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Príhovor
S pokorou sa pozerám na uplynulý rok. Prežili sme v ňom ako organizácia veľa dobrých i ťažších vecí. No
som za ne vďačný. Obohatili nás, posunuli i zastavili.
Vďaka našim spolupracovníkom, ich usilovnej a svedomitej práci sme mohli pomôcť v mnohých konkrétnych
rodinách, domovoch, v rôznych projektoch. Vďaka dobrovoľníkom - anjelom navštevujeme pravidelne
mnohé domovy, kde cez rôzne aktivity budujeme perspektívne vzťahy.
I keď čísla nepovedia všetko, predsa ich zopár uvediem. Spolu so sieťou Dorka sme v roku 2015 pomohli
355 rodinám, v ktorých vyrastá 663 detí, poskytli sme pomoc 226 mladým dospelým, 115 náhradným
rodinám so 135 deťmi. Do našich vzdelávacích aktivít sa zapojilo 2116 ľudí. Všetkych našich aktivít v roku
2015 sa zúčastnilo 13 000 detí.
Jedna stará židovská múdrosť vraví: „Keď niekto zachráni jeden život, je to, akoby zachránil celý svet.“
V každodennej realite sa stretávame s mnohými potrebami. No nie všetky dokážeme naplniť. Pomôcť hoci
len jednému dieťaťu, dať mu lásku a zázemie rozhodne nie je málo. Podporiť rodinu v ťažkej situácii a
zabrániť tak odobratiu detí je veľká vec.
Povzbudzujem aj Vás, milí čitatelia našej výročnej správy. Nechajte sa týmito riadkami inšpirovať a konajme
spolu dobro. Aj vďaka tomu môže byť život o trochu krajší.
Na záver chcem úprimne poďakovať všetkým tým, ktorí s nami neúnavne spolupracujú pri napĺňaní hesla:
„Aby každé dieťa malo rodinu“. Bez ich nezištnej obetavosti by sme nemohli robiť to, čo robíme a neboli by
sme tam, kde sme. Aj vďaka Vám – našim dobrovoľníkom, partnerom, spolupracovníkom, podporovateľom,
zamestnancom štátnej a verejnej správy, mediálnym partnerom a sponzorom môžeme byť spoločne
priateľmi detí, ktorým chýba to najpodstatnejšie, bezpečné prijatie vo vlastnej rodine.
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
Predseda Spoločnosti Úsmev ako dar
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I. DETSKÉ PROGRAMY

koordinátor projektu: Katarína Hlavandová
Anjelský program je jeden z pilierov našej Spoločnosti. Jedná sa o dlhodobý rozvojový dobrovoľnícky
program zameraný predovšetkým na prácu s deťmi a mládežou v detských domovoch a náhradných
rodinách, ale tiež s deťmi z biologických rodín, ktoré sa ocitli v kríze. Dobrovoľník - Anjel nenahrádza
rodičov, ale v živote dieťaťa zohráva podpornú rolu. Je jeho veľkým kamarátom, dôverníkom, oporou,
radcom, pomáha mu v ťažkých chvíľach aj pri dôležitých rozhodnutiach.
Súčasťou programu sú aj víkendové pobyty mimo zariadenia, ktoré majú menší rodinný charakter. Takéto
podujatia slúžia na prehĺbenie vzťahov medzi deťmi a dobrovoľníkmi, ale aj medzi deťmi samotnými.
Podujatia, či už jednodňové alebo viacdňové sú organizované s určitými cieľmi: cez rozvoj sociálnych
a komunikačných zručností, až po podporu talentu v oblasti hudby, výtvarného umenia, literatúry
a športu.

Anjelský program je efektívnym nástrojom na prevenciu sociálno-patologických javov u tejto ohrozenej
skupiny detí a mládeže. Pomáhame deťom zmysluplne tráviť voľný čas, vedieme ich k aktívnemu zdravému
spôsobu života svojím vlastným príkladom, podporujeme napĺňanie ich sociálnych potrieb, podporujeme
schopnosť budovať vzťahy, komunikovať, riešiť problémy, posilňovať ich vôľu, snahu, motiváciu a vytrvalosť
na ceste k dosahovaniu vytýčených cieľov.
Dôležitým prvkom Anjelského programu je vzdelávanie pre dobrovoľníkov dlhodobo pracujúcich s deťmi
v konkrétnych detských domovoch a náhradných rodinách.
Anjelská akadémia je špecifický, systematický, celoslovenský vzdelávací program určený dobrovoľníkom.
Zameriava sa na implementáciu inovatívnych metód v oblasti neformálneho vzdelávania dobrovoľníkov,
čiastočne nesie aj prvky rovesníckeho (peer) programu.
Prostredníctvom nadstavbového a inovatívneho neformálneho vzdelávania mladých dobrovoľníkov
chceme vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre fungovanie dobrovoľníckych tímov a tým posilniť ich prácu,
zlepšiť ich manažérske a komunikačné zručnosti, pripraviť dobrovoľníkov na prácu so špecifickou skupinou
detí umiestnených v detských domovoch alebo náhradnej rodinnej starostlivosti, doplnenie zručností
dobrovoľníkov v oblastiach psychológie, asertivity, konfliktov, pedagogiky, sebapoznávania, sociálnej
práce, práce s odporom, projektovania ale aj prenesenie nadobudnutých zručností, skúseností a vedomostí
do praxe.
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Počas roku 2015 sa vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia mohlo Anjelskej akadémie zúčastniť
84 dobrovoľníkov z celého Slovenska, 17 kvalifikovaných lektorov, ktorí počas roka odovzdávali svoje
vedomosti z práce so „zranenými deťmi“ (ako sa deťom v systéme náhradnej starostlivosti zvykne hovoriť)
v rámci prednášok a zážitkovo - edukatívnych hier. Anjelskú akadémiu úspešne ukončilo 23 absolventov II.
ročníka, I. ročník akadémie ukončilo 34 účastníkov.
Anjelská akadémia sa uskutočnila formou štyroch stretnutí. Dve stretnutia na konali na regionálnej úrovni,
v rámci pobočiek našej Spoločnosti. Dve stretnutia boli na celoslovenskej úrovni.
Vznikajú nám tu dve skupiny dobrovoľníkov, jedna prejde vzdelávaním a stane sa Anjelom, druhá ostáva
na inú dobrovoľnícku pomoc (napr. pri organizovaní rôznych aktivít, asistentské práce a pod.). Pre našu
organizáciu majú obe formy dobrovoľníctva nesmierny význam. V nižšej uvedenej tabuľke sú sumárne
počty akcií a účastníkov za jednotlivé regionálne pobočky v roku 2015.
Pobočka

BA

TT

NR

BB

RK

PD

KE

PO

Sumár

Jednodňové
aktivity
Počet
účastníkov
Vzdelávacie
aktivity pre
členov
Počet
účastníkov
Vzdelávacie
ak. pre VZZŽ
Počet
účastníkov
Vzdelávacie
ak. pre
Počet
účastníkov
Pobytové
podujatia
Počet
účastníkov
Viacdňové
aktivity
Počet
účastníkov
Informačné
kampane
Počet
účastníkov

116

167

117

163

106

112

65

36

882

2402

1910

1598

2679

990

1661

1799

479

13518

14

0

100

67

67

91

43

0

382

177

0

1379

787

639

1114

872

0

4968

7

0

24

20

5

15

0

0

71

102

0

312

262

57

188

0

0

921

11

2

12

24

18

15

9

0

91

144

67

181

289

161

181

22

0

1170

11

3

3

7

3

4

6

1

38

255

64

58

170

53

66

86

13

465

15

0

5

6

4

8

6

0

44

467

0

57

64

33

104

221

0

946

2

2

13

16

0

3

8

0

44

195

72

180

215

0

35

67

0

764

V roku 2015 sme v rámci anjelskej činnosti, okrem práce s deťmi z detských domovov, pokračovali aj v
starostlivosti o deti z náhradných, pestúnskych a profesionálnych rodín, o deti zo sociálne slabých rodín a
rodín v kríze. Vďaka aktivitám, ktoré účastníkov učili komunikačným zručnostiam, sociálnym zručnostiam,
rozvíjali ich kreativitu a utužovali už vytvorené priateľstva, sme predchádzali a zmenšovali riziko vzniku
nežiaducich patologických javov v spoločnosti. Prostredníctvom aktivít mohli účastníci nadobúdať rôzne
poznatky pre ich život v spoločnosti. S deťmi, mládežou a mladými dospelými sme využívali aj neformálne
vzdelávanie. Cieľom pravidelnej systematickej práce, jednodňových, víkendových aktivít a rozvojových
pobytov bolo podporiť rozvoj sociálnych zručností, prevencia drogových závislostí a iných patologických
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javov, prevencia zlyhania v rodičovských rolách, ochrana životného prostredia a zdravý životný štýl,
prevencia záškoláctva, rozvoj prosociálneho správania a vyšších citov, rozvoj rozhodovacích procesov,
schopnosť spracovať straty a v neposlednom rade zmysluplné trávenie voľného času.
Počas svojej existencie prešla naša Spoločnosť procesom vyzrievania cieľov, foriem činností, aktivít,
štruktúry i ľudských zdrojov. Aj preto vznikla u nás snaha dať deťom v nariadenej ústavnej starostlivosti
a ohrozeným deťom šancu prežiť dôstojný a plnohodnotný život. Chceme im vytvoriť bezpečné a trvalé
prostredie ľudského zázemia a lásky. Pomáhame im pripraviť sa na samostatný život.
V roku 2015 sa okrem jednodňových a pravidelných klubových aktivít uskutočnili aj tieto pobytové
podujatia (tábory a víkendové pobyty):
Názov

Termín

Miesto

Poč.detí

pobočka

1.3.-7.3.2015

Terchová

22

Centrála

3 dňový motivačný víkend
pre deti z Ded a náhradných
rodín v Papierničke

22.6.-24.6.2015

Častá
Papiernička

96

Centrála

Hurá do života

6.7.-12.7.2015

Bratislava

19

Centrála

Spoločné chvíle

19.7.-26.7.2015

Bratislava

16

Centrála

S kamarátmi je leto naj

2.8.-9.8.2015

Lozorno

19

Centrála

Spevácky tábor

3.8.-9.8.2015

Dolná Krupá

20

Centrála

Letný tábor Krpáčovo

9.8.-16.8.2015

Dolná Lehota

20

Centrála

Spoznáme sa s DM

22.8.-28.8.2015

Split

20

Centrála

Predĺžený víkend v
Terchovej

29.10.-1.11.2015

Terchová

18

Centrála

Tanečná víkendovka

6.12.-8.12.2015

Bratislava

20

Centrála

Budovanie do života

3.8. – 9.8.2015

Lozorno

20

BA

Zážitkovo

18..8. – 25.8.2015

Šaľa

18

BA

Plávanie pri morskom slnku

13.9. – 20.9.2015

Sardínia

10

BA

Let´s Dance

27.2. – 1.3.2015

Šaľa

15

BA

Baby držia spolu

6.11. – 8.11.2015

Svätý Jur

12

BA

Víkendovka pre drobcov

13.11. – 15.11.2015

Šaľa

12

BA

Víkend s kamarátmi

27.11. – 29.11.2015

Svätý Jur

12

BA

18.7. – 24.7.2015

Trenčín

18

TT

Tešíme sa na chate

15.11. – 17.11.2015

Smolenice

12

TT

Mladí dospelí a ich sny

20.11. – 22.11.2015

Šaľa

12

TT

Život bez drog

11.12. – 13.12.2015

Smolenice

12

TT

Zimný pobyt

Leto nás baví

7

30.12.2014 - 1.1.2015

Banská
Bystrica

5

BB

15.2. - 20.2.2015

Hronec

38

BB

6.3. - 8.3.2015

Hronec

9

BB

Víkendový pobyt Šachtičky

15.5. - 17.5.2015

Šachtičky - BB

7

BB

Víkendový pobyt B.Bystrica

12.6. - 13.6.2015

B. Bystrica

6

BB

Denný tábor BB

6.7. - 9.7.2015

B. Bystrica

25

BB

Vodácky tábor 1

12.7. - 17.7.2015

Vlkanová

28

BB

Vodácky tábor 2

19.7. - 24.7.2015

Vlkanová

20

BB

Súrodenecký tábor

2.8. - 7.8.2015

Kováčová

12

BB

Tábor pre deti z rodín (KC)

