Nová kampaň úsmevákov: Aby rodina zostala spolu
3. októbra 2019 Bratislava – Združenie Úsmev ako dar už vyše 30 rokov vyzdvihuje potrebu
pomoci deťom z detských domovov. Aktivity združenia sú však oveľa pestrejšie
a sústreďujú sa aj na ochranu rodín v núdzi. Práve ohrozeným rodinám a strachu rodičov,
že kvôli zložitej životnej situácii prídu o dieťa, sa neziskovka venuje v novom znepokojivom
televíznom spote, pod ktorý sa podpísala reklamná agentúra Respect APP a produkčná
spoločnosť Hitchhiker films.
Združenie Úsmev ako dar sa v novej kampani ,,Aby rodina ostala spolu“ rozhodlo verejnosti ukázať,
že jeho aktivity nie sú len o pomoci deťom v detských domovoch, ale aj o pomoci ohrozeným
rodinám. ,,Zmena konceptu odzrkadľuje, že sme sa rozhodli inak pristupovať k tejto problematike.
Detské domovy sú totiž dôsledok rozpadu rodiny a my sme sa rozhodli riešiť jeho príčiny,“ hovorí Jozef
Mikloško, predseda Úsmevu ako dar. ,,Odobratie dieťaťa je veľmi citlivá vec a potrebuje mimoriadne
citlivý a empatický prístup. A potenciálne ohrozených rodín je viac ako si myslíme. Nejde len o rómske
osady a alkoholizmus. Stáva sa, že rodina sa stane z celkom obyčajnej ohrozenou v priebehu pár
mesiacov. Vtedy je včasná a citlivá pomoc mimoriadne dôležitá,“ doplnil Jozef Mikloško.
Pod spot sa podpísala reklamná agentúra Respect APP, režisér Juraj Janiš a produkčná spoločnosť
Hitchhker films. ,,V spote ukazujeme práve tie zlé sny rodičov, ktorým hrozí, že im dieťa bude
odobraté. Nechceli sme ukazovať len smutné deti, ktorých sa potenciálnym darcom uľútostí. Spotom
oslovujeme rodičov, pre ktorých sú prirodzené obavy o svoje dieťa a dokážu sa vžiť do kože tých,
ktorým hrozí, že o dieťa prídu. Chceme ale osloviť aj širokú verejnosť, aby zmenila pohľad na túto
komplikovanú tému,“ povedala Yolka Udičová z Respect APP. Nový spot bude rotovať v televízii,
v rádiách aj online. Verejnosť môže Úsmev ako dar a jeho úsilie podporiť zaslaním sms v tvare DMS
(medzera) USMEV na číslo 877 v hodnote 2 eurá.
Viac na www.usmev.sk
Úsmev ako dar už 37 vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a
sprevádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania, či domy na polceste pre
mladých bez rodinného zázemia, poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v oblasti voľného času a
osobnostného rozvoja, sieťuje kompetentných odborníkov a podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem. Plnohodnotné a
harmonické detstvo v kruhu rodiny je nezastupiteľnou hodnotou ako pre každé dieťa, tak pre celú spoločnosť. Táto hodnota
si zaslúži našu ochranu a deti, ktorým ju nemôžu sprostredkovať vlastní rodičia, si zaslúžia našu podporu. Programy
spoločnosti Úsmev ako dar vznikli a trvajú práve preto, aby podporu deťom a ich rodinám dlhodobo prinášali.

