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Výročia sú udalosti, pri ktorých má človek tendenciu rekapitulovať, hodnotiť
to minulé a hľadať východiská pre to budúce. Rok 2013 bol rokom, kedy sme
si pripomínali 250. výročie založenia prvého sirotinca na území dnešného
Slovenska, čo môžeme považovať za okamih, kedy sa u nás začal formovať
systém náhradnej starostlivosti a sociálnoprávnej ochrany detí. Každá doba
vychádzala z iných predpokladov a presadzovala iné hodnoty, s čím súvisel
aj prístup k ohrozeným a opusteným deťom. A treba povedať, že nie vždy
to bolo v ich najlepší prospech. Chvalabohu, dnes už máme za sebou éru
kolektívnej výchovy, kde sa bral len malý ohľad na individualitu dieťaťa a jeho
vzťahové potreby. Nebude prehnané, ak povieme, že hľadanie v minulosti
sprevádzali aj omyly. No každý z nich je zároveň skúsenosťou, ktorá nám otvára
šancu robiť veci lepšie, s hlbším a úplnejším porozumením.
Aj my sme pri príležitosti 250. výročia vzniku systematickej starostlivosti
o opustené deti rekapitulovali. Nešli sme až tak hlboko do minulosti, ale
vďaka výskumu Ohrozená rodina IV. sme si urobili podrobný obraz o situácii
ohrozených rodín na Slovensku. Dôkladná znalosť terénu je prvým predpokladom toho, aby riešenia, ktoré prinášame, vychádzali z reálnych potrieb tých,
ktorým je pomoc určená. Inak sa môže stať, že sa minú cieľa, a to si v čase, keď
nám dramaticky narastá počet sociálne znevýhodnených rodín, nemôžeme
dovoliť.
V nadväznosti na poznatky z praxe sme v roku 2013 formulovali našu novú
víziu starostlivosti o ohrozené deti a rodiny v Memorande Spoločnosti Úsmev
ako dar. Ponúkli sme riešenia, ako nepriaznivé tendencie v oblasti sociálnoprávnej ochrany a náhradnej výchovy zastaviť, či úplne zvrátiť. Ale nezostalo
len pri slovách. Aby sme našu predstavu mohli reálne napĺňať, otvorili sme
v spolupráci s Nadáciou DeDo Solidarita s deťmi v detských domovoch ďalšie
dve Centrá pre obnovu rodiny Dorka. Tento krát v Prešove a vo Zvolene, čo sú

HOVOR
regióny s vysokým sociálnym zaťažením a len veľmi malou ponukou služieb
pre rodiny v kríze.
V každej dobe a každom systéme sú však najdôležitejší ľudia. Ich osobný
prístup, angažovanosť a pochopenie otvárajú dvere, ktoré by inak zostali
zamknuté. Aj preto sme sa v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodli založiť novú
tradíciu oceňovania. Oceňovania tých, ktorí ani v záľahe svojich povinností
nezabúdajú na ľudský prístup – zamestnancov detských domovov, neštátnych
akreditovaných subjektov a pracovníkov oddelení sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately. Veľmi nás teší, že medzi ocenených sa zaradil aj náš
kolega z košickej pobočky Úsmevu ako dar, človek s osobnou skúsenosťou
„domováckeho života“, Radoslav Dráb.
Taký bol pre nás rok 2013, plný každodennej práce, ohliadnutí do minulosti
i vytyčovania nových horizontov. To všetko v prospech tých najzraniteľnejších
– ohrozených a opustených detí. Aby mohli prežiť bezstarostné a naplnené
detstvo v kruhu najbližších a do budúcnosti si odniesli pevný základ, na ktorom
budú môcť stavať oni osobne i celá spoločnosť.
Na záver by som sa rád úprimne poďakoval všetkým tým, ktorí s nami
pri napĺňaní motta... aby každé dieťa malo rodinu neúnavne spolupracujú.
Bez ich nezištnej obetavosti by sme nemohli robiť to, čo robíme a neboli 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, bezpečie vlastnej rodiny.
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
Predseda Spoločnosti Úsmev ako dar
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KTO
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou
mimovládnou organizáciou pôsobiacou
v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci
krízovým rodinám. Zameriava sa na podporu
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 30 rokov.
Prvoradým záujmom organizácie Úsmev ako
dar je skvalitniť život detí v ohrozených rodinách a náhradnej starostlivosti, o čo sa usiluje
ako na individuálnej, tak na celospoločenskej
úrovni.

NAŠA FILOZOFIA:
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. Stabilné
a priaznivé rodinné prostredie dokáže adekvátne rozvíjať osobnosť dieťaťa, zveľadiť jeho
potenciál a pripraviť ho na vstup do širšieho
sociálneho kontextu.
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Za primárny záujem dieťaťa považujeme
možnosť vyrastať vo vlastnej funkčnej
rodine. 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
starostlivosť zariadenia, ktoré preňho vytvorí
prostredie čo najviac pripomínajúce
to rodinné.
Najlepší záujem dieťaťa chceme chrániť
od jeho počatia až po dospelosť.

ČO ROBÍME:
• Staráme sa o deti
v detských domovoch a náhradných rodinách. Rozvíjame ich osobnosť,
ponúkame im priateľské väzby a motivujeme
ich k tomu, aby sa venovali zmysluplným činnostiam – štúdiu, umeniu a športu. Organizujeme pre nich vzdelávacie aktivity a rozvojové
pobyty. Spájame súrodencov, ktorí v systéme
náhradnej starostlivosti vyrastajú oddelene.
• Pripravujeme a sprevádzame náhradných rodičov. Vedieme ich k porozumeniu
potrieb, skúseností a pocitov detí, ktoré
stratili svoje pôvodné zázemie. Rozvíjame
ich rodičovské zručnosti a podnecujeme ich
k prijatiu, ako aj k úcte a rešpektu voči biologickej rodine detí.
• Pracujeme s ohrozenými rodinami,
v ktorých môže dôjsť k vyňatiu dieťaťa,
a rodinami, v ktorých už k vyňatiu došlo.
Považujeme za kľúčové zachovať integritu

E
M
S
starostlivosti. Sme im oporou v náročnom
procese osamostatňovania sa a začlenenia
do spoločnosti.
• Sieťujeme odborníkov. Vytvárame
priestor pre odbornú diskusiu a výmenu informácií z viacerých vedných a kompetentných
oblastí, čo prehlbuje poznanie problematiky.
• Vyvíjame koncepčnú činnosť v duchu
našej filozofie, ktorá podnecuje zmeny
legislatívneho rámca s priamym dopadom
na sociálne prostredie. Našou snahou je zlepšovať starostlivosť o dieťa a rodinu aj úpravou
právnych noriem a predpisov.
a kontinuitu života dieťaťa.
Preto sa usilujeme, aby deti
nemuseli svoje rodinné prostredie
vôbec opúšťať, alebo aby sa doňho mohli
čím skôr vrátiť.
• Vzdelávame a supervidujeme
dobrovoľníkov 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.
• Prevádzkujeme krízové 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.
• Poskytujeme pomoc a poradenstvo
mladým dospelým po ukončení ústavnej

• Komunikujeme s verejnosťou. Otvorene
komunikujeme o problematike náhradnej
starostlivosti, robíme osvetu a otvárame
spoločenskú debatu. Snažíme sa vykoreniť
vžité predsudky a ukázať situáciu opustených
detí v pravdivom svetle.
To všetko robíme v zmysle Deklarácie
ľudských práv dieťaťa, Dohovoru o právach
dieťaťa a v zmysle Charty práv rodiny.

NAŠE HODNOTY:
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 napĺňajú 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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REALITA DETÍ
V NÁHRADNEJ
STAROSTLIVOSTI
A OHROZENÝCH
RODÍN NA SLOVENSKU
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Aktuálna situácia detí v náhradnej starostlivosti
a ohrozených rodín na Slovensku, bohužiaľ, nie je
lichotivá. Stúpa počet sociálne ohrozených rodín,
rodín ohrozených chudobou, a spolu s tým aj riziko
sociálno-patologických javov. A práve tu sa realita
ohrozených rodín nebezpečne dotýka oblasti
náhradnej starostlivosti, kedy vážne ohrozenie
života, zdravia či vývoja dieťaťa môže viesť až k jeho
vyňatiu a umiestneniu do náhradného výchovného
prostredia. Výskum Ohrozená rodina IV, ktorý
spoločnosť Úsmev ako dar realizovala v roku 2013,
priniesol informáciu o tom, že až 55 % všetkých
vyňatí bolo realizovaných na základe predbežného
opatrenia, čo svedčí o naliehavosti ohrozujúcej
situácie. A hoci má podľa výskumu až 56% vyňatých
detí reálnu šancu na návrat, pokiaľ by sa rodine
poskytla adekvátna pomoc, ich perspektíva naráža
na personálne poddimenzovaný systém opory
a ochrany. Nepomer detí, ktoré do systému vstupujú
a detí, ktoré v ňom dlhodobo zostávajú, potom
vedie k alarmujúcej preplnenosti detských domovov. Narastajúci počet rodín v ohrození a počet detí
v inštitúciách nás dnes núti zaujať jednoznačné
stanovisko a ponúknuť riešenia, ktoré by dokázali
prispieť k ochrane prirodzeného prostredia každého
dieťaťa – a tým je rodina.

Vybrané fakty:
•

kvôli pretrvávajúcim problémom
v rodinách je na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny evidovaných viac ako
30% všetkých detí Slovenskej republiky

•

u 17,5% všetkých detí sú ročne
vykonávané opatrenia SPOD

•

na 1 sociálneho pracovníka oddelenia
SPOD pripadá cca. 200 rodín

•

stúpa počet rodín, z ktorých sú deti vynímané, pretože sa o nich rodičia nevedia
postarať

•

mimo vlastnej rodiny žije cca. 15 000 detí,
čo predstavuje 1,26% všetkých detí
na Slovensku

•

v detských domovoch dnes vyrastá
viac ako 4 700 detí

•

počet detí v pestúnskej starostlivosti
dlhodobo klesá

•

až 60,6% všetkých náhradných rodičov sú
starí rodičia zverených detí

•

56% vyňatých detí má reálnu šancu
vrátiť sa do pôvodných rodín, ak by

sa s rodinami pracovalo, ale reálne sa
ich vracia alarmujúco málo, iba 5%
•

40% detí je vyňatých z dôvodu nevyhovujúceho bývania

•

84% vyňatých detí vyrastá v detských
domovoch spolu so svojimi súrodencami,
čo pri rešpektovaní súrodeneckých
väzieb výrazne ovplyvňuje možnosti ich
dlhodobého umestnenia do náhradného
rodinného prostredia

•

dve tretiny detí v detských domovoch
sú staršie ako 10 rokov, a z toho dôvodu
sú ťažšie umiestniteľné do náhradnej
rodinnej starostlivosti

•

viac ako 60% detí v detských domovoch
je rómskej etnicity

•

priemerná dĺžka pobytu dieťaťa v detskom domove je 4,38 roka

•

kapacita detských domovov je naplnená
takmer na 100 %
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AKÁ JE NAŠA VÍZIA
O OHROZENÉ DETI
V oblasti podpory rodiny ako
základného spoločenského
inštitútu považujeme
za zásadné:
• podporovať prorodinnú kultúru a postavenie
rodín v spoločnosti
• vytvárať legislatívne podmienky, ktoré
umožnia rodine napĺňať jej základné funkcie
• vybudovať komplexný systém služieb
zameraných na podporu a posilňovanie rodín
• iniciovať vzdelávacie programy zamerané
na prípravu k rodičovstvu a výchovu detí
v rodine
• implementovať výchovu k rodičovstvu do
študijných programov na všetkých stupňoch
vzdelávania
• podporovať medzigeneračnú solidaritu
• pri prijímaní nových legislatívnych noriem
zohľadňovať dopad na rodinu a dieťa