3.8. - 9.8.2015

Králiky

20

BB

Rodinná víkendovka

8.8. - 11.8.2015

Hronec

4

BB

Víkendovka domováci
domovákom

9.8. - 21.8.2015

Kriváň

15

BB

Pirátsky tábor

24.8. - 30.8.2015

Hronec

23

BB

30.12.2015 - 1.1.2016

B. Bystrica

5

BB

21.2. – 26.2.2015

Veľká Lomnica

8

KE

Veľká noc na Čingove

2.4. – 6.4.2015

Čingov

9

KE

Ukrajina na výlete

4.5. – 10.5.2015

Veľká Lomnica

17

KE

Víkendovka na Maši

29.5. – 31.5.2015

Palcmanská
Maša

15

KE

Pobyt v Chorvátsku

19.6. – 28.6.2015

Chorvátsko

9

KE

Indiánske leto

19.7. – 22.7.2015

Košická Belá

31+21
rodičov

KE

Turistické leto

27.7. – 1.8.2015

Veľká Lomnica

8

KE

Mosty

13.9. – 15.9.2015

Svidník

32

KE

Talent

6.11. – 8.11.2015

Blatné
Remety

32

KE

Blatné
Remety

32

KE

Silvestrovská víkendovka
Lyžiarsky tábor
Víkendovka Harry Potter

Silvestrovská víkendovka
Lyžiarsky tábor

Blatné Remety majú talent

6.11. – 8.11.2015
13.11. – 15.11.2015
11.12. – 13.12.2015

Úsmev v srdci

13.7. – 18.7.2015

Štiavnické
bane

14

NR

Pripravení do života

8.8. – 14.8.2015

Lodenica Šaľa

22

NR

8

Vždy pripravení

20.8. – 25.8.2015

Nitra

10

NR

Jasenské Alpy

13.3. – 15.3.2015

Jasenská
dolina

3

RK

Chata Komjatná – Turistika

8.5. – 10.5.2015

Komjatná

8

RK

Sebarealizovanie sa bez
drog

26.6. – 28.6.2015

Komjatná

10

RK

Vzoprieť sa obrom

13.7. – 19.7.2015

Vyšná Slaná

19

RK

Tábor – Farma

13.8. – 19.8.2015

Kováčová

8

RK

Romalo Jilo

17.8. – 23.8.2015

Vyšná Slaná

14

RK

spolu

941 detí

Športové hry pre deti z detských domovov
koordinátor projektu: Mária Soboličová
Tento rok sme oslávili 25. výročie tohto významného športového podujatia pre deti z detských domovov.
Prostredníctvom športu sa snažíme rozvíjať osobnosť a sebavedomie dieťaťa. Zorganizovali sme ho opäť v
spolupráci s Fórom riaditeľov a zamestnancov detských domovov. Prvý krát v histórii Športových hier sme
sa rozhodli organizovať 8 regionálnych kôl a dať tam šancu zašportovať si viacerým deťom. Taktiež sme
posunuli vekovú hranicu smerom k mladším deťom, nakoľko máme v domovoch veľa mladých športových
talentov. Na regionálnych kolách sa zúčastnilo 1277 detí, na celoslovenskom kole súťažilo 220 detí.
Regionálne kolá:
1.Bratislavský kraj – Detský domov Bratislava, Učiteľská 42, dňa 6. jún 2015. Zúčastnili sa detské domovy:
DeD Studienka, Röntgenova ul., DeD BA, Učiteľská, DeD Harmónia, DeD Nádej Bernolákovo.
2.Trnavský kraj – Detský domov Trnava, Botanická 46, dňa 5. jún 2015. Zúčastnili sa detské domovy: DeD
Dunajská Streda, DeD Sereď, DeD Holič, DeD Pečeňady, DeD Piešťany, DeD Skalica.
3.Nitriansky kraj – Detský domov Kolárovo, Rábska 12, dňa 29. máj 2015. Zúčastnili sa detské domovy:
DeD Dedina Mládeže, DeD Komárno, DeD Kolíňany, DeD Nitra, DeD Žitavce, DeD Topoľčany, DeD Štúrovo.
4.Trenčiansky kraj – Detské mestečko, Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27, dňa 30. máj 2015. Zúčastnili sa
detské domovy: DeD Prievidza, DeD Ilava – Klobušice, DeD Nové Mesto nad Váhom, DeD Púchov, DeD
Trenčín.
5.Banskobystrický kraj – Detský domov Banská Bystrica, Kolárova 29, dňa 23. máj 2015. Zúčastnili sa detské
domovy: DeD Valaská, DeD Polomka, DeD Hriňová, DeD Jesenské, DeD Tornaľa, DeD Kremnica, DeD Tŕnie,
DeD Rimavská Sobota, DeD Hnúšťa, DeD Nová Baňa, DeD Vidiná.
6.Žilinský kraj – Detský domov Bytča, Rázusova 798/52, dňa 22. máj 2015. Zúčastnili sa detské domovy:
DeD Istebné, DeD Liptovský Hrádok, DeD Martin, DeD Necpaly, DeD Ružomberok.
7.Košický kraj – Detský domov Dobšiná, Nová 809, dňa 16. máj 2015. Zúčastnili sa detské domovy: DeD
Žakarovce, DeD Košická Nová Ves, DeD Nižná Kamenica, DeD Veľké Kapušany, DeD Košice, Uralská ul., DeD
Sečovce, DeD Mlynky – Biele Vody, DeD Košice, Uralská ul., DeD Slovenské Nové Mesto, DeD Štós, DeD
Remetské Hámre, DeD Michalovce, DeD Spišské Vlachy.
8.Prešovský Kraj – Detský domov Svidník, Partizánska 306/6, dňa 15. máj 2015. Zúčastňujú sa detské
domovy Prešovského kraja: DeD Spišský Štiavnik, DeD Prešov, DeD Šarišské Michaľany, DeD Snina, DeD
Vranov nad Topľou, DeD Medzilaborce.
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Celoslovenské kolo:
A.loptové hry – volejbal, futbal a stolný tenis, dňa 12. júna 2015 v športovom areáli HYBE
B.atletické disciplíny - dňa 19. júna 2015 Dubnica nad Váhom, atletický štadión
Medzinárodné športové hry:
Konali sa 26. – 28. júna 2015 v Českej republike, Ostrava, Detský domov Na Vizině. Zúčastnili sa ho štáty:
Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovenská republika (za SR súťažilo 35 detí). Na medzinárodnom
kole sme skončili na 1. Mieste, z čoho máme veľkú radosť.
Fond Pipi Dlhej Pančuchy
koordinátorka projektu: Mária Soboličová
Už po 20. krát udelila spoločnosť Úsmev ako dar v rámci programu Vzdelávaním k úspechu štipendijnú
finančnú podporu pre 56 deti z náhradnej starostlivosti a mladých dospelých, ktorí študujú na stredných
a vysokých školách. Prostredníctvom štipendií im poskytuje odrazový mostík k lepšiemu vzdelaniu a tým
aj k lepšej budúcnosti. Slávnostné udeľovanie podpory vzdelávania sa uskutočnilo 12. 3. 2015 v sídle
Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici č. 48 v Bratislave. Tohtoročné odovzdávanie finančnej podpory
nadviazalo na tradíciu fondu Pipi Dlhej Pančuchy, prostredníctvom ktorého Úsmev ako dar aj po minulé
roky podporoval odhodlaných študentov. Oceneným prišli osobne zablahoželať:

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda SPDDD Úsmev ako dar, Mgr. Branislav Ondruš, štátny tajomník
MPSVaR SR, Mgr. Marta Krejcarová, riaditeľka odboru komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne,
Viera Miklášová, riaditeľka odboru vykonávania opatrení SPO a SK v zariadeniach, ÚPSVaR, Katka Brychtová,
dlhoročná podporovateľka detí z detských domovov.
Najmilší koncert roka
koordinátork projektu: Ján Herák
Najmilší koncert roka Spoločnosti Úsmev ako dar je prehliadkou umeleckých talentov detí z detských
domovov a náhradných rodín. Už po 25. krát vystúpili deti na profesionálne javisko, aby tu prostredníctvom
rôznych umeleckých žánrov vyjadrili, čo cítia, čo ich zaujíma a čo prežívajú. Talent im rozhodne nechýba.
Chýba im čosi iné – rodina.
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V stredu 10. júna 2015 sa v bratislavskom divadle Aréna uskutočnilo celoslovenské finále Najmilšieho
koncertu roka (NKR). Predchádzalo tomu päť regionálnych kôl v Košiciach, Prievidzi, Zvolene, Ružomberku
a Nitre, kde sa predstavilo spolu 388 detí zo 40 detských domovov a ďalších zariadení náhradnej
starostlivosti. Najzaujímavejšie individuálne a skupinové čísla odborná porota zaradila do záverečnej
slávnostnej prehliadky, ktorá bola výberom toho najlepšieho z oblasti spevu, tanca, hry na hudobnom
nástroji a dramatickej tvorby. A i keď deti z domovov nie sú profesionálni umelci, ich výkonom nechýbalo
nadšenie a nefalšovaný zápal pre vec.
Na celoslovenskom kole prehliadky vystúpilo 69 detí z 21 detských domovov, 1 reedukačného centra a
sociálne znevýhodnených rodín. Prostredníctvom svojich umeleckých vystúpení sa s prítomnými divákmi,
hosťami i rovesníkmi podelili o svoje pocity a prežívanie tých radostných, aj tých menej radostných udalostí.
Moderátormi podujatia boli Roman Juraško, Katka Brychtová, Martin Nikodým, Štefan Skrúcaný a Iveta
Malachovská. .
V rámci slávnostného programu sa už tradične udeľovala Cena Pipi Dlhej Pančuchy, ktorá je
ocenením úspešnej životnej dráhy mladého dospelého po opustení detského domova. Z rúk
ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera a generálneho riaditeľa ústredia práce ju
tento rok prebral Milan Daniel, ktorý už viac ako 20 rokov pracuje ako dobrovoľník, má svoje vlastné
OZ (mini Bodka) a dokonca sa stal 6- násobným otcom, kde mu súd zveril šesť súrodencov do vlastnej
opatery. Okrem toho, že Milan Daniel je otcom, rodičom, filantropom, svojho času pracoval aj ako

vychovávateľ v diagnostickom centre v Ružomberku a zaoberá sa prevenciou detí a mládeže s poruchami
správania. Organizuje letné detské tábory pre detí z detských domovou a detí z pestúnskych rodín. Aj Milan
ako mnohí bol bývalým odchovancom detského domova. Práve táto životná skúsenosť ho naštartovala, že
aj on chce byť prínosom filantropie a humánnych činností.
Najmilší koncert roka sa niesol v duchu spomienok , až na úplne začiatky ako sa jednotlivé koncerty
postupom času začali formovať, zlepšovať a samozrejme každým rokom sa posúvali pozitívne v pred.
Dôležitým mementom koncertu bolo niekoľko krát spomínané, že práve vďaka vystúpení detí a ich talentu
sa majú kam vnútorne posúvať.
Pre 100 detí z detských domovov z celého Slovenska, ktoré sa aktívne zúčastnili celoslovenskej prehliadky
Najmilšieho koncertu roka v Bratislave SPDDD Úsmev ako dar zrealizovala 3 dňový motivačný pobyt
v Účelovom zariadení NR SR v Papierničke. Účelové zariadenie Častá Papiernička je svojou rozlohou
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a situovaním v prírode vhodným prostredím na vzdelávanie a rozvíjanie osobnosti detí z detských
domovov. Trojdňový pobyt bol pre deti odmenou za ich celoročné snaženie a aj motiváciou pre ich ďalší
rozvoj. Programoví vedúci a dobrovoľníci zo spoločnosti Úsmev ako dar pripravili pre deti zaujímavý
trojdňový program plný aktivít, prostredníctvom ktorých hravou neformálnou formou vzdelávali deti v
oblasti kultúry, umenia, environmentalistiky a komunikácie. Deti mali možnosť si zatancovať a zabaviť sa na
diskotéke a nielen to, ale aj možnosť prezentácie svojho talentu a nadania. Deti prišiel podporiť aj úspešný
spevák Peter Bažík, vítaz X- Factoru. Peter spolu s deťmi si zaspieval a porozprával im o význame talentu.
Pobyt pre deti sa stáva už tradíciou a je vítaní nielen u detí ale aj u vychovávateľov, ktorí celoročne
systematicky pracujú s deťmi a podporujú ich v talente. V rámci pobytu majú možnosť vymeniť si s ostatnými
vychovávateľmi svoje skúsenosti nadobudnuté pri práci s deťmi.
Spoločnosť Úsmev ako sa už viac ako dve desaťročia stará o to, aby deti z detských domovov mali priestor
vyjadriť sa prostredníctvom umenia. Aby rozvíjali svoju kreativitu, vnímavosť a schopnosť empatie.
Každoročne pre ne usporadúva celoslovenskú prehliadku umeleckých talentov Najmilší koncert roka,
v rámci ktoré môžu deti vyjadriť svoj vnútorný svet, ale tiež zažiť hojivú silu umenia na vlastnej koži, či
presnejšie, na vlastnej „duši“.
Prehľad regionálnych kôl NKR a celoslovenskej prehliadky NKR
NKR v
regióne
Dátum
konania

PD

KE+PO

11. apríl 2015

29. marec
2015

Miesto
konania

Dom kultúry
F. Madvu
Prievidza

Radnica
Hlavná 59
Košice

NR+TT+BA

ZV + BB

19. apríl 2015 25.04.2015
Staré Divadlo
K. Spišáka
Ul. 7. pešieho
pluku
Nitra
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Kultúrny
dom
A. Hlinku

26. apríl
2015

10. jún 2015

Divadlo
J.G,

Divadlo
Aréna
Viedenská 10
Bratislava

Čas konania
Režisér

Moderátor

15:00

15:00

15:00

15:00

15:00

18:00

Katarína
Cifriková

Jaro
Bryndzák

Jozef Balážka

Jozef
Balážka

Jozef
Balážka

Jozef Balážka

Diana
Hagérová

Martin

Martin
Nikodým,
Katka
Brychotvá,
Iveta

Cigánka
kapela

x

Lukáš Števík,
Miro Perniš

počet

Cirkuus
kus,Simona
Gažíková,
Juraj Zaujec
102 detí z
DeD a NR

počet

6 DeD, 1NR

Hosť

Patrik
Herman
Dorota
Tóthová
300 detí
z DeD a NR
22 ded a 1
NR

Martin
Nikodým

Itcho Pčelár & Peter Bažík
Jamestown
55 detí z DeD

52 detí z
DeD

61 detí z
DeD

69 detí z DeD
a NR

9 DeD

7 DeD

12 DeD, 2

21 zariadení

33. ročník vianočného koncertu Úsmev ako dar
koordinátorka projektu: Adriana Sisíková
Vianočný benefičný koncert Úsmevu ako dar je koncertom s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Už 33 rokov
nám na Štedrý deň pripomína osudy detí žijúcich v detských domovoch a náhradných rodinách. Jeho
autori ním šíria posolstvo, že aj tieto deti potrebujú mať blízku osobu, trvalé vzťahy, súrodenecké väzby
a celkovo pocit bezpečia a lásky.
Koncertu sa tradične zúčastňuje viac ako 1 000 detí, ktoré pricestujú z rôznych kútov Slovenska a každoročne
na ňom vystupuje plejáda známych umelcov a moderátorov. Tento rok sa deti a diváci mohli tešiť na
Adama Ďuricu, Martina Haricha, Peter Cmorík, The Pastels, Laciho Strika, Fragile, Celeste Buckingham,
Mário Lopez Dance Company, Katka Hasprová, Lacka Cmoreja a Simonu Machovičovú, Martina Madeja,
Dominiku Mirgovú, Petra Lipu, Mira Jaroša, Veroniku Strapkovú a Mika Spirita. Opäť prišla a zaspievala
aj Marika Gombitová, ktorá mala svoj veľký comeback práve na minuloročnom Vianočnom benefičnom
koncerte Úsmevu ako dar.
O pohodovú náladu a zábavu sa postarali aj obľúbení moderátori Vera Wisterová, Katka Brychtová, Matej
„Sajfa“ Cifra, Michal Hudák a Andrej Bičan.
Koncert nebol tento rok venovaný iba deťom, ktoré aktuálne bývajú v detskom domove, ale aj mladým
ľuďom, ktorí už jeho brány opustili. Vianočný benefičný koncert Úsmevu ako dar je realizovaný s finančnou
podporou Ministerstva kultúry SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Výtvarná súťaž „Maľujeme s úsmevom“ a Projekt „Maľujeme s úsmevom -Kaufland daruje na vianoce
úsmev“
koordinátor projektu: Katarína Hlavandová
Výtvarnú súťaž vyhlasuje spoločnosť Úsmev ako dar už niekoľko rokov v septembri. Do súťaže sa zapája
každoročne detské domovy a niekoľko stoviek detí, ktoré maľujú, kreslia a tvoria na tému Vianoce. Z ich
tvorby si môžu spoločnosti vybrať jedinečnú kresbu, ktorá sa následná stáva originálnym motívom ich
vianočnej pohľadnice. Spoločnosť má možnosť priamo podporiť autora kresby a získať jedinečný vianočný
pozdrav.
Domováci domovákom
Koordinátori projektu: Ján Herák, Emília Bezáková
V roku 2013 sa sformovala aj iniciatíva pod názvom „Domováci domovákom“. Ide o zoskupenie
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mladých ľudí, ktorí istý čas vyrastali v detskom domove, a majú ambíciu odovzdať svoje skúsenosti
s osamostatňovaním sa ale aj iné poznatky, ktoré nadobudli deťom a mladým ľuďom žijúcim v detských
domovoch. Takisto sa chcú títo ľudia vyjadrovať k legislatívnym návrhom súvisiacim s oblasťou náhradnej
starostlivosti.
Táto sa stretla celá v dňoch 29.5.-30.5.2015 a 19.10. – 20.10.2015. Prvé stretnutie sa realizovalo vo Svätom
Juri a bolo zamerané na formovanie hlavných cieľov. Druhým stretnutím bol seminár, ktorého nosnou
témou bolo „rodičovstvo“. Seminára sa zúčastnili mladí dospelí, ktorí ešte sú v detskom domove, členovia
iniciatívy, a odborníci z rôznych oblastí. Okrem toho sa členovia zúčastnili rôznych konferencií a seminárov
ako aktívni účastníci.
Takisto bol v rámci tejto iniciatívy realizovaný aj tábor pod názvom „Hurá do života II“. Tábor sa konal
v Student residence v Inchebe v Bratislave v termíne 6.7 . – 12.7.2015 a zúčastnilo sa ho 20 mladých ľudí

