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Spoločnosť priateľov 
detí z detských domovov 
Úsmev ako dar 
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 Výročia sú udalosti, pri ktorých človek 
rekapituluje, hodnotí to minulé a hľadá vý-
chodiská pre to budúce. Rok 2017 sa niesol  
v znamení 35. výročia pomoci deťom 
v detských domovoch na Slovensku. Pred  
35 rokmi to bola len myšlienka pomoci 
opusteným deťom. Spoločnosť priateľov 
detí z detských domovov Úsmev ako dar 
dnes realizuje svoju víziu „Aby každé dieťa 
malo rodinu” programovo a odborne.
Plnohodnotné a harmonické detstvo v kru-
hu rodiny je nezastupiteľnou hodnotou ako 
pre každé dieťa, tak pre celú spoločnosť. 
Táto hodnota si zaslúži našu ochranu a deti, 
ktorým ju nemôžu sprostredkovať vlastní 
rodičia, si zaslúžia našu podporu. Pre nás 
je dôležité každé jedno dieťa. Staráme sa 
o to, aby sa mohli rozvíjať a mali okolo seba 
ľudí, ktorým na nich skutočne záleží. Len 
tak raz budú schopní založiť si vlastnú ro-
dinu a viesť plnohodnotný život. Programy 
spoločnosti Úsmev ako dar vznikli a trvajú 

práve preto, aby im túto podporu dlhodo-
bo prinášali. Sme priatelia detí z detských 
domovov, náhradných rodín a ohrozených 
rodín. 
Odvážna vízia je ako snehová guľa. Neustá-
le na seba nabaľuje nové myšlienky, projek-
ty a ľudí. Čím viac zanietených ľudí na seba 
nabalíme, tým viac dokážeme meniť veci 
k lepšiemu. A o to nám ide celých 35 rokov.   
Na záver by som sa rád úprimne poďako-
val všetkým tým, ktorí s nami už 35 rokov 
spolupracujú pri napĺňaní motta „aby každé 
dieťa malo rodinu“. Bez ich nezištnej a obe-
tavej pomoci by sme nemohli robiť to, čo 
robíme a neboli by sme tam, kde sme. Aj 
vďaka Vám – našim dobrovoľníkom, partne-
rom, spolupracovníkom, podporovateľom, 
zamestnancom štátnej a verejnej správy, 
mediálnym partnerom a sponzorom môže-
me byť priateľmi detí, najpodstatnejšie a to 
je bezpečie vlastnej rodiny.

Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
Predseda Spoločnosti 
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Fakty o deťoch, ktoré sú mimo rodiny  
a v detských domovoch (DeD)
 
•  k 1. 1. 2017 bolo na Slovensku  

1 058 300 detí
•  mimo rodiny vyrastalo 14 042 detí  

(1,32 %)
•  v náhradnej rodinnej starostlivosti bolo 

8 902 detí
•  vo všetkých typoch ústavnej starostli-

vosti vyrastalo 5140 detí
 –   z nich v detských domovoch bolo 

4622 detí (z nich bolo 334 mladých 
dospelých)

 –   5 % z nich sa podarilo v roku 2015 
vrátiť späť do vlastnej rodiny

•  na Slovensku je 91 detských domovov 
(z toho 66 štátnych)

•  v roku 2017 bolo vyňatých  
cca 2000 detí z rodín 

•  priemerný vek detí v detských  
domovoch bol 8,87 roka

•  priemerný vek detí vyňatých z rodín  
bol 5,84 roka

 –   len 15,4 % detí v DeD nemá  
súrodencov (4 a viac súrodencov 
má 36,4 % detí v DeD)

Rodičia, ktorí majú vyňaté deti, z nich:

•  35 % sa nechcelo o deti postarať
•  14,21 % sa nemohlo o deti postarať
•  50,78 % sa nevedelo o deti postarať

Narastá rezignácia rodičov

• Pri vynímaní detí z rodín protestuje
 len 22 % rodičov

 Napriek všetkému by sa viac ako 56 % 
detí mohlo vrátiť do svojich vlastných rodín, 
ak by s ich rodinami niekto systematicky 
pracoval.

 Rob Van Pagée, ktorý v Holandsku 
zaviedol úspešný model práce s rodinou 
Stretnutie rodinného kruhu a pomáha ich 
implementovať vo viacerých európskych 
krajinách, aj na Slovensku: 

„Celosvetovo sa neustále potvrdzuje, že 
najdôležitejšou podmienkou úspechu pri 
práci s ohrozenými rodinami je kvalita  
vzťahu medzi rodinou dieťaťa a zodpoved-
nými profesionálmi.“ 
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 Spoločnosť priateľov detí z detských 
domovov Úsmev ako dar je najstaršou 
a najväčšou mimovládnou organizáciou  
pôsobiacou v oblasti náhradnej starostli-
vosti a pomoci krízovým rodinám. Zameria-
va sa na podporu a rozvoj detí v detských 
domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, 
vzdelávanie a sprevádzanie náhradných  
rodín a pomoc mladým dospelým po  
odchode z detského domova. 

 Svoju víziu „...aby každé dieťa malo  
rodinu“ prakticky a odborne presadzuje už 
26 rokov. Prvoradým záujmom organizácie 
Úsmev ako dar je skvalitniť život detí v ohro-
zených rodinách a náhradnej starostlivosti, 
o čo sa usiluje ako na individuálnej, tak na 
celospoločenskej úrovni.
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 Sme presvedčení, že dieťa potrebuje pre 
zdravý psycho-sociálny vývoj prostredie 
úplnej rodiny s otcom a mamou. Len tak 
môže naplniť svoje potreby a zažiť bezpečnú  
vzťahovú väzbu, ktorá je základom kvality 
neskorších vzťahov a komunikácie. Stabil-
né a priaznivé rodinné prostredie dokáže 
adekvátne rozvíjať osobnosť dieťaťa, zveľa-
diť jeho potenciál a pripraviť ho na vstup do 
širšieho sociálneho kontextu. 

 Za primárny záujem dieťaťa považuje-
me možnosť vyrastať vo vlastnej funkčnej 
rodine s otcom a mamou. Ak dieťa takúto  
možnosť nemá, je preňho najvhodnejším 
riešením vyrastať u príbuzných. V prípade,  
že nie je reálna ani táto možnosť, môže 
pôvodnú rodinu zastúpiť náhradná rodina  
vo forme osvojenia alebo pestúnstva.  
Pokiaľ sa nedarí naplniť ani túto alternatívu,  
je potrebné pre dieťa zabezpečiť starostli-
vosť zariadenia, ktoré preňho vytvorí pros-
tredie čo najviac pripomínajúce to rodinné. 

 Najlepší záujem dieťaťa chceme chrániť 
od jeho počatia až po dospelosť.
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 Pracujeme s ohrozenými rodinami,  
v ktorých môže dôjsť k vyňatiu dieťaťa,  
a s rodinami, v ktorých už k vyňatiu došlo. 
Považujeme za kľúčové zachovať integritu 
a kontinuitu života dieťaťa. Preto sa usilu-
jeme, aby deti nemuseli svoje rodinné pro-
stredie vôbec opúšťať, alebo aby sa doňho 
mohli čím skôr vrátiť. 

 Pripravujeme a sprevádzame náhrad- 
ných rodičov. Vedieme ich k porozume-
niu potrieb, skúseností a pocitov detí, 
ktoré stratili svoje pôvodné zázemie.  
Rozvíjame ich rodičovské zručnosti a pod-
necujeme ich k bezpodmienečnému prija-
tiu, ako aj k úcte a rešpektu voči biologickej 
rodine detí. 

 Staráme sa o deti v detských domo-
voch. Rozvíjame ich osobnosť, prostredníc-
tvom Anjelského programu im ponúkame 
priateľské väzby a motivujeme ich k tomu, 
aby sa venovali zmysluplným činnostiam – 
štúdiu, umeniu a športu. Organizujeme pre 
nich vzdelávacie aktivity a rozvojové poby-
ty. Spájame súrodencov, ktorí v systéme 
náhradnej starostlivosti vyrastajú oddelene. 

 Staráme sa o deti z náhradných 
a ohrozených rodín. Organizujeme pre 
ne pobyty a aktivity, ktoré do ich detské-
ho sveta vnášajú pozitívne zážitky. Len tie 
dokážu vyvážiť bolestné skúsenosti straty 
a strádania, ktorými tieto deti častokrát pre-
šli, a znovu v nich obnoviť dôveru. 

 Poskytujeme pomoc a poradenstvo 
mladým dospelým po ukončení ústavnej 
starostlivosti. Sme im oporou v náročnom 
procese osamostatňovania sa a začlenenia 
do spoločnosti.  
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 Prevádzkujeme centrá pre obno-
vu rodiny Dorka, domovy na polceste,  
komunitné centrá a nízkoprahové kluby. 
V spolupráci s nadáciou DeDo budujeme 
celoslovenskú sieť sociálnych zariadení, 
v ktorých nájdu dočasný domov a odbornú 
asistenciu rodiny s deťmi a mladí dospelí po 
odchode z detských domovov. 

 Vzdelávame a supervidujeme dobro-
voľníkov pre prácu s deťmi. 
Dbáme na to, aby všetky deti z domovov 
mali vedľa seba blízku podpornú osobu. 
Vzhľadom na to, že ich vnútorný svet je 
poznačený traumou odlúčenia, staráme  
sa o kvalitnú prípravu dobrovoľníkov.

 Sieťujeme a vzdelávame odbor- 
níkov. Vytvárame priestor pre odbornú  
diskusiu a výmenu informácií z viacerých 
vedných  a kompetentných oblastí, čo pre-
hlbuje poznanie problematiky a odbornosť 
tých, čo sa o deti starajú. 

 Realizujeme výskumy a vyvíjame 
koncepčnú činnosť, ktorá podnecuje 
zmeny legislatívneho rámca s priamym  
dopadom na sociálne prostredie detí. 
Našou snahou je zlepšovať starostli-
vosť o dieťa a rodinu aj úpravou právnych  
noriem a predpisov.

 Robíme osvetu. Otvorene komunikuje-
me o problematike náhradnej starostlivos-
ti, robíme osvetu a otvárame spoločenskú  
debatu. Snažíme sa vykoreniť vžité pred-
sudky a ukázať situáciu opustených detí 
v pravdivom svetle. 

 Rozvíjame poznatky o význame  
ranného detstva pre budúci život dieťaťa 
v spolupráci s Katedrou prenatálnej a peri-
natálnej medicíny, psychológie a sociálnych 
vied Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety. 

