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Detská farma Humanita-DFH 

DoterajšieFungovanieHodnotíme nasledovne: 

 

Neinvestičný fond Detská farma Humanita v roku 2017 oslavuje 20. výročie svojej 

existencie. Toto jubileum môžeme sláviť aj vďaka Vašej podpore a pomoci. Za dve 

dekády Detská farma Humanita mohla napĺňať idey štatútu neinvestičného fondu ako 

sú: 

 Rozvoj sociálnych služieb- organizovanie denných a krátkodobých pobytov pre 

klientov so zariadení sociálnej starostlivosti a deti materských a základných škôl 

                                          

    



                                            - organizovanie detských táborov s výchovným cieľom 

zameraným na rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt, kladných vzťahov 

k prírode a zvieratám  

     

 

                                                  - organizovanie denných programov pre širokú 

verejnosť, zameraných na zachovávanie tradičných kultúrnych zvykov a výuku 

historických remesiel a pracovných postupov; 

 Zachovanie prírodných, kultúrnych a duchovných hodnôt- zriadenie 

dedinského dvora s rôznymi hospodárskymi zvieratami, o ktoré sa môžu 

návštevníci (pod odborným dohľadom) starať a tak sa učiť chápať kolobeh 

a zákonitosti prírody; patrí sem aj vytvorenie stálej expozície starých 

vozov, kočov, náčiní a náradí a vytvorenie izby ľudovej tradície s typickým 

sedliackym zariadením 



Spomenuté ciele napĺňame aj organizovaním tradičných akcií na farme ako napr.: 

Fašiangy, Veľká noc, Stavanie mája, Oslava slnovratu, Western show a country bál, 

Mikuláš a Živý betlehem  



  Do budúcna sú naše vízie bohaté: 

 Dokončenie jazierka ako odchytného miesta pre korytnačky písmenkové 

 Dokončenie svojpomocne vybudovanej ubytovne pre deti a mládež- zriadenie 

sociálnych zariadení, spoločenskej miestnosti a kuchynky 

 Vybudovanie nových prístreškov pre zvieratá 

 Vytvorenie informačných tabúľ pre návštevníkov 

 Postavenie hmyzieho hotela ako zaujímavej súčasti nášho gazdovstva 

 Vybudovanie elektrického ohradníka pre kone a hospodárske zvieratá 

 Rekonštrukcia prístrešku na opekanie 

 Zriadenie certifikovaného detského ihriska 

 Založenie biozáhradky, pareniska, skleníka a ovocného sadu 

 Úprava terénu a sprístupnenie farmy budovaním chodníkov 



 Výstavba krytej kruhovej jazdiarne 

 Vybavenie vonkajšej jazdiarne pieskom 

 Rekonštrukcia centrálnej budovy s vytvorením nových priestorov pre 

návštevníkov a nové zvieratá- týmto by sme naplnili posledný bod štatútu 

fondu, a to Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania – konkrétne 

vybudovaním detského výchovného centra, ktorého podstatou by bola eko-

výchova, výchova k zdravému životnému štýlu, k humánnosti, láske ku 

zvieratám a k prírode 

Prvých 7 spomenutých vízií sa určite naplní v roku 2017, ostatné závisia aj od 

prostriedkov, ktoré sú momentálne prerozdelené.  

Ak Vás oslovilo naše úsilie, môžete nám pomôcť viacerými spôsobmi: 

 Vaša dobrovoľná činnosť - aj osobná pomoc je pre nás prínosom 

 Poskytnutie krmiva pre zvieratá( granule, obilie, aj staré pečivo, zvädnuté ovocie 

a zelenina...) 

 Adopcia niektorého zvieraťa a spoluúčasť na nákladoch pri jeho starostlivosti  

 Poskytnutie stavebného aj iného materiálu na vykonanie naplánovaných 

prác- piesok, štrk, drevo, podvaly, pletivo, elektroinštalačný materiál... 

 Poskytnutie peňažného daru 

 Poskytnutie 2% z daní   

  

Ďakujeme veľmi pekne za Vaše rozhodnutie podporiť nás 2% z daní v roku 2016. S 

Vašou finančnou podporou v roku 2016 na farme pribudli: 

 nové jazierko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 nové prístrešky pre zvieratá 

 pokračovalo sa v stavbe podkrovnej ubytovne so 7 izbami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rekonštruoval sa priestor bufetu 

Okrem vyššie spomenutých aktivít, ktoré sú dostupné pre všetkých, sa vieme 

revanšovať reklamovaním Vašej firmy v priestoroch farmy a na webovej stránke, ale aj 

zorganizovaním zamestnaneckého dňa (súťaže pre dospelých alebo rodiny s deťmi, 

vozenie na koni, opekačka, program v podobe klaunovských scénok, ukážky práce 

s bičmi, alebo aj vystúpenia na koni). Sme ochotní spolupracovať, ak by ste mali aj 

ďalšie nápady.  

Detská farma Humanita je otvorená celoročne a vstupné k nám je 20 rokov dobrovoľné. 

Ešte raz ďakujeme, že nám pomáhate napĺňať naše myšlienky a predsavzatia. Aj Vašim 

pričinením utvárame oázu unikátneho spolunažívania zvierat a ľudí v írečitom 

vidieckom prostredí, ktoré Vás pri návšteve pohladí na duši a vyvolá spomienky ako pri 

pohľade na výjav z obrazu Martina Benku. Našou výhodou je, že sme 3D a naživo. 

      

 

 


