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Motlitba pri zastudenom hniezde
Domováci, domováčky
Zastudené hniezda lásky
Naše dielo súdia.
Vráťme im ich ZlatovláskuOdtúlanú ľudskú lásku, kým sme ešte ľudia.
Kým sme ešte trochu celí,
Kým sme v sebe neumreli,
Kým v nás dýcha duša.
Vráťme lásku jeho deťom.
V čase pre ňu nedozernom
Boh nás nimi skúša.
Domováčky, domováci.
Nehniezdení Boží vtáci,
Jeho syn v nich ožil.
Domováci, domováčky.
Zastudené hniezdo lásky
Našu vinu súdi.
Vráťme im tú lásku, vraťme,
Lebo raz tu všetko spadne.
V celom svete, svete na dne,
Nebude už ľudí.
Domováci, domováčky.
Poďme hľadať Slovo Lásky.
Milan Rúfus
Báseň bola zložená pri príležitosti 20. výročia befičného koncertu Úsmev ako dar

Milí priatelia,
Ďakujeme všetkým našim partnerom, podporovateľom a priateľom , ktorí nám počas celého roka 2005 akýmkoľvek
spôsobom pomáhali v duchu myšlienky Milana Rúfusa „čo človek pokazil, len ľudia môžu napraviť “.
Spoločným úsilím sa nám tak darí už 15 rokov postupne napĺňať motto našej Spoločnosti „ .... aby každé dieťa malo
rodinu“.
MUDr. Jozef Mikloško PhD.
predseda SPDDD Úsmev ako dar
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,UPTNF
Spoločnosť priateľov z detských domovov-Úsmev ako dar je:
najstaršou a najväčšou dobrovoľníckou organizáciou pre podporu detí žijúcich
v náhradnej starostlivosti
občianskym združením s celoslovenskou pôsobnosťou
mimovládna, nezisková organizácia – registrovaná Ministerstvom vnútra SR
poskytovateľ sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva – registrovaný
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, číslo:503/2000-I/52
poskytovateľ vybraných činností sociálno-právnej ochrany, registrovaný
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, číslo: 12/2002-I/52.4
držiteľ akreditácie Ministerstva školstva SR pre vzdelávacie aktivity
výcvikového programu PRIDE, číslo: 1500/2514/2002/190/1
členom:
Slovenského výboru pre UNICEF
Slovenskej humanitnej rady
Rady mládeže Slovenska
FICE (ČR) International Federation Of Educative Communities
IFCO (International Foster Care Organization – Medzinárodná organizácia náhradnej starostlivosti)
poradným orgánom:
Pavla Hrušovského – predsedu NR SR
Ľudovíta Kaníka – Ministra PSVaR SR
Rudolfa Sokola – gen.riaditeľa ÚPSaR SR
Podvýboru NR SR pre soc. Veci a bývanie

Hlavní spolupracovníci a partneri:
Nadácia DeDo – solidarita s deťmi z DeD
Občianske združenie NÁVRAT
Štúdio zážitku
Inštitút Krista Veľknaza, Žakovce
Domovské vzdelávacie centrum, Dunajská Lužná
Trnavská univerzita – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n. o.
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo práce, socálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo spravodlivosti SR

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Určené úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
Samosprávne kraje
ATD Movement International Champeaux (Francúzsko)
Kinder Helfwerk Slowakei – Wuppertal (Nemecko)
Nasz Dom (Poľsko)
Mragowski Powiat (Poľsko)
Unicef (Maďarsko)
Magyar Gyermek – és Ifjúságvédelmi Szovetség
(Maďarská organizácia pre ochranu detí a mládeže)
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Deti umiestnené v náhradných rodinách
V roku 2004 bolo do náhradných rodín umiestnených o 236 detí viac ako do zariadení s nariadenou ústavnou starostlivosťou. Na Slovensku
bolo právoplatne osvojených 420 detí a 30 ich bolo osvojených medzištátne. Poklesol počet detí zverebých do inej ako právoplatnej
starostlivosti na 3769. Počet detí umiestnených do pestúnskej a opatrovníckej starostlivosti vzrástol o 234. Celkový počet detí umiestnených
do náhradných rodín v roku 2004 vzrástol o oproti roku 2003 o 236 detí.