To všetko robíme v zmysle Deklarácie  
ľudských práv dieťaťa, Dohovoru o právach 
dieťaťa a v zmysle Charty práv rodiny. 
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 Spoločnosť Úsmev ako dar uznáva 
a rešpektuje dôstojnosť každého človeka, 
a to od jeho počatia. Pri svojich aktivitách 
má vždy na zreteli najvyšší záujem dieťaťa. 
Rodinu chápe ako prirodzené prostredie  
pre život dieťaťa, a nezabúda ani na  
význam širšieho príbuzenstva. S veľkou  
úctou pristupuje k ľuďom, ktorí sa starajú 
o dieťa mimo biologickej rodiny a napĺňa-
jú jeho potreby. Rešpektuje právo dieťaťa 
spolupracovať na rozhodnutiach, ktoré sa 
ho bytostne týkajú. Váži si všetkých svojich 
členov, zamestnancov a dobrovoľníkov. 
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Ing. Eva Bodnárová; výkonná riaditeľka 
spoločnosti:

„V roku 2017 sme 35. krát upriamili pozor-
nosť verejnosti na problemetiku detí v ná-
hradnej starostlivosti formou Vianočného 
benefičného koncertu Úsmev ako dar, ktorý 
mal 35. výročie. Sme hrdí, že myšlienka or-
ganizovať takéto podujatie vzišla z podnetu  
bývalého domováka z detského domova  
v Holíči. Ja osobne sa veľmi teším, že už viac 
ako 20 rokov som súčasťou veľkej mozaiky 
pomoci týmto deťom a že som mohla stáť 
pri veľkých systémových zmenách, vďaka 
ktorým sa dnešní domováci majú omno-
ho lepšie ako domováci pred 35 rokmi.  
Uvedomujem si, že by sme to sami ne-
dokázali. Moja úprimná vďaka preto patrí 
všetkým našim dobrovoľníkom, partnerom  
a spolupracovníkom, ale i našim rodinám za 
ich podporu a pochopenie pre našu misiu.“ 
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 Ohrozené môže byť len to, čo je vzácne. 
Platí to o živočíšnych druhoch, prírodných 
zdrojoch i o rodine. A rovnako ako mno-
hé iné vzácne veci, aj rodina býva občas  
krehká. Je príliš zaneprázdnená, príliš pod 
tlakom, príliš vyčerpaná... Hľadá rovnová-
hu, no nevie, čoho sa zachytiť. V tej chvíli je 
dôležité byť takejto rodine nablízku. Pomôcť 
jej to „veľké sústo“, pred ktorým stojí, roz-
členiť na menšie a krok za krom ju viesť späť 
k samostatnosti. Spolupracujeme s mnohý-
mi o hrozenými rodinami a pri každej si uve-
domujeme jej nesmiernu hodnotu. V čom 
spočíva? V tom najcennejšom uprostred. 
V dieťati, ktoré je na ňu odkázané a ktoré 
potrebuje jej starostlivosť a ochranu. Bez 
nej by sa jeho život začal uberať úplne iným 
smerom. Ťažším, osamelejším a oveľa zlo-
žitejším. Preto je také nesmierne dôležité 
chrániť rodinu. Pretože rodina chráni dieťa. 

Služby, ktoré poskytujeme:
 
 Terénna sociálna práca
Pracujeme s ohrozenými rodinami v ich 
vlastnom prostredí a systematickou sta-
rostlivosťou tak predchádzame krízovými 
situáciám.
 Stretnutia rodinného kruhu
Realizujeme stretnutie širokej rodiny a blíz-
kych osôb, ktorých cieľom je zmobilizovať 
prirodzenú podpornú sieť okolo dieťaťa.
 Poradenstvo a sprevádzanie
Poskytujeme klientom poradenstvo, dlho-
dobé sprevádzanie a asistenciu pri mana-
žovaní ich pracovného a rodinného života. 
 Krízová intervencia
Stojíme pri rodinách v krízových situáciách 
a aktivujeme ich sily a zdroje nevyhnutné  
na prekonanie nepriaznivého stavu. 
 Nízkoprahové centrá;
Prevádzkujeme denné centrá pre deti z níz-
kopodnetného sociálneho prostredia, kde 
môžu tráviť svoj voľný čas konštruktívne. 
 Pobytové podujatia pre deti z ohroze-
ných, náhradných a profesionálnych rodín
Realizujeme pobyty pre deti so špecific-
kým programom posilňujúcim ich pozitívne 
schopnosti a modely správania sa. 
 Konkrétna pomoc rodinám
V naliehavých prípadoch vieme rodinám 
ponúknuť pomocnú ruku aj konkrétnou,  
adresnou pomocou.
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V roku 2017 sme pomohli rodinám: 

Príbeh ohrozenej rodiny

 Naša spolupráca s rodinou pani  
Katky sa začala vo chvíli, keď už pohár, 
takpovediac, pretiekol. Dve zo štyroch detí 
boli kvôli vymeškaným hodinám umiest- 
nené v liečebno-výchovnom sanatóriu a ro-
dine každú chvíľu hrozilo deložovanie. Nič 
povzbudivé. Pani Katke sa situácia zdala 
natoľko bezvýchodná, že to jednoducho 
vzdala. Nemala už silu ani chuť nič pod-
nikať. Až po našej intervencii sa nám ju 
podarilo presvedčiť, že to ešte stojí za 
to. Kvôli deťom, aj kvôli nej samej. Počas 
prvých troch mesiacov sprevádzania rodiny 
sa toho zmenilo veľa. Pani Katka sa zaevi-
dovala na úrade práce, pomohli sme jej vy-
baviť sociálne dávky a zdravotné poistenie. 
To bolo predpokladom pre to, aby si našla 
stále zamestnanie ako opatrovateľka. Ani 
pravidelný príjem však nestačil na pokrytie 
dlhu na nájomnom. Aby sme vyriešili aj  
tento problém, museli sme do osudu rodiny 
zaangažovať nielen ďalších príbuzných, ale 
aj úrady. S bytovým úradom sme sa dohod-
li na splátkovom kalendári a dvoch členov 
rodiny, ktorí s pani Katkou obývali byt, sme 
požiadali, aby sa na chode domácnosti  
podieľali aj finančne. Keď sa teda deti vrátili 
zo sanatória, vrátili sa „do svojho“. Z naj- 
horšieho bola rodina vonku. Jej situácia nie 
je ani dnes ľahká, no už im aspoň nehrozí to 
najhoršie. Že kvôli nevyužitým a opusteným 
šancám stratia jeden druhého. Aby ich pani 
Katka využila, potrebovala LEN postrčiť.  
Niekedy stačí LEN... a veci sa dajú do  
pohybu. 

Stretnutie rodinného kruhu

 Stabilným prvkom v našej práci s bio-
logickými rodinami je Stretnutie rodinného 
kruhu (SRK). V tomto modeli práce s rodi- 
nou je hlavným aktérom samotná rodina. 
Práve ona najlepšie pozná svoju situáciu 
i svoje možnosti. Prístup SRK využíva  
potenciál širokej rodiny a dieťaťu blízkych 
ľudí, rozširuje okolo neho kruh bezpečia 
a iniciuje ozdravný proces v rodinnom  
systéme. Všetci zaangažovaní prebera-
jú svoj podiel zodpovednosti na napĺňaní  
potrieb dieťaťa pri tvorbe plánu pomoci.  

Počet rodín Počet detí 
v rodinách

Počet po-
radenstiev

Bio-
logické 
rodiny

419 1045 9295

Úloha ochrany a starostlivosti o dieťa tak zos-
táva v kompetencii rodiny, ktorej prirodzene 
náleží. Skúsenosti a výskumy u nás i v zah-
raničí ukázali, že tento systém práce so 
širokou rodinou prináša pozitívnu zmenu  
až 80 % rodinám, ktoré SRK absolvovali. 

Príbeh rodiny, ktorej pomohol SRK 

 Malý Mirko vyrastal od narodenia 
u starých rodičov. Mamina sa oňho postarať 
nevládala, no so synom bola v kontakte. 
Keď mal Mirko 3 roky, stará mama vážne 
ochorela a hrozilo, že Mirko bude z rodi- 
ny vyňatý. Vtedy sa vystrašená mamina  
obrátila na jednu z našich pobočiek a my 
sme sa rozhodli zorganizovať SRK. Zišla sa 
na ňom celá široká rodina, takmer 30 ľudí, 
a 2 sociálne pracovníčky miestneho úra-
du. Veľmi zavážilo aj podporné vyjadrenie 
sociálnej pracovníčky úradu práce, ktorá 
rodine odporučila ponechať starostlivosť 
o Mirka starým rodičom pokiaľ to pôjde. 
Lenže práve v tom bol ten háčik. Pokiaľ to 
pôjde? To nikto nedokázal odhadnúť, a tak 
bolo potrebné pripraviť sa aj na situáciu, 
keď už to ďalej nepôjde. Každý z Mirkovej 
rodiny mal svoje obmedzenia – zdravotné, 
finančné, materiálne, no spolu dokázali 
zostaviť plán, v ktorom sa každý ujal určitej, 
hoci aj malej povinnosti. Starej mame  
i mame malého Mirka veľmi odľahlo, keď 
z úst Mirkovho strýka počuli, že v prípade 
potreby sa oňho postará on. Jasné rozdele-
nie kompetencií všetkým pomohlo vydých-
nuť si a striasť zo seba bremeno strachu  
o dieťa. Od tohto SRK-u už uplynul nejaký 
čas a z rodiny i od sociálnych pracovníčok 
prichádzajú samé pozitívne správy. Stará 
mama sa zo svojej choroby napokon zota-
vila a Mirko naďalej vyrastá u nej. Mamina 
ho pravidelne navštevuje a obe sa môžu 
spoľahnúť na podporu príbuzných. Ešte 
vždy sa v rodine z času na čas vyskytnú 
problémy, no s tými si už dokáže pružne, 
a hlavne samostatne poradiť. 
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 Sú deti, ktorých sa vlastní rodičia  
z rôznych dôvodov vzdali. A sú rodičia,  
ktorým sa nepošťastilo mať vlastné deti, 
alebo ich majú, no v ich domove a srdci 
zostalo ešte miesto pre ďalšie. To je šanca 
spojiť dva dielce jednej skladačky. No pred-
tým, než sa tak stane, si potrebujeme byť 
istí, že dieťa zverujeme rodičom, ktorí sú na 
to pripravení. A to predovšetkým znamená, 
že sú schopní porozumieť jeho skúsenosti 
a „boľačkám“. Že vedia o situáciách, ktoré 
môžu nastať, aj to, ako ich zvládať. Všet-
ko toto učíme náhradných rodičov v našom 
zážitkovom vzdelávacom programe PRIDE. 
Ale pripraviť sa dá len do istej miery. Pre-
to náhradným rodičom poskytujeme nielen 
vzdelávanie, ale aj celoživotné sprevádza-
nie. Náhradná rodina je vždy až tá druhá  
v poradí. No ak vlastná zlyhala, môže sa 
práve ona stať prostredím vzájomného  
pochopenia a lásky. Môže sa stať ozajstnou 
rodinou.

Služby, ktoré poskytujeme:

 Vzdelávací program PRIDE
Zážitkový vzdelávací program pre náhrad-
ných rodičov, ktorý im sprostredkuje výhľad 
do životnej situácie opusteného dieťaťa 
a vybaví ich potrebnými kompetenciami na 
jeho prijatie. 

 Poradenstvo a dlhodobé sprevádzanie
Pomáhame rodinám zvládať náročné situ-
ácie a ponúkame im oporu v záťažových  
obdobiach počas celého procesu náhrad-
nej starostlivosti.Pr
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Počet rodín Počet detí 
v rodinách

Počet po-
radenstiev

Náhradné 
rodiny 228 273 2767

V roku 2017 sme ukončili 8 prípravných 
výcvikov PRIDE pre 104 náhradných 
a profesionálnych rodičov.

