
NA BICYKLI DEŤOM 2018
Medzinárodný charitatívny projekt na podporu osvety boja s 

onkologickými ochoreniami detí



Kto sme?

• Sme rodičia, rodina, priatelia a všetci tí ktorým nie je problematika onkologicky 
chorých detí ľahostajná.

• Sme ľudia, ktorí prostredníctvom niečoho tak obľúbeného a jednoduchého ako 
bicyklovanie pomáhajú v boji proti rakovine ako takej a proti predsudkom, že je to 
choroba smrteľná, ktorá pre malých pacientov znamená stav konečný.



Čo robíme?
• Na bicykli deťom je charitatívny projekt organizovaný združením OZ Deťom pre život.

• Jedná sa o charitatívnu jazdu cyklistov, osobností zo Slovenska a Česka a takisto 
bežných ľudí, ktorí vedia bicyklovať a chcú takouto formou pomôcť.

• Do projektu sa formou zbierok zapájajú mestá, obce, firmy, dobrovoľnícke skupiny a 
jednotlivci pozdĺž celej trasy.

• Z výťažku realizujeme rekondičné pobyty pre malých pacientov a ich rodiny.• Z výťažku realizujeme rekondičné pobyty pre malých pacientov a ich rodiny.



Prečo to robíme?
• „Deti sú naše najväčšie poklady, pre ktoré sme ochotní urobiť čokoľvek, 

kedykoľvek a kdekoľvek. Obzvlášť vtedy, keď bojujú so zákernou chorobou, ktorá v 
nás vyvoláva strach a beznádej. Na to, aby sme mohli vykonať veľké činy, ktoré 

môžu zachrániť ľudský život, však niekedy stačí paradoxne veľmi málo. Stačí chcieť 
pomôcť!“  

(Miro Bilík, zakladateľ OZ a držiteľ ocenenia Filantrop roka 2013)

„Moje odhodlanie pramení v tom , že ja sám som bol raz v podobnej situácii ako rodičia 
týchto malých bojovníkov a preto sa snažím pomôcť ľudom nájsť odvahu a bojovať so 

zákernou chorobou. Snažím sa pomôcť deťom aby boli šťastnejšie a ich rodičia aby si si 
pomáhali a boli si vzájomnou oporou“.



Finančné dary a zbierky



Podpora nemocníc

• onkologickým oddeleniam v BA, BB a KE sme 
venovali vecné a finančné dary na obnovu zariadení

• organizujeme odbery krvi

Rekondičné pobyty

• organizujeme letný rekondično-relaxačný pobyt 
v chorvátsku a zimný rekondičný pobyt v 
Patinciach

• Pobyty poskytujú relax pre pacientov a ich rodiny

Z vyzbieraných finančných prostriedkov 

• účastníci cyklojazdy tiež navštevujú oddelenia a 
hrajú sa a zhovárajú s malými pacientmi a ich 
rodičmi

• Pobyty poskytujú relax pre pacientov a ich rodiny
• Zároveň poskytujú výmenu skúseností a podpory 

rodín, ktoré bojujú sa s týmto ochorením



Auto pre deti?
Náš projekt

Projekt individuálnej dopravy 

pre onkologických pacientov a 

ich rodičov

(k dispozícii 24 hodín denne).

Auto pre deti zabezpečuje:

• prevoz a odvoz pacientov a ich rodičov v rámci 
Bratislavy a okolia z domovov do nemocnice a opačne

• prepravu liekov k pacientovi
• urgentný presun pacienta pri zhoršení jeho stavu



Kto pomáha snami?
• Osobnosti Slovenského a Českého kultúrneho či športového života:

• Filip Šebo, Jaro Bekr, Monika Hilmerová, Róbert Vittek, Michaela Čobejová, 
Miro Lažo, Peter Podhradský, Ľubomír Višňovský, Ivan „Tuli“ Vojtek, Peter a 
Pavol Hochshornerovci..



Náš realizačný tím
• ORGANIZÁTOR: OZ Deťom pre život

• PARTNER:  Onka, z.s.

• www.onka.cz

• www.nabicyklidetom.sk• www.nabicyklidetom.sk

• www.detomprezivot.sk

• www.onka.czMiroslav Bilík Manažér projektu pre SK 0911773957

Eva Tvrdoňová Manažér projektu pre CZ +420777211198

Katarína Kostková Koordinátor projektu 0903673278

Ján Biľo Technické zabezpečenie 0903123893



Ďakujeme!
Vám všetkým, naším sponzorom, partnerom a všetkým ľuďom ktorí ste nám 

doteraz pomohli a ďalej pomáhate. 

Všetkým , ktorí ste podporili túto myšlienku a aspoň malým kúskom prispeli k 
zlepšeniu životov malých bojovníkov. 

Tiež ďakujeme médiám, prostredníctvom ktorých sa o projekte dozvedá čoraz viac 
ľudí a šíria sa tak ďalej informácie o tejto problematike.ľudí a šíria sa tak ďalej informácie o tejto problematike.



Kto sú naši partneri?


