V Čilistove súťažili deti z detských domovov na športových hrách
V Čilistove (mestská časť Šamorína) sa v stredu 14. 6. 2017 skončili už v poradí
27. Celoslovenské športové hry detí z detských domovov - Športové majstrovstvá s
Nestlé 2017. Putovný pohár ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR tento rok na
základe umiestnení športovcov, ale aj na základe najvyššieho počtu súťažiacich získal
detský domov Kolárovo s celkovým počtom bodov 511. Generálnym sponzorom tohto
medzinárodného podujatia je už po deviaty raz spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., ktorá
je aj spoluorganizátorom podujatia spolu so Spoločnosťou priateľov detí z detských
domovov Úsmev ako dar (ÚAD), Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domovov a
Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra
práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera.
V základných kolách sa do tohto projektu v SR zapojilo 720 detí z detských domovov,
v celoslovenskom kole súťažilo 350 detí z 48 detských domovov. Najlepší mladí športovci
budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodných športových hrách detí z detských
domovov, ktoré sa uskutočnia v septembri 2017 v Maďarsku za účasti súťažiacich z Českej
republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Poľska.
Súťažilo sa v niekoľkých disciplínach - futbal, volejbal a stolný tenis a atletika. Deti
boli rozdelené do 4 kategórií podľa veku. Tento rok prebehlo celoslovenské kolo v troch
termínoch: 12. 6. 2017 v Ružomberku turnaj v stolnom tenise, 13. – 14. 6. v Čilistove súťaž
v atletických disciplínach, futbale a volejbale. Hlavným cieľom projektu je motivovať deti zo
znevýhodnených sociálnych podmienok k aktivitám podnecujúcim húževnatosť, odhodlanie
a vytrvalosť, ktoré často, a to nie len v prípade detí z detských domovov, chýbajú.
Manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko Róbert Kičina k podujatiu
povedal: ,,Spoločnosť Nestlé Slovensko dlhodobo podporuje všetky aktivity vedúce k
zdravému životnému štýlu.
K jeho základným princípom patrí, okrem stravovania,
predovšetkým šport a pohybové aktivity. Je dôležité podchytiť mládež už v útlom veku
a položiť tak základy vyváženého prístupu, ako dôležitého predpokladu pre stabilný
a plnohodnotný život. Sme radi, že túto možnosť dostávajú aj deti z detských domovov a to
už od skorého veku. Športové aktivity sú základom pre budovanie pohybových zručností
u detí, rozvíjajú vytrvalosť a zodpovedný prístup k povinnostiam, čo vedie v dospelosti
k ľahšiemu zaradeniu do spoločnosti a uplatneniu sa na trhu práce. Sme radi, že môžeme aj
týmto spôsobom pomôcť k rozvoju zručností a schopností detí z detských domovov.“
PhDr. Mária Soboličová, PhD., zástupkyňa jedného z organizátorov akcie, Spoločnosti
priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (ÚAD) k tomu hovorí: „Podujatie je u detí
mimoriadne obľúbené. Počas súťaží a vo voľnom čase nadväzujú priateľstvá, rozvíjajú svoju
motiváciu a vôľu, v mnohých sa ukáže húževnatosť a chuť prekonávať prekážky. Každý rok
majú chuť sa ďalej zlepšovať a pracovať na sebe, čo sa im v mnohých prípadoch aj darí.
Spolu s vychovávateľmi sa pravidelne a usilovne pripravujú, aby vedeli podať čo
najlepší výkon – motiváciou je najmä postup z regionálneho do celoslovenského kola

a následná možnosť postupu na medzinárodné športové hry. Dôležitejšia ako výhra je však
samotná účasť našich detí, pretože práve samotná príprava a odhodlanie budujú u nich
dôležité vlastnosti a návyky, ako sú cieľavedomosť a súťaživosť. Potenciál našich detí je
veľmi veľký, len si potrebujú začať veriť a vážiť si samého seba.“
Na hrách sa stretli deti z detských domovov z celého Slovenska a súťažili vo
vybraných súťažných disciplínach - v atletike (behu na 60 m, 100 m, 300, 800 m, 1500 m,
skoku do diaľky, skoku do výšky, vrhu guľou a štafete 4 x 100 m), vo futbale, volejbale a
stolnom tenise. Športové hry sa konali v 8 krajoch pre štátne detské domovy, akreditované
subjekty, vrátane profesionálnych rodín. Majstrovstvá detí z detských domovov sú unikátnym
úspešným projektom, s medzinárodnými rozmermi.
,,Generálnym sponzorom tohto podujatia je spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o., ktorá
uhrádza náklady na podujatie vo všetkých kolách a poskytuje vecné ceny do jednotlivých kôl.
Verejnosť oceňuje aj dlhodobú podporu firmy Nestlé projektom neziskového sektora,
vrátane podpory znevýhodnených detí. So spoločnosťou detí z detských domovov Úsmev
ako dar spolupracuje už od roku 2003 pri obdarúvaní detí z detských domovov a podporou
rôznych podujatí. Každoročne podporuje aj vianočný benefičný koncert Úsmevu ako dar,“
dodala M. Soboličová.
Myšlienku „...aby každé dieťa malo rodinu“ sa darí napĺňať spoločným úsilím
Úsmevu ako dar a jeho partnerov a podporovateľov už 26 rokov, bez týchto partnerov by
nebolo
možné
zrealizovať
všetky
rozvojové
projekty
organizácie.
Úsmev ako dar hľadá riešenie, ako skutočne pomôcť opusteným deťom, naplniť ich potrebu
blízkej osoby, trvalých vzťahov, bezpečia, adekvátnych podnetov pre zdravý vývin a dôveru v
seba i iných. Cieľovou skupinou sú deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, deti
s narušeným psycho-sociálnym a emočným vývinom, náhradné a ohrozené rodiny a ich deti.
Ďakujeme generálnemu partnerovi spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o., vďaka nášmu
dlhodobému partnerstvu na tomto projekte sme ho mohli opäť zrealizovať
pre množstvo detí.
Tento rok nám výnimočným spôsobom pomohla aj NADÁCIA X-BIONIC® SPHERE,
ktorá nám darovala finančné prostriedky, vďaka ktorým sme mohli športové hry
zrealizovať v nádhernom športom areáli x-bionic® sphere.