Postrehy náhradných rodičov:

„Som rada, že sme absolvovali prípravu,  
ktorá nám otvorila oči a naučila nás ako 
máme dávať viac a viac lásky.“  

Andrea a Alexis, 37 a 42 rokov

„Celý kurz ste viedli veľmi zaujímavo,  
s ľahkosťou a s humorom. Tak, ako sa mi 
naň spočiatku veľmi nechcelo, brala som ho 
trochu ako nevyhnutné zlo, vďaka vám som 
sa nakoniec tešila na každé stretnutie. Naj-
viac sa mi páčili reálne zážitky a skúsenosti. 
Boli veľmi inšpiratívne a podnecujúce.“ 

Mirka, 40 rokov

„Tento kurz mi pomohol utvrdiť sa v tom, či 
sa na to ozaj cítim, či chcem ísť do toho, 
obetovať kus svojho komfortu pre cudzie 
dieťa.“ 

Katarína, 33 rokov

„Musím povedať, že len zriedkavo stretá-
vam ľudí, ktorí berú svoju prácu s takým 
nasadením, je to pre vás skôr poslanie ako  
zamestnanie. Do budúcna vám prajem,  
aby vám naďalej vydržala pozitívna energia 
pri úlohách, ktoré robia svet detí farebnej-
ším.“ 

Martina, 41 rokov

„Chcem sa vám poďakovať za snahu po-
môcť nám pochopiť a porozumieť vnímaniu 
života očami dieťaťa, aké sú jeho potreby, 
túžby, emócie, snaha stať sa členom rodiny, 
byť jej súčasťou.“ 

Roman, 43 rokov

„Tých pár stretnutí vnímam ako veľmi  
obohacujúce, kde som mohol nazrieť do  
zákutí hlavne detskej mysle a duše. Najviac 
vo mne zarezonovala jedna myšlienka, keď 
na otázku „prečo to robíte?“ bola odpoveď 
„lebo títo ľudia a ich deti budú chodiť po 
tých istých uliciach ako moje deti“. Áno, 
nikto nie je ostrovom a každá akcia vyvolá 
reakciu.“ 

Michal, 37 rokov

 Psychologická pomoc
V prípade potreby posilňujeme náhradných 
rodičov a ich deti aj formou psychologické-
ho poradenstva.

 Nadstavbové vzdelávanie
Ďalšie vzdelávacie moduly programu  
PRIDE pre špecifické výchovné oblasti 
a skupiny detí s osobitým znevýhodnením. 

 Kluby náhradných rodín
Svojpomocné kluby facilitované našimi 
odborníkmi, kde náhradní rodičia nájdu 
podporu i pocit spolunáležitosti. Kluby  
prevádzkujeme v Bratislave, Prievidzi,  
Ružomberku a v Košiciach. 

 V roku 2017 sme pomohli náhradným 
rodinám:
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 Staráme sa o to, „...aby každé dieťa 
malo rodinu“. Nie je to len naše motto, je to 
naša práca. Každodenná, náročná, miesta-
mi vyčerpávajúca, miestami radostná. Ale 
aj napriek všetkej našej snahe nedokážeme 
toto predsavzatie naplniť do bodky. Vždy 
tu budú deti, pre ktoré zostane detský do-
mov jediným bezpečným miestom ich det-
stva. Nemalo by to tak byť, ale stáva sa to.  
Bohužiaľ, častejšie, než by sme chceli.  
A práve pre tieto deti sme vytvorili sieť pod-
porných a vzdelávacích programov. Nie je 
to sieť, v ktorej kolíše matka svoje dieťa, 
ale je to aspoň sieť, ktorá zmierni ich bolesť  
a pomôže im rozvinúť ich schopnosti a po-
tenciál. Pracujeme s deťmi, ktoré prišli o to 
najcennejšie. Táto strata ich bude sprevá-
dzať celý život. No napriek tomu môže do 
ich života vstúpiť aj veľa dobrého – priateľ-
stvá, zážitky, pocit prijatia, vzdelanie a chuť 
niečo dokázať. 

 O našej práci s ohrozenými a náhrad-
nými rodinami sme už niečo povedali. 
Spoznáme sa, poskytneme im pomoc či 
podporu, nejaký čas zostaneme v blízkom 
kontakte, a ak všetko klapne, vyprevadíme 
ich na cestu samostatným životom. Sa-
mostatnosť však neznamená odkázanosť  
výlučne na seba. Ku každej ceste patrí  
pomoc – dobrá rada, pohár pramenitej vody 
podaný v pravú chvíľu alebo spoločník, kto-
rý vám na pár krokov odnesie vaše bremeno. 
Aj my sa snažíme byť takým pomocníkom. 
Pre rodičov v ich nepretržitej rodičovskej  
službe, pre deti v ich životnom príbehu  
poznačenom nepriazňou. Každý rok pre 
ne preto usporadúvame podujatia, počas  
ktorých sa im snažíme lepšie porozumieť 
a vybaviť ich potrebnými kompetenciami. 
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Programy a aktivity, ktoré pre deti
robíme

 Dobrovoľnícky Anjelsky program 
Dlhodobý dobrovoľnícky program poskytu-
júci ohrozeným deťom podpornú vzťahovú 
väzbu. 

 Udeľovanie podpory vzdelávania Fon-
du Pipi Dlhej Pančuchy
Program zabezpečujúci finančné prostried-
ky mladým ľuďom z náhradnej starostlivosti, 
ktorí sa rozhodli študovať a naplniť svoje 
profesijné ciele. V roku 2017 boli podporení 
56 z nich. 

 Najmilší koncert roka 
Celonárodná prehliadka umeleckých vystú-
pení detí z detských domovov a náhrad-
ných rodín. Šiestich regionálnych kôl sa 
zúčastnilo spolu 351 detí zo 61 zariadení.  
86 detí z 19 zariadení vystúpilo 8. 6. 2017 
na celoslovenskej prehliadke v Bratislave.  

 Športové hry
Súťaž v atletických,  loptových disciplínach 
a stolnom tenise pre deti z DeD. V zák-
ladných kolách sa do tohto projektu v SR  
zapojilo 720 detí z detských domovov,
v celoslovenskom kole súťažilo 350 detí 
z 48 detských domovov. Vyvrcholením 
siedmych regionálnych a jedného celoslo-
venského kola boli medzinárodné prete-
ky v Českej republike za účasti Slovenska  
a Českej republiky,  kde súťažilo 40 špor-
tovcov zo Slovenska proti Čechom.

 Domovácke kilometre uja Peťa
Regionálne podujatie, ktoré v deťoch for-
muje záujem o šport a zdravé trávenie  
voľného času. Na podujatí sa zúčastnilo 
272 detí z DeD východného Slovenska.

 Maľujeme s úsmevom
Výtvarná súťaž pre deti z detských domo-
vov na tému Vianoce a 4 ročné obdobia 
prebiehala v septembri a októbri 2017.  
Každý rok sa súťaže zúčastní viac ako  
500 detí z DeD z celého Slovenska.

 Olympiáda nízkoprahov
Projekt vnášajúci do rizikového sídliskové-
ho prostredia alternatívny spôsob trávenia 
voľného času. Zábavná športová súťaž pre 
deti z nízkoprahových klubov. Olympiády 
sa zúčastnilo 120 detí zo 8 nízkoprahov 
v Bratislavskom kraji.

 Rozvojové pobyty
Pobyty so špecifickým programom posil-
ňujúcim ich pozitívne schopnosti, a kom-
petencie, podujatia poskytujúce čas na 
sústredenú prácu i nadväzovanie nových 
priateľstiev.
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Pobočka BA TT NR PD BB RK KE a PO Spolu 
aktivít

Jednodňové 
aktivity 143 319 215 265 257 169 88 1456

Viacdňové 
podujatia 5 3 8 14 8 1 3 42

Pobytové  
podujatia 4 1 3 2 6 1 4 21

Pobočka/kraj BA+TT NR TN BB ZA KE a PO

Dátum podujatia 13. 5. 2017 2. 4. 2017 1. 4. 2017 6. 5. 2017 29. 4. 2017 9. 4. 2017

Miesto konania Trnava Nitra Prievidza Zvolen Ružomberok Košice

Pobočka/kraj BA+TT NR TN BB ZA PO KE

Dátum podujatia 10. 5. 2017 11. 5. 2017 1. 6. 2017 26. 5. 2017 25. 5. 2017 31. 5. 2017 30. 5. 2017

Miesto konania DeD Holíč DeD  
Kolárovo

DeD Trenčín 
– Zlatovce

DeD 
Rimavská 
Sobota

DeD
Ružomberok

DeD
Poprad

DeD
Dobšiná

Sumárny počet aktivít, ktoré sme zorganizovali pre deti v roku 2017: 

Prehľad regionálnych kôl Najmilšieho koncertu roka 2017:

Prehľad regionálnych kôl Športových hier pre deti z detských domovov 2017:
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Postrehy detí: 

„Bola to moja prvá lyžovačka a nikdy na ňu 
nezabudnem. Naučila som sa lyžovať a ne-
báť sa ísť na vlek. Veľmi som sa ho bála, 
ale nakoniec som to zvládla, pretože  mi po-
mohli dobrí úsmeváci.“ 

Mária, 7 rokov

„Najviac sa mi páčilo v banskom múzeu. 
Keď budem veľký, chcem pracovať v mú-
zeu, lebo mám rád históriu a chcel by som 
tam veľmi pracovať a starať sa o všetky tie 
veci, ktoré sú tam.“

Ferko, 14 rokov
 
„Neviem povedať, čo sa mi tu najviac páči-
lo. Spolu sme všetko robili, varili, športovali, 
učili sa a aj starali sa o seba. Bola to veľká 
zábava a o rok chcem ísť zase.“

Paťko, 15 rokov 

„Mať rodinu je najväčšie šťastie v živote die-
ťaťa a som rada, že na akcie môžeme chodiť 
všetci súrodenci spolu, lebo to je moja jedi-
ná rodina, ktorú teraz mám.“

Maťka, 16 rokov  



6 7

1 2 3 4 5
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 Mladí dospelí. Tak sa zvykne hovoriť 
mladým ľuďom, ktorí časť svojej minulosti 
strávili v detskom domove a teraz ho majú 
opustiť a osamostatniť sa. Podľa veku 
dospelí naozaj sú. Sú ale na dospelosť  
skutočne pripravení? Nesú v sebe množ-
stvo otázok, od tých osobných kto sú, kto 
boli ich rodičia, kam patria, až po tie prak-
tické kde budú bývať, čo budú robiť. Kto im 
pomôže, ak by náhodou zlyhali? Ako si za-
loží rodinu? S takým nákladom sa nekráča 
ľahko. Navyše, dospelosť týchto detí nepri-
chádza postupne, s rodičovskou podporou 
za chrbtom. Ich dospelosť sa stane zo dňa 
na deň. A hoci sa na ňu pripravovali, takmer 
vždy ich zaskočí. Úsmev im pomáha ten-
to kritický moment zvládnuť. Pracujeme 
s mladými dospelými už pred odchodnom 
s domovov a sme sprievodcami v začiat-
koch ich samostatnosti. Nájdu u nás to, 
čo sa na ulici ťažko hľadá – pomoc a radu 
kompetentného blízkeho.