V oblasti sanácie rodinného
prostredia považujeme
za dôležité:
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• zabezpečiť adekvátnu a včasnú sociálnu
intervenciu a odbornú prácu s rodinou v kríze,
ktorá je najúčinnejšou prevenciou pred možným zdisfunkčnením a rozpadom rodiny
• personálne posilniť terénnu sociálnu prácu
na štátnej, samosprávnej i mimovládnej úrovni
tak, aby každej ohrozenej rodine bol ideálne
k dispozícii 1 terénny sociálny pracovník
• rozvíjať systémovú svojpomoc širokých rodín
a komunít, ktorá má oporu v tradičnom
spôsobe spolunažívania
• využívať inovatívne modely sociálnej práce,
ako sú napríklad stretnutia rodinného kruhu
• cielene podporovať vznik nájomných
a sociálnych bytov
• budovať funkčnú sieť centier pre obnovu

rodiny a zriaďovať krízové strediská s núdzovým bývaním pre rodinu ako celok
• zriaďovať komunitné a nízkoprahové centrá
na princípe spolupráce samosprávy
a mimovládnych organizácií
• zabezpečiť kvalitnú tímovú spoluprácu všetkých zainteresovaných zložiek (široká rodina,
úrady práce, miestne úrady, detské domovy,
školy, zdravotnícke zariadenia, akreditované
subjekty...) v sanačnom procese
• zabezpečiť aktívnu účasť rodiny na tvorbe jej
sociálneho plánu
• vytvoriť špeciálny systém práce s rómskymi
rodinami, zohľadňujúci kultúrne a etnické
špecifiká
• zabezpečiť dlhodobú prítomnosť komunitného pracovníka v rómskych osadách
so zameraním na sociálnu prácu s rodinou,
vzdelávanie a rozvoj rodičovských zručností
• pokračovať v špecializácii štátnej správy
zaoberajúcej sa deťmi a rodinou
• podporovať profesijné vzdelávanie a rast
všetkých pracovníkov pôsobiacich v oblasti
starostlivosti o ohrozené deti a rodiny

V oblasti náhradnej rodinnej
starostlivosti považujeme
za kľúčové:
• pristúpiť k formám náhradnej rodinnej
starostlivosti hneď po vyčerpaní všetkých
alternatív, umožňujúcich bezpečné
znovuzjednotenie dieťaťa s jeho biologickou
rodinou
• systematicky vyhľadávať, pripravovať a vzdelávať záujemcov o náhradné rodičovstvo
• rozširovať systematickú podporu a zázemie
náhradných rodín
• poskytovať náhradným rodinám celoživotné
poradenstvo, odbornú pomoc a sprevádzanie
• zabezpečiť pre náhradné rodiny kontinuálne
vzdelávanie

STAROSTLIVOSTI
A RODINY:
• vytvárať podmienky pre trvalú svojpomoc
náhradných rodičov
• osobitnú podporu venovať formám náhradného rodičovstva v rámci širokej rodiny

V oblasti poskytovania
starostlivosti a výchovy
deťom v detských domovoch
považujeme za podstatné:
• nadviazať na pozitívne výsledky
transformačného procesu a ďalej prehlbovať
rodinný charakter výchovy v samostatných
skupinách satelitov a profesionálnych
rodinách
• naďalej uplatňovať individuálny prístup
k dieťaťu s ohľadom na jeho osobnostné
a sociálne špecifiká
• zabezpečiť dieťaťu aspoň jednu stabilnú
a bezpečnú vzťahovú väzbu v celom procese
náhradnej starostlivosti
• podporovať a zabezpečiť adekvátne vzťahy
dieťaťa s jeho biologickou rodinou a blízkymi
osobami
• zachovať si perspektívu, ktorá detský domovov vníma ako prechodné miesto pobytu
dieťaťa, ktorého prirodzeným prostredím
je rodina
• využívať inovatívne modely sociálnej práce
ako stretnutia rodinného kruhu aj
v podmienkach detského domova
• rešpektovať súrodenecké väzby v rámci
súrodeneckých skupín
• posilňovať funkciu detského domova ako
servisného a podporného centra pre rodinu
– biologickú, profesionálnu a náhradnú
• podporovať socioterapeutickú úlohu
detského domova vo vzťahu k dieťaťu
a jeho rodine
• v opodstatnených prípadoch zabezpečiť
podmienky pre psychoterapeutickú
starostlivosť o dieťa

• vytvárať možnosti pre účasť detí na
plánovaní a rozhodovaní o svojom ďalšom
živote
• zabezpečiť kontinuitu a stabilitu umiestnenia detí bez zbytočných presunov v rámci
jedného alebo medzi viacerými zariadeniami
• osobitnú pozornosť venovať príprave
mladých dospelých na osamostatnenie
sa a budúce rodičovstvo

Viac nájdete v našom
memorande na stránke
www.usmev.sk
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PRACUJEME
S OHROZENÝMI
RODINAMI
Každá rodina prechádza z času na čas ťažkým
obdobím. No sú aj rodiny, ktoré sa s problémami boria dlhodobo a bez výraznejšej
zmeny. Niekedy ide o problémy materiálne,
inokedy o problémy sociálne, vzťahové či
výchovné. Dôvody bývajú rôzne, no všetky
vedú k tomu, že rodina ako prostredie
bezpečia a naplnenia základných potrieb
dieťaťa zlyháva. Ak by takáto rodina zostala
odkázaná sama na seba, mohlo by sa stať,
že jej deti budú odňaté a skončia v starostlivosti
detského domova. Ale je tu aj iná možnosť.
Podľa nás priaznivejšia a ohľaduplnejšia.
Možnosť podať ohrozenej rodine pomocnú
ruku a stáť pri nej, až kým sa jej nepodarí
svoju situáciu zlepšiť. Aspoň natoľko, aby
deti mohli bezpečne vyrastať vo vlastnom
prostredí.

Služby, ktoré poskytujeme:
Terénna sociálna práca, pracujeme
s ohrozenými rodinami v ich vlastnom
prostredí a systematickou starostlivosťou tak
predchádzame akútnym krízovým situáciám
Stretnutia rodinného kruhu, realizujeme
stretnutia širokej rodiny a blízkych osôb podľa
inovatívneho modelu, ktorého cieľom je
zmobilizovať prirodzenú podpornú sieť okolo
dieťaťa
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Poradenstvo a sprevádzanie, poskytujeme klientom poradenstvo, dlhodobé spre-

vádzanie a asistenciu pri vybavovaní úradných záležitostí potrebných k zabezpečeniu
ich pracovného a rodinného života
Krízová intervencia, stojíme pri rodinách
v krízových situáciách a aktivujeme ich sily
a zdroje nevyhnutné na prekonanie stavu
núdze
Nízkoprahové centrá, prevádzkujeme
denné centrá pre deti z nízkopodnetného
sociálneho prostredia, kde môžu tráviť svoj
voľný čas konštruktívne:

Funclub Fortuna Bratislava, pre deti z nízkopodnetného prostredia sociálnej ubytovne
Fortuna v Bratislave
Nízkoprahové centrum pre deti a rodiny
Blatné Remety, centrum pre deti v náhradnej starostlivosti a nízkopodnetného prostredia, prevádzkujeme ho v spolupráci s VŠSZaSP
sv. Alžbety
Centrum Mak Trnava, pre deti zo sociálne
znevýhodnených, prevažne rómskych rodín
na Coburgovej ulici v Trnave
Konkrétna pomoc rodinám, našim klientom
vychádzame v ústrety aj materiálnou pomocou, ktorá je pre rodinu často veľkou úľavou
Centrum pre rozvoj rodiny v Hlohovci,
rodinné centrum pre deti a ich rodičov.

Naši sociálni p
racovníci prac
ujú s 345
ohrozenými ro
dinami a pom
áhajú im
zmierňovať ich
sociálne znevý
hodnenie.
V konečnom d
ôsledku tak pre
dchádzajú
vyňatiu detí do
detského dom
ova.

Prečo je potrebné pomáhať ohrozeným rodinám?
„Často k nám tieto rodiny prichádzajú vo chvíli, keď už sa nemajú na koho obrátiť. Chýba im širšie
zázemie a potrebné zručnosti, aby si dokázali s problémom poradiť sami. To ešte ale neznamená,
že svoje deti nemilujú. Odtrhnúť v takom prípade deti od rodičov, by spôsobilo zbytočné strádanie
a obrovské škody, ktorým sa dá predísť.“
Mgr. Zuzana Okálová, sociálna pracovníčka, Úsmev ako dar

NAŠA PRÁCA V ČÍSLACH
Celkový počet rodín s ktorými sme pracovali v roku 2013
Typ rodiny

Počet rodín

Počet deti v rodinách

Biologické

289

843

Rodiny mladých dospelých

50

90
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Služby, ktoré sme poskytli rodinám s deťmi:
Krátkodobé
poradenstvo

Pravidelné
sociálne

Typ rodiny
Počet poradenstiev
Biologické rodiny
Rodiny mladých dospelých

Pomoc pri sprostredkovaní
bývania, sprostredkovaní
inej služby

257

3377

67

6

429

14

o
V roku 2013 sa nám do biologickej rodiny podaril
i
vrátiť 12 detí, do osvojenia sme umiestnili 3 det
a do pestúnskej starostlivosti 1 dieťa. Pre prijatie
detí do náhradnej rodinnej starostlivosti sme
pripravili 55 náhradných rodičov.
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STRETNUTIE RODINNÉHO
KRUHU
Inovatívnym prvkom v našej práci
s biologickými rodinami je Stretnutie
rodinného kruhu (SRK). V tomto modeli
práce s rodinou 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
preberajú svoj podiel na napĺňaní potrieb
dieťaťa. Úloha ochrany a starostlivosti
o dieťa tak zostáva v kompetencii rodiny,
ktorej prirodzene náleží.
Základné črty Stretnutia rodinného
kruhu
V tradičnom prístupe, v ktorom kľúčovú
úlohu zohráva sociálny pracovník, presúva
model Stretnutia rodinného kruhu
zodpovednosť za hľadanie východísk
na rodinný kruh.
• Takýto prístup odhalí silné stránky
rodiny a zaručí, že pomoc pre dieťa
bude vychádzať z bezprostrednej
znalosti problému. Bude odrazom
jeho skutočných potrieb.
• Nenahrádza rolu sociálneho
pracovníka, ale odbremeňuje
ho tým, že aktivizuje potenciál rodinnej a podpornej siete okolo dieťaťa.
• Dieťaťu prospieva, keď sú vzťahy
medzi dôležitými dospelými z jeho
sveta založené na rešpekte a vzájomnej spolupráci. Stretnutie rodinného
kruhu tomu prirodzenou cestou
napomáha.

V roku 2013 sme zorganizovali
10 Stretnutí rodinného kruhu
na ktorých sme riešili nasledovné
kľúčové otázky:
• Aký je najlepší plán pre Nikolku
a Beátku v súvislosti s ich vrátením
sa z detského domova späť k mame?
• Ako vytvoriť Stanke podporu pri novej
etape života?
• Aký je najlepší plán pre Máriu, Jožka
a Terezku v súvislosti s návratom detí
späť k rodičom?
• Ako pomôcť Helenke pri samostatnom fungovaní po opustení zariadenia sociálnych služieb?
• Ako zabezpečiť deti počas liečenia
mami na protialkoholickom liečení?
• Ako pomôcť Barbore so starostlivosťou o jej novonarodené dieťa?
• O koho sa môže mama oprieť pri
výchove o jej deti po ich návrate
z detského domova?
• Ako zabezpečiť povinnú školskú
dochádzku?
• Ako zabezpečiť udržiavanie pevných
vzťahov širšej rodiny?
Ak máte vo svojej blízkosti alebo vo
svojej starostlivosti dieťa, ktorému
chcete pomôcť a forma Stretnutia
rodinného kruhu Vás oslovila,
neváhajte nás kontaktovať. Radi
s vami v diskrétnosti preberieme
vhodné kroky.
„Stretnutie rodinného kruhu je cesta, ako
spojiť rodinu a pre dieťa dôležitých ľudí,
aby urobili potrebné rozhodnutia v jeho
prospech. Pomáha vytvoriť živé partnerstvo medzi svetom systému a svetom
rodiny ohrozeného dieťaťa -rodičmi, rodinou, jej prirodzenou podpornou sieťou
a komunitou, v ktorej rodina žije, a lepšie
tak chrániť dieťa v svojom strede.”
PhDr. Monika Miklošková,
metodička Stretnutí rodinného kruhu

Stretnutie rodinného kruhu je stretnutie širokej rodiny,
na ktorom si rodina sama tvorí plán, prijíma rozhodnutia
pre vyriešenie problémov a preberá za ne rozhodnutia.
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PRIPRAVUJEME
A SPREVÁDZAME
NÁHRADNÉ
RODINY
Stať sa náhradným rodičom nie je jednoduchou cestou k rodičovstvu. Lemuje
ju mnoho pochybností a obáv. Práve
preto je dôležité, aby náhradní rodičia
mali pri sebe odborníkov, ktorí im dokážu
poskytnúť podporu a usmernenie. Sprevádzame rodičov vo všetkých fázach ich
neľahkej, no úžasnej úlohy: prijať a milovať
opustené dieťa. Prvým krokom je príprava.
U nás ju náhradní rodičia absolvujú prostredníctvom vzdelávacieho programu
PRIDE, ktorý im dovolí dieťaťu porozumieť
a pochopiť jeho vnútorný svet.
Od pochopenia potom už nie je ďaleko
k bezpodmienečnému prijatiu. K prijatiu,
ktoré na farbu pleti, prežitú minulosť či iné
znevýhodnenia nehľadí ako na problém.

