
1 
 

JEDEN RODIČ, n.o., Tr. SNP 1700/68, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52365808, Právna 
forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, Kancelária 
prvého kontaktu: Seberíniho 1, 821 04 Bratislava, info@jedenrodic.sk, 
www.jedenrodic.sk  

 

 

Pomôžte deťom z rodín v núdzi - robíme zbierku na krúžky a pomôcky.  
Rodiny v núdzi, s jedným príjmom, si nemôžu dovoliť zaplatiť školské pomôcky alebo krúžky.   

 

Bratislava 1. august 2019 – Leto ešte v plnom prúde, ale škola je o mesiac späť a osamelí 
rodičia už teraz riešia z čoho uhradia pomôcky a krúžky. Rodiny v núdzi, s jedným príjmom, 
si nemôžu dovoliť zabezpečiť vzdelanie pre ich deti, na aké majú talent. Deti sú výnimočné 
vďaka výchove, akú im rodičia poskytujú.  

„Chceme dosiahnuť, aby každé dieťa malo právo na kvalitné vzdelanie. Snažíme sa 
o pridelenie vzdelávacieho poukazu pre rodiny v núdzi, kde vyrastajú deti s jedným rodičom. 
Rovnako aj o zvýhodnenie podmienok pre takéto deti alebo navýšenie a rozšírenie sociálnych 
štipendií.  Ako prvé rozbiehame zbierku #dakujemezavzdelanie, ktorou spolu s Bonami.sk 
chceme vyzbierať finančné prostriedky na školské pomôcky a krúžky pre rodiny v núdzi,“ 
hovorí Eva Marková, riaditeľka neziskovej organizácie JEDEN RODIČ. 

Zbierka #dakujemezavzdelanie bude prebiehať od 1. augusta do 1. septembra 2019 a všetky 

vyzbierané finančné prostriedky budú odovzdané rodinám, ktoré to najviac potrebujú. Jej 

hlavným cieľom je, aby osamelí rodičia v núdzi dokázali zabezpečiť svojim deťom podobné 

podmienky na vzdelávanie, aké majú deti z úplných rodín. V auguste sa tak môže každý na 

chvíľu stať tým druhým rodičom a nakúpiť na Bonami.sk virtuálne školské pomôcky alebo 

krúžky a prispieť  k tomu, aby neúplné rodiny neboli ohrozené výdavkami spojenými 

s nástupom do školy. Zbierku sprevádza hashtag #dakujemezavzdelanie. 

 „Málokto vie, aké problémy majú osamelí rodičia s financovaním pomôcok do školy alebo 

pravidelným platením krúžkov či iných aktivít pre svoje deti. Veľké množstvo talentovaných 

detí nenavštevuje krúžky len preto, lebo im to finančná situácia v rodine neumožňuje“ dodala 

Marková. 

„Uvedomujeme si, že pre dieťa tvoria dokonalý domov predovšetkým jeho rodičia. Nie každé 

dieťa má však to šťastie vyrastať v úplnej rodine. Byť jedným rodičom vyžaduje nielen odvahu, 

ale predovšetkým dvakrát toľko úsilia na zabezpečenie aj tých najzákladnejších potrieb. Preto 

sme sa spojili s neziskovou organizáciou JEDEN RODIČ a rozhodli sme sa podporiť neúplné 
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rodiny, ktoré sú nečakanými výdavkami spojenými so začiatkom nového školského roka najviac 

ohrozené,” vysvetľuje motiváciu Bonami.sk jeho CEO Pavel Vopařil. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Bonami.sk 

E-shop s nábytkom a bytovými doplnkami vznikol v Česku v januári 2013. V roku 2014 sa rozšíril 

do Poľska, o rok neskôr na Slovensko a ďalej do Rumunska a Maďarska. Bonami.sk je 

projektom Václava Štrupla (spoluzakladateľa online agentúry H1.cz) a investičnej skupiny 

Miton. Súčasným CEO je Pavel Vopařil.  

 

O neziskovej organizácii JEDEN RODIČ:  

Nezisková organizácia JEDEN RODIČ je prvá a jediná organizácia, ktorá na Slovensku pomáha 

rodinám, v ktorých je pri výchove detí prítomný iba jeden rodič. Na Slovensku neexistuje 

presná evidencia detí vyrastajúcich v rodinách iba s jedným rodičom – a pritom snáď každý z 

nás takú rodinu vo svojom okolí pozná. Nezisková organizácia JEDEN RODIČ podporuje takéto 

rodiny, aby mohli žiť bezpečný a plnohodnotný život, poskytuje informácie, ktoré pomáhajú 

osamelým rodičom prejsť týmto náročným životným obdobím dôstojnejšie a šťastnejšie a 

dáva im príležitosť, aby získali nové zručnosti a vedomosti na lepšie zvládnutie každodenných 

situácií. Viac na https://jedenrodic.sk. 

 

 

Kontakt pre média:  
Eva Marková 
info@jedenrodic.sk  

 