Služby, ktoré poskytujeme

 SOS program
Program zameraný na vzdelávanie, infor-
movanosť a prípravu mladých dospelých 
do života.

 Iniciatíva Domováci domovákom
Iniciatíva úspešných domovákov posky-
tujúca vzdelávanie a inšpiráciu ďalším  
mladým dospelým. 

 Poradenstvo
V rešpektujúcom vzťahu ponúkame mladým  
dospelým konkrétne poradenstvo, ako po-
stupovať pri riešení ich problémov. 

 Sprevádzanie
Rozvíjame potenciál mladých dospelých 
a ponúkame im vedenie pri postupnom  
nadobúdaní optimálnych sociálnych, pra-
covných a rodinných návykoch. 

 Konkrétna pomoc
Adresná pomoc v naliehavých prípadoch, 
keď „od mála závisí veľa“. 

 Domovy na polceste
V spolupráci s Nadáciou DeDo prevádzku-
jeme zariadenia, kde mladí dospelí nájdu  
dočasné bývanie i potrebnú sociálnu  
asistenciu. 
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Počet 
mladých 

dospelých

Počet detí 
v rodinách

Počet  
poraden-

stiev

Mladí  
dospelí 128 0 1152

Rodiny 
mladých 
dospelých

73 189 596

Iniciatíva Domováci domovákom

 V roku 2013 sa na Úsmeve sformovala  
iniciatíva pod názvom „Domováci do-
movákom“. Ide o zoskupenie úspešných  
mladých ľudí, ktorí kedysi sami vyrastali 
v detskom domove, a teraz majú chuť svoje 
skúsenosti odovzdať ďalej, svojim mladším 
kolegom – deťom z domovov, a poradiť im, 
ako v živote uspieť. Hlavným cieľom Inicia-
tívy je združiť úspešných bývalých domo-
vákov, ktorí chcú pomôcť pri socializácii  
mladých dospelých v detských domovoch 
do bežného života. V roku 2017 sme zrea-
lizovali 4 stretnutia, na každom stretnutí sa 
zúčastnilo 50 mladých dospelých z celého  
Slovenska. Pravidelne 1 krát v mesiaci sa 
v bratislavskom a trenčianskom kraji stretá-
vajú bývalí domováci v rámci svojpomocnej 
skupiny. Postupne sa formuje takáto skupina  
aj v košickom a nitrianskom kraji.
V roku 2017 sme založili Domovácky parla-
ment, ktorý tvoria domováci reprezentujúci  
detský domov vo svojom kraji. Hlavným 
cieľom a náplňou parlamentu je poukázať 
na súčasné problémy a potreby detí v det-
ských domovoch, prezentovať ich na rôz-
nych fórach odbornej i laickej verejnosti  
a ponúkať jej možnosti riešenia. Na pôde 
parlamentu bývalí domováci rozprávajú 
o úskaliach, s ktorými sa po odchode z do-
mova stretli a akým spôsobom ich riešili 
a kto im pri tom pomáhal. Deti v domovoch 
poukazujú na ich aktuálne problémy a po-
treby a učia sa, ako ich zvládnuť a na koho 
sa pritom môžu spoľahnúť. 

V roku 2017 sme pomohli mladým dospelým
a ich rodinám:

Príbeh Ivana

 Ivan (31) patrí k mladým ľuďom, ktorý  
svoju „šnúru“ po detských domovoch  
započal už v dojčenskom veku. No popri 
všetkom nešťastí mal aj on svoj diel šťas-
tia. Predovšetkým v ľuďoch, ktorí mu tým 
či oným spôsobom pomohli. Najskôr to bol 
riaditeľ detského domova, ktorý sa postaral 
o to, aby mohol vyrastať so svojimi súro-
dencami. Potom to bol kamarát zo sused-
stva, ktorý s Ivanom trávil tie bezstarostné 
aj tie ťažšie chvíle. A napokon sa Ivanovým 
šťastím stala jeho priateľka, dnes už man-
želka, s ktorou vychovávajú dve krásne 
deti. Bez tejto pomoci by sa Ivanov život 
zrejme uberal iným smerom, no nestalo 
sa tak, a z Ivana je dnes úspešný mladý 
muž, ktorý dokáže zabezpečiť seba aj svoju  
rodinu. 
Okrem bežných povinností sa Ivan rozhodol  
zobrať na seba aj ďalšiu zodpovednosť  
a zapojiť sa do úsmeváckej iniciatívy Do-
mováci domovákom. Ivan ako koordinátor 
trenčianskeho kraja organizuje stretnutia 
detí od 14 rokov až po vek, kedy mladí ľu-
dia opúšťajú detské domovy. Hovorí s nimi 
o tom, ako si hľadať prácu, ako komuni-
kovať s úradmi, ale aj bežne vo vzťahoch, 
ako zvládať záťažové situácie a ovládať svoj 
hnev. Neponúka im len návody a techni-
ky, ponúka im svoj životný príbeh. A práve 
ten môže zavážiť, keď sa budú ďalší mladí  
dospeli rozhodovať, akou cestou sa vyberú. 
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Prevádzkujeme centrá pre obnovu  
rodiny Dorka, domovy na polceste,  
komunitné centrá a nízkoprahové kluby

 Každý ozdravný proces potrebuje svoj 
čas a priestor. Snažíme sa takýto chrá-
nený priestor vytvárať v prostredí, kde sa 
rodinám s deťmi žije najťažšie. V nesláv-
ne vychýrených štvrtiach, na okrajových  
sídliskách, v sociálnych ubytovniach... Vša-
de tam otvárame kluby a centrá, aby sme 
deťom zo sociálne znevýhodneného pros-
tredia ponúkli pozitívne skúsenosti, žiadu-
ce modely správania sa a podnety pre ich 
zdravý vývin. Iná situácia však nastane, ak 
rodina s deťmi alebo mladí dospelí prídu  
okrem iného ešte aj o strechu nad hla-
vou. Pre taký prípad sú tu naše centrá pre  
obnovu rodiny Dorka a domovy na polceste.  
V nich im vieme poskytnúť čas, aby sa s da-
nou situáciou vysporiadali a priestor, aby za 
pomoci odbornej asistencie objavili vlastný 
potenciál a našli svoje miesto v spoločnosti 
i v živote. 
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 V novembri 2017 sme začali stavebné  
a rekonštrukčné práce v Centre pre obnovu 
rodiny v Bratislave, ktoré bude zriadené ako 
Útulok pre rodiny a deti podľa § 26 záko-
na č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
s kapacitou 17 osôb. Slávnostné otvorenie 
a požehnanie priestorov Centra sa konalo  
v marci 2018. 

 Taktiež sme začali s prípravou na otvo-
renie a uvedenie do prevádzky v poradí už 
druhého zariadenia na strednom Slovensku 
– Útulku pre rodiny s deťmi a pre mladých 
dospelých. Celková kapacita bude 15 osôb.

Súčasná kapacita siete Centier pre ob-
novu rodiny Dorka predstavuje 220 miest,  
čím sa kapacitne radí na 2. miesto na 
Slovensku v poskytovaní služieb rodi-
nám s deťmi a mladým dospelým. Našou  
snahou je stať sa najrozsiahlejším po-
skytovateľom pobytových sociálnych 
služieb pre rodinu a deti na Slovensku. 

Zariadenia, ktoré prevádzkujeme
v spolupráci s nadáciou DeDo

•  Centrum pre obnovu rodiny Dorka 
v Košiciach

•  Centrum pre obnovu rodiny Dorka 
v Prešove

•  Centrum pre obnovu rodiny Dorka  
vo Zvolene

•  Sociálny dom Sv. Noberta  
v Jasove 

•  Sociálne bývanie Vincentínum  
v Košiciach

•  Domovské vzdelávacie centrum  
v Dunajskej Lužnej

Komunitné a nízkoprahové centrá,  
ktoré prevádzkujeme:

•  Rodinný detský domov sv. Alžbety 
s Serednom na Ukrajine

•  Nízkoprahový klub Fun club Fortuna

•  Nízkoprahové centrum MAK

•  Komunitné centrum na obnovu rodiny  
v Nitre

•  Komunitné centrum Úsmev ako dar 
v Rimavskej Sobote

•  Komunitné centrum v Ružomberku
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 Mladým ľuďom, ktorí sú ochotní nezišt-
ne pomáhať na úkor svojho voľného času 
sa väčšinou hovorí dobrovoľníci. My ich 
však voláme Anjeli. Prečo? Pretože okrem 
ochoty pomáhať sú títo mladí ľudia vždy na-
blízku. V rámci nášho Anjelského programu 
sa snažíme, aby každý detský domov pravi-
delne navštevoval niektorý z úsmeváckych 
Anjelských tímov. To je predpoklad pre nad-
viazanie takzvaných „cezpoľných“ priateľ-
stiev. Priateľstvá z domovov môžu byť na 
celý život, ale priateľstvo s niekým mimo 
domova obohatí život opusteného dieťaťa 
o celkom novú hodnotu. Je však potrebné, 
aby Anjeli svojim kamošom  dobre rozume-
li. Aby pochopili ich zranenia a spôsoby, 
ako sa s nimi vyrovnávajú. A práve o to sa 
stará naša Anjelská akadémia – dvojročný 
akreditovaný vzdelávací program pre dob-
rovoľníkov pracujúcich s deťmi v náhradnej 
starostlivosti. 

 17. – 19. 3. 2017
sme zrealizovali jarnú časť Anjelskej akadé-
mie, ktorej sa zúčastnilo 48 nových prvá-
kov a 17 druhákov. Stretnutie prebehlo  
v Starej Turej, program zabezpečilo 7 lekto-
rov a účastníci sa zúčastnili 13 zážitkovo- 
vzdelávacích aktivít, ktoré im napomohli 
objavovať svoje jedinečné schopnosti a na-
danie pre prácu s deťmi.

 22. – 24. 9. 2017
sme zrealizovali jesennú časť Anjelskej 
akadémie v Chate Limba v Bystrej, kto-
rej sa zúčastnilo 43 študentov 1. ročníka,  
40 študentov 2. ročníka a 8 študentov  
3. ročníka. O odborný program sa postaralo  
8 skúsených lektorov a účastníci sa zúčast-
nili 11 zážitkovo-vzdelávacích aktivít. 