forma / rok

2000

2001

2002

2003

2004

právoplatné osvojenie

404

400

412

zverenie dieťaťa do starostlivosti

****

****

3450

3823

3769

v pestúnskej a opatrovníckej starostlivosti
v náhradných rodinách celkom

2581
****

2819
****

2817
6679

3054
7241

3288
7477

364 (26) 420 (30)

Ústavná starostlivosť a ochranná výchova
V roku 2004 oproti minulým rokom vzrástol počet detí, ktorým bola nariadená ústavná a ochranná výchova a boli umiestnené v
inštitúciách. V detských domovoch vzrástol počet o 535 detí. V reedukačných zariadeniach sa zvýšil počet o 32 detí.

typ inštitúcie / rok
detské domovy
špeciálne školy internátne - ŠMŠI, ŠZŠI, OUI
reedukačné zariadenia - RDD, RDM
DSS
počet umiestnených detí v inštitúciách

2000
3637
1555
942
444
6578

2001
3493
1621
924
470
6508

2002
3260
1586
903
462
6210

2003
3324
1545
903
459
6230

2004
3859
1238
935
478
6510

Počet detí z detských domovov vrátených do pôvodnej, sanovanej rodiny a umiestnených do náhradnej rodiny
V roku 2004 sa z detských domovov vrátilo do pôvodnej rodiny o 17 detí viac ako v roku 2003. Počet detí zverených do predosvojiteľskej
starostlivosti sa znížil oproti roku 2003 o 22 detí. Do pestúnskej starostlivosti bolo umiestnených o 6 detí menej.

forma / rok

2000
193
162
72
40
467

do pôvodnej rodiny
do predosvojiteľskej star.
do pestúnskej starostlivosti
zverenie do starostlivosti
spolu

2001
200
152
131
28
511

2002
180
168
103
37
488

2003
138
174
89
26
427

2004
155
152
83
25
415

Počet profesionálnych rodín a samostatných skupín v detských domovoch a
počet detí umiestnených v profesionálnych rodinách a v samostatných skupinách
Počet profesionálnych rodín v roku 2004 stúpol o 45. Počet samostatných skupín sa v roku 2004 zvýšil o 60. Od roku 1999 sa zvýšil počet
detí umiestnených do profesionálnych rodín o 98. Počet detí umiestnených do samostatných skupín sa zvýšil o 620 detí.

počet / rok
profesionálnych rodín
samostatných skupín
umiestnených detí v profesionálnych rodinách
umiestnených detí v samostatných skupinách

1999
39
59
83
595

2000
57
69
116
708

2001
60
94
119
952

2002
71
136
145
1336

2003
81
182
157
1810

2004
126
242
181
2430

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Výročná správa 2005 05

Výročná správa 2005 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Koncepčná skupina
Manažér
Asistent / poradca

Mgr. Kristián Kovács
PaedDr. Kamila Brániková

Naplnenie dlhodobých cieľov
vytvorenie nového systému sociálnoprávnej ochrany detí - participácia na príprave a procese schválenia nového zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
Najmä z iniciatívy Úsmevu ako dar sa podarilo vytvoriť koalíciu 12 MVO. Sústredili a skoordinovali sme sily pri rokovaniach s MPSVaR SR a s poslancami NR SR. Aj vďaka tomu sa nám podarilo presadiť v druhom a treťom čítaní
takmer 50 pozmeňovacích návrhov. Nový zákon dáva reálnu perspektívu Slovensku na vybudovanie efektívneho
systému sociálnoprávnej ochrany detí. Zákon nadobudol účinnosť dňa 01.09.2005 a niektoré časti (najmä financovanie) dňa 01.01.2006.
transformácia náhradnej rodinnej starostlivosti - participácia na príprave a procese schválenia nového zákona
o rodine
Prijatím nového zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine (nadobudol účinnosť dňa 01.04.2005) sa výrazne zmenili podmienky náhradnej starostlivosti na Slovensku. Zmeny sa týkajú náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti a osvojenia. Zástupcovia Úsmevu ako dar sa stali členmi pracovnej skupiny MS SR pri príprave zákona.
Zo 14 pozmeňovacích návrhov nám schválili 7.
participácia na príprave a procese schválenia nového zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (novela zákona o pestúnskej starostlivosti)
Vypracovaním návrhu zákona o rodine sa otvoril aj zákon o pestúnskej starostlivosti. Pri tejto príležitosti sa otvorila
aj odborná diskusia o zmenách v pestúnskej starostlivosti. Zástupcovia Úsmevu ako dar vypracovali pozmeňovacie
návrhy. Zákon nadobudol účinnosť 01.01.2006.
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participácia na vytvorení metodického pokynu k transformovaným detským domovom v problematike
spoločného stravovania v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva
podarilo sa vykonzultovať problematiku prípravy a poskytovania stravy v transformovaných detských domovoch,
definovať legislatívne normy a vypracovať spoločné, záväzné usmernenie pre detské domovy a regionálne úrady
verejného zdravotníctva.

