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V Bratislave 05.03.2018

Vec: žiadosť o prenájóm priestorov a stanovenle výšky nájmu

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o prenájom priestorov a stanovenie výšky
mesačného/ ročného nájmu pre občianske združenie Detský fond Slovenskej repubLiky.

Detský fond Slovenskej republiky je občianske združenie, ktoré vzniklo 12. mája 1990
a odvtedy už 27 rokov mnohými konkrétnymi aktivitami chráni práva dleťaťa a zlepšujeme
život detf na Slovensku. V súčasnosti podporujeme deti predovšetkým našimi projektmi:

. už 24 rokov pomáhame hlavne deťom so zdravotným postihnutím prispievať na
kornpen7ačné pomócky prostredníctvom projektu Konto Bariéry;

• sociálne ohrozeným skupinám pornáhame v našich centrách Mixklub — nízkoprahové
centrum pre deti a mladých rudí a Mixáčik - nízkoprahové rodinné centrum

. organizujeme aktivity a rozvíjame projekt na pomoc rodinám s deťmi s poruchami
pozornosti, hyperaktivitou (ADHD) a s poruchami správania - Hyperaktívne deti
v rodine.

Detsky tond Slovenskej republiky je partnerom sociálneho programu Bratislavského
samosprávneho kraja Centrum pre rodiny v krIze. Centrum pon.~jka poradenské služby Pr? ‚

rodiny s nepinoletymi detmi v Bratislavskom kraji, ktore maju problemy vyplyvajuce z
diagnóz ADHD a ADD, t.j. deti.hyperaktívne( zv..neposedné)adeti s.poruchami pozornosti,
ktoré majú problémy v správaní, v škole, v nadväzovanf a udržiavaní vzťahov, ťažkosti so
sebaovládaním, vlastnou agresivitou a často dósledkami trpia aj celé rodiny.

S cieľom rozšíriť tento projekt a poskytovať služby komplexnejšie, začleniť nielen
rodiny ale aj odborníkov (učitelia, vychovávatelia, atď.) sme sa rozhodli o prenájom
priestorov nachádzajúcich sa na Hálkovej Č. liv Bratislave a patriacich do vlastníctva
Miestneho úradu Bratislava — Nové M‘esto. Prenájom sa týka nasFedovných kancelárii: 405,
406,407,408 o celkovej rozlohe 60,16 mk
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Prenajaté priestory budeme využívat za účelom realizovania podporného a
preventívneho programu pre rodiny s detmi s hyperaktivitou, poruchami pozornosti a
poruchami správania. Prostredníctvom našich zamestnancov psycholágov
a špecializovaných pracovníkov budeme poskytovať psychologické a ině odborné
poradenstvo rodinám v rámci programu, ktorý rozvíjame už viac ako desať rokov. Naše
služby sú zamerané na podporu zdravého psychosociálneho vývinu detí, riešenie a prevenciu
výchovných problémov, napätých vzťahov a kriz v rodine aj v škole.

Vidíme osobitný zreteľ a prínos našich služieb pre spoločnosť a pre mestskú časť
Bratislava Nové Mesto. V rámci našej spolupráce ponúkame Miestnemu úradu Bratislava —

Nové Mesto poradenské služby a priamu intervenciu na školách, nakoliw vnímame rastúci
počet detí, ktoré narúšajú vyučovací proces. Do budúcna plánujeme ponúkať workshopy
a vzdelávania pre pedagógov a ďalších odbornfkov pracujúcřch s deťmř s hyperaktivitou
a problémovým správaním. Naše služby budú dostupnejšie práve rodinám a pracovníkom zo
škól z mestskej časti Nové mesto.

Nakoľko sme nezisková organizácía a naše služby sú nízkorozpočtové a pre klientov za
veľmi nízke ceny, potrebujeme optimalizovať náklady na našu činnost. Z uvedených dóvodov
Vás žiadame o prenájom uvedených priestorov a stanovenie výšky ročného nájmu na 20
tĺm2.

V prípade zodpoveďania ďaľšfch otázol~ a predstavenia projektu sme Vám k dispozícii
a radi ich zodpovieme písomne alebo osobne.

Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujeme. .DETSKY FOND

• SLO:ENSKEJ REPUBLIKY

Ing. Svetlana Poláková

Riaditeľka Detského fondu Slovenskej republiky
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MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKES REPtJ13J~1XY
SLKCIA VEREJELJ sPRÁVY

odbor ‚šeobcenej vuutoriiej správy
Od(ICICI1ie registrácií
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V Ý P 1 S

zo zo7inmu občianskycli zdi uzeni
podľi iakoua e. 83 1990 Lb o ydru/o‘ zrní občauo‘ v zneni neskoršIch predpisov

RFCI1~TR~ČNÉ CISLO: VVS/1-900/90-79

N ~ZO\: Detský 1011(1 Sloveuskej republiky

MDLO: Staybúrska 5177/38 821 07 Bratislava-Vrakuna

IČO: 00679755

DÁTUM VZNIKU: 22, 05. 1990

Zo spisoveho mateiiáiu vyplýva, že štatutániym zástupcorn je predseda PhDr. Nadežda Feketeová.

V Bratisla‘e. dňa 6.2.2018

7(1 spľavnosť: Mgr. Natália Stachová

Mgr. Daša Bart~iZř~.‘á

) vedúca

f7~~ MINISTERSTVO TcIc~n

VNÚTRA 02/Č
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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Mgr. Bronislava Petríková

Od: Mgr. Bronislava Petriková [bronislavapetrikova@banm.sk]

Odoslané: 7. marca 2018 15:30

Komu: dfsr@dfsr.sk‘

Predmet: projekt prenájom priestorov Hálková Ba

Dobrý deň z Vašej žiadosti mi nie je zrejmé o reaíizáciu akého projektu (ideálne zaslať nejaký odklad
o schválení projektu) ide móžete mi žiadosť doplníť obratom emailom, nie je ani uvedená doba nájmu...aj túje
potrebné doplniť.

Týmto Vás zdvorilo žiadam o doplnenie Vašej žiadosti.

Mgr. Bronislava Petríková
odde~enie správy maj otku a vnútornej správy
Miestny úrad, Mestská časf Bratislava-Nové Mesto
Junáoka 1, 832 91 Bratislava
tel: 02/49 253 135
e-mail: bronislava.petrikova®banm.sk
www.banm.sk

7. 3.2018
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Mgr. Bronislava Petríková

Od: dfsr@dfsr.sk
Odoslané: 7. marca 2018 22:03
Komu: “Mgr. Bronislava Petriková“
Predmet: projekt prenájom priestorov Hálková Ba

Dobrý deň pani Petríková,

ďakujem Vám za rýchle vyjadrenie k našej žiadosti a zasielam Vám jej dopinenie.

V rámci aktivit DE SR sme od roku 2009 partnerrni BSK v ich projekte Centrum pre rodiny v krize, kde
poskytujeme služby rodinám s hyperaktívnyrn dieťaťom prostredníctvom limitovaného počtu hodín.

Na základe dlhoročných skúsenosti, vedomosti a zostaveniu kvalitného tírnu psychológov a
špeciálnych pedagógov sme sa rozhodli v roku 2017 požiadať o nenávratný tinančný prispevok
Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR na “Podporný a preventívny program pre rodiny s
deťmi s ADHD, ADD a poruchami správania“.

Naša žiadosť bola schválená a dňom 1.4.2018 štartujeme nové aktivity a prijimame psychoiógov do
trvalého a čiastočného pracovného pomeru pre realizáciu programu. Priestory, ktoré si plánujeme
prenajať Od Vás budů slúžiť pre tento nový tim a ich osobitú prácu s klientmi, jednotlivcami, aj celými
rodinami.

Dobu nájmu žiadame na celú dížku projektu od 1.4.2018 do 31 .3.2022.

Prikladám Vám v texte potvrdenie z lmplernentačnej agentúry MPSVaR o účinnosti zmluvy dňom
28.2.2018.

V pripade akýchkoľvek ďalších otázok som Vám k dispozicii.

S pozdravom,

Ing. Svetlana Poláková MBA
riaditeľka
Detský fond Slovenskej republiky
Stavbárska 38
821 07 Bratislava
±421 2 4363 4354, +421 903 764 354
www.dfsr. sk
facebook

Detský fond
Slovenskej republiky

Begin forwarded message:

From: Pleuková Jana <Jana.PLEUKOVA(ä~ia.qov.sk>
Subject: ITMS kód projektu 31 2041 L607 - Detský fond Slovenskej
republiky

12. 3.2018