 V roku 2017 sme zrealizovali okrem  
Anjelskej akadémie 93 vzdelávacích aktivít 
pre našich dobrovoľníkov, kde sa zúčastnilo 
1065 osôb.
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Prváčka Lucka z Nitry berie túto tému tiež 
veľmi vážne: 
„Úsmeváčkou som sa rozhodla stať pre-
to, lebo som vyrastala v milujúcej rodine  
a keď vidím deti okolo seba, ktoré vyrastajú 
bez nej, cítim, že je moja povinnosť pomá-
hať im aspoň tak, že budem ich Anjelom.  
Aj keď viem, že im nikdy nenahradím rodinu, 
chcem aby vo mne našli človeka, na ktorého 
sa vždy môžu spoľahnúť.“ 

Dlhoročná lektorka Gina: 
„Osobne sa na príprave a realizácii Anjelskej 
akadémie angažujem preto, že ju považujem 
za svoje „dieťa“. Keď som bola v úplných 
začiatkoch oslovená v rámci vytvorenia os-
nov, skrípt a celkovej tvorby programu,  
považovala som to za veľkú výzvu. Potrebu 
vzdelávania ľudí vstupujúcich do života detí 
vyrastajúcich v detských domovoch som už 
vtedy považovala za veľmi aktuálnu, a po-
stupom rokov a práce s tými deťmi ju pova-
žujem za neskonale potrebnú.“ 
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 O dieťa sa v prvom rade starajú a chránia 
ho rodičia. Ak ale ich starostlivosť zlyháva, 
vstupujú do osudu dieťaťa štátne inštitúcie, 
špecializované zariadenia, kompetentné 
organizácie a odborníci. Robia to v dobrej 
vôli, ale zásah do prirodzeného tkaniva ro-
diny je vždy chúlostivá záležitosť. Preto ho 
treba previesť citlivo, s čo najväčšou zna-
losťou problematiky a porozumením pre 
vec. Celý proces pomoci má viacero rovín, 
no prvoradá je vždy rovina ľudská. Čo die-
ťa prežíva? Ako najlepšie zabezpečiť jeho 
zdravý vývin? Ako mu pomôcť začleniť sa 
do spoločnosti? Odpovede na tieto otázky 
prichádzajú z rôznych strán. Snahou Úsme-
vu je, aby zazneli na spoločnom fóre a boli 
dobre počuteľné pre odborníkov z rôznych 
oblastí. Len tak môže vzniknúť zmysluplný 
dialóg, ktorý sa doberie podstaty veci, a to 
– ako zlepšiť fyzický, psychický, sociálny 
a duchovný život ohrozeného dieťaťa. 
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Výber konferencií a seminárov, ktoré 
sme v roku 2017 usporiadali pre odbornú  
verejnosť a mladých dospelých. 

 Mosty v sociálnoprávnej ochrane
17. Ročník medzinárodnej konferencie,  
6. – 8. 11. 2017, Účelové zariadenie NR SR, 
Častá – Papiernička, 204 účastníkov

 Tímová spolupráca pre dobro dieťaťa
Tímové stretnutia zamestnancov det-
ských domovov, krízových stredísk, centier  
Dorka, Úradov práce, sociálnych vecí 
a rodiny, Tri stretnutia v termínoch  
26. – 27. 9. pre 189 účastníkov z BBSK, 
ZSK, BSK, 3. – 4. 10. pre 193 účastníkov 
KSK a PSK a 25. – 26. 10. pre 185 účast-
níkov z NSK, TTSK a TNSK, spolu pre  
545 účastníkov v Liptovskom Mikuláši

 Seminár sudcov – 14. pracovné 
stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P
v spolupráci s MS SR, Inštitút vzdelávania 
v Omšení, 19. – 20. 1., 76 účastníkov

 Seminár sudcov – 15. pracovné 
stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P
v spolupráci s MS SR, Inštitút vzdelávania 
v Omšení, 23. – 24. 11., 76 účastníkov

 Mosty k rodine – 10 rokov Centier  
pomoci deťom a rodinám – ako ďalej?
tri regionálne odborné konferencie, Bra-
tislava 18. 10., Banská Bystrica 19. 10.,  
Košice 11. 10. 

Vďaka spolupráci s Ústredím práce, so-
ciálnych vecí a rodiny, Fórom riaditeľov 
a zamestnancov detských domovov,  
Vysokou školou zdravotníctva a sociál-
nej práce 
sv. Alžbety a Konferenciou biskupov  
Slovenska prešlo v roku 2017 naším 
vzdelávaním 4290 odborníkov a dobro-
voľníkov pracujúcich s deťmi. 

Viac o našich konferenciách, seminároch 
a vzdelávacích podujatiach nájdete na 
stránke www.usmev.sk.
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 Nikde nie je potreba prepojenia teórie 
a praxe taká veľká, ako pri práci s ohroze-
nou rodinou a deťmi. Ide totiž o veľa. Každý 
nevydarený experiment je tu draho vykúpe-
ný osobnými tragédiami a prežitou boles-
ťou. Preto Úsmev už od začiatku existencie 
svojej organizácie vyvíja okrem konkrétnych 
programov aj koncepčnú činnosť. Našu 
skúsenosť so stovkami príbehov detí sme 
už v 90. rokoch minulého storočia pretavi-
li do koncepcie ohľaduplnejšieho systému 
náhradnej starostlivosti a účinnejšej sociál-
noprávnej ochrany v procese transformácie 
detských domovov, ktorý premenil internát-
ny systém detských domovov na systém 
v maximálnej možnej miere rodinu pripo-
mína. Neskôr sme k našim aktivitám pridali 
aj výskumnú činnosť, ktorá nám pomoh-
la zmapovať terén ešte systematickejšie. 
Len z takéhoto prepojenia teórie a praxe,  
poznania a porozumenia môže vzísť vízia 
efektívnej pomoci. Dnes ju máme a snaží-
me sa ju napĺňať v oblasti právnej, sociálnej, 
akademickej i mienkotvornej. 
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• V roku 2017 sme boli aktívnymi člen-
mi pracovných skupín MPSVaR SR, kto-
ré sa zaoberali prípravou novely zákona  
č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane 
detí a sociálnej kuratele. Naším primárnym  
cieľom bolo podporiť a uviesť do praxe  
zriadenie Centier pre rodinu a dieťa.  

• Náš predseda Prof. Doc. MUDr. Jozef  
Mikloško, PhD. bol členom Výboru pre 
deti a mládež, ktorému predsedá minister  
práce, sociálnych vecí a rodiny JUDr. Ján 
Richter. 

• Boli sme súčasťou pracovnej skupiny 
zriadenej Národným koordinačným stre-
diskom pre riešenie problematiky násilia na 
deťoch.

V roku 2016 sme stáli pri zrode občian-
skeho združenia Liga ochrany detí, kto-
ré združuje 20 organizácií pôsobiacich 
v oblasti starostlivosti o dieťa a rodi-
nu, ochrany práv detí  a fyzické osoby 
pôsobiace v oblasti práva a psychológie. 
Predsedom občianskeho združenia sa 
stala Mgr. Emília Bezáková, PhD.

„Stále sa zvyšuje percento detí, ktoré zažili 
istú formu násilia zo strany dospelých ale-
bo takých, ktorým sa nedostáva adekvátna 
starostlivosť a podpora. Poukazujú na to 
organizácie zaoberajúce sa právami detí. 
Rozhodli sa preto založiť spoločnú iniciatívu 
- Ligu ochrany detí (LOD)“. 

V roku 2017 sme pokračovali v aktivitách, 
ktoré sme započali v roku 2016. Naším cie-
ľom je rozvíjať tému pozitívneho rodičov-
stva, upriamovať pozornosť na starostlivosť 
o dieťa už počas prenatálneho obdobia  
a útleho detstva či rozvíjať restoratívne 
praktiky pri práci s rodinami. Okrem toho 
bola Mgr. Emília Bezáková, PhD. menovaná 
do pracovnej skupiny, ktorej úlohou je prí-
prava Národného akčného plánu pre deti na 
nasledujúce obdobie.
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 Verejná mienka je prelietavej povahy. 
Raz sa jej páči toto, potom zase niečo iné. 
My sa však staráme o to, aby téma starost-
livosti o ohrozené rodiny a opustené deti 
„nevychádzala z módy“. Svojimi podujatia-
mi a kampaňami pripomíname verejnosti, 
že život detí v náhradnej starostlivosti zo-
stáva problémom. Možno sa nás netýka 
bezprostredne, no určite sa nás týka ako 
spoločnosti. A spoločnosť, zastúpená svo-
jimi inštitúciami, formuje životy týchto detí. 
Nie je ich málo. V roku 2017 ich bolo v sys-
téme ústavnej starostlivosti viac ako 5000. 
Pre všetky tieto deti, a množstvo ďalších, 
ktoré raz budú ochranu štátu potrebovať, 
je životne dôležité, aký postoj k nim zauj-
meme. Či ich odmietneme alebo prijmeme. 
Toho prvého si užili už dosť. To druhé ne-
prestávajú hľadať. Je na nás, aby sme im 
dokázali vyjsť v ústrety a ponúkli im svoj  
záujem a spolupatričnosť.

Kampane a podujatia, ktoré sme v roku 
2017 zrealizovali:

 Zbierka Deň úsmevu
Zrealizovali sme už 15. ročník verejnej  
finančnej zbierky pod názvom Deň úsme-
vu. Cieľom verejnej zbierky bolo upriamiť 
verejnosť na problematiku detí z detských 
domovov a vyzbierať finančné prostriedky, 
ktoré budú použité na rozvojové aktivity 
pre tieto deti, na vzdelávanie, na podporu 
a pomoc rodinám v kríze a na podporu ná-
hradného rodičovstva v SR. Zbierka bola 
realizovaná pri dodržiavaní podmienok ur-
čených Ministerstvom vnútra SR v období 
od 2. mája do 14. mája 2017.
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 Oplať úsmev so značkou Orbit
V spolupráci so spoločnosťou Mars Czech  
a značkou Orbit sme zrealizovali už druhý 
ročník kampane pod názvom „Oplať 
úsmev“. Kampaň bola jedinečná nielen 
pre našu organizáciu ale bola to aj jedineč-
ná kampaň tejto značky. Prispela nielen  
k povedomiu o ústnom zdraví a prevencii 
v starostlivosti o ústnu hygienu u detí, ale 
ukázala verejnosti, že Orbit chce a dokáže 
pomáhať aj tým, ktorí to najviac potrebujú – 
deťom bez harmonického rodinného záze-
mia. Kampaň „Oplať úsmev“ odštartovala 
1. apríla a v období do 15. mája sa mohli na 
rozžiarení detských úsmevov podieľať všet-
ci, zakúpením akejkoľvek žuvačky z celého 
portfólia značky Orbit. 1 % z ceny každého 
predaného výrobku v tomto období bolo 
venované na pomoc deťom. Ambasádor-
kou kampane sa stala naša priateľka Mária 
Čírová. 

 Mediálna kampaň Rodina sa počíta
Niekedy sa rodiny ocitnú v zložitej situácii. 
My sa snažíme pomôcť im ešte skôr, ako sa 
dostanú k hrozbe vyňatia dieťaťa z rodiny 
a jeho umiestneniu do detského domova. 
Často stačí maličkosť, aby sa dieťa ocit-
lo v detskom domove, ale cesta späť trvá 
príliš dlho. Dieťa, ktoré bolo nedobrovoľne 
odlúčené od svojich blízkych, môže mať 
psychické následky na celý život. Toto hrozí 
ročne viac ako 2000 deťom v rodinách s fi-
nančnými problémami. Kampaň Rodina sa 
počíta pokračuje aj v roku 2018. 