vo veku 16-21 rokov, ktorí vyrastajú v detských domovoch. Vedúcimi tábora boli ľudia, ktorí sami vyrastali
v detskom domove. Cieľom bolo poukázať, v ideálnom prípade deti pripraviť na realitu, ktorá nastáva po
odchode z detského domova. Predstavili sme im formy bývania, možnosti zamestnania sa, venovali sme sa
finančnej gramotnosti, výchove k rodičovstvu, sebaspoznávaniu a uvedomeniu si svojej identity. Všetkým
oblastiam sme sa venovali prostredníctvom zážitkových, interaktívnych aktivít v spolupráci s odborníkmi z
externej oblasti a s našimi partnerskými organizáciami. Miesto tábora sme zvolili cielene, nakoľko aktivity,
ktoré sme mali pripravené sa viazali na mesto Bratislava. Počas podujatia sme sa zamerali na stanovené
ciele, ale aj na trávenie voľného času a rozhovory s deťmi.
VYBRANÉ DETSKÉ AKTIVITY z REGIÓNOV
IV. ročník letnej Olympiády nízkoprahov – Bratislava
Termín: 27.6.2015, Miesto: Petržalka, Bratislava, Počet detí: 120
Letná Olympiáda nízkoprahov je už štvrtý ročník úspešného a zároveň jedinečného podujatia, ktoré
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organizujú dobrovoľníci bratislavského nízkoprahového centra Fun club Fortuna. Cieľom dobrovoľníkov
je prostredníctvom súťaží a voľnočasových aktivít počas Olympiády vytrhnúť deti a sídliskovú mládež z
nepodnetného a stereotypného prostredia, v ktorom vyrastajú a ukázať im alternatívu a spôsobom, ako
jednoducho sa dá spestriť si svoj voľný čas. Tento rok sa ich bohatého športového programu zúčastnilo
viac ako 120 detí z nízkoprahových klubov Fun club Fortuna, Mladez ulice, Mixklub a Mixacik, Ichtis, Ulita,
krízové centrum Dúha, klub Úsmev ako dar, detský domov Trnava. Súťažili v atletických aj kolektívnych
disciplínach. Medzi ne patrili beh, beh medzi pneumatikami, skok z miesta, skákanie vo vreci, štafetový
beh, futbal, tanečné zostavy, vybíjaná, cyklistika. V rámci svojho voľného času si mohli zahrať rôzne hry
a nechať si pomaľovať tvár. Aktivít pre deti tu bolo neúrekom, stačilo si len vybrať. Deti boli nadšené,
súťažili s veľkým elánom a s túžbou po víťazstve. Snažili sa zo seba dostať maximum. Olympiáda ale nie je
len o víťazstve, víťazoch, či o tom kto si odnesie pohár a medailu, ale aj o vzniknutí nových kamarátstiev,
prehĺbení vzájomných vzťahov a športovom duchu.
III. ročník mestskej hry „Spoznaj mesto“ – Trnava
Termín: 5.9.2015, Miesto: Trnava, Počet detí: 60
Mestská hra je projekt zameraný na rozvoj povedomia o slovenských mestách, ale aj ich súčasnej tváre.
Prostredníctvom mestskej hry - celodenného podujatia, kedy deti musia na získanie cieľa použiť prevažne
komunikačné zručnosti, orientačné schopnosti, pozorovanie so zameraním na detaily a „sedliacky rozum“.
Vďaka tomu spoznávajú krajšiu časť mesta (kultúru, históriu a v nej pulzujúci život). Hry sa môžu zúčastniť
deti vo veku 10-18 rokov. Tento rok sa na akcií konala v meste Trnava a zúčastnilo 60 deti. Deti mali za
úlohu vyplniť dotazník ktorý obsahoval ulice, budovy, pamiatky, reštaurácia a iné hádanky od dobrovoľníka
dostali indíciu podľa, ktorej museli zistiť kde je koniec miesto kde hra končí- cieľ.
Domovácke kilometre uja Peťa 2015 - Košice
Termín: 1.5.2015, Miesto: Herľany, Počet detí: 239
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Domovácke kilometre sú jedným z podujatí, ktoré v deťoch formujú záujem o šport. Trávenie voľného času
športom v nich formuje odhodlanosť a potenciál zdravého záujmu o zlepšovanie svojho výkonu a kvality
života. Mnohí bežci sa na toto podujatie pripravujú celý rok, čo je citeľné aj na ich kondícií a dosiahnutých
výsledkoch. 17. ročník bežeckého podujatia s názvom Domovácke kilometre uja Peťa. Na štarte sa
vystriedalo 12 kategórií, čo predstavovalo účasť 239 detí zo zariadení východného Slovenska. Program
podujatia bol okrem behu doplnený o sprievodný program, ktorý nám zabezpečili členovia Kynologického
klubu v Krásnej pri Košiciach. So svojim psíkmi predviedli deťom perfektne nacvičené základné povely, ako
pes bráni svojho majiteľa pred útočníkom, ako reaguje na streľbu a ako vyhľadáva prostredníctvom čuchu.
Ako každé športové podujatie sa na záver víťazní bežci a bežkyne s hrdosťou postavili na stupeň víťazov,
kde im boli odovzdané zaslúžené medaile a ocenenia.

Večer dobra - Košice
Termín: 6.12.2015, Miesto: Košice, Počet detí/dobrovoľníkov: 122/7
Cieľom podujatia bola realizácia mikulášskeho koncertu pre deti z detských domovov. Podujatie s názvom
„Večer dobra“ sa uskutočnilo v priestoroch spoločenského centra Aula v Košiciach, ktorá poskytla dostatočné
zázemie na realizáciu koncertu. Podujatie so začiatkom o 15:00 sa nieslo v duchu príchodu Mikuláša a jeho
pomocníkov čerta a anjela. Okrem odovzdávania mikulášskych darčekov, prišla deťom zaspievať Anna
Gaja, zatancovať deti z tanečnej skupiny Unostar. Podujatia za zúčastnilo 122 detí z detských domovov v
sprievode svojich vychovávateľov. Súčasťou podujatia boli aj súťaže tímov detí z detských domovov, ktoré
bojovali o výhru v štyroch zábavných súťažiach - dokončiť video, hod snehovými guľami do mikulášskeho
vreca, defilé obrázkov na tréning pamäte. Výhru si zaslúženie odniesol tím detí z detského domova na
Uralskej ulici v Košiciach. Koncert sa vydaril, deti sa zabávali, smiali a celý čas nadšene reagovali na podnety
dejúce sa na javisku. Koncert bol venovaný hlavne im - deťom, ktorým sme chceli aspoň takto spríjemniť
predvianočný čas.
Celoslovenská finančná zbierka 1 deň úsmevu 2015
koordinátor projektu: Ján Herák
SPDDD Úsmev ako dar realizovala v roku 2015 už 13. ročník verejnej finančnej zbierky pod názvom 1
deň úsmevu na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR pod číslom SVS-OVS3-2014/019424. Cieľom
verejnej zbierky bolo upovedomiť verejnosť s pretrvávajúcou problematikou detí z detských domovov a
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vyzbierať finančné prostriedky, ktoré boli a budú použité na rozvojové aktivity pre tieto deti, na vzdelávanie,
podporu a pomoc rodinám v kríze a na podporu náhradného rodičovstva v SR. Zbierka sa konala formou
menších zbierok v období od 1. augusta do 31. júla 2015. V Bratislave a v okolí v termíne od 25. 05 mája do
. 07. 06 júna 2015. Celoročne sa zbierka koná pri dodržiavaní podmienok určených Ministerstvom vnútra
SR a to formou vyzbierania finančných príspevkov od dobrovoľných darcov do uzavretých pokladničiek.
Pokladničky boli označené logom spoločnosti Úsmev ako dar, poradovým číslom a nálepkami, ktoré
obsahovali údaje o termíne zbierky, organizátorovi zbierky a účele zbierky. Do zbierky sa zapojilo viac
ako 2000 študentov stredných a vysokých škôl a dobrovoľníci z celého Slovenska, ktorí boli označení
tričkom s logom spoločnosti Úsmev ako dar, preukazom s potrebnými údajmi ako meno dobrovoľníka,
číslo povolenia MV SR, kontaktná osoba zodpovedná za zbierku, číslo pokladničky a poverením vykonávať
zbierku „1 deň úsmevu“. Za dobrovoľný finančný príspevok bol darca označený nálepkou- srdiečkom
(symbolom spoločnosti Úsmev ako dar) a ďakovnou pohľadnicou. V rámci zbierky dobrovoľníci rozdávali
prispievateľom a okoloidúcim ľuďom letáky o činnosti spoločnosti Úsmev ako dar a o využití finančných
prostriedkov získaných zo zbierky za rok 2014. Aj vďaka záujmu stredných a vysokých škôl a účasti študentov
na zbierke sa nám podarilo medzi ľuďmi šíriť osvetu rodiny, jej neoceniteľnej hodnoty a funkcie.
Zbierka sa konala aj vo verejne prístupných priestoroch nákupných a obchodných centrách na základe
povolenia povereného zástupcu centra. V rámci zbierky boli vo väčších mestách umiestnené informačné
stánky, v ktorých mohli okoloidúci získať viac informácií o činnosti spoločnosti Úsmev ako dar. Menšie

zbierky sa konali počas rôznych sviatkov ako napr. MDD, Mikuláš a po dohode s organizátormi podujatí aj
na festivale Pohoda, osláv Dni Petržalky, Deň rodiny a pod..
Zbierka 1 deň úsmevu je pre študentov a dobrovoľníkov, ktorí sa každoročne aktívne zapájajú, podnetom
pre formovanie ich zmyslu pre solidaritu, charitatívne cítenie a veríme, že pomáha kultivovať ich mladú
osobnosť v zmysle otvárania srdca pre tých, ktorí sú v núdzi, vyrástli bez rodičov a potrebujú ich/našu
pomoc.
Vyzbierané finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie a realizáciu projektov na podporu a pomoc
deťom z detských domovov a náhradných rodín, rodín v kríze.
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II. ŠKOLIACE A VZDELÁVACIE PROJEKTY
Spoločne pre rodinu I.
Termín: 20.-21. 1. 2015, Miesto realizácie: Častá – Papiernička, ´Počet účastníkov: 160
Konferencia Spoločne pre rodinu I. bola stretnutím vedúcich oddelení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately a riaditeľov detských domovov z celého Slovenska. Cieľom bolo prepojiť jednotlivé
subjekty pracujúce s rodinami a prispieť tak k ich spolupráci. Hlavnou témou bola spoločná a koordinovaná
sociálna práca pre rodinu. Počas konferencie odznelo 14 odborných príspevkov a účastníci mali možnosť
pracovať v 6 workshopoch. Medzi najzaujímavejšie príspevky môžeme podľa spätnej väzby účastníkov
zaradiť príspevok o fetal alkoholovom syndróme, príspevok o aktuálnej judikatúre Európskeho súdu pre
ľudské práva a rodinnom súdnictve, ale aj príspevok o práci s rómskymi rodinami, ktorý vychádzal priamo
z niekoľkoročnej praxe s takýmito rodinami.
Konferencie sa zúčastnilo vyše 150 účastníkov, z toho 62 zástupcov detských domovov a 37 zástupcov
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
Konferencia sa konala pod záštitou generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ing.
Mariána Valentoviča.
Organizátormi konferencie bolo Ústredie práce, sociálnych veci a rodiny, Spoločnosť priateľov detí
z detských domovov Úsmev ako dar a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov.

Vedieme deti k umeniu 3
Termín: 20. – 21.1.2015, Miesto: Košická Belá, Počet účastníkov: 24
Seminár bol venovaný pracovníkom detských domovov, krízových stredísk, reedukačných centier, sú pri
vzniku umeleckých vystúpení, ktorými sa deti prezentujú na Najmilších koncertoch roka. Pracovníci, ktorí
sú s deťmi v častom kontakte, starajú sa o nich, povzbudzujú ich, motivujú. Na to, aby mali dostatok energie
na túto namáhavú prácu, uvedomujeme si ich potrebu odreagovať sa. Účastníčky z východného Slovenska
počas pobytu odborne sprevádzali lektori z oblasti dramaturgie, baletu, spevu a folklórneho tanca. Na
základe praktických príkladov viedli diskusiu o dramaturgii vystúpenia s pánom Hrehorčákom – riaditeľom
Bábkového divadla v Košiciach, a zároveň špeciálnym pedagógom v detskom domove v Barci. Správnemu
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držaniu tela a základným baletným postojom ich naučil Peter Rolík, člen baletného zboru Štátneho
divadla v Košiciach. Spevácke vystúpenia detí sú neodmysliteľnou súčasťou podujatí organizácie, preto
bolo nevyhnutné zasvätiť pracovníkov detských domovov do hlasových rozcvičiek a správneho dýchania
pod vedením skúsenej foklóristky Eriky Švedovej. Jedným z organizátorov seminára, a zároveň režisér
Najmilšieho koncertu roka v Košiciach bol Jaroslav Bryndzák. Ten sa zameral na ľudové tance z Abova.
Neostalo len pri slovách, všetky techniky, kroky a metódy si na vlastnej koži účastníčky vyskúšali.
Pracovné stretnutie zástupcov detských domovov pre oblasť výchovy
Termín: 11.-12.2.2015, Miesto realizácie: Piešťany, Hotel Magnólia, Počet účastníkov: 75
Pracovné stretnutie sme organizovali spoločne s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Fórom riaditeľov
a zamestnancov DeD. Stretnutie bolo určené pre vedúcich výchovy z detských domovov z celého Slovenska.
Lektormi stretnutia boli Pavol Lorenc a Zuzana Fábryová. Týmto úvodným celoslovenským stretnutím
sme odštartovali vzdelávanie, ktoré bolo ďalej realizované na regionálnej úrovni (západ, stred a východ
Slovenska) pre vychovávateľov z detských domovov.