Služby, ktoré poskytujeme:
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Program PRIDE, zážitkový vzdelávací
program pre náhradných rodičov, ktorý
im sprostredkuje potrebné informácie
a pohľad do životnej situácie opusteného
dieťaťa, a vybaví ich náležitými
zručnosťami.

Poradenstvo a dlhodobé sprevádzanie, pomáhame rodinám zvládať náročné
situácie a ponúkame im oporu v záťažových obdobiach počas celého procesu
náhradnej starostlivosti.
Psychologická pomoc, v prípade
potreby posilňujeme náhradných rodičov
a ich deti aj formou psychologického
poradenstva.
Nadstavbové vzdelávanie, ďalšie
vzdelávacie moduly Programu PRIDE
pre špecifické výchovné oblasti a skupiny
detí s osobitým znevýhodnením.
Klub náhradných rodín, svojpomocný
klub facilitovaný našimi odborníkmi,
kde sa náhradní rodičia môžu podeliť
o svoje skúsenosti a oprieť sa o pocit
spolunáležitosti i rady profesionálov.
Kde a kedy sa Kluby náhradných
rodín konajú, sa môžete dozvedieť
na stránke ww.nahradnarodina.sk.

Prečo náhradné rodiny potrebujú našu podporu?
„Starať sa o dieťatko, ktoré sa vám biologicky nenarodí, je predsa len iné, ako starať sa o vlastné
dieťa. Preto je dôležité, aby rodičia, ktorí si túto špecifickú úlohu zvolia, boli kvalitne pripravení.
Ale pripraviť sa môžete len do istej miery, a potom sa už učíte v konkrétnych situáciách. Prichádzajú
nové výzvy, objavujú sa nové úskalia a ďalšie otázky... Vtedy rodičia potrebujú pri sebe niekoho
kompetentného, kto im poradí, podporí ich a pomôže im danú situáciu zvládnuť.“
Mgr. Andrea Hudeková, metodik programu PRIDE, psychológ, Úsmev ako dar
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NAŠA PRÁCA V ČÍSLACH
Služby, ktoré sme poskytli náhradným rodinám v roku 2013:
Krátkodobé
poradenstvo

Pravidelné
sociálne

Pomoc pri sprostredkovaní
bývania, sprostredkovaní
inej služby

Typ rodiny
Počet poradenstiev
Náhradné rodiny

287

493

11

V roku 2013 sme zorganizovali 8 výcvikov programu PRIDE:
Účastníci výcvikov PRIDE

16

Počet účastníkov

Náhradná osobná starostlivosť

1

Osvojenie

40

Pestúnska starostlivosť

14

Profesionálny rodič

16

Odborník

16

Dobrovoľníci a zamestnanci

4

Celkový počet účastníkov výcviku za rok

91
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„Nejakú predstavu o tom, čo osvojenie
obnáša, sme mali aj predtým, ale tu sa
otvorilo množstvo tém, ktoré nám vôbec
nezišli na um. Tie príjemné i tie menej
príjemné. Je prirodzené, že v takom
radostnom očakávaní dieťatka stále
dúfate, že niektoré veci sa nestanú.
Ale ak sa stanú, vieme už, ako ich zvládať,
aj to, že sa máme na koho obrátiť.“

„Človek si nevie dopredu predstaviť,
čo všetko je s osvojením spojené.
Po ukončení PRIDE-u už máme jasnejšiu
predstavu. Pomohlo nám to zbaviť
sa neistoty, s ktorou sme na výcvik prišli.
Napríklad obáv z toho, ako sa vysporiadať
s biologickou rodinou dieťatka, ktorá
je stále niekde v pozadí. Teraz vieme,
že zahmlievanie ničomu nepomôže.
Treba nabrať odvahu k otvorenosti.“

p. Martina
p. Vierka
Rodina pre dieťa nie je voľba. Rodina je pre dieťa nutnosť, ktorá jediná dokáže naplniť
jeho bytostnú túžbu po láske, bezpečí a dôvere. Poskytnúť dieťaťu rodinné zázemie,
v ktorom bude môcť tieto kvality zažívať, znamená oveľa viac, než len mu pomôcť.
Znamená to zachrániť ho pre plnohodnotný život.
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STARÁME SA
O DETI V DETSKÝCH
DOMOVOCH
Každé dieťa by malo vyrastať v rodine. Túto
víziu sa snažíme ani na chvíľu nestrácať
zo zreteľa. No nemôžeme zatvárať oči
pred realitou, ktorá k deťom až taká láskavá
nie je. Detské domovy sú dnes plnšie než
kedykoľvek predtým a náhradných rodín je
stále málo. Nedokážeme deťom nahradiť
rodinu, ale dokážeme aspoň sčasti zaplniť
biele miesta, ktoré život v odlúčení prináša.
Záleží nám na tom, aby aj deti v detských
domovoch mali vedľa seba blízkeho
človeka, aby mohli rozvíjať svoje talenty
a aby ich detský svet obsahoval čo najviac
radosti. Možno práve tieto zážitky im raz
pomôžu postaviť sa zoči-voči náročným
životným skúškam.

Aktivity, ktoré
zabezpečujeme pre deti
z detských domovov:
Dobrovoľnícky Anjelsky program,
dobrovoľnícky program starajúci sa o to,
aby detí z detských domov malo vedľa
seba blízku podpornú osobu
Iniciatíva Úsmev svätého Mikuláša,
iniciatíva zameraná na spájanie súrodencov,
ktorí vyrastajú oddelene v rôznych zariadenia náhradnej starostlivosti.
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Udeľovanie podpory vzdelávania,
nadväzuje na tradíciu fondu Pipi Dlhej
Pančuchy, program zabezpečujúci
finančné zdroje pre mladých ľudí

z náhradnej starostlivosti, ktorí sa rozhodli
študovať a naplniť svoje profesijné ciele.
Najmilší koncert roka, celonárodná
prehliadka umeleckých vystúpení detí
z detských domovov a náhradných rodín,
ktorá vytvára priestor pre ich talent
a napomáha rozvoju ich sebavedomia.
Športové majstrovstvá, medzinárodná
súťaž v atletických a loptových disciplínach pre deti z detských domovov,
kde môžu prejaviť svoju vôľu a tímovú
súdržnosť.
Úsmev cup, regionálny futbalový turnaj
detí z detských domovov z Trenčianskeho
kraja.
Letné a zimné rozvojové pobyty, nadväzujú na náš Anjelsky program a dávajú
deťom príležitosť zažiť hrejivé a podnetné
okamihy v spoločnosti blízkych priateľov.
Voľno-časové podujatia, podujatia,
ktoré deťom zo sociálne znevýhodneného
prostredia prinášajú novú inšpiráciu
a orientujú ich pozornosť pozitívnym
smerom.
Domovácke kilometre uja Peťa,
regionálne podujatie, ktoré v deťoch
formuje záujem o šport a zdravé trávenie
voľného času.

V roku 2013 sme pre deti z detských domovov
zorganizovali 1095 podujatí.
Prečo nesmieme zabúdať na deti v domovoch?
„Pretože im aspoň čiastočne môžeme nahradiť to, čo stratili. Prišli o ľudí, na ktorých im najviac
záležalo. A spolu s tým prišli aj o množstvo ďalší vecí, ktoré sú pre dieťa životne najdôležité.
O lásku, bezpečie, zázemie, dôveru... Je to rana na celý život, a my ju nevieme zahojiť.
Ale dokážeme aspoň zmierniť prežívanú bolesť a napomôcť uzdraveniu.“
Roman Hajdák, predseda regionálnej pobočky Úsmev ako dar v Nitre

www.nahr
adnarodin
a.s
sk
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NAŠA PRÁCA V ČÍSLACH
Práca s deťmi z detských domovov a pre dobrovoľníkov
Pobočka
Jednodňové aktivity
pre deti
Počet účastníkov
Vzdelávacie aktivity
pre deti
Počet účastníkov
Vzdelávacie ak. pre
dobrovoľníkov
Počet účastníkov
Pobytové podujatia
pre deti
Počet účastníkov
Viacdňové aktivity
pre deti
Počet účastníkov

BA

TT

NR

BB

RK

PD

KE

PO

Sumár

142

135

103

71

128

96

85

22

782

2662

1563

1364

1098

1324

1214

1609

327

11158

11

16

82

60

7

35

24

10

244

254

164

1126

816

58

294

426

182

3320

6

2

8

16

14

24

11

0

81

110

15

117

272

132

262

95

0

994

10

2

3

4

2

2

10

0

32

227

38

50

83

50

40

184

0

640

14

0

5

8

3

3

4

0

37

331

0

63

94

50

59

49

0

626

POMÔŽTE
NÁM POMÁHAŤ
Stačí, ak pošlete správu v tvare

DMS USMEV na číslo 877.
Cena Darcovskej SMS správy je 2 €.
Viac na www.donorsforum.sk

Ďakujeme.

je medzinárodná ochranná známka. Výhradným držitelom práv
k jej užívaniu na území Slovenska je Fórum donorov.
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POSKYTUJEME POMO
C
A PORADENSTVO
MLADÝM DOSPELÝM
PO ODCHODE
Z DETSKÉHO DOMOV
A
Mladí ľudia, ktorí opúšťajú detské domovy,
čelia celkom novej skutočnosti. Musia
sa postaviť na vlastné nohy, zabezpečiť
si bývanie, nájsť si prácu, začleniť sa do
spoločnosti. A to všetko bez pomoci
rodiny. Je to etapa, ktorá býva v živote
týchto detí veľmi náročná. Mnohí z nich
na to ešte nie sú pripravení. Potrebujú viac
času a viac podpory, aby k samostatnosti
naozaj dospeli. Práve v tomto adaptačnom
období ponúkame mladým dospelým
poradenstvo, asistenciu a nezriedka aj
materiálnu výpomoc. Poskytujeme im
praktické návody „čo robiť“ a „na koho
sa obrátiť“, aby pre nich budúcnosť
nebola strašiakom, ale perspektívou.

Služby, ktoré poskytujeme:
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Domovy na polceste, v spolupráci
s Nadáciou DeDo Solidarita s deťmi
v detských domovov prevádzkujeme
štyri Domovy na polceste – v Košiciach,
Prešove, Zvolene a v Dunajskej Lužnej,
kde mladí dospelí nájdu dočasné
bývanie i potrebnú sociálnu asistenciu.
SOS program, program zameraný na
vzdelávanie, informovanosť a prípravu
mladých dospelých s ohľadom na ich
samostatnú budúcnosť.