37

 Vianoce sú časom rodinných stretnutí, 
ale žiaľ nie každé dieťa má rodinu. Preto 
môžu byť Vianoce aj príležitosťou uvedomiť 
si hĺbku straty, ktorú opustené deti celý 
život zažívajú. Vianočný benefičný koncert 
Úsmev ako dar vznikol z potreby vniesť do 
ich životov radosť a pocit spolupatričnosti. 
A tiež preto, aby sme na tieto deti nezabud-
li, boli k ich potrebám o čosi vnímavejší  
a vedeli ako im pomôcť.

 Náš Vianočný benefičný koncert netre-
ba nikomu predstavovať. Už 35 rokov robí 
spoločnosť deťom z náhradnej starostlivo-
sti a divákom na obrazovkách slovenskej 
televízie. Vystriedali sa pri ňom generá-
cie. Začínal v roku 1982 z iniciatívy part-
ie nadšencov okolo zakladajúceho člena 
spoločnosti Júliusa Hrona. Za tých 35 rokov 
sa toho veľa zmenilo, no našťastie zostalo 
aj čosi z toho pôvodného. Zostalo nadše-
nie, s ktorým sa každoročne do vianočnej 
benefície púšťame a zostala priazeň, ktorou 
ju diváci zahŕňajú. Dnes už má koncert iný 
zmysel, než mal vo svojich počiatkoch, 
kedy neboli naplnené ani základné potreby 
detí v domovoch. V tomto smere sa situácia 
podstatne zlepšila. No stále je tu veľa toho 
„nenapleného“, čo opustené deti pociťujú. 
Koncert im tieto biele miesta nedokáže vy-
plniť, ale dokáže im vyjadriť účasť, a tým aj 
nádej, že všetko nie je stratené. A tú bolo na 
tvárach detí aj tento rok vidieť.  35
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 Vianočný benefičný koncert Úsmev 
ako dar je najstarší benefičný koncert na 
Slovensku i v strednej Európe. Tento rok 
sa vydarilo opäť hviezdne obsadenie kon-
certu, pretože deti uvideli umelcov ako  
Celeste Buckingham, Majka Spirita, Kris-
tínku Farkašovú, prišiel aj Gogo, Laci Strike, 
Adam Ďurica, Samo Tomeček, Janko Le-
hotský, skupina Hex, Lina Mayer, Peter 
Bič Projekt, Tomáš Buranovský, Veronika 
Strapková, Peter Bažík a moderná tanečná 
skupina Čarovné Ostrohy. O dobrú náladu 
sa postarali hviezdni moderátori: dlhoročná 
stálica Katka Brychtová, populárna Iveta 
Malachovská, Vera Visterová a Martin Niko-
dým. Koncert už desaťročia šíri myšlienku 
dôležitosti napĺňať deťom potrebu blízkej 
osoby, trvalých vzťahov, potrebu bezpečia, 
adekvátnych podnetov pre zdravý vývin  
a dôveru v seba i iných.
 

 „Úsmevu ako dar pomáham hádam od 
ich vzniku, už vtedy to bolo veľmi spontánne 
rozhodnutie a vďaka ľuďom ako Tonko 
Valentín a Julo Hron, som v čase oslovenia 
v roku 1990 nezaváhala ani minútu. Odvte- 
dy som im moderovala množstvo takýchto  
výnimočných podujatí, spoznala „domová- 
kov“, z ktorých sú už dnes dospelí ľudia, 
ale aj nových, ktorí nemajú šťastie ako deti 
z bežných rodín,“ spomína si na začiatky  
moderátorka Iveta Malachovská, ktorá stá-
la pri zrode vianočného koncertu.

 Tanečník a dvojnásobný otec Laci 
Strike takisto podporuje koncert dlhé roky. 
„Účinkovať na koncerte mi príde úplne 
prirodzené. Tie deti sa tešia, keď ma tam 
vidia. Tanec ich baví, tak ich chcem motivo-
vať a potešiť. Navyše, ako otec dvoch detí 
vidím, koľko pozornosti si deti pýtajú. Takže 
mám pocit, že si to zaslúžia.“
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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, roz-
hodnutie č.29580/2006-I/21AK, obe 
predĺžené rozhodnutím č. 7757/2016-
M_OSSODRAK, právoplatným od  
20. 12. 2016 

•  rozhodnutie č. 10988/2016-M_OSSO 
DRAK, právopl. 20. 12. 2016 

Obsah rozhodnutí: 
Opatrenia SPODaSK na obmedzenie  
a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré 
ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin ale-
bo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej 
osoby: 

•  §11 ods.1, písm. a), b), c) 

•  §11 ods.2, písm. a) 

•  §11 ods.3, písm. b) bod 1 a bod 2 

Realizácia výchovného programu a sociál-
neho programu v rámci výchovných opat-
rení a sociálnej kurately detí: 

•  §12 ods.1, písm. d) 

•  §13 ods.1 

•  §17 ods.4 

Úprava rodinných pomerov dieťaťa, ktoré 
bolo zverené do starostlivosti fyzickej oso-
by alebo právnickej osoby. Opatrenie je 
realizované v spolupráci s orgánom SPO-
DaSK, obcou a so zariadením na výkon  
rozhodnutia súdu: 

•  §27 ods.4 

•  §32 ods.3 
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Sprostredkovanie náhradnej rodinnej sta-
rostlivosti: 

•  §33 ods. 9 až 11 

•  §43 ods. 6, 7, 8, 9 

Príprava fyzickej osoby, ktorá má záujem 
stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na ná-
hradnú rodinnú starostlivosť a aktualizácia 
prípravy: 

•  §36, §37, §38, §40 

Uľahčenie nadviazania osobného vzťahu  
s dieťaťom: 

•  §42 ods.5 až 14 

Uľahčenie zabezpečovania náhradného  
rodinného prostredia 

•  §44a) ods.1, písm. a) a b) bod 1 a 2 

Akreditované činnosti, na vykonávanie 
ktorých udelilo Spoločnosti oprávne-
nie Ministerstvo práce, sociálnych veci 
a rodiny SR podľa zákona č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách a o zme-
ne a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.  
o živnostenskom podnikaní (živnos-
tenský zákon) v znení neskorších pred-
pisov. Č. rozhodnutia 11959/2009-I/20 
právoplatne predĺžená rozhodnutím  
č. 9631/2015-M_OSS na tri roky od dátu-
mu 9. 7. 2015: 

•  poskytovanie špecializovaného sociál- 
neho poradenstva podľa § 16 ods.  
1 písm. b) a § 19 ods. 3 

Akreditované vzdelávanie, na vy-
konávanie ktorých udelilo Spo-
ločnosti 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 det-
skom domove – edukatívno-zážitkový 
program 
(rozsah 70 hodín, inovačné vzdeláva-
nie, 17 kreditov, platnosť akreditácie do 
31.12.2018), č. 969/2013-KV 

 PRIDE – efektívna výchova a starost-
livosť o dieťa v náhradnej alebo inštitucio-
nálnej starostlivosti (edukatívno-zážitkový 
program) 
(rozsah 50 hodín, aktualizačné vzdelávanie, 
13 kreditov, platnosť akreditácie do 31. 12. 
2018), Č. 1054/2013-KV 

 PARTNER (podpora-akceptácia-roz-
voj-tímovosť-náklonnosť-empatia-rodina) 
– edukatívno-zážitkový program 
(rozsah 50 hodín, aktualizačné vzdeláva-
nie, 13 kreditov, platnosť akreditácie do 
31.12.2018), Č. 1053/2013-KV 

 Individuálna práca ako najúčinnejšia  
forma práce s dieťaťom a rodinou – 
edukatívno-zážitkový program 
(rozsah 70 hodín, inovačné vzdelávanie,  
17 kreditov, platnosť akreditácie do 31. 12. 
2018), Č. 968/2013-KV
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Spoločnosť Úsmev ako dar už 35 rokov 
programovo a odborne realizuje svoju víziu 
„Aby každé dieťa malo rodinu“. Uvedomu-
jeme si, že dieťa pre svoj harmonický a pl-
nohodnotný rozvoj a všestranné naplnenie 
svojich potrieb potrebuje prostredie úplnej 
rodiny. Tešíme sa, že naše dlhodobé úsilie 
vyústilo do reálnych systémových zmien, 
ktoré prinášajú zlepšenie kvality života detí. 
Projekty realizujeme v období od septem-
bra 2017 až do júna 2021. Sú to dopytovo 
orientované projekty, ktoré nám umožňujú 
pokračovať v systémovej a odbornej práci 
s ohrozenými a náhradnými rodinami na 
celom Slovensku. Ponúkajú rodinám lepšiu 
perspektívu, otvorenú budúcnosť a pomoc 
pri zabezpečení dlhodobosti a stability.  
Dávajú im šancu stabilizovať ich rodinné 
prostredie a tým dať ich deťom šancu na 
lepší život.

Pr
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Pre ohrozené rodiny realizujeme v tomto 
období projekty:

Názov projektu: PODPORA 1 
Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín 
na Slovensku
ITMS2014+: 312041G707
Región: SR

Názov projektu: PODPORA 2
Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín 
v Bratislavskom kraji
ITMS2014+: 312041G716 
Región: BSK

Cieľom projektu je podpora výkonu sociál-
noprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
v prirodzenom rodinnom prostredí.

Cieľovou skupinou sú:
–  deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre 

ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálno-
právnej ochrany detí a sociálnej kurately

–  subjekty vykonávajúce tieto opatrenia
–  zamestnanci vykonávajúci politiky a opat-

renia v oblasti sociálneho začlenenia vo 
verejnom aj v neverejnom sektore

 Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore  
z Európskeho sociálneho fondu a Európ-
skeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje.

Pre náhradné rodiny realizujeme v tomto 
období projekty:

 Názov projektu: PARTNER 1 
Príprava a sprevádzanie náhradných rodín 
na Slovensku
ITMS2014+: 312041G216 
Región: SR

 Názov projektu: PARTNER 2 
Príprava a sprevádzanie náhradných rodín 
v Bratislavskom kraji
ITMS2014+: 312041G220 
Región: BSK

 Názov projektu: PARTNER 3 
Príprava a sprevádzanie náhradných rodín 
v Trnavskom a Nitrianskom kraji
ITMS2014+: 312041J010
Región: NSK, TSK

Cieľom projektu je podpora výkonu sociál-
noprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
v náhradnom rodinnom prostredí.