Jump into the life Žakovce
Termín: 20. – 21.2.2015, Miesto: Žakovce, Počet účastníkov: 9
Vzdelávanie sa uskutočnilo v priestoroch inštitútu Krista veľkňaza pre 9 účastníkov - bývalých odchovancov
detských domovov po celom Slovensku, ktorých životná cesta priviedla do tohto zariadenia. Dvojdňové
vzdelávanie bolo zamerané na rozvoj životných zručností v oblasti financií, bývania, zamestnania, drogovej
prevencie a prevencie pred zneužívaním - obchodovaním s ľuďmi, formou diskusií, prezentácií, sledovania
dokumentov a tvorby náučných plagátov. V prvý deň sa lektori venovali téme zamestnanie - tvorba
životopisu, spôsoby
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11. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P
Termín: 30. – 31. marca 2015, Miesto realizácie: inštitút vzdelávania v Omšení, Počet účastníkov: 73
Stretnutia sa zúčastnili sudcovia krajských a okresných súdov, zástupcovia ministerstva spravodlivosti,
ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny, zástupcovia Univerzít, detských domovov a neštátnych subjektov. Diskutovalo sa na témy:
Koordinácia ochrany detí pred násilím (predstavenie nového modelu koordinácie); Príčiny vynímania detí
z rodín na SR; Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu ČR; Právo dítěte učastnit se soudního řízení. a pod.
Organizátori: Ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s SPDDD Úsmev ako dar

Školenie vybraných manažérskych zručností pre vedúcich úsekov, vedúcich CPPR a koordinátorov
skupín v DeD
Termín: 11.5. 2015 Banská Bystrica, 12.5. 2015 Košice, 29.5.2015 Trnava
Miesto realizácie: Banská Bystrica, Košice, Trnava, Počet účastníkov: 197
Pracovné stretnutie sme organizovali spoločne s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Fórom riaditeľov
a zamestnancov DeD. Stretnutie bolo určené pre vedúcich výchovy z detských domovov z celého Slovenska.
Lektorom stretnutí bol PhDr. Pavol Lorenc.
„Šport vo výchove“
Termín: 25.-27.máj 2015, Miesto realizácie: Chata Oravice, Počet účastníkov: 33
Školenie bolo určené pre vychovávateľov a pomocných vychovávateľov DeD. Odborné prednášky na témy
Šport vo výchove a jeho vplyv na vývoj a formovanie jedinca a kolektívu, Športový tréning, Regenerácia
a odpočinok po športovej aktivite, Športový tréning, strava, pitný režim, správny biorytmus, patologické
procesy, so zameraním na športovú činnosť detí z DeD, boli doplnené o praktické ukážky a odbornú
diskusiu.
Organizátormi stretnutia boli: SPDDD Úsmev ako dar a Fórum riaditeľov a zamestnancov DeD
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Seminár na získanie odborných znalostí a zručností pri pomoci tehotným ženám v krízových
životných situáciách
Termín: 15. 7. 2015, Miesto: Košice, Počet účastníkov: 30
Seminár bol určený poradcom prvého kontaktu a pracovníkom v zariadeniach poskytujúcich sociálne
služby tehotným ženám v krízovej životnej situácii. Účastníci získali vedomosti o špecifikách v poradenskom
procese s tehotnou ženou v krízovej situácii a zručnosti v konkrétnej pomoci. Seminár bol vedený
interaktívnym spôsobom s cieľom získať nové poznatky na základe skúseností z praxe. Okruhy tém:
- Pomoc tehotným ženám – legislatíva SR
- Prvý kontakt s tehotnou ženou v poradni – poznatky z praxe, legislatíva
- Dištančné poradenstvo a jeho špecifiká v kontakte s tehotnou ženou v kríze
- Sociálne služby krízovej intervencie tehotným ženám
- Pomoc ženám s post abortívnym syndrómom
- Etické dilemy v poradenskom procese s tehotnou ženou v kríze
- Marketing služieb a poradenstva tehotným ženám
Školiteľmi boli:
Mgr. Anna Verešová – zakladateľka a riaditeľka MVO Áno pre život n.o., Rajecké Teplice
Mgr. Petra Heretová, Poradňa Alexis, Bratislava
Mgr. Mária Demeterová, Fórum života o.z – projekt Zachráňme životy
Organizátormi boli: Fórum života, Áno pre život, SPDDD Úsmev ako dar
Rodina a najlepší záujem dieťaťa 21.9.2015 Primaciálny palác (spoluorganizátori)

Regionálne konferencie Mosty k rodine
Západ
Termín: 6.10.2015, Miesto: Trnava, Počet účastníkov: 120
Regionálna konferencia Mosty k rodine sa konala na Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity v Trnave. Išlo o konferenciu pre celý západoslovenský kraj a práve špecifiká západoslovenského
kraja podfarbovali hlavnú tému podujatia: 10 rokov budovania Mostov k rodine- Tímová spolupráca pri
sanácii rodiny. Konferenciu sme realizovali aj s podporou Nórskych fondov. Konferencia bola určená
odborníkom pracujúcim s krízovou rodinou a konala sa pod záštitou generálneho riaditeľa Ústredia práce,
soc. vecí a rodiny Mariána Valentoviča. Cieľom konferencie bola odborná diskusia a výmena praktických
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skúseností v sociálnej práci s rodinou, medzi odborníkmi v práci s rodinou, akademickými autoritami,
praktikmi zo štátnej správy, akreditovaných subjektov a samosprávy. Vďaka konferenciám sa spoznávajú
odborníci a organizácie, ktoré pracujú s rodinami, hľadajú spoločné cesty pomoci rodine, poukazujú na
problémy, s ktorými sa stretávajú v praxi vo svojom regióne.
Východ
Termín: 8.10.2015, Miesto: Košice, Počet účastníkov: 170
Konferencia Mosty k rodine konaná 8.10.2015 v Košiciach sa niesla v téme “10. rokov budovania Mostov
k rodine - Tímová spolupráca pri sanácii rodiny.”
Veľkým prínosom tohtoročnej konferencie boli príspevky v hlavnom úvode konferencie, ktoré prezentovali
za Ústredie práce a sociálnych vecí Mgr. Viera Miklášová a Mgr. Dana Pukancová, za SPDDD Úsmev ako dar
Prof. MUDr. Jozef Mikloško PhD. a PhDr. Monika Miklošková PhD. a taktiež naši kolegovia s Poľska Tomasz
Polkovský, za DeD Košická Nová Ves Mgr. Peter Gönci.
Po krátkej prestávke sa účastníci konferencie prerozdelili do workshopov v 1. workshope bola veľmi
zaujímavá prezentácia manželov z Poľska Tomasza a Agniesyka Polkovských, ktorí prezentovali aké je
veľmi dôležité správne zadávanie otázok sociálneho pracovníka klientovi či už jednotlivcovi alebo rodine
a ako ho viesť k aktívnemu riešeniu sociálneho problému ako je uschopňovanie rodiny či je jednotlivca.
2.workshop v praktickej rovine poukázal na potrebu tímovej spolupráce a osobného rozvoja odborníkov
pri osamostatňovaní mladých, ktorým škola života v rodine chýba. V 3.workshope PhDr. Monika
Miklošková, PhD. a PhDr. Soňa Hlaváčová svojimi odbornými prezentáciami upútali účastníkov workshop-u
- praxou podloženými skutočnými príbehmi rodín, ktoré sa ocitli v náročných životných situáciách. Ich
vlastné riešenia a následné vzájomné zdieľania skúseností v tomto širokom pléne - upriamili pozornosť
na skutočnosti - ako je nesystémovosť pomoci; ako je otázka financovania inovatívnych riešení; či ochrana
osobných údajov pri zdieľaní informácii viacerými pomáhajúcimi organizáciami. Celá rozprava sa niesla v
priateľskom duchu, kde viacerí z nás, nadviazali aj nové pracovné partnerstvá. Na záver, sme sa zhodli, že
všetci potrebujeme odborne zdatných a ľudských partnerov v tíme, aby nám pripomínali, že veci robíme
dobre a že naša práca má zmysel.
Prvýkrát sme zrealizovali 4. workshop pre regionálnych novinárov, ktorého sa zúčastnili zástupcovia 6
médií vrátane televízie a rozhlasu. V ktorom Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda SPDDD Úsmev
ako dar prezentoval metodiku Stretnutia rodinného kruhu a možnosti jej využitia na Slovensku a taktiež
príklady dobrej praxe.
10. ročníka Mostov k rodine s témou “10. rokov budovania Mostov k rodine - Tímová spolupráca pri sanácii
rodiny” sa zúčastnilo 170 odborníkov z Prešovského a Košického kraja. Konferencia sa konala pod záštitou
generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Mariána Valentoviča a primátora mesta
Košice Richarda Rašiho.
Stred
Termín: 12.10.2015, Počet účastníkov: 151, Miesto: Mestský úrad Banská Bystrica
Veľmi pozitívne vnímame počet zúčastnených a rovnako rozmanitosť a vecnosť príspevkov prednášajúcich
na samotnej konferencii. Prínos bola aj účasť dvoch zahraničných prednášajúcich z českej republiky
s konkrétnymi skúsenosťami s praxe.
Tieto konferencie boli časťou z 9 odborných aktivít podporených v projekte:
„Projekt Tímová spolupráca pri sanácii rodín s využitím konferenčného modelu práce s ohrozenou rodinou
Family Group Conference (FGC) bol podporený sumou 14.895, - EUR z Fondu pre mimovládne organizácie,
ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej
spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Tímová spolupráca pri sanácii rodín s využitím
konferenčného modelu práce s ohrozenou rodinou Family Group Conference (FGC) je Posilnenie kapacít
MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti. “

22

III. vzdelávacie stretnutie sociálnych pracovníkov z detských domovov
Termín: 4. – 5. 11. 2015, Miesto realizácie: Holiday Village Tatralandia, Liptovský Mikuláš
Počet účastníkov: 161
Po III. krát sa stretli sociálni pracovníci z detských domovov z celého Slovenska s cieľom získať nové
poznatky, ktoré im pomôžu pri každodennej práci s deťmi v detských domovoch. Prvý deň konferencie
bol venovaný mladým dospelým, druhý deň si detské domovy navzájom predstavili príklady dobrej praxe
a učili sa zo vzájomných dobrých skúseností. Zároveň odznela aj praktická prednáška ohľadom aktuálnej
témy, ktorá sa v detských domovoch intenzívne rieši: Pohľadávky v detských domovoch po aplikácii zákona
č. 374/2014 Z. z.
Organizátormi stretnutia boli: SPDDD Úsmev ako dar, Fórum riaditeľov a zamestnancov DeD, Ústredie
práce, soc. vecí a rodiny
„Vzťahová väzba“
Termín: 5. 11. 2015, Miesto realizácie: DeD Spišská Belá, Počet účastníkov: 22
Seminár bol realizovaný na základe objednávky DeD Spišská Belá, účastníkmi boli zamestnanci DeD
- sociálni pracovníci, psychológovia, špeciálni a liečební pedagógovia, profesionálni rodičia. Cieľom
seminára bolo pochopiť význam vzťahovej väzby, jej princípy, typy, prehĺbiť poznatky o princípoch, spoznať
možnosti podpory bezpečnej vzťahovej väzbe, získať náhľad na dôsledky neistej vzťahovej väzby na ďalší
vývin osobnosti, a pod.

Mosty v sociálnoprávnej ochrane 2015 - spoločne pre rodinu II.
Termín: 9. – 11. 11. 2015 Miesto realizácie: Účelové zariadenie NR SR, Častá – Papiernička
Počet účastníkov: 165
15. ročník medzinárodnej konferencie Mosty v sociálnoprávnej ochrane, sa uskutočnil 9. - 11. novembra
2015 v Účelovom zariadení NR SR v Častej – Papierničke. Organizátormi konferencie boli: Spoločnosť
priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Fórum riaditeľov
a zamestnancov detských domovov , Inštitút ochrany práv dieťaťa a rodiny- Trnavská univerzita v Trnave,
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Konferencia bola realizovaná pod hlavnou záštitou
predsedu NR SR Ing. Petra Pellegriniho a generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ing.
Mariána Valentoviča. Odbornú garanciu nad konferenciou prevzal Minister práce, sociálnych vecí a rodiny
JUDr. Ján Richter.
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Na tomto medzinárodnom podujatí sa zišlo viac ako 160 odborníkov pracujúcich s deťmi a ich rodinami
- zástupcovia štátnej správy a akademickej obce, riaditelia detských domovov a vedúci oddelení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z celého Slovenska.
Cieľom konferencie bolo prispieť k tímovej spolupráci pri sanácii rodiny a hľadať cestu od pomoci deťom
k pomoci rodinám. Veríme, že jednotlivé diskusie, prednášky a workshopy nás posúvajú krok po kroku
k tomu, aby sa vízia „...aby každé dieťa malo rodinu“ stala skutočnosťou.
Vychovávateľ pre dieťa a jeho rodinu
Termín: 23. – 24. 11. 2015, Miesto realizácie: Holiday Village Tatralandia, Liptovský Mikuláš
Počet účastníkov:
210
Druhá celoslovenská konferencia pre vychovávateľov detských domovov sa konala pod názvom:
Vychovávateľ pre dieťa a jeho rodinu. Zazneli príspevky na viaceré témy, ktoré vychovávatelia aktuálne
v detských domovoch riešia: Role zamestnancov v pomáhajúcich profesiách v DeD, Profesionálny rodič
verzus vychovávateľ v DeD, Samohospodárenie a jeho význam v praxi, Možnosti práce vychovávateľa
v procese sanácie biologickej rodiny dieťaťa a pod. Pozvanie prijal aj zahraničný hosť, Mgr. Milan Harant (
Česká Republika), ktorý predstavil systém DeD v ČR.
Organizátormi stretnutia boli: SPDDD Úsmev ako dar, Fórum riaditeľov a zamestnancov DeD, Ústredie
práce, soc. vecí a rodiny

Celoslovenské stretnutie odborných zamestnancov z detských domovov
Termín: 25. – 26. 11. 2015, Miesto realizácie: Holiday Village Tatralandia, Liptovský Mikuláš
Počet účastníkov: 175
Prvé stretnutie pre odborných zamestnancov detských domovov z celého Slovenska (špeciálni a liečební
pedagógovia, psychológovia) bolo venované aktuálnym problémom: Prevencia násilia konaného na deťoch,
Komplexný pohľad na intervenciu a prevenciu porúch učenia, správania, koncentrácie a neuromotorickej
zrelosti, Profesionálna rodina ako súčasť tímu: rodič ako profesionál, Využitie prvkov Terapie pevným
objatím pri práci s dieťaťom s autizmom. Neskôr prebiehali i viaceré praktické workshopy, napr.: Intuitívna
kresba v nesúrodej skupine, Práca psychológa so súrodeneckými skupinami, Práca s deťmi s poruchami
učenia – burza nápadov.
Organizátormi stretnutia boli: SPDDD Úsmev ako dar, Fórum riaditeľov a zamestnancov DeD, Ústredie
práce, soc. vecí a rodiny
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12. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P
Termín: 01. – 02. decembra 2015, Miesto realizácie: inštitút vzdelávania v Omšení
Počet účastníkov: 55
Stretnutia sa zúčastnili sudcovia krajských a okresných súdov, zástupcovia ministerstva spravodlivosti,
ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny, zástupcovia Univerzít, detských domovov a neštátnych subjektov. Diskutovalo
sa na témy: Nové inštitúty zákona č. 175/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine;
Vynímanie detí predbežnými opatreniami; Praktická pomoc rodinám v kríze.
Organizátori: Ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s SPDDD Úsmev ako dar

