program podujatia bol pestrý. Akcia začala Mikulášskym predstavením Divadla Fí, kde okrem 

predstavenia stihol Mikuláš aj porozdávať deťom balíčky plné ovocia, sladkostí, ale tiež písacích 

potrieb. Program pokračoval zoznamovacími a tímovými hrami, vyfarbovaním omaľovaniek a 

maľovaním na tvár.  

Počas podujatia si mohli pozvaní pochutiť na občerstvení, ktoré pre nich pripravili ochotné mamičky 

z Devínskej Novej Vsi – koláče, sladké a slané pečivo, pagáče. Pitný režim zabezpečil Miestny úrad DNV 

a pán Liedl vynikajúcim punčom.  

Za spoluprácu na tohtoročnom Mikulášovi ďakujeme Divadlu Fí, dobrovoľníčke Adriane Strakovej s 

maminou za organizáciu hier, mamičkám z Devínskej – zorganizovanými pani Prágerovou za dobroty, 

F-centru v DNV za poskytnutie priestorov, spoločnosti METRO Cash & Carry SR s. r. o., papiernictvu 

PACI a dm drogerie markt s.r.o., ktorí darovali produkty do balíčkov pre deti.  

Myslíme si, že táto akcia dopadla výborne, až sa nám ju nechcelo ukončiť . Veľmi sa tešíme, že sme 

mohli urobiť radosť deťom a možno trochu aj ich rodičom.  

 Vyhodnotenie cieľov:  
1. Priniesť vianočnú atmosféru deťom a ich rodičom, ktorý sa ocitli v hmotnej núdzi  

Splnené vďaka výzdobe, stromčeku, darčekom, domácim dobrotám a pohodovej atmosfére. 



2. Prepojiť aktivity MU s dobrovoľníkmi z radov občanov DNV / prepojiť komunity s rôznym 
sociálnym postavením 
Splnené. Hry – dobrovoľníčka z program DoFe, občerstvenie - dobrovoľníčky maminy z Devínskej, 
výzdoba – SŠ študentky, balenie – SŠ študenti. 

3. Neformálny kontakt a možnosť ponúknutia pomoci rodinám v núdzi 
Splnené. Prítomnosť matiek sme využili na neformálne rozhovory o ich potrebách. Aktuálne sa 
najmä riešili darčeky na Vianoce, ktoré realizujeme cez projekt List Ježiškovi. 

 
Odporúčania: 
- Pokračovať v tejto už tradičnej aktivite MÚ pre sociálne slabé rodiny 
- Pokračovať v prepájaní komunít 
- Začať plánovať akciu skôr (miesto, čas, program), ideálne v mesiaci september  
- Osloviť partnerov / sponzorov skôr, ideálne v mesiaci október 

 
 

 

 