Cieľovou skupinou sú:
–  deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre 

ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálno-
právnej ochrany detí a sociálnej kurately

–  subjekty vykonávajúce tieto opatrenia
–  zamestnanci vykonávajúci politiky a opat-

renia v oblasti sociálneho začlenenia, vo 
verejnom aj v neverejnom sektore
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Výdavky za rok 2017 (v EUR)

Výdavky spojené s organizovaním podujatí a programov pre rodiny  
a deti, budovaním centier pre rodiny a deti a ich prevádzkou, organizáciou 
vzdelávacích aktivít a so službami pre rodiny a deti:

565 288,56 €

Spotreba materiálu 181 260,30 €

Spotreba energie 9 286,62 €

Opravy a udržiavanie 15 390,94 €

Cestovné 11 006,02 €

Náklady na reprezentáciu 3 485,58 €

Ostatné služby 344 859,10 €

Mzdové náklady (sociálne poradenstvo, terénna sociálna práca,  
sprevádzanie, služby psychológa, manažment organizácie  
a administratívne činnosti):

431 196,45 €

Mzdové náklady 314 262,96 €

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 103 594,50 €

Zákonné sociálne náklady 13 338,99 €

Dane, poplatky, poistenie a ostatné náklady 5 419,48 €

Propagácia projektov, osvetové kampane, tlač publikácií 13 227,01 €

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 979,14 €

Poskytnuté príspevky iným právnickym osobám 6 297,98 €

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 89 785,13 €

Výdavky celkom 1 119 193,75 €
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Príjmy za rok 2017 (v EUR)

Prijaté príspevky od iných organizácií 294 862,89 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb 84 690,87 €

Prijaté členské príspevky 5 000,00 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane 111 645,12 €

Prijaté príspevky z verejných zbierok 31 902,64 €

Dotácie 494 568,61 €

Ostatné príjmy (úroky, ostatné výnosy, príspevky za poskytnuté služby,  
predaj publikácií, príjmy z reklamy) 148 186,36 €

Príjmy celkom 1 170 856,49 €

Výsledok hospodárenia 51 662,74 €

 V rámci poskytovania špecializova-
ného sociálneho poradenstva boli v roku 
2017 v Košiciach a Spišskej Novej Vsi  
ekonomicky oprávnené náklady na jednu 
hodinu poradenstva 9,17 Eur. Služba bola 
spolufinancovaná z rozpočtu KSK.
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Sídlo organizácie:
Spoločnosť priateľov detí z detských 
domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava
02 /638 15 208-9
info@usmev.sk 

Fakturačné údaje:
SPDDD Úsmev ako dar, o.z., 
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
IČO: 173 165 37
DIČ: 2020919615
IČ DPH: nie sme platcami DPH
Bank. spoj.: Sberbank Slovensko, a.s., 
IBAN SK93 3100 0000 0040 4002 9105

Právna forma: Občianske združenie
Registrácia: MV SR, VVS/1-900-90-374

Predsedníctvo
•  predseda/štatutárny zástupca:
 Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., 
 tel. č.: 0903 781 771
•  čestný predseda: 
 Július Hron

členovia: 
Ing. Eva Bodnárová
Mgr. Michaela Brunclíková
Mgr. Emília Bezáková, PhD. 
PhDr. Pavol Lorenc
PhDr. Mária Soboličová, PhD.
Radoslav Dráb
Mgr. Andrea Hudeková

 
Výkonná riaditeľka: 
Ing. Eva Bodnárová, 
0903 781 760, bodnarova@usmev.sk 

Manažér produkčného oddelenia: 
PhDr. Mária Soboličová, PhD., 
0903 781 774, sobolicova@usmev.sk
 
Marketing: 
Štefan Adamjak, 
0903 781 786, adamjak@usmev.sk, 
 
Manažér regionálnych pobočiek 
a odborných činností: 
Mgr. Emília Bezáková, PhD., 
0903 781 760, bezakova@usmev.sk
 
Manažér anjelského a dobrovoľníckeho 
programu: 
Roman Hajdák, 
0905 496 351, hajdak@usmev.sk
 
Manažér pre vzdelávanie: 
Mgr. Zuzana Okálová, 
0903 781 775, okalova@usmev.sk

Manažéri jednotlivých pobočiek:
•  Bratislavský a Trnavský kraj: 
 Mgr. Zuzana Spiessová, 
 0910 781 773, spiessova@usmev.sk
 
•  Nitriansky kraj: 
 Roman Hajdák, 
 0905 496 351, hajdak@usmev.sk
 
•  Trenčiansky kraj: 
 Mgr. Michaela Brunclíková, 
 0903 781 466, brunclikova@usmev.sk
 
•  Banskobystrický kraj: 
 Mgr. Miroslava Kováčiková, 
 0944 576 353, kovacikova@usmev.sk
 
•  Východné Slovensko 
 a Zakarpatská Ukrajina: 
 Mgr. Katarína Trembuláková, 
 0911 991 153, trembulakova@usmev.sk
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Regionálne pobočky:

Úsmev ako dar Bratislavský kraj
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava
e-mail: info@usmev.sk 
02/638 15 208-9
 
Úsmev ako dar Trnavský kraj
Námestie Jozefa Herdu č. 1
91701 Trnava
e-mail: trnava@usmev.sk
0910 781 773

Úsmev ako dar Nitriansky kraj
Dvorčanská 63
949 05 Nitra
e-mail: nitra@usmev.sk
0903 781 467

Úsmev ako dar Banskobystrický kraj
V. P. Tótha 97/4
960 01 Zvolen
e-mail: bbystrica@usmev.sk 
0908 245 751
 
Úsmev ako dar Trenčiansky kraj
Terézie Vansovej 43
 971 01 Prievidza
e-mail: prievidza@usmev.sk 
0903 781 466
 
Úsmev ako dar Košice
Pobočka pre východné Slovensko 
a Zakarpatskú Ukrajinu
Kováčska 28
040 01 Košice
Tel.: 055 / 230 4401, 230 4402, 230 4403
Fax: 055/ 230 4400
e-mail: kosice@usmev.sk
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Komunitné centrá, nízkoprahové centrá:

Komunitné centrum Ružomberok
Madačova 3
034 01 Ružomberok

Komunitné centrum Rimavská Sobota
Povstania 15
979 01 Rimavská Sobota

Nízkoprahové centrum Fun club Fortuna
Agátova 1/A
841 02 Bratislava
 
Nízkoprahové centrum MAK
Coburgova 26
917 02 Trnava

Pobytové centrá pomoci:

DORKA 
– Centrum pre obnovu rodiny Košice
Hemerkova 28, 040 23 Košice
Riaditeľka: Ing. Jolana Šulekuvá 

DORKA 
– Centrum pre obnovu rodiny Prešov
Lomnická ul. č. 30, 080 05 Prešov
Vedúci centra: Mgr. Lukáš Mitro

DORKA 
– Centrum pre obnovu rodiny Zvolen
Bystrický rad č. 71, 960 01 Zvolen
Vedúca centra: Mgr. Ivana Kolačkovská

Domovské vzdelávacie centrum n.o.
Jánošíkovská 791
900 42 Dunajská Lužná
Riaditeľ: Mgr. Daniel Mikloško, PhD.
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58Na záhrade máme strom, 
skryté šišky nájdeš v ňom. 
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 Za neoceniteľnú pomoc a podporu 
pri napĺňaní myšlienky „aby každé dieťa 
malo rodinu“ v roku 2017 ďakujeme:

Spolupracujúcim organizáciam
Active life, n.o.
Advokátska kancelária Granec & Grancová
ČH HORNETS Košice
Detská organizácia FRIGO
Generálny konzulát SR v Užhorode
Honorárny konzulát Tureckej republiky
Charita ČR – Oblastní charita Znojmo
Katolícke hnutie žien Slovenska    
Krajský súd v Košiciach
Nadácia Pontis
Oáza – nádej pre nový život, n.o.
Vojčík & Partners, s.r.o.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálne 
práce sv. Alžbety, n.o.

Kresťanskej cirkvi na Slovensku
Konferencia biskupov Slovenska
Mons. Stanislav Zvolenský
Mons. Jozef Haľko
Mons. Bernard Bober, arcibiskup 
– metropolita   
Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup
Mons. Marián Chovanec, banskobystrický 
diecézny biskup
Mons. Ján Babjak, SJ, arcibiskup 
– metropolita
Mons. Milan Chautur, CSsR, vladyka 
Mons. Milan Lach SJ
Rímskokatolícka cirkev 
– Bratislavská arcidiecéza
Rímskokatolícka cirkev 
– Košická arcidiecéza  
Rímskokatolícka cirkev 
– Biskupstvo Banská Bystrica  
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov    

Gréckokatolícka cirkev – Košická eparchia   
Dominikánsky konvent Košice
Congregatio Jesu
Spoločnosť Ježišova na Slovensku
Rehoľa sv. Augustína na Slovensku

Kresťanským spoločenstám v zahraničí
Renovabis
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“
Farnosť sv. Cyrila a Metoda, Detroit, USA
Farnosť Svätej rodiny, Linden, USA
St. Norbert Abbey Augustine Stewardship 
Fund Trust
Arcibiskupstvo Bamberg, Nemecko
Pápežská nadácia ACN
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 Ďakujeme štátnym orgánom, samo-
správnym orgánom, organizáciám:

Advokátska kancelária JUDr. Zoltán Koreň, 
Košice
Aliancia za rodinu
Arcibiskupský úrad Košice
Asociácia rodinných sudcov, Fórum života 
– zachráňme životy
Banskobystrický samosprávny kraj
Biskupský úrad Banskobystrickej diecézy
Biskupský úrad Rožňava
Bratislavský samosprávny kraj
Centrum pre rodinu Nitra
Congregatio Jesu
Detská organizácia FRIGO
DVC Dunajská Lužná
Ekonomická univerzita v Bratislave
Európsky sociálny fond
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 
UKF v Nitre
Fórum riaditeľov a zamestnancov detských 
domovov
Hodina deťom
Implementačná agentúra Ministerstva prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny
Inštitút Krista Veľkňaza
Kancelária predsedu NR SR
Katedra prenatálnej a perinatálnej medicí-
ny, psychlógie a sociálnych vied
Katolícka univerzita v Ružomberku
Kirche in Not
Košická arcidiecéza
Košická eparchia
Košický samosprávny kraj
Krajský súd v Košiciach
Liga ochrany detí
Magistrát hl. mesta Bratislava
Mesto Banská Bystrica
Mesto Košice
Mesto Nitra

Mesto Prešov
Mesto Prievidza
Mesto Ružomberok
Mesto Trnava
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodi-
ny SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európ-
skych záležitostí
Nitrianske centrum dobrovoľníctva
Nitriansky samosprávny kraj
Obec Jasov
Otcovo srdce
Prešovský samosprávny kraj
prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc.
Rád Premonštrátov – Opátstvo Jasov
Rotary klub Košice
Slovenská spoločnosť pre rodinu
SOROPTOMIST Club Košice
Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Úrad vlády SR
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ústredie práce, sociálnych, vecí a rodiny
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
Združenie kresťanských seniorov
Žilinský samosprávny kraj
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 Ďakujeme hlavným partnerom:

Auto Impex s.r.o.
Benestra s.r.o.
CLEAN TONERY s.r.o.
Coca-Cola HBC Slovenská republica, s.r.o.
COMUNIQUE s.r.o.
ESET, spol. s r.o.
Fórum riaditeľov a zamestnancov detských 
domovov
František Majtán – EURONICS TPD
Incheba, a.s.
KAUFLAND Slovenská republika v.o.s.
MAYA spol. s r.o.
McDonald’s Slovakia spol. s r.o.
Minit Slovakia, spol. s r.o.
Nadácia Allianz
Nadácia DeDo
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia Volkswagen Slovakia
Q-99 s.r.o.
Respect APP s.r.o. 
SKPR STRATEGIES, s.r.o.
Slovak Telekom, a.s.
spoločnosť DHL
VERY GOODIES SK, s.r.o.
VODAX a.s.
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
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 Ďakujeme finančným partnerom

ADP s.r.o.
Allianz – Slovenská sporiteľňa, a.s.
AMAN s.r.o.
Arbor Vitae-Arboristika, s.r.o.
ArisCom s.r.o.
Auto Impex s.r.o.
AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o.
BENESTRA, s.r.o.
BIATEC GROUP a.s.
Bioaspa, spol. s r.o.
BUČO, s.r.o.
CAMPRI, spol. s r.o.
Columba Real Estate s.r.o.
COOP Jednota Námestovo, 
spotrebné družstvo
COOP Jednota Senica, 
spotrebné družstvo
COOP Jednota Žarnovica, 
spotrebné družstvo
Crystalgraf a.s. 
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o.
D.M.P. STEEL s.r.o.
Darujme.sk
DelCom Slovakia, a.s.
DT – Slovenská výhybkáreň, s.r.o.
ECOLAB s.r.o.
eGroup Solutions, a.s.
EKOM s.r.o.
ELBA a.s.
ELITE JET s.r.o.
ELVEA Holding a.s.
Energy Technologies,s.r.o.
Ernst & Young, s. r. o.
ETP Management budov, s.r.o.
EUROSAFE s.r.o.
FM Slovenská, s. r. o.
František Majtán- EURONICS TPD
HASBRO CZECH s.r.o.
HENRIETTA- direct marketing, s.r.o.