NP DEI 3C
Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, Aktivita 3 Podpora tvorby a
implementácie transformačných a deinštitucionalizačných plánov, podaktivita 3C: WORKSHOPY K
VYTVÁRANIU PLÁNOV K DEINŠTITUCIONALIZÁCII PRE JEDNOTLIVÉ DETSKÉ DOMOVY
Zabezpečenie a realizácia 18 workshopov:
Bratislavský kraj - Hotel Maxim, Svätý Jur
Termíny:
20.-21.8.PhDr. Pavol Lorenc
26.-27.8. PhDr. Pavol Lorenc
29.-30.9. PhDr. Pavol Lorenc
Nitriansky kraj – Agroinstitut, Nitra
Termíny:
18.-19. 8. PhDr. Pavol Lorenc
24.-25.8. PhDr. Pavol Lorenc
21.-22. 9. PhDr. Pavol Lorenc
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Banskobystrický kraj - Penzion Medeny Hamor, Banská Bystrica
Termíny:
3.-4. 9. Mgr. Magdaléna Szobonyová
17.-18. 9. Mgr. Magdaléna Szobonyová
28.-29. 9- Mgr. Magdaléna Szobonyová
Trenčiansky kraj - Hotel Most Slavy, Trenčianske Teplice
Termíny:
19.-20. 8. Mgr. Milena Lengyelová
8.-9. 9. Mgr. Milena Lengyelová
21.-22. 9. Mgr. Milena Lengyelová
Žilinský kraj - Penzion Pod Oblazom, Terchová
Termíny:
24.-25. 8. Mgr. Michaela Brunclíková
9.-10. 9. Mgr. Michaela Brunclíková
16.-17. 9. Mgr. Michaela Brunclíková
Košický kraj - Hotel Dam, Košická Bela
Termíny:
27.-28. 8. Mgr. Beáta Horváthová
9.-10. 9. Mgr. Beáta Horváthová
16.-17. 9. Mgr. Beáta Horváthová
Počet účastníkov: 87
V roku 2015 sme vzdelali 2387 odborníkov, profesionálov a dobrovoľníkov.

Platné akreditácie:

III. AKREDITOVANÉ ČINNOSTI

Rozsah vybraných činností SPO detí a SK (podľa zákona č.305/2005 Z.z.) oprávnených vykonávať na
základe získanej akreditácie Rozhodnutie č. 7469/2006-I/21AK, akreditácia platná od 27. 4. 2006 do 27.
4. 2011 Rozhodnutie č. 29580/2006-I/21AK , akreditácia platná od 22. 12. 2006 do 22. 12. 2011 predĺženej
rozhodnutím č. 2483/2011-I/25AK, právoplatným od 4.5.2011. Rozhodnutie je platné na obdobie 5 rokov.
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-

-

Príprava dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť podľa § 33 ods. 2 a ods.6 až 11
Príprava fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom na náhradnú
starostlivosť podľa § 36, 37, 38 a 40 a
príprava profesionálnych rodičov podľa § 53, ods. 9 až 11
Sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi žiadateľom a dieťaťom podľa § 42 ods. 5 až
14 a § 43 ods. 6, 7, 8 a 9
Poskytnutie pomoci a sociálneho poradenstva dieťaťu, ktorému bola sprostredkovaná náhradná
rodinná starostlivosť a fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti
podľa § 33 ods. 9

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zamerané na obmedzenie a
odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa
a plnoletej osoby podľa § 11 ods. 1, 2, 3 písm. b) a písm. c),
výkon opatrení na úpravu rodinných pomerov v prirodzenom rodinnom prostredí dieťaťa podľa §
27 ods. 4
vypracovanie plánu sociálnej práce s rodinou dieťaťa, ktorého súčasťou je sledovanie psychického
vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately podľa § 32 ods. 3
Výchovné, sociálne a výchovno-rekreačné programy v rámci realizácie výchovných opatrení a
sociálnej kurately detí podľa §12 ods. 1 písm. d), §13 ods. 1, §17 ods.4
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú v prostredí podľa § 4
zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Akreditované činnosti, na vykonávanie ktorých udelilo Spoločnosti oprávnenie Ministerstvo práce,
sociálnych veci a rodiny SR podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
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Č. rozhodnutia 11959/2009-I/20 právoplatne predĺžená rozhodnutím č. 9631/2015-M_OSS na tri roky od
dátumu 9.7.2015:
•

poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva podľa § 16 ods. 1 písm. b) a

§ 19 ods. 3

Akreditované vzdelávanie, na vykonávanie ktorých udelilo Spoločnosti oprávnenie Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu – sekcia regionálneho školstva podľa § 42 ods. 2 písm. e) zákona č. 317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č.390/2011 Z.z.
• Individuálna práca s dieťaťom v detskom domove – edukatívno – zážitkový program
(rozsah 70 hodín, inovačné vzdelávanie, 17 kreditov, platnosť akreditácie do 31.12.2018),
č. 969/2013-KV
•

PRIDE – efektívna výchova a starostlivosť o dieťa v náhradnej alebo inštitucionálnej starostlivosti
(edukatívno-zážitkový program)
(rozsah 50 hodín, aktualizačné vzdelávanie, 13 kreditov, platnosť akreditácie do 31.12.2018)
Č. 1054/2013-KV
•

PARTNER (podpora-akceptácia-rozvoj-tímovosť-náklonnosť-empatia-rodina) – edukatívnozážitkový program
(rozsah 50 hodín, aktualizačné vzdelávanie, 13 kreditov, platnosť akreditácie do 31.12.2018)

Č. 1053/2013-KV
•

Individuálna práca ako jedna z najúčinnejších foriem práce s dieťaťom a rodinou – edukatívnozážitkový program
(rozsah 70 hodín, inovačné vzdelávanie, 17 kreditov, platnosť akreditácie do 31.12.2018)
Č. 968/2013-KV
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ČÍSLA KONKRÉTNEJ POMOCI ZA ROK 2015
Počet rodín/
jednotlivcov

Počet detí
v týchto
rodinách

Počet poradenstiev

Sprostredkovanie
bývania a práce

Sprostredkovanie inej
služby

327

856

3719

38

132

Náhradné
rodiny

88/26

93

474

0

0

Mladí dospelí

188

0

1006

35

101

68

133

470

16

53

Biologické
rodiny

Rodiny
mladých
dospelých

Stretnutia rodinného kruhu
V rámci projektu „Stretnutie rodinného kruhu – inovatívny prvok v práci s biologickou rodinou“
realizovaného 1. 5. 2014 – 30. 4. 2015 a podporeného Nadáciou J&T sme v roku 2015 zrealizovali 18 Stretnutí
rodinného kruhu(celkovo počas celého trvania projektu bolo zrealizovaných 28 stretnutí).
V roku 2015 sme vďaka projektu zrealizovali školenie nových koordinátorov SRK (13.-14.2.2015), ktorého
sa zúčastnilo 11 osôb.
Mimo tohto projektu sme v roku 2015 zrealizovali 1 SRK a školenie nových koordinátorov SRK (27.28.3.2015), ktorého sa zúčastnilo 9 osôb.
Supervízia sociálnych pracovníkov
Častá frustrácia v kombinácii s nízkym spoločenským ohodnotením môže viesť u sociálnych pracovníkov
k poklesu motivácie, čím kvalita poskytovanej pomoci trpí. Aby sme sa tohto javu vyvarovali, ponúkame
našim sociálnym pracovníkom pravidelnú skupinovú supervíziu a podľa potreby individuálnu..
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s konkrétnymi kazuistikami. Zástupcovia jednotlivých pobočiek Úsmevu predstavili kolegom.
Supervízori:
Mgr. Andrea Hudeková
Mgr. Dana Pukancová
Mgr. Katarína Ontková
Školenie „Terénna sociálna práca“
Vzdelávací program je určený pracovníkom, ktorí sa svojou činnosťou venujú obnove prirodzeného
rodinného prostredia u rodín, ktoré sú sociálne ohrozené, prípadne ohrozené vyňatím dieťaťa z biologickej
rodiny a jeho umiestnením do ústavnej starostlivosti. Program je realizovaný formou cyklu, ktorý pozostáva
z troch stretnutí (TSP1, TSP2, TSP3), pričom jedno stretnutie trvá 2 dni. Dokopy ide o 66 vyučovacích hodín.

Na druhé stretnutie (TSP2) je už potrebná konkrétna práca s klientom, ktorá bude supervidovaná. Cieľom
programu je:
- nadobudnutie a posilnenie kompetencií potrebných pre efektívnu prácu s dieťaťom a rodinou,
založených na poznaní vývinových štádií dieťaťa, fáz práce s dieťaťom a rodinou, posilnení rodiny v
preberaní zodpovednosti za svoje rozhodnutia
- pochopenie významu tímovej spolupráce pri práci s dieťaťom a rodinou,
- nadobudnutie schopnosti identifikovať silné stránky a potreby dieťaťa a rodiny,
- poznanie a spôsobilosť aplikovania nástrojov diagnostiky a plánovania zmeny
12.6. – 13.6.2015
TSP 1
Miesto: Bratislava
Lektorky: Andrea Hudeková, Michaela Brunclíková
6.9. – 7.9.2015
TSP 2
Miesto: Bratislava
Lektorky: Andrea Hudeková, Michaela Brunclíková, Monika Miklošková
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9.10. – 10.10.2015 TSP 3
Miesto: Ružomberok
Lektorky: Andrea Hudeková, Michaela Brunclíková
Prípravný PRIDE
V roku 2015 sme ukončili 9 prípravných výcvikov PRIDE
10.11.2014 – 5.2.2015 - Banská Bystrica
16.1. – 31.3.2015 - Bratislava
22.2. – 24.4.2015 - Trnava
8.4. – 10.6.2015 – Košice
17.4. – 19.6.2015 – Košice
9.9. – 24.11.2015 – Bratislava
25.10. – 15.12.2015 - Košice
29.9. – 19.11.2015 – Detský domov Močenok
29.9. – 17.12.2015 – Detský domov Kolíňany, Komárno a Štúrovo

BA
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Záujemcovia
o NRS –
jednotlivci/páry
28/12

TT

12

0

9

3

0

NR

38

0

0

38

0

BB

13

2/1

2

3

6

PD

12

10/5

1

0

1

KE

24

4/1

9

11

0

133

44/19 =25

21

59

9

Kraj

SPOLU

Počet
účastníkov
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Záujemcovia
o PR

Odborníci

Dobrovoľníci

0

4

2

Aktívni lektori
Mgr. Andrea Hudeková
Mgr. Dana Pukancová
Mgr. Alexandra Miklošková
Mgr. Emília Bezáková, PhD. (v tréningovom procese)
Jolana Nátherová
Mgr. Žaneta Repická
Monika Haraksimová
Mgr. Katarína Ontková
Mgr. Ľuboš Repický
Bc. Jaroslav Bryndzák
Mgr. Veronika Prokopová
Mgr. Jana Kocanová
Mgr. Barbora ŠKriniarová
Mgr. Stanislav Kret
Národný projekt pre NR
V roku 2014 sme sa začali podieľať na realizácii národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej
starostlivosti.
V rámci zmluvy o združení so spoločnosťou IU.N.EX PERSON, spol. s r.o., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
realizujeme dodávku služieb pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Predmet zákazky: „Zavedenie systému odbornej podpory náhradných rodín“
Kód ITMS : 27120130537/27130230014
Miesto realizácie: Trenčiansky, Trnavský, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Košický a Prešovský
samosprávny kraj; Bratislavský samosprávny kraj
V rámci projektu sme poskytovali sociálne poradenstvo, podporu a vzdelávanie náhradným rodinám
s cieľom uľahčenia plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti (NRS), pričom pod NRS projekt rozumel
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pestúnsku starostlivosť, náhradnú osobnú starostlivosť a poručníctvo.
Projekt mal dve etapy:
časť 2.A.1 Adaptačný program pre nové náhradné rodiny
časť 2.A.2. Program odbornej podpory náhradných rodín

  

  

Sociálna inklúzia osôb ohrozených sociálnym vylúčením – Úsmev ako dar
V októbri 2014 sme začali realizovať projekt pod názvom „Sociálna inklúzia osôb ohrozených sociálnym
vylúčením – Úsmev ako dar“ v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu. Hlavným cieľom projektu bolo obmedzenie a odstránenie negatívnych
vplyvov, ktoré ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby.

Miesto realizácie: Trenčiansky, Trnavský, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Košický a Prešovský
samosprávny kraj
Kód ITMS: 27120130671
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IV.CENTRÁ PRE OBNOVU RODINY
Centrum Dorka v Košiciach
Toto modelové a naše kapacitou a službami najväčšie centrum poskytovalo svoje služby všetkým trom
cieľovým skupinám s celkovou kapacitou 105 osôb :
- Osamelým rodičom s deťmi a úplným rodinám s deťmi v zložitých životných situáciách,
- Mladým dospelým po ukončení náhradnej starostlivosti,
- Deťom umiestneným v našom krízovom stredisku pre ohrozenie života, zdravia, školskej dochádzky
či vývinu.
Práve rok 2015 bol kľúčový v zvýšení efektivity našej práce. V časti útulku pre rodiny sa nám podarilo
priemerný čas pobytu rodiny u nás skrátiť na 18 mesiacov a v krízovom stredisku sme dosiahli 52 % nú úspešnosť umiestnenia vyňatého dieťaťa späť do rodinného prostredia – pôvodného biologického či
rodiny náhradnej.
Centrum Dorka v Prešove

V roku 2015 sme pokračovali pri dokončovaní zostávajúcich dvoch pavilónov bývalej materskej škôlky
na Sídlisku Šváby v Prešove. Na svojpomocnej výstavbe sa podieľalo niekoľko desiatok našich klientov –
najmä mladých dospelých a otcov rodín, ktorým pomáhame, pod odborným vedením profesionálneho
stavbyvedúceho. Rovnako k pokroku prác prispelo niekoľko firemných dobrovoľníckych dní našich
partnerov s celkovým počtom 3650 dobrovoľnícky odpracovaných hodín. Podarilo sa nám úplne dokončiť
interiér druhého a tretieho pavilónu, ktorý v sebe zahŕňa 6 samostatných bytových jednotiek a priestory
pre ďalšie sociálne služby, kaplnku a kancelárske priestory. Špecifikom tejto Dorky sú priestory budúcej
prevádzky cestovinárne , ktorú plánujeme spustiť v lete 2016. Stavba mohla byť zrealizovaná vďaka
príspevkom zahraničných predovšetkým nemeckých nadácii a súkromných darcom celkovo vo výške
takmer 160 000 EUR. Výnimočná bola spolupráca s nadáciou Pontis v rámci programu Dobrá krajina, ktorá
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nielenže priniesla do projektu 8 200 EUR ale aj ďalších potenciálnych dlhodobých partnerov projektu.
V existujúcom prvom pavilóne centra sme poskytovali služby v útulku pre 7 osamelých matiek s deťmi,
2 osamelého otca a pre 2 úplné rodiny. Vzhľadom na nedostatok financií z regionálneho VÚC sa nám
nepodarilo zabezpečiť toľko odborného personálu, aby sme mohli podávať pravidelnú psychologickú
či terapeutickú pomoc ženám a otcom v núdzi. Vďaka národnému projektu Komunitné centrá vzniklo
Komunitné centrum, ktoré svojimi službami napomohlo ku kvalite a rozsahu poskytovanej pomoci, vrátane
ambulantných služieb pre klientov, ktoré sa na nás obrátia v rôznych situáciách. Komunitné centrum bolo
registrované do zoznamu poskytovateľov v lete 2015 a bolo prevádzkované aj po skončení národného
projektu s cieľom zapojiť sa do nadväzujúceho projektu v rokoch 2016 – 2019.
Centrum Dorka vo Zvolene
Dorka vo Zvolene je príkladom malého komunitného zariadenia sociálnych služieb s kapacitou do 20
klientov, kde pri správnom nastavení práce s klientom nie je nutná nepretržitá prevádzka z hľadiska
prítomnosti sociálnych pracovníkov. Toho času poskytuje služby v útulku pre rodiny a osamelých rodičov
s deťmi. V roku 2015 sa uskutočnili dve dôležité investičné akcie a to zateplenie takmer 1/3 fasády objektu
a v suteréne vďaka svojpomoci vznikla športovo -relaxačná miestnosť.