Poradenstvo, v rešpektujúcom
vzťahu ponúkame mladým dospelým
konkrétne poradenstvo, ako postupovať
pri riešení ich problémov.
Sprevádzanie, rozvíjame potenciál
mladých dospelých a ponúkame im
vedenie pri postupnom nadobúdaní
optimálnych sociálnych, pracovných
a rodinných návykov.
Pomoc pri zabezpečovaní bývania
a práce, ponúkame mladým dospelým
pomocnú ruku pri zabezpečovaní
základných životných nutností, akými
sú práca a bývanie.
V roku 2013 sa sformovala iniciatíva pod
názvom „Domováci domovákom“.
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.

Prečo mladí ľudia po odchode z detských domovov potrebujú
ďalšiu pomoc?
„Mladí ľudia, ktorí odídu z detských domovov, sú často osamelí. A to aj napriek tomu, že majú
okolo seba množstvo kamarátov. Možno to znie ako paradox, ale nie je. Chýba im totiž prítomnosť
niekoho staršieho, skúsenejšieho, kto by im odovzdal kúsok svojho poznania. Potrebujú vedľa
niekoho dozrieť, a ak tam nie je nikto blízky, sme tam určite aspoň my.“
Mgr. Emília Bezáková, PhD., manažér odborných činností, Úsmev ako dar

NAŠA PRÁCA V ČÍSLACH
Naša ráca s mladými dospelými v roku 2013:
Počet mladých dospelých

Počet poradenstiev

Počet zabezpečenia
bývania / inej služby

185

1028

44

Naša práca s rodinami mladých dospelých v roku 2013:

Počet rodín mladých
dospelých

Počet detí v týchto
rodinách

Počet poradenstiev

Počet zabezpečenia
bývania / inej služby

50

90

435

35
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PREVÁDZKUJE
ME
CENTRÁ PRE
OBNOVU ROD
INY
A DOMOVY
NA POLCESTE
Niekedy sa stane, že sa rodina alebo matka
s dieťaťom ocitnú bez strechy nad hlavou.
Vtedy hrozí, že dieťa bude umiestnené do
detského domova. Poslednou záchranou
sú zariadenia sociálnych služieb, ktoré však
spravidla prijímajú zvlášť mužov a zvlášť
ženy s deťmi. Aby rodina svoju situáciu
zvládla, volí odlúčenie. Ale musí to tak
byť? Skutočne musí mať hmotná núdza za
dôsledok aj prerušenie vzťahov, ktoré pre
dieťa predstavujú tú najdôležitejšiu istotu?
Chceli sme, aby to bolo inak, a preto sme
vybudovali sieť Centier pre obnovu rodiny,
kam sa rodina môže uchýliť ako celok.
Získa tu nielen zázemie, ale aj podporu
našich sociálnych pracovníkov, ktorí jej
pomôžu nájsť silu a zdroje na to, aby
mohla začať odznova.
Centrá sme založili a prevádzkujeme
ich v spolupráci s Nadáciou DeDo
Solidarita s deťmi v detských
domovov.

Zariadenia, ktoré prevádzkujeme:
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Centrum pre obnovu rodiny Dorka
v Košiciach, centrum v sebe spája zariadenie núdzového bývania pre rodiny s deťmi,
ktoré sa nachádzajú v náročnej životnej

situácii, Domov na polceste pre mladých
dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti a krízové stredisko pre ohrozené deti.
Centrum pre obnovu rodiny Dorka
v Košiciach, centrum v sebe spája
zaradenie núdzového bývania pre rodiny
s deťmi, ktoré sa nachádzajú v náročnej
životnej situácii, Domov na polceste
pre mladých dospelých po ukončení
ústavnej starostlivosti a krízové stredisko
pre ohrozené deti.
Centrum pre obnovu rodiny Dorka
v Prešove, zahŕňa zariadenie núdzového
bývania pre ohrozené rodiny s deťmi
a denný stacionár pre deti s kombinovaným
postihnutím, do budúcna tu plánujeme
zriadiť aj Domov na polceste.
Centrum pre obnovu rodiny Dorka
vo Zvolene, zahŕňa zariadenie núdzového bývania pre rodiny s deťmi v kríze
a Domov na polceste pre mladých
dospelých.
Sociálny dom sv. Norberta v Jasove,
je krízovým centrom pre pomoc deťom
a rodinám, ktoré sa ocitli v náročnej

životnej situácii, sociálny dom sme založili
a prevádzkujeme ho v spolupráci
s Nadáciou DeDo Solidarita s deťmi
v detských domovov.

Rodinný detský domov sv. Alžbety
v Serednom, Ukrajina, rodinný domov

s obmedzenou kapacitou pod vedením
profesionálnych rodičov, prevádzkujeme
ho v spolupráci s VŠSZaSP sv. Alžbety.

Domovské vzdelávacie centrum
v Dunajskej Lužnej, poskytuje ubytovanie a sociálnu asistenciu mladým dospelým
po odchode z detského domova.

Prečo je dôležité budovať sieť centier pomoci pre rodinu?
„Pretože takouto pomocou dokážeme zabrániť prepadu rodiny s deťmi sociálnym systémom
a ďalším nedoziernym následkom – smerovaniu detí do ústavnej starostlivosti a rodičov ako
bezdomovcov na ulicu. Máme skúsenosť, že až 80% rodín sa po starostlivosti, ktorej sa im
v našich centrách dostane, dokáže náležite starať o svoje deti a stáť na vlastných nohách bez toho,
aby potrebovali ďalšiu nepretržitú pomoc.“
Radoslav Dráb, predseda regionálnej pobočky Úsmev ako dar
pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu

Po vyše ročnej svojpomocnej
rekonštrukcii prvého z troch
pavilónov opustenej materskej
škôlky v Prešove, sme dňa 25. marca
2013 slávnostne otvorili zariadenie
núdzového bývania, kde je možné
v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu
prijať rodinu alebo osamelého rodiča
s deťmi. V súčasnosti tu poskytujeme
zázemie a odbornú pomoc ôsmim
rodinám so 17 maloletými deťmi.

V súčasnosti je v starostlivosti
našich centier 51 mladých
dospelých a 40 rodín so 79 deťmi.

5

VZDELÁVAME A SUPERV
DOBROVOĽNÍKOV PRE
Prostredníctvom dobrovoľníkov vieme
byť nablízku mnohým deťom z detských
domovov. No práca s deťmi z náhradnej
starostlivosti kladie na človeka osobité
nároky. Potrebuje rozumieť špecifickej
skúsenosti týchto detí, byť pripravený
na rôzne okolnosti a vedieť si poradiť aj
v náročných situáciách. Preto sa usilujeme,

aby naši dobrovoľníci boli čo najlepšie pripravení. Ponúkame im neformálne vzdelávanie, v rámci ktorého získavajú základy
psychológie, pedagogiky a sociálnej práce.
Takto vystrojení potom môžu dať deťom
to, čo skutočne potrebujú. Dlhodobý
priateľský vzťah, o ktorý sa môžu oprieť.

Vzdelávací program, ktorý poskytujeme:
Anjelská Akadémia, dvojročný akreditovaný vzdelávací program
pre dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi v náhradnej
adnej starostlivosti.
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VIDUJEME
PRÁCU S DEŤMI
Prečo je potrebné vzdelávať dobrovoľníkov?

„Naša Anjelská Akadémia nie je len o vzdelaní, hoci to k nej patrí v prvom rade. Zážitkové vzdelávanie podporuje aj spolupatričnosť anjelov-dobrovoľníkov, ktorí tak vedia, že nie sú vo svojej
práci sami. A to im dodáva chuť ďalej sa rozvíjať, zdokonaľovať a objavovať ďalšie možnosti ako
deti z domovov zaujať a podnietiť k zmysluplným činnostiam... Inými slovami, odovzdať im čo
najviac zo seba.“
Mgr. Katarína Hlavandová,
metodik a celoslovenský koordinátor Anjelského programu Úsmev ako dar

Marketing
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SIEŤUJEME
A VZDELÁVAME
ODBORNÍKOV
Situácia ohrozeného dieťaťa alebo rodiny
v sebe spája viacero aspektov. Sociálny,
psychologický, medicínsky, výchovný...
Aj my sa usilujeme spájať odborníkov
z rôznych oblastí, aby každý svojím dielom prispel k celistvému porozumeniu
problematiky. Stretnutia profesionálov
pracujúcich s deťmi vytvárajú priestor pre
vzájomnú výmenu skúseností a pre hľadanie nových, efektívnejších prístupov. Zároveň organizujeme vzdelávacie podujatia
a semináre, na ktorých môžu odborníci
získať nové zručnosti a zvýšiť tak kvalitu
starostlivosti o dieťa. Čím kvalifikovanejší
a bohatší bude náš pohľad na dieťa, tým
účinnejšie mu dokážeme pomôcť.

Výber podujatí, ktoré sme
v roku 2013 zorganizovali:
Seminár Škola lásky v rodine Dr. Jiřina Prekopová; 11. 3. 2013
Bratislava; 12. 3. – 13. 3. 2013 Galanta; téma:
obnova lásky v rodinách. Organizované
v spolupráci: VŠZaSP sv. Alžbety, Ústav
a Katedra prenatálnej a perinatálnej
medicíny, psychológie a sociálnych
vied, Fórom riaditeľov a zamestnancov
detských domovov.
Seminár Omšenie zameraný
na rodinné súdnictvo; 4. – 5. 4. 2013
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Omšenie, téma: návrh novely zákona o rodine, zákona o sociálnoprávnej ochrane
a aktuálne problémy rodinného súdnictva
na Slovensku.
Medzinárodný seminár o programe
PRIDE; 9. – 10. 5. 2013 Praha; seminár
usporiadaný Ministerstvom práce
a sociálních věcí ČR, na ktorom sme
odovzdali naše skúsenosti s adaptáciou
a implementáciou programu PRIDE
na Slovensku.
Seminár Strecha; 28. 5. 2013 Trenčín
Zlatovce; téma: príprava mladých dospelý
na osamostatnenie sa a podpora ich
integrácie do spoločnosti.
Prenatálne dieťa s témou Vzťahová
väzba a násilie; 11. – 12. 6. 2013 Galanta;
téma: vzťahová väzba a násilie. Organizované v spolupráci: VŠZaSP sv. Alžbety,
Ústav prenatálnej a perinatálnej medicíny,
psychológie a sociálnych vied, Fórum
riaditeľov a zamestnancov detských
domovov.
Pracovné stretnutie k pripravovanej
novelizácii zákona o rodine; 13. 9. 2013
NR SR Bratislava; téma: diskusia a podnety
k pripravovanej novele zákona o rodine.

Regionálne konferencie Mosty k rodine; 8. 10. 2013 východné Slovensko
(Košice), 10. 10. 2013 západné Slovensko
(Bratislava), 28. 10. 2013 stredné Slovensko
(Banská Bystrica); odborná diskusia a výmena praktických skúseností v sociálnej
práci s rodinou medzi praktikmi zo štátnej
správy, akreditovaných subjektov, samosprávy a špecializovaných profesií.

13. ročník konferencie Mosty
v sociálnoprávnej ochrane;
11. – 13. 11. 2013 Častá – Papiernička; téma:
„250 rokov starostlivosti o deti mimo
vlastnej rodiny – Ako ďalej? V rámci konferencie odovzdal minister práce, sociálnych
vecí a rodiny Ján Richter cenu „Z detského
domova do rodiny“.

Školenia koordinátorov Stretnutí rodinného kruhu; 22. – 23. 11. 2013 Ružomberok;
téma: princípy modelu sociálnej práce s rodinou Stretnutie rodinného kruhu a ich uplatňovanie
v praxi.
Projekt ROMA MATRIX; apríl 2013 – marec 2015; program podporovaný Programom Európskej únie pre základné práva a občianstvo; cieľ: zvyšovanie spoločenskej tolerancie voči Rómom
a ich integrácie do spoločnosti. Skladá sa z partnerstva 19-tich organizácií v 10-tich štátoch Európskej únie. Úsmev ako dar je jedinou slovenskou organizáciou zapojenou do tohto projektu.