CHÉMIA - SERVIS s.r.o.
IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
ISTRA – Malé Dvorníky, spol. s r.o.
Jaroslav Prekop Autoškola
Kaufland Slovenská republika, v.o.s.
KONE SSC s.r.o.
KONŠTRUKTA - Industry, a.s.
KRPÁČOVO s.r.o.
KUEHNE+NAGEL, s.r.o.
Letové prevádzkové služby Slovenskej 
republiky, š.p.
LIDL Slovenská republika, v.o.s.
LUX Prešov s.r.o.
M.A.J.O.R. Agency, s.r.o. – člen SKBS
MARS SR, com. spol.
MAYA spol. s r.o.
McCarter a.s.
MEDea pharmaceutical s.r.o.
Metrostav Slovakia a.s.
MyMedia s.r.o.
Nadacia DeDo 
Nadácia J&T
Nadácia Volkswagen Slovakia
NAFTA a.s.
NESS Slovensko, a.s.
Nestlé Slovensko, s.r.o.
NITRAZDROJ a.s.
Novplasta,  s.r.o.
Plaut Slovensko, s.r.o.
POLYFORM, s.r.o.
Portrét, s.r.o.
Prievidzské strojárne, a.s.
ProCs, s.r.o.
Provit SK s.r.o.
Q-99 s.r.o.
RLX COMPONENTS, s.r.o.
Slovenská komora výcvikových zariadení 
autoškôl
SOFTEC, spol. s r.o.
SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
spoločnosť DHL
STRABAG Pozemné a inžinierske stavby 
s.r.o.
SU-inžiniering s.r.o.
TATRA - ALPINE a.s.
Techo, s.r.o.
TERMÁL s.r.o.
TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o.
TRIGON PLUS, s.r.o.
UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a.s.
UNILES, s.r.o.
VODING plus s.r.o.
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 Za materiálnu pomoc, vecné dary 
a služby ďakujeme:

AGROMAČAJ, s.r.o.
Alžbeta Ladovičová- Mäso-údeniny 
u Ladoviča
ANASOFT APR, spol. s r.o.
Antalis a.s.
AQUAPARK TATRALANDIA
AQUATHERMAL SENEC, a.s.
ARGUS, spol. s r.o.
Arma, s.r.o., Prevádzaka: Hotel Šachtička
ARW, s.r.o.
Ateliér 27, s.r.o.
Audit Company Slovakia s.r.o.
AUTOMAX s.r.o.
A-Z Consult, spol. s r.o.
Bagetka na Račku
BIC Slovakia s.r.o.
BOAT a.s.
BOD, s.r.o.
Boni FRUCTI, s.r.o.
CELFIA s.r.o.
Cestovná kancelária FIRO-tour, s.r.o.
Cinema City Slovakia, s.r.o.
Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
Cornico Popcorn Company, s.r.o.
Cukráreň - minipresso, Podunajské 
Biskupice
Cukráreň Danela
Cukráreň Elezi
Cukráreň Ludvik
Cukráreň Tima
DAMIT s.r.o., Terchová
Decore s.r.o.
DELPHY, s. r. o.
Divadlo Aréna
dm drogerie markt, s.r.o.
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Dubovský a Grančič, s.r.o.

Eurest spol. s r.o.
FIRO-tour s.r.o.
HA – UZ market, s.r.o.
HairCare Professionals, s.r.o.
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Hotelová akadémia Mikovíniho 1, Bratislava
Chipita Slovakia, s.r.o.
I.D.C. Holding a.s.
IMBER s.r.o.
Ing. Jozef Kubaský – Pekáreň u Floriánka
INCHEBA, a.s.
ITB Food service s.r.o.
Jana
J-TRADE BUILD s.r.o . 
JUB, a.s.
Kapustáreň s.r.o., Bernolákovo
Kaso.tv
Klost s.r.o.
Komatop s.r.o.
Krpáčovo s.r.o.
KVANT s.r.o.
Kvetinárstvo Orchidea RE + MI s.r.o.
Luky MZ, s.r.o.
LUKYSTAV s.r.o.
Mäsové produkty Alžbeta Ladovičová 
Mäso-údeniny u Ladoviča
McDonald‘s Slovakia, spol. s r.o.
MCST, a.s.
MD Atelier – Daniel Šichman
MD ATELIER s.r.o.
Mgr.Jaroslav Kováč – KOVÁČ SERVIS
MICROITEM a.s.
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Monte Christo s.r.o.
MT Agency, s.r.o.
Nadácia Eset
O2 Slovakia, s.r.o.
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Oriflame Slovakia s.r.o.
Pekáreň Rudla
Petit Press, a.s.
PETRUZALEK s.r.o.
Pizza LA MIA
Pizza Pub Gurmán
Predajňa Ryba
PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s.
PYRA, s.r.o.
RADIOPOL – verejná rádiová sieť
RHAPIS, spol.s r.o.
ROXY CATERING, s.r.o.
RYBA Žilina spol. s r.o
Slovak Lines, a.s.
Slovanet, a.s.
Slovenská plavba a prístavy – lodná osob-
ná doprava, a.s.
SNOTY s.r.o.
Stanislav a syn spol. s r.o.
Stavmit s.r.o.
SWEES s.r.o.
TERMÁL s.r.o.
Tescoma s.r.o.
Unilever Slovensko spol. s r.o.
UNIPLAST s.r.o.
United Bakeries Trade Slovakia, s.r.o.
VERBA PEREGRA, s.r.o.
VERY GOODIES s.r.o.
VÍNO-MASARYK s.r.o.
Vinotéka BARIK
VODAX a.s.
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Zeleninári 
Železničná spoločnosť Slovensko a.s.
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 Ďakujeme regionálnym partnerom:

A.T.S. – Automatik-Tür-Systeme Nitra, 
spol. s r.o.
AD ACTA SR, s. r. o.
AGRO TAMI, a.s.
A-klub
Akuservis Prievidza
Anton Toma – TOMA
APETIT Veľký Kýr s.r.o.
Arma, s.r.o., Prevádzka: hotel Šachtička
ARRIVA NITRA a.s.
BIBUS SK, s.r.o.
Bratislavsky samosprávny kraj
CARSEN – Transfer Sevice s.r.o.
CBS spol. s r.o.
COREX, s.r.o.
Cukráreň Emili
Cukráreň Renáta Tužina – Torty
Cukráreň Samuel
CvČ spektrum Prievidza
Cvč Spektrum Prievidza
Daniel Dermek MD - centrum
DATRON-TECHNOLOGIES s.r.o.
DELL s.r.o.
DR štúdio, s.r.o.
EKOSYSTÉMY, s.r.o.
Foxconn Slovakia, spol. s r.o.
Free run club
Galterra s.r.o.
GASTROMIR – Mirko Petrík
GeWiS Slovakia s.r.o.
Helps Crew
Hotel LUX BB, s.r.o.
IA MPSVaR
IBER - CARGO, spol. s r.o.
INCON spol. s r.o.
Jozef Valent – JV GARAGE
JUDr. Vladislav Šrojta
KARTEL NITRA s.r.o.
Karton. Sk, s.r.o.

KASO.tv
Komatop s.r.o.
KORIDA TRANSPORT s.r.o.
Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
KVETINÁRSTVO Oreško
LEKOR spol. s.r.o.
Magistrát hlavného mesta Bratislava
Martin Vallo – VALEX
Materské centrum Budátko
Mc Donald Prievidza
Mc´Donalds Trnava
McDonald‘s Zvolen 
Medex-fam, s.r.o.
Medex-fam, s.r.o.
medop strechy s.r.o.
Mesto Prievidza
Mesto Trnava
Mgr.Jaroslav Kováč – KOVÁČ SERVIS
Mikulová Klaudia – Torty
MILSY a.s.
Mimamarket
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky
Mirka Bláhová – Torty 
MIVA, spol. s r.o.
M-M.Šped, s.r.o.
MSM MARTIN, s.ro.
MY hornonitrianske noviny
Nadácia Volkswagen Slovakia
Nespa s.r.o.
Nestle
NEW YORKER
Norbert Beňo- AKKA TOP
OC Korzo
Papiernictvo KSM
PARADISE
Penzión Alžbeta, Štiavnické Bane
Pizza Exxpres
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PLASTEX, spol. s r.o. 
PODPORA
PPC
Predajňa Ryba Prievidza
PRO VOBIS production
PRO:FX
PROFI-SERVIS
PRVÝ PRIEVIDZSKÝ PIVOVAR 
– PREUGER s.r.o.
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Remeň Štefan REMA
Remeň Štefan REMA
ROBEN – TRANS, s.r.o.
ROEZ, s.r.o.
RSNET s.r.o.
S-EKA, spol. s r.o.
SADLON TECHNOLOGIES s.r.o.
Saleziáni don Bosca
Skanska SK a.s.
Slovenská chránená dielňa s.r.o.
Slovnaft
Spilatex, s.r.o.
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
STAVEX Nitra, spol. s r.o.
STIKEN, s.r.o.
SWAN, a.s.
Školský závod A-klub 
TAURIS NITRA spol. s r.o.
TCT, s.r.o.
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
TESGAL, s.r.o.
Tlačiareň Július Košík – OFSETKA
Torty od Lorny
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Trnavský samosprávny kraj 
UNIVERSAL CONSULTING s.r.o.
Úrad vlády SR (Kultúra národnostných 
menšín)
Výroba a predaj cukrárenských výrobkov 
Ján Krajči

 Za pomoc pri ubytovaní ďakujeme

Apollo Hotel
Best Western Hotel West
Grand Hotel Pressburg ****
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.