Sociálny dom sv. Norberta v Jasove
V uplynulom roku 2015 sme poskytovali nájomné sociálne bývanie trom rodinám spolu s ôsmymi maloletými
deťmi a jednou mladou dospelou. Je to zároveň maximálna kapacity tohto objektu. Rodiny, ktorým je
nájomné sociálne bývanie pridelené, prešli dlhodobou krízovou intervenciu v niektorom z našich centier.
Preto prítomnosť sociálneho pracovníka či odbornú pomoc potrebujú len v malom rozsahu, väčšinou raz
až dvakrát mesačne. Centrum žije aj z hľadiska ekonomickej prevádzky formou samosprávy, to znamená, že
rodina, ktorá je tam umiestnená, už musí byť natoľko ekonomicky schopná, aby si dokázala svoje záväzky
s bývaním sama uhrádzať. Sociálny dom sv. Norberta je nadstavbou siete našich krízových centier ako ďalší
krok pre rodiny, ktoré si nevedia z objektívnych dôvodov zabezpečiť vlastné bývanie.
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Charitatívno – sociálne centrum Košiciach – Šaca
Centrum momentálne pôsobí ako sociálne nájomné sociálne bývanie v jednom užívaniaschopnom
trojizbovom rodinnom dome. Dom obýva mnohodetná rodina Ogurčákových, ktorá je v našom dlhodobom
odbornom sprevádzaní. V tom istom areáli sa nachádza rozostavaný rodinným dom, ktorý plánujeme
dokončiť v roku 2016 a ako dvojgeneračný by slúžil ako nájomné bývanie bývanie pre dve rodiny.
Vlastníkom nehnuteľností vrátane pozemku je naša partnerská Nadácia DeDo. V súčasnosti pripravujeme
v rámci iROP a RIUS projektové zámery na financovanie tohto dokončenia, prípadného rozšírenia o ďalšie
objekty v rámci pozemku.
Dom sv. Lazara – zariadenie sociálnych služieb
Toto zariadenie sociálnych služieb, zriadený v spolupráci s Gréckokatolíckou eparchiou Košice, bolo
registrované na KSK v zozname poskytovateľov sociálnych služieb v lete 2015. Útulok poskytuje komplexnú
podporu pre osamelé tehotné ženy a rodičov, alebo rodičov s deťmi a mladých dospelých vychádzajúcich
z detských domovov a nefunkčných rodín, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu z vážnych
dôvodov užívať bývanie. V roku 2015 sme sa zamerali na čiastočnú kolaudáciu prvého poschodia
a v decembri sme dokončili rekonštrukciu celého zariadenia. Zároveň bol prijatý prvý klient do útulku.
Pôsobenie SPDDD ÚaD na Ukrajine
V roku 2015 sme sa vo väčšej miere zamerali na aktivity v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. V dôsledku
ozbrojeného konfliktu v Donbase na východe Ukrajiny boli státisíce ľudí nútených opustiť narýchlo
svoje domovy a hľadať bezpečie v iných regiónoch krajiny. Podľa oficiálnych štatistík dnes v provizóriu,
v prenajatých bytoch, domoch, hoteloch a rekreačných zariadeniach žije, a o prežitie denne bojuje viac
ako 1.400.000 ľudí. V Zakarpatskej oblasti našlo svoje útočisko oficiálne 3.000 osôb, neoficiálne je však
toto číslo 2-3 násobné. Ide o tzv. vnútorných vysídlencov - rodiny s deťmi, osamelé matky s deťmi,
seniorov, zdravotne znevýhodnené osoby, jednotlivcov. V snahe zabezpečiť základnú humanitárnu pomoc
rodinám sme v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlásili v rámci programu Dobrá krajina online zbierku
s názvom Susedská pomoc Ukrajine , kde sme v priebehu roka vyzbierali aj vďaka mediálnej podpore
od individuálnych darcov 6.200 EUR. Projekt bol úspešný a Nadácia Pontis schválila jeho pokračovanie aj
v roku 2016.
Mesačne sme pomáhali priemerne 50 rodinám žijúcim v Užhorode a okolí najmä potravinovou pomocou,
nákupom liekov, úhradou ošetrenia u lekára, nákupom potrieb na pranie a varenie, zabezpečovaním
ošatenia a obuvi, nákupom plienok a výživy pre tých najmenších, potrieb pre školákov. Pri plánovaní a
distribúcii pomoci by sme sa nezaobišli bez spolupráce slovenských rehoľných sestier Congregatio Jesu
pôsobiacich v Užhorode, ktoré osobne poznajú každú rodinu, jej príbeh, starosti a problémy, ale sú aj
svedkami ich odvahy a statočnosti, vytrvalosti a nádeje. Rehoľné sestry sú pre tieto rodiny veľkou ľudskou
a duchovnou oporou. Hmotnú pomoc poskytujú tým, ktorí ju najviac potrebujú – vo veľkej miere ide o
pomoc deťom a starším a chorým ľuďom. Zhoršený zdravotný stav je najmä dôsledkom traumatizujúcich
skúseností a stresu spôsobeného bojmi, prenasledovaním a následným útekom, ale aj nevhodnými
životnými podmienkami, chudobou a dlhodobým životom v neistote.
Zhruba tridsiatke rodín žijúcich v Hoteli Zakarpatyia v Užhorode sme vybudovaním kuchynky s práčovňou
v jednej z hotelových izieb umožnili nie len plnohodnotne variť a tým zlepšiť ich stravovacie možnosti, ale
ako rodinám aj spoločne stolovať. V tej istej miestnosti zabezpečujú dve práčky takmer nonstop pranie
pre 30 domácností. Práve vďaka Vašej pomoci sme mohli kuchynku nie len zriadiť a vybaviť potrebnými
spotrebičmi a zariadením, ale aj mesačne uhrádzať náklady na jej prenájom a spotrebované energie.
Situácia rodín sa zásadne nemení, do svojich domovov sa vo väčšine prípadov vrátiť nemôžu (dôvodom
je stále prebiehajúci konflikt, zničené a vyrabované domy a byty, prenasledovanie, atď.). V poskytovaní
pomoci preto chceme pokračovať aj v roku 2016 – radi by sme naďalej prevádzkovali kuchynku a pomáhali
rodinám nákupom nevyhnutnej materiálnej pomoci a liekov. Stále viac si však uvedomujeme, že situácia
rodín sa v dohľadnom čase pravdepodobne nezlepší, preto uvažujeme o dlhodobom riešení bývania tých
najzraniteľnejších – viacdetných rodín, osamelých matiek a seniorov. V roku 2016 by sme v spolupráci s
verejnou správou na Ukrajine a našimi partnermi (charity, občianske aktivity) radi našli dlhodobé riešenie
aspoň pre niektoré z týchto rodín.
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Okrem vysídlených rodín sme v dôsledku zvyšujúcich sa cien energií a klesajúcej hodnoty ukrajinskej hrivny
výraznejšie spolufinancovali prevádzku detského domova v Serednom, ktorý by bez finančnej pomoci
nemohol byť v dôsledku nedostatočného financovania z verejných zdrojov prevádzkovaný. V najbližšom
období zvažujeme zmenu zdroja vykurovania budovy (z plynu na drevo), čo si síce vyžiada investíciu,
avšak v budúcnosti má potenciál ušetriť finančné prostriedky a plnohodnotne vykurovať priestor, keďže sa
v najbližšom roku očakávajú ďalšie dve zvyšovania cien plynu.

V. REGIONÁLNA ČINNOSŤ
KOMUNITNÉ a NŹKOPRAHOVÉ CENTRÁ
Nízkoprahový klub Fun club Fortuna
Nízkoprahový klub, ktorý oficiálne vznikol v roku 2009, vďaka úspešnému získaniu priestorov prostredníctvom
projektu od Magistrátu mesta Bratislava. V súčasnosti Fun club Fortuna sídli v suteréne sociálnej ubytovni
Fortuna na Agátovej ulici 1/A v Bratislavskej Dúbravke. Prostredníctvom kontaktnej práce v kombinácií s
voľno-časovými aktivitami sa dobrovoľníci snažia vytvárať podmienky pre zmysluplné a aktívne trávenie
voľného času, zvyšovanie sociálnych a životných zručností a poskytnutie pomoci deťom a mládeži vo veku
od 2. do 18 rokov, ktoré trávia väčšinu svojho voľného času na chodbách ubytovne Fortuna.
Cieľ nízkoprahových aktivít:
Našim spoločným cieľom je poskytnúť týmto deťom priestor a bezpečné miesto, kde budú môcť prejaviť
svoj talent a potenciál, ktorým disponujú, vytvoriť im vhodné prostredie na relax a pohyb a vytrhnúť ich
tak z nepodnetného a nudného prostredia, ktorý im život na sociálnej ubytovni ponúka.
Nízkoprahové centrum MAK
V priebehu roka 2015 pracovali v centre MAK dvaja sociálni pracovníci, ktorí boli financovaní z finančného
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príspevku, ktorý poskytoval Trnavský samosprávny kraj. Okrem sociálnych pracovníkov nám v centre
pomáhali aj dobrovoľníci a praktikanti. V tomto roku sme centrum MAK rozšírili o ďalšiu miestnosť, ktorá
je určená pre mládež. Centrum malo 4 krát do týždňa klubovú činnosť pre 55 detí. Práca v klube bola
zameraná na prípravu a vzdelávanie, šikovné ruky, spoločenské a pohybové hry, rozvoj talentu. Tento rok
sme opäť pre deti a mládež robili aj mimoklubové aktivity. Pripravili sme 4 výlety pre rodiny, boli sme
s nimi v kine, divadle, na kúpalisku, opekali sme, pripravili sme pre ne MDD, Mikulášu a Vianočnú party.
Okrem toho sme spolupracovali tento rok s farou Tulipan. Rodiny mali možnosť zúčastňovať sa duchovných
stretnutiach, ktoré viedol páter Michal Nižnianský. Vďaka projektu kultúry národnostných menšín z Úradu
vlády SR sme mohli deťom spraviť 2 výlety, 1 denný tábor a uskutočnili sme aj 1 víkendový pobyt. Mesto
Trnava nám schválilo projekt na víkendový pobyt tiež. Deti sa tento rok zapojili aj do mestskej hry „ Spoznaj
mesto Trnava“ a ako prevenciu proti drogám sme sa zúčastnili na predstavení The Dark Trip. Posilňovali
sme súdržnosti súrodencov a rodiny a rozvoj zručností. Rodinám bolo poskytované sociálne poradenstvo,
sprevádzanie a materiálna pomoc. V rámci svojej činnosti centrum MAK spolupracoval s Komunitným
centrom na Coburgovej ulici, mestskou políciou, s Radou mládeže TTSK, Centrom pre rodinu, Bratislavskotrnavskou arcidiecéznou charitou, Strediskom sociálnych služieb, Trnavským samosprávnym krajom,
mestom Trnava, s UPSVaRom, s farou na Tulipáne, s organizáciou STORM, materským centrom, azylovým
centrom Tamara, so základnou školou na Gorkého ulici v Trnave a so špeciálnou základnou školou v Trnave.
Centrum MAK je aktívnym členom Asociácie nízkoprahových programov.

Komunitné centrum v Prievidzi
Každý týždeň v rámci Komunitného centra od 1.5.2015 prebiehali v oblasti vzdelávania aj doučovania pre
dospelých v cudzom jazyku ale aj vzdelávanie na rozvoj komunikačných zručností a zručností potrebných
pri hľadaní práce telefonovanie, internet, písanie životopisu väčšinou individuálnou formou. Rovnako aj
doučovania detí a príprava na školskú dochádzku. U najmenších detí fungovali zase Montesorri dielne ako
priestor pre rozvoj ich rozvoja príprava na školu aj škôlku. Všetky tieto aktivity sme realizovali s obmenou
5 x do týždňa.
Komunitné centrum Ružomberok
Poslaním komunitného centra, vychádzajúc z našich doterajších skúseností a identifikovaných potrieb,
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bolo poskytovanie výchovných, osvetových a vzdelávacích služieb, prostredníctvom ktorých sme chceli
prispieť k začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to na lokálnej aj individuálnej úrovni a zároveň
pomoc pri zvyšovaní počtu rómskych detí umiestnených do starostlivosti rodičom rómskeho pôvodu.
Cieľom projektu bolo podporiť bezpečnú vzťahovú väzbu (t.zn. pozitívneho a žiaduceho vzťahu) medzi
rodičom (náhrada rodiča) a dieťaťom so zreteľom na klientov žijúcich v segregovaných rómskych osadách,
mnohopočetných rodinách a deti osamotených rodičov. Čiastkovými cieľmi boli rozvíjanie rodičovských
zručností, vzdelávacia činnosť rodičov, detí a mládeže, voľnočasové aktivity na podporu rozvíjania vzťahu
rodičov a detí, poskytovanie poradenstva.
Komunitné centrum Košice
Cieľom Národného projektu Komunitné centrá bolo vytvoriť sieť komunitných centier, prostredníctvom
ktorých sa mala zvýši dostupnosť sociálnych služieb pre jednotlivcov aj komunitu podľa ich konkrétnych
potrieb. Projekt zabezpečoval financovanie miezd komunitných pracovníkov, vybavenie komunitného
centra pomôckami a materiálom na výtvarné, športové a vzdelávacie aktivity centra. Zároveň projekt
zabezpečil vzdelávanie a supervízie pracovníkov komunitných centier a jednotnú metodiku komunitnej
práce. Komunitné centrum na Kováčskej ulici 28 v Košiciach sa prioritne zameriava na pomoc mladým
dospelým po odchode z detských domovov a rodinám v ohrození, resp. sanáciu rodín. Komunitné centrum
bolo registrované do zoznamu poskytovateľov v septembri 2015 a bolo prevádzkované aj po skončení
národného projektu s cieľom zapojiť sa do nadväzujúceho projektu v rokoch 2016 – 2019.