Viac o našich konferenciách, seminároch a vzdelávacích podujatiach nájdete na našej stránke
www.usmev.sk

Prečo je žiaduce sieťovať a vzdelávať odborníkov?
„Práca s ľuďmi sa nedá presne vymedziť a povedať, toto sa nás ešte týka a toto už nie. Každý odborník sa zameriava na svoju oblasť, ale možno mu chýba prehľad o tom, čo sa deje za hranicami
jeho špecializácie. Ani my nie sme odborníkmi na všetko a z času na čas sa potrebujeme poradiť.
Na oplátku zasa vieme ponúknuť naše poznatky a metodiky z okruhu náhradnej starostlivosti.
Spolu jednoducho dokážme viac.“
Ing. Eva Bodnárová, manažérka spoločnosti Úsmev ako dar
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REALIZUJEME
VÝSKUMY
A VYVÍJAME
KONCEPČNÚ
ČINNOSŤ
Zákony a iné úradné normy sa zdajú
byť vzdialené od bežného života rodín
a detí. No práve oni môžu mať na nich
stimulujúci, alebo naopak deštruktívny
dopad. Zasadzujeme sa o to, aby
legislatívne prostredie bralo do úvahy
skutočné potreby detí a bolo dostatočne
pružné pri ochrane ich práv. Angažujeme
sa v procese špecializácie štátnej správy
smerom k rodine a dieťaťu a usilujeme sa
o to, aby dialóg medzi štátnou správou
a oblasťou výkonu sociálnej starostlivosti
bol obojsmerný a živý. Len tak sa nám
podarí zabezpečiť priliehavosť právnych
noriem k terénu, a tým aj efektívnu pomoc pre rodiny a deti, ktoré túto pomoc
potrebujú. Dobre nastavený systém
a zákony zohľadňujúce požiadavky praxe
sú predpokladom toho, aby sme dokázali
predchádzať tragédiám každodenného
života.

Podieľame sa na činnosti
týchto výborov:
Výbor expertov pre
deinštitucionalizáciu
Výbor pre deti a mládež Rady vlády
SR pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť
Výbor pre ombudsmana
Participovali sme sa na príprave
celoštátnej stratégie na ochranu detí
pred násilím
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Iniciujeme a realizujeme
výskumnú činnosť
Realizovali sme výskum Ohrozená
rodina IV. v spolupráci s Inštitútom
ochrany práv dieťaťa a rodiny Trnavskej UniverzityUniverzity a Ústredím
práce, soc. vecí a rodiny, ktorý
skúmal kontext vyňatia detí
z ich prirodzeného prostredia.
Realizujeme výskum v oblasti prenatálnej medicíny a vzťahovej väzby
v spolupráci s Ústavom prenatálnej
a perinatálnej medicíny, psychológie
a sociálnych vied VŠZaSP sv. Alžbety

Prečo je nevyhnutné vyvíjať
koncepčnú činnosť?
„V roku 2000 sme spoluiniciovali proces
transfromácie detských domovov
a odvtedy sa usilujeme o systémové zmeny
na rôznych úrovniach, aby systém ako
celok hájil najvyšší záujem dieťaťa. V duchu
našej filozofie sme presvedčení, že rodina
je pre dieťa optimálnym prostredím,
v ktorom môže dozrieť na plnohodnotnú,
zdravú ľudskú bytosť. Len tu získa potrebnú
lásku, prijatie a pochopenie, ktoré raz
bude môcť odovzdať ďalej.“
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.,
predseda spoločnosti Úsmev ako dar

KOMUNIKUJEME
S VEREJNOSŤOU
Nie je jedno, aký postoj má verejnosť
k deťom z detských domovov, ohrozeným
a náhradným rodinám. Práve ona vytvára
spoločenské prostredie, v ktorom tieto deti
a rodiny žijú. Za dlhé roky našej existencie
máme dostatok skúseností, aby sme
verejnosť mohli pravdivo a zodpovedne
informovať. Nič netreba prikrášľovať, ale
ani démonizovať. Ponúkame reálny obraz
o náhradnej starostlivosti, so všetkými jej
úskaliami i prednosťami. Snažíme sa o to,
aby ľudia vnímali túto tému ako dôležitú,
pretože ju za dôležitú považujeme.
Otvorenou komunikáciou podporujeme
ich ústretovosť voči deťom a rodičom,
ktorých rodinný život sa neodvíjal celkom
priamočiaro.

Prečo je dobré informovať
verejnosť?
„Verejná mienka je sila, ktorá, keď sa
prebudí, dokáže pohnúť aj vecami
zdanlivo nemennými. No jej jemnejšia,
každodennejšia podoba je možno ešte
dôležitejšia. Aké nálady medzi ľuďmi
prevládajú, aké postoje ich vedú, ako nazerajú niektoré témy... To všetko ovplyvňuje
atmosféru v spoločnosti. A my sa snažíme,
aby táto atmosféra bola ústretová aj voči
tým, ktorí možno nepatria k majorite.“
Mgr. art. Slavka Liptáková, ArtD.,
PR manažérka, Úsmev ako dar

Už 30 rokov sa snažíme, aby deti bez rodičov neostali samé.
Darujte deťom 1 . Pošlite SMS v tvare DMS medzera USMEV na číslo 877. Ďakujeme!

usmev_vyrocie_210x146.indd 1

9/17/12 11:53 AM
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Vianočný benefičný koncert Úsmev ako
dar je najstarším benefičným podujatím
pre deti z náhradnej starostlivosti v strednej Európe. Každoročne im prináša radosť
a správu o tom, že na nich verejnosť
nezabúda. Vznikol práve z iniciatívy ľudí,
ktorým osudy opustených detí neboli
ľahostajné. Po prvom ročníku nasledoval
ďalší a ďalší, až napokon vyrástla tradícia,
ktorá sa zapísala do povedomia celej
spoločnosti. Koncert Úsmev ako dar je už
31 rokov kultúrnou udalosťou, ktorej sa
zúčastňujú tí najznámejší umelci a ktorá
pomáha zvyšovať citlivosť verejnosti voči
potrebám opustených detí.
Na 31. ročníku Vianočného benefičného
koncertu Úsmev ako dar si deti z detských
domovov, náhradných a ohrozených
rodín rozbalili svoj prvý vianočný darček –
pocit porozumenia a spolupatričnosti.
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Slávnostným galavečerom ich sprevádzali:
Adela Banášová, Milan „Junior“
Zimnýkoval, Matej „Sajfa“ Cifra,
Katka Brychtová, Roman Pomajbo,
Juraj Kemka a Marián Miezga.
Svojím umením prišli deti potešiť:
Miro Žbirka, Peter Bič Project,
Majk Spirit s Monikou Bagárovou,
HEX, Fragile, Sendreiovci a tanečná
skupina Pastels.

Počas galavečera sa už tradične udeľovala
cena Milana Rúfusa za sociálnu pomoc
ľuďom, ktorí sú na ňu odkázaní.
Cenu za systémovú pomoc odovzdal
zakladateľ a čestný predseda spoločnosti
Úsmev ako dar Július Hron manželom
Eve a Stanovi Gurkovcom, za ich prácu
s chlapcami po odchode z detského
domova. Ocenenie za konkrétnu
pomoc si z rúk Miroslava Žbirku prebral
otec Anton Srholec.

Vianočného benefičného koncertu Úsmev
ako dar sa zúčastnilo viac ako 1000 detí
z 69 detských domovov, krízových stredísk
a náhradných rodín.
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250. VÝROČIE
NÁHRADNEJ
STAROSTLIVOSTI NA
ÚZEMÍ SLOVENSKA

18. júla 1763 podpísala Mária Terézia
darovací dekrét na zriadenie 1. sirotinca
na území Slovenska v obci Tomášikovo.
Odvtedy uplynulo presne 250 rokov,
počas ktorých sa u nás formoval systém
náhradnej starostlivosti a sociálnoprávnej
ochrany.
Pri tejto príležitosti sa Minister práce,
sociálnych vecí a rodiny Ján Richter
rozhodol nadviazať na každoročné
oceňovanie pracovníkov detských
domovov spoločnosťou Úsmev ako dar
a založiť tradíciu ocenenia, ktoré si bude
všímať a vyzdvihovať aj prácu odborníkov
z oddelení SPOD a SK a neštátnych organizácií. Všetci títo ľudia sa spoločne starajú
o bezpečie ohrozených detí a sprevádzajú
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rodiny v procese ozdravenia, aby dokázali
svoju nepriaznivú sociálnu situáciu zvrátiť
a naďalej sa primerane starať o vlastné
deti.
Slávnostné oceňovanie Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, v spolupráci
s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
a Spoločnosťou priateľov detí z detských
domov Úsmev ako dar sa uskutočnilo
25. 9. 2013 v historickej budove NR SR
v Bratislave
Ocenenie za významný prínos pri obnove rodiny si prebralo 16 pracovníkov
detských domovov, 8 zamestnancov
oddelení SPOD a SK a 4 zamestnanci
akreditovaných mimovládnych subjektov.

PROJEKTY, DO KTORÝCH
STE SA ZAPOJILI
1 deň úsmevu

V dňoch 27. mája – 2. júna 2013 sme
zorganizovali celoslovenskú verejnú
zbierku 1 deň úsmevu. Už po 11. krát
vyšli dobrovoľníci spoločnosti Úsmev
ako dar spolu so študentmi stredných
a vysokých škôl do ulíc slovenských miest,
aby verejnosť oslovili a predstavili jej problematiku detí, ktoré stratili to najcennejšie
– bezpečie vlastnej rodiny. Verejnosť sa tak
mohla zapojiť do našej pomoci a vyjadriť
solidaritu s opustenými a ohrozenými
deťmi. Získané finančné prostriedky sa
použili na starostlivosť o rodiny v kríze,
na vrtenie detí do biologickej rodiny,
podporu náhradného rodičovstva
a projekty pre deti z detských domovov
a mladých dospelých.

Zbierka stravných lístkov
Aj tento rok sme pred letom, tak
ako už po minulé roky, zorganizovali
zbierku stravných lístkov vo firmách
a spoločnostiach, ktoré Úsmev ako dar
podporujú. Vyzbierané stravné lístky sme
použili na zabezpečenie stravy počas
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letných rozvojových pobytov pre deti
z detských domovov a náhradných rodín.
Tieto lístky používame aj pre mladých
dospelých na preklenutie krízového
obdobia, pre sociálne slabšie rodiny
a ich deti, a na zabezpečenie občerstvenia
na podujatiach Úsmevu ako dar.

Vianočný pozdrav, ktorý
pomáha
Výtvarnú súťaž vyhlasuje spoločnosť
Úsmev ako dar každoročne v septembri.
Do súťaže sa zapájajú stovky detí
z rôznych detských domovov, ktoré
maľujú, kreslia a tvoria na tému Vianoce.
Z ich tvorby si potom obchodné
spoločnosti môžu vybrať obrázok, ktorý
sa následne stáva originálnym motívom
ich vianočnej pohľadnice. Obchodná
spoločnosť priamo finančne alebo materiálne odmení autora kresby a získa tak
výnimočný pozdrav pre svoju spoločnosť.
V prípade Vášho záujmu o zorganizovanie
zbierky stravných lístkov alebo o získanie
regionálneho Vianočného pozdravu
sa informujte na adrese info@usmev.sk.

V rámci zbierky 1 deň úsmev
u
sa nám v roku 2013 podarilo
vyzbierať 36 262, 78 €. Za ka
ždý
Váš príspevok úprimne ďaku
jeme.
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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.
• 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,
8a9
• 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
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• 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 výchovnorekreačné 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. Č. rozhodnutia 11959/2009-I/20 právoplatne predĺžená rozhodnutím
č. 14170/2013-M_OSS na dva roky
od dátumu 15.7.2013:
• 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 SR podľa zákona č. 387/1997
Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení
neskorších predpisov:
• Anjelská akadémia
• PRIDE – Zdroj rozvoja, vzdelávania
a informácií pre rodičov
• PRIDE – Zdroj rozvoja, vzdelávania
a informácií pre rodičov (príprava lektorov)
• PRIDE – Zdroj rozvoja, vzdelávania
a informácií pre rodičov (príprava profesionálnych rodičov)

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
• PRIDE – efektívna výchova
a starostlivosť o dieťa v náhradnej
alebo inštitucionálnej starostlivosti
(edukatívno-zážitkový program)
• PARTNER (podpora-akceptácia-rozvojtímovosť-náklonnosť-empatia-rodina) –
edukatívno-zážitkový program
• Individuálna práca ako jedna
z najúčinnejších foriem práce s dieťaťom
a rodinou – edukatívno-zážitkový
program

37

NAŠI PARTNERI
Ďakujeme hlavným partnerom
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NAŠI PARTNERI
Za neoceniteľnú pomoc a podporu pri napĺňaní myšlienky „aby každé dieťa malo rodinu“
v roku 2013 ďakujeme našim partnerom.
Ďakujeme hlavným celoslovenským partnerom:
Auto Impex s.r.o.
CLEAN TONERY s.r.o.
Coca – Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
Spoločnosť DHL
František Majtán – EURONICS TPD
GTS Slovakia, a.s.
Hi-Reklama, s.r.o.
MAYA spol. s.r.o.
Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských
domovov
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nestlé Slovensko, s.r.o.
Q-99 s.r.o.
Slovak Telekom, a.s.
Ďakujeme naším finančným partnerom:
ADP s.r.o.
AERO SLOVAKIA a.s.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
AMAN s.r.o.
Anton Diežka - INTERNACIONAL TRANSPORT
Arprog, a.s. Poprad
ASIO-SK s.r.o.
Asseco Solutions a.s.
AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o.
AUTO - KLIMA Bratislava s.r.o.
AWAS, s.r.o.
Baliarne obchodu, a.s. Poprad
Bark, s.r.o.
BIATEC GROUP a.s.
BIBUS SK, s.r.o.
Bioaspa, spol. s r.o.
BLACHOTRAPEZ, s.r.o.
Ingelheim RCV GmbH & Co KG,
organizačná zložka
BORA sort s.r.o.
Boutique Hotel Bristol****
Brose Bratislava spol. s r.o.
BRVZ s.r.o.
BUČO s.r.o.
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
CAMPRI, spol. s r.o.
CASSOFIN, a.s.
CK FERROTOUR, a.s.
CK JUVENTOUR & Italia La Mia Passione Club
Contineo, s.r.o.
COOP Jednota Námestovo, s.d.
COOP Jednota Senica, s.d.
COOP Jednota Žarnovica, s.d.
CRYSTALGRAF, a.s.
CZ Slovakia, a.s.
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o.
D.M.P. STEEL s.r.o.
DANONE, spol. s r.o.
Data Security Consulting, s.r.o.
DATALAN, a.s.
DATRON-TECHNOLOGY s.r.o
DelCom Slovakia s.r.o.
DeutschMann Internationale Spedition, s.r.o.
DOMOS SLOVAKIA, s.r.o.
DSV Slovakia, s.r.o.
DT - Slovenská výhybkáreň, s.r.o.
E. ON IT Slovakia spol. s r.o.
ECOLAB s.r.o.
EKOM spol. s r.o.

ELBA a.s.
elfa, s.r.o.
ELVEA, s.r.o.
ELV-SERVIS, s r.o.
EMER Servis s.r.o.
ENERGOMONT s.r.o.
Esprimedia, a.s. - VIA ROMA Košice
ETP Management budov, s.r.o.
EUROSAFE Slovakia s.r.o.
EUROVIA SK, a.s.
FIRO-tour
Fittich Ost, s.r.o.
FM Slovenská, s.r.o.
FRAGICSLOV, s.r.o.
GAMO a.s.
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
Global Contract, s.r.o.
Granvia
H8 & AJ, s.r.o.
Hasbro CZECH s r.o.
HOFEX, s.r.o.
Hotel Bankov
Hotel Rocca
HPK engineering, a.s.
Chata TILIA - DONA
CHÉMIA - SERVIS a.s.
IBM Slovakia Ltd.
IMOS - Systemair, s.r.o.
IMPULS - LEASING Slovakia s.r.o.
Ites Vranov, s.r.o.
IUVENTA Slovenský inštitút mládeže – program EÚ
Mládež v akcii
Jaroslav Prekop Autoškola
Javorinka s.r.o.
JUDr. Milan Szőllőssy s rodinou
JUDr. Zoltán Koreň
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
KARTEL NITRA s.r.o.
Katolícke hnutie žien Slovenska
Kaufland Košice
Kaufland Slovenská republika, v.o.s.
Kaufland Michalovce
Kindermissionwerk, Aachen, Nemecko
KIWA, spol. s r.o.
KIWANIS CLUB KOŠICE
KIWANIS CLUB PREŠOV
Komes plus, s.r.o.
KONŠTRUKTA - Industry, a.s.
Kuenz - SK, s.r.o.
LABAŠ, s.r.o.
Lesy Jasov
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky,
š.p.
LUTRANS - TRADE, spol. s r.o.
LUX Prešov s.r.o.
M.A.J.O.R. Agency , s.r.o. – člen SKSB
MANEX, s.r.o.
MEDea pharmaceutical s.r.o.
MicroStep spol. s r.o.
Migration Yorkshire - ROMA MATRIX - s finančnou
podporou Programu základných práv a občianstva
Európskej únie
MONTRÚR s.r.o. Košice
Nábytok KOLLÁROVÁ
Nadácia Allianz
Nadácia Pontis
Nadácia pre deti Slovenska - fond Hodina deťom

Nadácia SPP
Nadácia VOLKSWAGEN SLOVAKIA
NAFTA a.s.
Nagy Oliver - NA - LUK
NEW YORKER Slovakia, s.r.o.
NITRAZDROJ a.s.
Novartis Slovakia s.r.o.
Novplasta, s.r.o.
Občianske združenie Košická aréna
KOŠICE – Turizmus
OC Cassovia v Košiciach
Opta Minerals (Kosice) a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.
PB Capital, a.s.
PLASTEX, spol. s r.o.
Plaut Slovensko, s.r.o.
POLYFORM, s.r.o.
Prievidzské strojárne a.s.
ProCS, s.r.o.
Provit SK s.r.o.
Rád Premonštrátov - Opátstvo Jasov
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Reštaurácie McDonald´s v Košiciach a Prešove
RLX COMPONENTS, s.r.o.
Rodina Pavlových, Košice
Rotary Club Košice
RWE IT Slovakia, s.r.o.
S - EKA, spol. s r.o.
SHELL Slovakia, s.r.o.
SIMIO, s.r.o.
Sitel, s.r.o.
SK - REMONT s.r.o.
SLOV - MATIC, spol. s r.o.
SLOVECO, s.r.o.
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl
Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny ENEL
Soft & Control Technology, s.r.o.
SOFTEC, spol. s r.o.
SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o.
STAVOREX s.r.o.
Stredoslovenská energetika, a.s.
sudop Trade, s.r.o.
SU-inžiniering spol. s r.o.
TATRA - ALPINE a.s.
TCT, s.r.o.
Techo, s.r.o.
Telegrafia, a.s.
Teleperformance Slovakia
TERMÁL s.r.o.
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
TORY CONSULTING, a.s.
Transservis, a.s.
T-System Slovakia, s.r.o.
Tube City IMS Košice, s.r.o.
UND-03, a.s.
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
UniCross, s.r.o.
UNILES, s.r.o.
Unilever Slovensko spol. s r.o.
UNIMILK, s.r.o.
VM Telecom, s.r.o.
VSK MINERAL, s.r.o.
VSK, a.s., člen VSK MINING GROUP
Východoslovenská energetika a.s.
ZIPAT, s.r.o.
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Železničné stavby, a.s.
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Ďakujeme partnerom za materiálne dary
a služby:
ABB, s.r.o.
AD ACTA
AGROMAČAJ, s.r.o.
AGRO-TAMI, a.s.
Alžbeta Ladovičová - Mäso-údeniny u Ladoviča
AMWAY SLOVENSKO, s.r.o.
ANASOFT APR, spol. s r.o.
Apimed s.r.o.
ARRIVA NITRA a.s.
AquaCity Poprad
AQUATHERMAL SENEC, a.s.
Arma, s.r.o., Prevádzaka: Hotel Šachtička
Audit Company Slovakia s.r.o.
AUTOMAX, s.r.o.
Bagetka, s.r.o.
BBF elektro, s.r.o.
BIOREZONANCIA BICOM BANSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
BOD, s.r.o.
BONA
Boni FRUCTI, s.r.o.
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Cinema City Slovakia, s.r.o.
CLEAN TONERY s.r.o.
Coop Jednota Prievidza,Daffer
Cornico Popcorn Company, s. r. o.
Cukráreň - minipresso, Podunajské Biskupice
Cukráreň EMILI
Cukráreň Marta Pažická Koš
CZUCZ, s.r.o.
DAMIT s.r.o., Terchová
DANELA s.r.o.
DANONE, spol. s r.o.
Decore s.r.o.
Divadlo Aréna
Divadlo Heineken Tower Stage
dm - drogerie markt, s.r.o.
Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Podhradie
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
ELKEM, v.o.s
ENVI-PAK, a.s. - Zelený bod
ESET, spol. s r.o.
Eurest spol s .r.o.
Europa Shopping center
FORNETTI SLOVAKIA spol. s r.o.
FRIEB SLOVAKIA s.r.o.
GASTRO PARTY s.r.o.
GASTROLine s.r.o.
Golden Apple Cinema Liptovský Mikuláš
Groupe BONGRAIN, Milex a.s./Liptovská
mliekáreň a.s.
HairCare Professionals, s.r.o.
HELPERS CREW
Helpers CREW, Curaprox
HESTA, spol. s r.o.
Hotel Kaskády
Hotel LUX BB, s.r.o.
Chipita Slovakia, s.r.o.
I.D.C Holding a.s.
IKAR a.s.
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka
INCHEBA, a.s.
Intersnack Slovensko, a.s.
ITB Food service s.r.o.
Jozef Valent - JV GARAGE
KAPP, s.r.o. Bernolákovo
Kaso.tv
Kľúčová služba BEZA
Komatop s.r.o.
Komatop spol.s.r.o.
KOVÁČ SERVIS
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Kraft Foods European Business Services Centre,
Ltd.
kúpalisko Sunny Martin
Kvetinárstvo Orchidea RE + MI s.r.o.
Kysucké múzeum Čadca
La Mamma – Pizzeria
Lahôdky u Sherlocka

Ligno produkty a interiéry s.r.o
Liptov Lasers Liptovský Mikuláš
LUKY MZ, s.r.o.
MAJOROPTIK, s.r.o.
Marián Krkoška
Mária Dermeková MD-centrum, výroba a predaj
potravín
Mary Kay (Czech Republic) s.r.o.
Mäso-údeniny u Ladoviča
McCarter, a.s.
McDonald‘s Banská Bystrica
McDonalďs Slovakia spol s r.o.
MD Ateliér, s.r.o.
Mesto Ružomberok
Ministry, spol. s r.o.
Miro - Plast Čížek s.r.o.
MKW Prešov, s.r.o.
MT Agency, s.r.o.
NÁKUPNO-ZÁBAVNÉ CENTRUM GALÉRIA MLYNY
NITRA
NATPRO spol. s.r.o.
Nespa Kúpelné oblátky
Nestlé professional Slovensko
New Yorker, Nové Zámky
OPAL – FYTOS, a.s.
Oriflame Slovakia s.r.o.
Orol stavebniny
Orsay
Palma -Tumys a.s.
Pekáreň Jozef Oremus
Penzión Alžbeta, Štiavnické Bane
PETRUZALEK s.r.o.
Pizza LA MIA
Pizza Mizza
Pizza Pub Gurmán
Pizzeria GIULIANO
POLUS CITY CENTER
Potraviny Libuše Rožníková
Považský cukor, a.s.
Pramenitá voda Lucka
Procter & Gamble spol.s r.o.
ProfinCar
PROFI-SERVIS
PRO:FX
PRO VOBIS production
PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s.
PYRA, s.r.o.
RADIOPOL - verejná rádiová sieť
Rafting adventure Liptovský Mikuláš
Renault Slovensko, spol. s r.o.
RHAPIS, spol. s r.o.
ROBEN-TRANS, s.r.o.
RODEOSHOW, spol. s r. o.
ROXY CATERING, s.r.o.
RSR EQUIPMENTS SK, s.r.o.
Ruukki Slovakia, s.r.o.
SEBA, Senator Banquets, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Sky elektro Prievidza
Slovak Lines, a.s.
Slovanet, a.s.
SNOTY s.r.o.
Solidstav
SOŠ OaS Prievidza
Stanislav a syn spol. s r.o.
Stanislav Oreško – KVETINÁRSTVO
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
STIKEN, s.r.o.
STORCK SLOVENSKO, s.r.o.
SUBARU
SZUŠ Diamonds
Tarzánia
Tatralandia, a.s.
TAURIS NITRIA spol. s r.o.
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
TELEPERFORMANCE SLOVAKIA
TEMPO KONDELA, s.r.o.
Tescoma s.r.o.
Thermal Park Bešeňová