Komunitné pastoračné centrum pre rodinu a deti Blatné Remety
Komunitné centrum Blatné Remety sa zapojilo do NPKC po podpise zmluvy bola otvorená jeho
prevádzka avšak z dôvodu odmietnutia spolupráce s obcou sme boli nútení od zmluvy odstúpiť. KC bolo
naďalej prevádzkované z vlastných zdrojov aktivity prebiehali na dobrovoľníckej báze a materiálne boli
zabezpečované z projektu UVSR (kultúra národnostných menším). Z vlastných zdrojov bola financovaná
nevyhnutná rekonštrukcia sociálnych zariadení a prípojka vody. Projekt realizovaný s VŠ Zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety.
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Komunitné centrum Banská Bystrica
Prehlbovanie vzťahov rodičov a detí, vytváranie nezabudnuteľných spomienok a tímová spolupráca
rodín. Rozvoj rodičovských zručností, Klub Mamičiek a detí s Montessori prvkami. Nové skupinové
aktivity v komunitnom centre pre deti ako Montessori klub pre deti 0 – 6, doučovanie pre deti základných
škôl, záujmové a voľnočasové činnosti, detská joga, cvičenie na fit loptách, tvorivé dielne, Zvýšenie snahy
rodičov o sanáciu ich rodiny a vrátenie detí domov. Pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce a začlenenie sa
do spoločenského života klientov. Sprostredkovanie iného pohľadu na rodiny a deti verejnosti a mládeži,
ktorá sa chce vzdelávať a pomáhať cieľovej skupine. Toto všetko a ešte omnoho viac sme mohli vďaka
komunitnému cetru urobiť na území mesta Banská Bystrica.

Komunitné centrum Rimavská Sobota
Vďaka vzniku komunitného centra v Rimavskej Sobota regionálna pobočka v Banskej Bystrici mohla rozšíriť
svoju činnosť a ponúknuť tak pomoc poradenstvo mnohým rodinám a ľuďom v núdzi. Vytvorili sme
priestor na stretávanie sa detí z málopodnetného prostredia, aby mohli zmysluplne tráviť svoj voľný čas
v našich krúžkoch. V rámci sieťovania sme nadviazali kontakt v Krízovom centre v Rimavskej Sobote, kde
sme nadviazali spoluprácu s mamičkami, s ktorými sme pracovali na rozvoji ich rodičovských zručností.
Začali sme pravidelne navštevovať deti zo segregovaného sídliska na Dúžavská cesta a nezabudli sme ani
na starších občanov nášho mesta, s ktorými sa pravidelne stretávame na našom Klube Seniorov. Podarilo
sa nám zlepšiť školskú dochádzku i prospech detí, zvýšenie počtu mladých dospelých uplatnených na
trhu práce. Spolupodielali sme sa aj na veľkých komunitných aktivitách mesta Rimacská Sobota: „Hurá
prázdniny.“, „Deň otvorených dverí“, „Gemersko-Malohontský Jarmok“, Vianočná Kapustnica. Zorganizovali
sme aj niekoľko vzdelávacích skupinových aktivít s rôznym zameraním. A čomu sa veľmi tešíme rozširujú
sa rady našich dobrovoľníkov.
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Ďakujeme celoročným partnerom:

Ďakujeme mediálnym partnerom:
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Ďakujeme finančným partnerom:
spol. s r.o.

R

WAVEX
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Ďakujeme finančným partnerom:
AMAN s.r.o.
ASBIS SK spol. s r. o.
ASKOZVAR s.r.o.
A.T.S. - Automatik - Tür - Systeme
Nitra, spol. s r.o.
ADP s.r.o.
Allianz - Slovenská sporiteľňa,
a.s.
Arbor Vitae-Arboristika, s.r.o.
ArisCom s.r.o.
A-TEAM s.r.o.
Auto Impex s.r.o.
AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o.
BENESTRA, s.r.o.
BIATEC GROUP a.s.
BIBUS SK, s.r.o.
Bioaspa, spol. s r.o.
BUČO, s.r.o.
CAMPRI, spol. s r.o.
CARSEN – Transfer Sevice s.r.o.
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo
COOP Jednota Senica, spotrebné
družstvo
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
COREX, s.r.o.
Crystalgraf a.s.
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o.
D.M.P. STEEL s.r.o.
DT – Slovenská výhybkáreň,
s.r.o.
E.ON Business Services Slovakia
spol. s r.o.
ECOLAB s.r.o.
EKOM s.r.o.
Ekosystémy
ELBA a.s.
Ernst & Young, s. r. o.
FM Slovenská, s. r. o.
František Majtán- EURONICS
TPD
HASBRO CZECH s.r.o.
HYZA a.s.
IBER - CARGO, spol. s r.o.
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o.
Jaroslav Prekop Autoškola
JUDr. Vladislav Šrojta
KARTEL NITRA s.r.o.
Kaufland Slovenská republika,
v.o.s.
KRPÁČOVO s.r.o.
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
LIDL Slovenská republika, v.o.s.

LUX Prešov s.r.o.
Martin Smotzer
MAYA spol. s r.o.
McCarter a.s.
MEDea pharmaceutical s.r.o.
medop strechy s.r.o.
NAFTA a.s.
NESS Slovensko, a.s.
Nestlé Slovensko, s.r.o.
NITRAZDROJ a.s.
Novplasta, s.r.o.
PLASTEX, spol. s r.o.
POLYFORM, s.r.o.
Prievidzské strojárne, a.s.
Provit SK s.r.o.
Q-99 s.r.o.
RLX COMPONENTS, s.r.o.
ROZKVET, výrobné družstvo
S - EKA, spol. s r.o.
Slovenská komora výcvikových
zariadení autoškôl
SOFTEC, spol. s r.o.
Spilatex, s.r.o.
spoločnosť DHL
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
STRABAG Pozemné a inžinierske
stavby s.r.o.
Strojárne Prievidza, s.r.o.
SU-inžiniering s.r.o.
Swiss Re Business Services (Slovakia) s.r.o.
TATRA - ALPINE a.s.
Techo, s.r.o.
Teleperformance Slovakia
Teleperformance Slovakia, Žilina
TOMRA Sorting s.r.o.
TONEX Plus, spol. s r.o.
TRIGON, s.r.o.
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
UNILES, s.r.o.
VODING plus s.r.o.
BBSK
Generali Slovensko poisťovňa,
a.s.
Hi-Reklama
Kaufland
Kiwanis Club Košice
KSK
Nadacia DeDo
Opta Minerals (Košice), a.s.
PSK
Telegrafia, a.s.
Východoslovenská energetika,
Holding a.s.
Arprog, a.s. Poprad
Banco Banif Mais, S. A., pobočka
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zahraničnej banky
Bark, s.r.o.
Best Western Hotel Roca
CEREMONI s.r.o.
Contineo, s.r.o.
elfa, s.r.o.
Fittich Ost, s.r.o.
Fpt Slovakia, s.r.o.
HOFEX, s.r.o.
Hotel Rocca
IDS Scheer SDC, s.r.o.
Ites Vranov, s.r.o.
KERGOL J.P., spol. s r.o.
Kiwanis Presov
Komes plus, s.r.o.
Magneti Marelli Slovakia s.r.o.
McDonald
MONTRÚR s.r.o. Košice
OC Cassovia v Košiciach
Pasell Slovakia, s.r.o.
PB Capital, a.s.
Rotary Club Košice
Sitel, s.r.o.
SOROPTOMIST Club Košice
Tube City IMS Košice, s.r.o.
uniCROSS, s.r.o. / spolu s logom
unicross_pneuonline
V & A Group, s.r.o.
VSK MINERAL, s.r.o.
WAVEX, s.r.o.
AT&T Global Network Services
Slovakia, s.r.o.
CK FERROTOUR, a.s.
Family Gym Oaza
GASTRONOMY Group s.r.o.
Golf Alpinka
INTERPORT TRANS, s.r.o.
LABAŠ, s.r.o.
Lesy Jasov
MANEX, s.r.o.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Transservis, a.s.
T-Systems Slovakia, s.r.o.
UNIMILK, s.r.o.
Železničné stavby, a.s.
Baliarne obchodu, a.s. Poprad
DeutschMann Internationale
Spedition, s.r.o.
EUROVIA SK, a.s.
Hillbridges, s.r.o.
HPK engineering, a.s.
CASSOFIN, a.s.
CK Juventour /spolu s logo La
Mia Passione a Via Roma
TORY CONSULTING, a.s.

Ďakujeme regionálnym partnerom:

Ryba

H8
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Za materiálnu pomoc, vecné dary a služby ďakujeme:
Ad Acta s.r.o.
Agro GTV
AGRO TAMI, a.s.
AGROMAČAJ, s.r.o.
Alžbeta Ladovičová- Mäso-údeniny
u Ladoviča
Antalis a.s.
Aquapark Oravice
AQUAPARK TATRALANDIA
ARGUS s.r.o.
ARRIVA NITRA a.s.
BCF, s.r.o.
Beta rádio
BOD, s.r.o.
BONA
Boni FRUCTI, s.r.o.
CBA
CBS, maľované mapy
Cinema City Slovakia, s.r.o.
CirKusKus
Coca-Cola HBC Slovenská republika,
s.r.o.
Coop Jednota Prievidza, spotrebné
družstvo
Cornico Popcorn Company, s.r.o.
Cukrárenská výroba Emili – Emília
Rybárová
Cukrárenská výroba -Marta Pažická
„Daffer spol. s r.o.
„
DANONE, spol. s r.o.
Decore s.r.o.
DELL s.r.o.
Dino Adventure v Bojniciach
Divadlo Aréna
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
vo Zvolene
Divadelná reštaurácia Divadlo
J.G. Tajovského
Dm drogerie markt, s.r.o.
DR štúdio, s.r.o.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
E L A N spol. s r.o.
Enjoy Zážitky
Epos Vydavateľstvo, Ružomberok
Eurest spol. s r.o.
FIRO-tour s.r.o.
GASTROMIR Mirko Petrík
Gino Paradise Bešeňová
Gino paradise Bešeňová
Golden Apple Cinema s.r.o. v Liptovskom Mikuláši
HairCare Professionals, s.r.o.
Heliport Liptov, s.r.o. v Liptovskom
Mikuláši
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Hotel Kultúra
Chilli pizza Banská Bystrica
Chipita Slovakia, s.r.o.
I.D.C. Holding a.s.
Ing. Jozef Kubaský- Pekáreň u Floriánka
INCHEBA, a.s.
ITB Food service s.r.o.

Ius aegis s. r. o.
Jozef Valent - JV GARAGE
Kaso.tv
KOLOTOČE, s.r.o.
Komatop
Komatop s.r.o.
KORIDA SLOVAKIA, a.s.
Kováč Servis
Kultúrny Dom Andreja Hlinku, Ružomberok
Kvetinárstvo Orchidea RE + MI s.r.o.
Kysucké múzeum, Čadca
Laima
Laser Arena v Liptovskom Mikuláši
Letné kupalisko Kamenný mlyn
Trnava
Lion Teleservices SK spol, s.r.o.
v Žiline
Liptov Lasers, Liptovský Mikuláš
Lodenica Šaľa
Luky MZ, s.r.o.
M- Fly s.r.o, Liptovský mikuláš
Mária Dermeková MD centrum,
výroba a predaj potravín
McDonald Prievidza
McDonald‘s Slovakia, spol. s r.o.
McDonald‘s Zvolen a Banská
Bystrica
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.
MT Agency, s.r.o.
MY – Hornonitrianske noviny
Nespa s.r.o.
New Yorker, Nitra
New Yorker, Nové Zámky
O2 Slovakia, s.r.o.
OC Korzo
Oriflame Slovakia s.r.o.
Pavol Mikula – GASTROLine
Penzión Alžbeta, Štiavnické Bane
Peter Straňák PROFI-SERVIS
Peter Tužinský – spoločenské tance
PETRUZALEK s.r.o.
Pizza Franko
Pizza LA MIA
Pizza Pub Gurmán
Ponorka Music pub
Potraviny- Libuše Rožníková
PPC Prievidzské pekárne a cukrárne
Predajňa Ryba
Prievidzsko
PRO VOBIS production
PRO:FX
Profin car s.r.o.
PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ
a.s.
Psie Záprahy Martin Cuna
PYRA, s.r.o.
RADIOPOL- verejná rádiová sieť
Rafting Adventure, s.r.o Liptovský
Mikuláš
Re/max
Rema – ovocie, zelenina
RHAPIS, spol.s r.o.
ROBEN - TRANS, s.r.o.
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ROXY CATERING, s.r.o.
SAD LIORBUS, a.s.
Slovak Lines, a.s.
Slovanet, a.s.
Slovenská plavba a prístavy- lodná
osobná doprava, a.s.
Slovenské komorné divadlo, Martin
SNOTY s.r.o.
SPA&AQUAPARK, Turčianske Teplice
Stanislav a syn spol. s r.o.
STIKEN, s.r.o.
Stredná odborná škola obchodu
a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1
Prievidza
Subaru - Prievidza
SZUŠ Xoana
TAURIS NITRIA spol. s r.o
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Tescoma s.r.o.
Thermal Aquapark Oravice
TOBSTA, s.r.o.
UNIPLAST s.r.o.
VERBA PEREGRA, s.r.o.
Vinárstvo Dubovský-Grančič
VÍNO-MASARYK s.r.o.
VODAX a.s.
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
XD Technology & Finance s.r.o..
Žilina
Zelenina p.Klimeková
Zeleninári
ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BRATISLAVA
Železničná spoločnosť Slovensko a.s.
ABB, s.r.o.
ABYSS s.r.o.
ALFOPA, spol. s r.o. Košice
BBF elektro, s.r.o.
Boutique Hotel Bristol****
Carmeuse Slovakia, s.r.o.Slovakia
DOMOS SLOVAKIA, s.r.o.
ELKEM, v.o.s
H8 & AJ, s.r.o.
Hesta
Hotel Bankov
Keramika GS, s.r.o./kupeľňové štúdio
IN
KPK Group
Ligno produkty a interiéry s.r.o.
MAJOROPTIK, s.r.o.
MIDAM, s.r.o.
MKW Prešov, s.r.o.
Nábytok KOLLÁROVÁ
Penzión HORSE INN
PYROBATYS SK, s.r.o.
RUUKKI Slovakia, s.r.o.
SOLIDSTAV
Tatrakon spol. s r.o.
Tramtária Slovakia
U.S.Steel Košice
UND-03, a.s.
Velux
Vista s.r.o
Weber – Terranova ZIPAT, s.r.o.

Za pomoc pri ubytovaní ďakujeme:
Apollo Hotel
Best Western Hotel West
Horský Hotel Šachtička ***
Hotel Barónka ****

Hotel Echo
Hotel Junior ***
Hotel Tatra, a.s.

Hotely Plus, a.s.
Turistika s.r.o., Hotel Turist
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.

Za pomoc pri zbierkach a iných projektoch ďakujeme školám:
Cirkevná základná škola Cyrila a Metóda, Sereď
Cirk. gymnázium sv. Františka z Assisi, Vranov n.T.
Cirk. stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
Evanjelické gymnázium, Banská Bystrica
Gymnázium A. Kmeťa Banská Štiavnica
Gymnázium A. Sládkoviča Detva
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica
Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
Gymnázium Detva
Gymnázium Fiľakovo
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne
Gymnázium Ivana Kraska Rimavská Sobota
Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec
Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Gymnázium Jána Bosca
Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach
Gymnázium M. Kováča, B. Bystrica
Gymnázium M. R. Štefánika, Košice
Gymnázium Mateja Korvína Veľký Meder
Gymnázium Pierra de Coubertina
Gymnázium Považská Bystrica
Gymnázium Púchov
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča
Gymnázium sv. Moniky, Prešov
Gymnázium Štefana Moyzesa, Moldava n. Bodvou
Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa
Gymnázium v Nových Zámkoch
Gymnázium v Šahách
Gymnázium v Šuranoch
Gymnázium v Topoľčanoch
Gymnázium v Želiezovciach
Gymnázium vo Vrábľoch
Gymnázium, Dominika Tatarku, Poprad
Gymnázium, Kráľovský Chlmec
Gymnázium, Javorová, Spišská Nová Ves
Gymnázium, Konštantínova, Prešov
Gymnázium, Kpt. Nálepku, Sobrance
Gymnázium, Kukučínová, Poprad
Gymnázium, Trebišovska, Košice
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Kežmarok
Hotelová akadémia, Humenné
Katolícka spoj.škola sv.Vincenta de Paul v Leviciach
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, B. Bystrica
Konzervatórium, Timonova, Košice
Obchodná akadémia Považská Bystrica
Obchodná akadémia Púchov
Obchodná akadémia v Šuranoch
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Obchodná akadémia v Topoľčanoch
Obchodná akadémia v Leviciach
Obchodná akadémia v Zlatých Moravciach
Obchodná akadémia, Banská Bystrica
Obchodná akadémia, Komenského, Trebišov
Obchodná akadémia, Murgašova, Poprad
Obchodná akadémia, Stocklova, Bardejov
Obchodná akadémia, Volgogradská, Prešov
Obchodná akadémia, Watsonová, Košice
Premonštrátske gymnázium, Kováčska, Košice
Prvé Slovenské Literárne Gymnázium Revúca
SOŠ Hotelových služieb a obchodu, B.Bystrica
SOŠ Hotelových služieb a obchodu, Zvolen
SOŠ Technická Zvolen
SOŠ Technická Zvolen
Spojená kat. škola sv. F. Assiského Ban. Štiavnica
Spojená škola-Obchodná akadémia, Modrý Kameň
Spojená škola Nováky
Spojená škola Partizánske
Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bratislava
Spojená škola T. Ševčenka, Prešov
Spojená škola, Rimavská Sobota
Spojená škola, Štefánikova, Bardejov
SPŠ Dopravná Zvolen
Stredná odborná škola Bánovce nad Bebravou
Stredná odborná škola Emila Belluša
Stredná odborná škola Handlová
Str. odb.šk. hotel.služieb a obch.v Nových Zámkoch
Stredná odborná škola Obchodu a služieb Krupina
Str. odborná škola obchodu a služieb v Komárne
Str. odb. šk. obchodu a služieb, Mierová, Humenné
Str. odb. škola obchodu a služieb, Žiar nad Hronom
Str. odb. šk. obch. a služieb v Zlatých Moravciach
Str. odb. šk. podnikania, Sídl. Dukl. hrdinov, Prešov
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb
na vidieku v Leviciach
Stredná odborná škola Považská Bystrica
Stredná odborná škola Púchov
Str. odb. škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica
Stredná odborná škola technická v Tlmačoch
Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch
Str. odb. škola technická, Levočská, Stará Ľubovňa
Stredná odborná škola v Hurbanove
Stredná odborná škola v Kalnej nad Hronom
Str. odb. škola zdravotnícka v Nových Zámkoch
Str. odborná škola, A. Dubčeka, Vranov nad Topľou
Str. odborná škola, Hlavná, Moldava nad Bodvou
Stredná odborná škola, Hlohovec
Stredná odborná škola, Hnúšťa
Stredná odborná škola, Jarmočná, Stará Ľubovňa
Stredná odborná škola, Komenského, Lipany
Stredná odborná škola, Košická, Prešov

Str. odb. škola, Rákocziho, Kráľovský Chlmec
Stredná odborná škola, Tisovec
Stredná odborná škola, Tornaľa
Stredná odborná škola, Žarnovica
Stredná pedagogická škola, Bottova, Levoča
Str. priemyselná škola dopravná, Hlavná, Košice
Stredná priemyselná škola Myjava
Stredná priemyselná škola Považská Bystrica
Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove
Str. priem. šk. strojnícka a elektrotechnická v Nitre
Stredná priemyselná škola, Trnava
Stredná priemyslená škola dopravná, Trnava
Str. umelecká škola, Slavkovská, Kežmarok
Stredná zdravotná škola, Kukučínová, Košice
Stredná zdravotná škola, Moyzesova, Košice
Stredná zdravotná škola,Moyzesova, Košice
Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica
Str. zdrav. šk. sv. Bazila Veľkého, Prešov
Stredná zdravotnícka škola v Dunajskej Strede
Stredná zdravotnícka škola, Levočská, Poprad
Stredná zdravotnícka škola, Nám. 1 mája, Rožňava
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova, Prešov
Stredná zdravotnícka škola, Trnava
Súkr. SOŠ Podnikania Zvolen
Súkr.SOŠ Technická Žiar nad Hronom
Súkromná hotelová akadémia, Volgogradská, Prešov
Súkromná obchodná akadémia v Štúrove
Súkromná SOŠ, Revúca
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS v Nitre
Súkromná stredná odborná škola Revúca
Súkr.str. odb. škola s vyuč. jazykom maď. v Kolárove
Súkr. stredná odborná škola, Biela Voda, Kežmarok

Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká, Košice
Súkromná stredná odborná škola, Sládkovičovo
Súkromná stredná umelecká škola v Nitre
Súkromná stredná umelecká škola, Hodruša- Hámre
Súkromná základná škola BESST, Trnava
Súkromné billinguálne gymnázium, Galanta
Súkromné Gymnázium Kremnica
Súkromné Gymnázium Poltár
Súkromné gymnázium, Lučenec
Súkr. tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Trnava
Školský internát Trenčín
Športové gymnázium, Trieda SNP, Košice
Základná škola Alexandra Dubčeka, Bratislava
Základná škola Škultétyho v Nitre
Základná škola v Dvoroch nad Žitavou
Základná škola Vajanského, Skalica
ZSŠ hotelových služieb a obchodu, Školská, Michalovce
Obchodná akadémia, Hrobáková, Petržalka,
Gymnázium Juraja Hronca, Bratislava
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
Obchodná akadémia, Račianská,Bratislava
Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerová, Senec,
Spojená škola SOŠ, ul. SNP, Ivanka pri Dunaji
SÚŠ, Sklenárová, Bratislava
Stredná odborná škola, Kysucká, Senec
SOŠ podnikania, Strečianska, Bratislava
Gymnázium Ivana Horvátha, ružinov, Bratislava
Gymnázium Ladislava Sáru, Karlová Ves, BA
Hotelová akadémia, Mikovíniho, Nové mesto v BA
Obchodná akadémia, Dudová, Petržalka, BA
SoŠ Chemická, Vlčie Hrdlo, Bratislava
Súkromná stredná umelecká škola, Ivánska cesta

Ďakujeme partnerom za poskytnuté služby:
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Ďakujeme partnerom za materiálne dary a služby:

Ďakujeme marketingovým partnerom:
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Ďakujeme partnerským organizáciam:

Active life, n.o.
Advokátska kancelária Granec &
Grancová
Advokátska kancelária JUDr. Zoltán
Koreň, Košice
Arcibiskupstvo Bamberg, Nemecko
Banskobystrický samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Centrum pre rodinu Nitra
Congregatio Jesu
ČH HORNETS Košice
Detská organizácia FRIGO
Dominikánsky konvent Košice
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre
Farnosť sv. Cyrila a Metoda, Detroit,
USA
Farnosť Svätej rodiny, Linden, USA
Fórum riaditeľov a zamestnancov
detských domovov
Fórum života
Generálny konzulát SR v Užhorode
Gréckokatolícke arcibiskupstvo
Prešov
Hodina deťom
Honorárny konzulát Tureckej republiky
Charita ČR - Oblastní charita Znojmo
Ing. Andrea Turčanová, primátorka
mesta Prešov
Ing. Jozef Pavlo, PhD. s rodinou z
Košíc
Ing. Vladimír Turlik
JUDr. Milan Szőllőssy s rodinou
Kancelária predsedu NR SR
KaSS - Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
Katedra prenatálnej a perinatálnej
medicíny, psychológie a sociálnych
vied VŠZaSP sv. Alžbety
Katolícka univerzita v Ružomberku
Katolícke hnutie žien Slovenska
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“

Kirche in Not
Košická arcidiecéza
Košická eparchia
Krajský súd v Košiciach
Magistrát hlavného mesta Bratislava
Materské centrum Budatko
Mesto Banská Bystrica
Mesto Košice
Mesto Nitra
Mesto Prešov
Mesto Prievidza
Mesto Ružomberok
Mesto Trnava
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Mons. Bernard Bober, arcibiskup –
metropolita
Mons. Ján Babjak, SJ, arcibiskup metropolita
Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup
Mons. Milan Chautur, CSsR, vladyka
Mons. Milan Lach SJ, prešovský
pomocný biskup
Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský
biskup
MUDr. Renáta Lenártová, námestník
primátora mesta Košice
MUDr. Richard Raši, primátor mesta
Košice
Nadácia Allianz
Nadácia DeDo
Nadácia ESET
Nadácia Pontis
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia Volkswagen
NDS
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Nitriansky samosprávny kraj
Oáza - nádej pre nový život, n.o.
Obec Jasov
Otto Brixi, poslanec NR SR
Peter Kavčák
Peter Frič
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrDs.
Dr.h.c. mult.
Rád Premonštrátov - Opátstvo Jasov
Renovabis
Rímskokatolícka cirkev - Biskupstvo
Banská Bystrica
Saleziáni don Bosca
Spoločnosť Ježišova na Slovensku
St. Norbert Abbey Augustine Stewardship Fund Trust
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Trnavský samosprávny kraj
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Čadca
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dolný Kubín
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Liptovský Mikuláš
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Martin
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Námestovo
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Ružomberok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Žilina
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Nitra
Úrad vlády SR
Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny
Vojčík & Partners, s.r.o.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.
Žilinský samosprávny kraj
VÚC Žilina

Ekonomický audit

50

Ekonomické výsledky
Prímy za rok 2015 ( v EUR)
Prijaté príspevky z verených zbierok

59880,95

Príspevky z podielu zaplatených daní (1,5%, 2%, 3%)

168438,52
33736,76

Príspevky od fyzických osôb

151609,96

Príspevky od právnických osôb a organizácií
Príjmy z účastníckych poplatkov zo vzdelávacích a odborných
podujatí

68142,48

Dotácie
(VÚC, MESTÁ, ÚPSVaR, MK SR, MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR, UV SR,
zahraničné projekty, FSR, Fórum života, Nadácia SLSP, Nadácia VW,
Východoslovenská energetika, Nadácia Pontis a iné organizácie)
Ostatné príjmy
(úroky, ostatné výnosy, príspevky za poskytnuté služby, predaj
publikácií, príjmy z reklamy)

648401,67

102183,13

1232393,47

Prímy celkom

80262,78

Výsledok hospodárenia

Štruktúra príjmov za rok 2015
Prijaté príspevky z verených zbierok

8%

5%

Príspevky z podielu zaplatených daní (1,5%, 2%,
3%)
14%
Príspevky od fyzických osôb

3%

12%

53%
5%
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Príspevky od právnických osôb a organizácií

Príjmy z účastníckych poplatkov zo vzdelávacích
a odborných podujatí

Dotácie
(VÚC, MESTÁ, ÚPSVaR, MK SR, MPSVaR SR,
MŠVVaŠ SR, UV SR, zahraničné projekty, FSR,
Fórum života, Nadácia SLSP, Nadácia VW, Vý
Ostatné príjmy
(úroky, ostatné výnosy, príspevky za poskytnuté
služby, predaj publikácií, príjmy z reklamy)

Ekonomické výsledky
Náklady za rok 2015 ( v EUR)
Výdavky spojené s organizovaním podujatí a programov pre rodiny
a deti (stravovanie, ubytovanie, cestovné, pracovné pomôcky)

214363,31

Budovanie centrier pre rodiny a deti a ich prevádzka
(nákup stavebného materiálu, nájomné, energie, údržba)

129693,9

Poskytnuté príspevky
(fyzickým osobám, organizáciám, SOS výpomoc pre rodiny a deti,
podpora vzdelávania)

129481,8

Výdavky spojené s organizovaním vzdelávacích aktivít, konferencií,
seminárov
(stravovanie, ubytovanie, cestovné a lektorné)
Mzdové náklady za služby pre rodiny a deti
(sociálne poradenstvo, terénna soc. práca, sprevádzanie, služby
psychológa a iné)
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie, sociálne náklady

121489,2

293541,86
98860,53

Náklady súvisiace so službami pre rodiny a deti
(telekomunikačné náklady, cestovné, PHM, poštovné, právne a
notárske služby, ekonomické služby, kancelárske potreby,
nájomné, energie, údržba majetku, odborná literatúra)

111206,9

Propagácia projektov, osvetové kampane, tlač knihy a publikácií

26006,57

Dane, poplatky
(bankové poplatky, členské poplatky, poistenie)

15220,21

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

12266,41
1152130,69

Štruktúra výdavkov za rok 2015
2%
3%

1%

Budovanie centrier pre rodiny a
deti a ich prevádzka
(nákup stavebného materiálu,
nájomné, energie, údržba)

14%

12%

14%
10%

13%

31%

52

Poskytnuté príspevky
(fyzickým osobám, organizáciám,
SOS výpomoc pre rodiny a deti,
podpora vzdelávania)

Výdavky spojené s
organizovaním vzdelávacích
aktivít, konferencií, seminárov
(stravovanie, ubytovanie,
cestovné a lektorné)