TOBSTA, s.r.o.
Torta - Cafe Barcelona
Unilever Slovensko spol. s r.o.
UNIPLAST s.r.o.
VERBA PEREGRA, s.r.o.
Vinárstvo Dubovský - Grančič
VÍNO – MASARYK s.r.o.
Vista s.r.o
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba
Bratislava
Zelenina Bojnice Klimeková
Zeleninári
ZOO Bratislava
Železničná spoločnosť Slovensko a.s.
Za pomoc s ubytovaním ďakujeme:
Apollo Hotel
Best Western Hotel West
City Hotel Bratislava
Horský hotel Eva, Svätý Jur
Hotel Barónka
Hotel Echo
Hotel Junior Bratislava
Hotel Maxim, Svätý Jur
Hotel Set
Hotel Tatra, a.s.
Hotely Plus, a.s.
Minihotel
Thorin a.s.
Turistika s.r.o, Hotel Turist
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Naše špeciálne poďakovanie patrí:
Áno pre život, Rajec
Asociácia rodinných sudcov Slovenska
Bábkové divadlo, Žilina
Banskobystrický samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Care in action, Mníchov, Nemecko a Turbota
v Dii, Lvov, Ukrajina
Centrum pre rodinu Nitra
Congregatio Jesu
Detská organizácia FRIGO
Dominikánsky konvent Košice
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF
v Nitre
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská
univerzita
Farnosti Gréckokatolíckeho apoštolského
exarchátu sv. Cyrila a Metoda v Košiciach
Farnosti Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach
Farnosti Košickej arcidiecézy
Fórum riaditeľov a zamestnancov detských
domovov
Fórum života
Generálny konzulát SR v Užhorode
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Gréckokatolícky kňazský seminár
blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča
Charita ČR - Oblastní charita Znojmo
Ing. Jozef Pavlo, PhD.
Ing. Monika Pavlová
Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce
Inštitút ochrany práv dieťaťa a rodiny pri FZaSP TU
JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta Prešov
Kancelária predsedu NR SR
KaSS Prievidza
Katedra prenatálnej a perinatálnej medicíny,
psychológie a sociálnych vied VŠZaSP sv. Alžbety
Kindermissionswerk, Aachen, Deutschland
Krajský súd v Košiciach
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského
Košická arcidiecéza
Košická eparchia
Košický samosprávny kraj
Krajský súd v Košiciach
Magistrát hl. mesta Bratislava
Mesto Košice
Mesto Nitra

41

NAŠI PARTNERI
Ďakujeme finančným partnerom

Ďakujeme marketingovým partnerom

Ďakujeme.

42

Mesto Prešov
Mesto Prievidza
Mesto Žilina
Mestský úrad Skalica
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. František Šándor, dekan, Farnosť sv. Alžbety
Košice
Mons. Ján Babjak, SJ, arcibiskup - metropolita
Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny
biskup
Mons. Milan Chautur, CSsR, vladyka
Mons. ThDr. Bartolomej Urbanec, vicedekan,
Farnosť Kráľovnej pokoja Košice
MUDr. Richard Raši, primátor mesta Košice
Nadácia J&T
Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU
Nadácia pre deti Slovenska – fond Hodina deťom
Nitriansky samosprávny kraj
Oáza - nádej pre nový život, n.o.
Prešovský samosprávný kraj
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. Dr.h.c. mult.
Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov
Rada mládeže Slovenska
Rímskokatolícka cirkev - Biskupstvo Banská Bystrica
Saleziáni Dona Bosca na Slovensku
Spoločnosť Ježišova na Slovensku
St. Norbert Abbey Augustine Stewardship Fund
Trust
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Štátny fond rozvoja bývania
Štúdio zážitku - Outward Bound Slovensko, o.z.
Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Turbota v Dii, Ľvov, Ukrajina
ÚPSVaR Bratislava
ÚPSVaR Nitra
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom
ÚPSVaR v Košiciach
ÚPSVaR v Prešove
ÚPSVaR Topoľčany
Úrad vlády SR
Určené úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
Ústav prenatálnej a perinatálnej medicíny,
psychológie a sociálnych vied VŠZaSP sv. Alžbety
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
Vysoká škola zdravotníctva a socálnej práce sv.
Alžbety, n.o.
Združenie miest a obcí Slovenska
Ďakujem školám, ktoré sa zapojili
do zbierky 1 deň úsmevu:
Gymnázium Sv. Uršule, Nedbalova 6, Bratislava
Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, Bratislava
Gymnázium, Ivana Horvátha 14, Bratislava
Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava
Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava
SŠ Svätej Rodiny - gymnázium, Gercenova 10,
Bratislava
Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava
Gymnázium sv. Fr. Assiského, Kláštorné nám. 3,
Malacky
Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, Modra
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
Súkr. str. umelecká škola, Ivanská cesta 21, Bratislava
Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3,
Bratislava
Pedagogická a soc. akadémia, Ružová Dolina 29,
Bratislava
SUŠ scénic. vytvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava
Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava
Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50,

Bratislava
Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava
Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
Obchodná akadémia v Topoľčanoch
Gymnázium v Šahách
Gymnázium v Šuranoch
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom
maďarským v Komárne
Stredná odborná škola Szakközépiskola v
Hurbanove
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a
služieb na vidieku v Leviciach
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím
jazykom maďarským v Kolárove
Stredná odborná škola zdravotnícka v Nových
Zámkoch
Stredná odborná škola hotelových služieb
a obchodu v Nových Zámkoch
Stredná zdravotnícka škola v Nitre
Súkromná stredná odborná škola Animus v Nitre
Stredná odborná škola technická v Tlmačoch
Stredná odborná škola v Kalnej nad Hronom
Základná škola v Dvoroch nad Žitavou
Základná škola v Lehote
Súkromná Stredná odborná škola HOST, Riazanská
75, Bratislava
Škola úžit. výtvarníctva, Dúbravská cesta 11,
Bratislava
Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava
Stredná odborná škola GASMO, Gogoľova 18,
Bratislava
Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska
20, Bratislava
Súkr. SUŠ animovanej tvorby, Vlastenecké námestie
1, Bratislava
Pedagogická a kult. akadémia, Sokolská 6, Modra
Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok
Spojená škola Stredná odborná škola, ul. SNP 30,
Ivanka pri Dunaji
Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec
SŠ - Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa
Základná škola, Krátka 2, Šaľa
Gymnázium, Kapt. Nálepku 6, Sobrance
Spojená odborná škola, Prakovce 282, Prakovce
Stredná zdravotna škola, Moyzesova 17, Košice
Cirkvené gymnázium, M. R. Štefánika 9, Trebišov
Stredná odborná škola, F. Rákocziho 23, Kráľovský
Chlmec
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad
Bodvou
ZSŠ hotelových služieb a obchodu, Školská č. 4,
Michalovce
Športové gymnázium, Tr. SNP 104, Košice
Gymnázium M. R. Štefánika, Nám. L. Novomeského
1, Košice
Gymnázium, Alejová, Košice
Stredná priemyselná škola Dopravná, Hlavná 113,
Košice
Gymnázium, Kukučínová 4239/1, Poprad
Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sídl.
Duklianskych Hrdinov 3, Prešov
Gymnázium sv. F. Asiského, Kláštorská 24, Levoča
Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr.
Alexandra 29, Kežmarok
Stredná odborná škola, Komenského 16, Lipany
Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad
Stredná zdravotná škola, Kukučínová 40, Košice
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1,
Košice
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
Konzervatórium, Timonova 2, Košice
Základná škola, Staničná 13, Košice
Cirkevné gymnázium, M. R. Štefánika 9, Trebišov
Gymnázium P. J. Šafárika, Akademika Hronca 1,
Rožňava
Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1. mája 1,

Rožňava
Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínová
9, Levoča
Gymnázium, Študentská 4, Snina
Súkromná stredná odborná škola, Masarykova 2,
Prešov
Evanjelické gymnázium, Nám. Legionárov 3, Prešov
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého,
Kmeťovo stromoradie 1, Prešov
Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo
stromoradie 5, Prešov
Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad
Spojená škola, Štefániková 64, Bardejov
Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov
Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou
Obchodná akadémia, Dr. C. Daxnera 89, Vranov nad
Topľou
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrová 3, Stará
Ľubovňa
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará
Ľubovňa
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Lesná 28, Humenné
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov
nad Topľou
Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa
Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi, Školská
650, Vranov nad Topľou
Gymnázium vo Vrábľoch
Gymnázium v Topoľčanoch
Gymnázium v Želiezovciach
Gymnázium v Nových Zámkoch
Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského
v Nitre
Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove
Pedagogická a sociálna akadémia v Leviciach
Stredná odborná škola obchodu a služieb –
Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
v Komárne
Súkromná obchodná akadémia – Kereskedelmi
magánakadémia v Štúrove
Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach
Gymnázium Detva
SOS technická Zvolen
SOS drevárska Zvolen
SPS dopravna Zvolen
SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom
Súkromná stredná umelecká škola Hodruša Hámre
Gymnazium A. Sládkoviča Krupina
Gymnazium Poltár
Gymnazium Fiľakovo
Stredná odborná škola Tornaľa
Sukromné gymnazium Lúčenec
SPS stavebná Lučenec
Gymnazium B.S.Timravy Lučenec
Prvé Slovenské Gymnazium Revúca
Sukromná Stredná odborná škola Revúca
Gymnazium Rimavská Sobota
Spojená škola Rimavská Sobota
Súkromná škola úžitkového výtvarníctva Kremnica
Stredná odborná škola Veľký Krtíš
Stredná odborná škola Žarnovica
Spojená škola Modrý Kameň
Spojená škola Banská Štiavnica
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica
Obchodná akadémia J. G. Tajovského Banská
Bystrica
Stredná priemyselná škola J. Murgaša Banská
Bystrica
Stredná odborná škola Školská Banská Bystrica
Cirkevné gymnázium Panny Márie s vyučovacím
jazykom maďarským v Kolárove
Za neoceniteľnú pomoc pri celoročných
aktivitách pre deti a ich rodiny ďakujeme
všetkým našim dobrovoľníkom a spolupracovníkom Úsmevu ako dar.
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NAŠI PARTNERI
Ďakujeme partnerom za materiálne dary a služby:
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NAŠI PARTNERI
Ďakujeme ubytovacím zariadeniam:

Ďakujeme štátnym, samosprávnym orgánom, organizáciám:
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EKONOMICKÝ
AUDIT

46

EKONOMICKÉ
VÝSLEDKY
Príjmy za rok 2013
Prijaté príspevky z verejných zbierok

44 345,73
100 785,83

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

14 302,46

Príspevky od právnických osôb a organizácií

111 287,64

Príjmy z účastníckych poplatkov zo vzdelávacích a odborných podujatí
Dotácie
(VÚC, mestá, ÚPSVaR, MK SR, MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR, zahraničné projekty, Fond sociálneho rozvoja,
Fórum života, Nadácia JaT, Nadácia SLSP, Nadácia VW a iné organizácie)

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

Príjmy celkom

38 274,71
513 409,89
49 202,15
871 608,41

Výsledok hospodárenia

1 848,36

Štruktúra príjmov za rok 2013
 Prijaté príspevky z verejných zbierok
 Príspevky z podielu zaplatených daní
(1,5%, 2%, 3%)
 Príspevky od fyzických osôb
 Príspevky od právnických osôb
a organizácií
 Príjmy z účastníckych poplatkov
zo vzdelávacích a odborných podujatí
 Dotácie
 Ostatné príjmy
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Výdavky za rok 2013
Výdavky spojené s organizovaním podujatí a programov pre rodiny a deti
(stravovanie, ubytovanie, cestovné, pracovné pomôcky)

Budovanie centier pre rodiny a deti a ich prevádzka

135 819,48
99 186,21

(nákup stavebného materiálu, nájomné, energie, údržba)

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

Vzdelávacie aktivity
Mzdové náklady za služby pre rodiny a deti

103 144,89
65 186,26

(sociálne poradenstvo, terénna soc. práca, sprevádzanie, služby psychológa a iné)

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie, sociálne náklady

224 184,23
84 808,1

Náklady súvisiace so službami pre rodiny a deti a ostaté programy a projekty
Propagácia projektov, osvetové kampane, tlač knihy a publikácií
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

128 880,17
12 354,55
13 962,9

Výdavky spolu

871 608,41

Štruktúra výdavkov za rok 2013

 Výdavky spojené s organizovaním
podujatí a programov pre rodiny a deti
 Budovanie centier pre rodiny a deti
a ich prevádzka
 Poskytnuté príspevky
 Vzdelávacie aktivity
 Mzdové náklady za služby pre rodiny a deti
 Zákonné sociálne a zdravotné poistenie,
sociálne náklady
 Náklady súvisiace so službami pre rodiny
a deti a ostatné programy a projekty
 Propagácia projektov a osvetové kampane
 Odpisy dlhodobého nehmotného
a hmotného majetku

48

PERSONÁLNE OBSADENIE
A KONTAKTY
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.z.
Adresa:
Predseda:
Tel.:
E-mail:
Web:
Bankové spojenie:
Č.ú.:
IČO:
DIČ:
Registrácia:
Člen:

Predsedníctvo
Predseda:
Čestný predseda:
Členovia:

Manažment
Manažér spoločnosti:
Kancelária ÚaD, sekretariát:
Ekonomika:
Manažér pre fundraising:
Metodik odborných činností:
Partnerské projekty, spolupráca so sponzormi:
Manažér pre marketing:
Manažér pre média:
Právny poradca:
Oddelenie projektov:
Metodik, psychológ:
Metodik SRK:
Manažér koncepcie pre náhradnú starostlivosť
a manažer SRK:
Manažér pre zriadenie siete krízových centier:
Koordinátor Anjelského programu:
Terénny sociálny pracovník (Ďalej TSP):
Dobrovoľník:

Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
02 / 63815208,09
info@usmev.sk
www.usmev.sk
SBERBANK, a.s.
4040029105/3100
17316537
2020919615
2. apríla 1991 Ministerstvom vnútra SR
Koalícia pre deti
Aliancia za rodinu
Rada mládeže Slovenska
Slovenská humanitná rada
Asociácia nízkoprahových programov
Prof. MUDr.Jozef Mikloško, PhD.
Július Hron
PhDr. Pavel Bryndzák, PhD.
PhDr. Mária Soboličová, PhD.
Roman Hajdák
Mgr. Katarína Birošová
Mgr. Emília Bezáková, PhD.
Ing. Eva Bodnárová
Mgr. Andrea Hudeková
Mgr. Elena Vaňová
Ing. Eva Bodnárová
Jana Garai
Ing. Barbora Dančová, Ing. Jana Anettová
PhDr. Mária Soboličová, PhD.
Mgr. Emília Bezáková, PhD.
Adriana Sisíková
Mgr. Tomáš Cehlár
Art. Mgr. Slávka Liptáková, PhD.
JUDr. Juraj Anetta
Mgr. Martina Ďurkechová,
Mgr. Andrea Hudeková
PhDr. Monika Miklošková
Mgr. Zuzana Okálová
Radoslav Dráb
Mgr. Katarína Hlavandová
Ing. Božena Dorocáková
Mgr. Zuzana Slezáková
Erik Homola
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Regionálne pobočky Spoločnosti priateľov detí
z detských domovov Úsmev ako dar a ich tímov:
Bratislava - pobočka
Adresa:
Tel.:
E-mail:

Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
02/63815208-9, 0903 781 779
bezakova@usmev.sk

Ľudia na pobočke:
Koordinátor:
Sociálni pracovníci:
MAP/sociálny pracovník
Psychológ, lektor:
Lektori, ŠRR, TSP:

Emília Bezáková, PhD.
Mgr. Zuzana Slezáková, Ing. Božena Dorocáková,
PhDr. Monika Miklošková, Mgr. Zuzana Okálová
Mgr. Zuzana Spiessová
Mgr. Andrea Hudeková
Mgr. Ľudmila Hanková, Mgr. Dana Pukancová.,
PhDr. Mária Soboličová, PhD., Mgr. Alexandra Miklošková,
Mgr. Jaroslava Jankovičová, Ing. Lenka Mitáková,
PhDr.. Monika Miklošková

Trnava
SPDDD Úsmev ako dar, o.z., pobočka Trnava
Adresa:
Tel.:
E-mail:

Nám. Jozefa Herdu č.1, 917 01 Trnava
033/5511796,0903781464
trnava@usmev.sk , spiessova@usmev.sk

Ľudia na pobočke:
Predseda:
Psychológ, metodik,
supervízor MAK:
Lektori, ŠRR, TSP:
Centrum Mak:

Mgr.Zuzana Páleníková, Mgr. Zuzana Spiessová (od 01.12.2013)
Mgr. Andrea Hudeková,
Mgr. Dana Pukancová, Mgr. Andrea Hudeková,
Mgr. Juraj Štofej, PhD. (do 31.5.2013),
Bc. Beáta Danišová (od 1.6.2013)
Mgr. Jana Martinkovičová (do 30.9.2013)
Mária Kloknerová (od 15.10.2013)

Prievidza
SPDDD Úsmev ako dar, regionálna pobočka Prievidza
Adresa:
Tel.:
E-mail:

Bakalárska 2, 971 01 Prievidza
046/5423998, 0903781466
prievidza@usmev.sk, gulvasova@usmev.sk

Ľudia na pobočke:
Predseda:
MAP:
Psychológ:
Lektori:
ŠRR:
TSP::
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Mgr. Jana Kocanová, Guľvášová Viviána (od 01.12.2013)
Krajčovičová Michaela
Mgr. Kotríková Barbora
Kocanová Jana, Anna Nagyová, Barbora Kotríková, Stanislav Kret,
Michaela Brunclíková, Pavol Kasala, Edita Riháriová
Kret Stanislav
Anna Kútniková, Edita Riháriová, Pavol Kasala, Mária Melicherčíková,
Jana Kocanová, Stanislav Kret, Barbora Kotríková,

Nitra
SPDDD Úsmev ako dar, o.z.- pobočka Nitra
Adresa:
Tel./Fax:
E-mail:

Mostná 13, 949 01 Nitra
0903/781467
nitra@usmev.sk, hajdak@usmev.sk

Ľudia na pobočke:
Predseda:
RAP:
Fundraisor:
MAP:
Asistent MAP:
Sociálny poradca:
Psychológ: externý:
Lektori:
TSP:

Roman Hajdák
PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
Mgr. Mária Konceková - dobrovoľníčka
Peter Vaš - dobrovoľník
Mgr. Mária Konceková - dobrovoľníčka
Mgr. Janka Letková
Mgr. Martin Rothbauer, Mgr. Miriam Podmanická
Mgr. Martin Rothbauer, Mgr. Mária Konceková,
PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.,
Mgr. Janka Letková, Mgr. Alexandra Dobiášová, Mgr. Mária Konceková,
Gabriela Reptíková

Ružomberok
SPDDD Úsmev ako dar,o.z.- pobočka Ružomberok
Adresa:
Tel.:
E-mail:

Madačova 3, 034 01 Ružomberok
0908/111 172
ruzomberok@usmev.sk, szaboova@usmev.sk

Ľudia na pobočke:
Predseda:
MAP:
Asistent MAPa:

PhDr. Mária Szabóová
Boris Pták
Lukáš Čulý

Banská Bystrica
SPDDD Úsmev ako dar, pobočka Banská Bystrica
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Horná 54
048/4141007
048/4141007
bbystrica@usmev.sk, snapkova@usmev.sk

Ľudia na pobočke:
Predseda:
RAP:
Supervízor:
Fundraisor:
Tréneri PRIDE:
ŠRR:
Psychológ
Koordinátor SRK:
TSP:

Beata Šnapková
Lucia Sobotková
Mgr. Eva Bendíková
Mgr. Kolačkovská Ivana
Mgr. Eva Bendíková, Mgr. Marta Šemrová, Jolana Nátherová
Jolana Nátherová
Mgr. Monika Sulovcová
Jolana Nátherová
PhDr. Danka Chmelíková, Mgr. Roman Mojš, Mgr. Katarína Tomašu,
Mgr. Milena Maková, Mgr. Ján Jánošík, Mgr. E. Bendíková, J. Nátherová,
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Východné Slovensko
Názov: SPDDD Úsmev ako dar, o.z. - pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Kováčska 28, 040 01 Košice
055/230 44 01 - 3
055/230 44 00
kosice@usmev.sk

Ľudia na pobočke:
Predseda:
Fundraisor:
MAP:
Riaditeľ odborných
činností/Psychológ:
TSP:
MTZ:
Marketing:

Mgr. Katarína Birošová (do apríla 2013),
Radoslav Dráb – poverený vedením od apríla 2013
Radoslav Dráb
Ing. Martina Dulebová
Mgr. Veronika Prokopová
Mgr. Tatiana Mihaľová, Mgr. Dáša Ondovčíková, Mgr. Silvia Balúchová
Martin Sedlák
Ing. Jana Čopíková (do marca 2013),
Ing. Michaela Sabolová (od júna 2013)

Detašované pracovisko Spišská Nová Ves
Letná 49
052 01 Spišská Nová Ves
Poradca špecializovaného
sociálneho poradenstva:
Mgr. Gabriela Kuchárová
Detašované pracovisko Prešov :
budova Centra Dorka
Lomnická č.30
080 05 Prešov
Poradca sociálneho
poradenstva:
Sestra Petra (Mg. Helena Zahorjanová)
DORKA, n.o.
Centrum pre obnovu rodiny Košice
Hemerkova 28, 040 23 Košice
e-mail: info@centrumdorka.sk
DORKA - Centrum pre obnovu rodiny Prešov
Lomnická ul. č. 30, 080 05 Prešov
e-mail: presov@centrumdorka.sk
DORKA - Centrum pre obnovu rodiny Zvolen
Bystrický rad č. 71, 960 01 Zvolen
e-mail: zvolen@centrumdorka.sk
Domovské vzdelávacie centrum v Dunajskej Lužnej
Jánošíkovská 791, 900 42 Dunajská Lužná
e-mail: info@dvcno.sk
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Výročná správa Spoločnosti Úsmev ako dar za rok 2013
Ďakujeme partnerom výročnej správy:

redpoint

Vytlačené na papieri Novatech silk.

POMÔŽTE
NÁM POMÁHAŤ
Stačí, ak pošlete správu v tvare

DMS USMEV na číslo 877.
Cena Darcovskej SMS správy je 2 €.
Viac na www.donorsforum.sk

Ďakujeme.
Kontakt:
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava
+ 421 2 638 15 208
info@usmev.sk
www.usmev.sk
www.nahradnarodina.sk
www.mostykrodine.sk

Ďakujeme partnerom výročnej správy za sponzorskú výrobu:

redpoint

Vytlačené na papieri Novatech silk.