Naplnenie systémových cieľov:
iniciovanie ustanovenia špecializovaného ombudsmana na ochranu práv dieťaťa
Právna skupina na základe získaných informácií z krajín EÚ spracovala právnu analýzu problematiky verejného
ochrancu práv pre deti v krajinách Európy. Podarilo sa nám vytvoriť koalíciu organizácií – Úsmev ako dar, UNICEF,
SNSĽP a Slovenský Helsinský výbor a vypracovať spoločné stanovisko.
iniciovanie vzniku špecializovaných senátov pre rodiny a deti na jednotlivých úrovniach súdov
Prostredníctvom realizovaných seminárov pre sudcov a vyšších súdnych úradníkov sme apelovali na nevyhnutnosť
vzniku špecializovaných senátov. V súčasnosti sú už vytvorené špecializované senáty na krajských súdoch v Košiciach
a Bratislave. Taktiež komunikujeme so zástupcami MS SR a snažíme sa využiť legislatívny proces (príprava návrhu
zákona o súdoch a vykonávacích predpisov) a upraviť fungovanie špecializovaných senátov na úrovni krajských
súdov.
participovať na transformácii internátnych detských domovov na zariadenia s rodinným charakterom starostlivosti
Vzájomnou spoluprácou s určenými Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny sa
pripravujú koncepcie jednotlivých krajov v oblasti transformácie detských domovov. Pri 8 určených úradoch sa vytvorili
pracovné skupiny, ktorých sme členmi, na riešenie problematiky transformácie detských domovov a presunu detí zo
systému špeciálneho školstva pod detské domovy.
V priebehu roka 2005 sme poskytovali odborné poradenstvo (sociálne, vzdelávanie) mnohým zariadeniam.
realizácia ocenenia Z domova do rodiny v spolupráci s MPSVaR SR a Ústredím PSVaR
O ocenenie sa uchádzalo 37 detských domovov. Pani ministerka MPSVaR Iveta Radičová dňa 6.12.2005 počas
medzinárodnej konferencie „Smerovanie náhradnej starostlivosti v celospoločenskom dianí na Slovensku“
odovzdala ocenenia 4 detským domovom: DeD Bratislava, DeD Polomka, DeD v Tornali a DeD v Necpaloch.
realizácia projektu „Východná Európa“
Stali sme sa členom a kontaktnou organizáciou medzinárodnej organizácie IFCO. Naša úloha spočíva najmä vo
vybudovaní komunikačných línií, sprostredkovávaní informácií medzi organizáciami a zorganizovaní zasadania
predsedníctva ako aj medzinárodnej konferencie IFCO.
vznik odbornej koncepčnej skupiny
Cieľom je spojiť externých a interných odborníkov ÚaD a vytvoriť metodiku, koncepciu práce s deťmi v náhradnej
starostlivosti a sanácie rodiny, ktorá nám umožní realizovať naše ciele v práci s detskými domovmi a s rodinou
(biologickou, náhradnou a profesionálnou).
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Vzdelávanie detí, mladých ľudí v NÚS a dobrovoľníkov
Cieľom vzdelávacích aktivít našej spoločnosti je predovšetkým napĺňanie a pochopenie potrieb detí v náhradnej starostlivosti, a to formou školiacich aktivít, seminárov, besied, konferencií, tvorivých a rozvojových činností.
Konkrétne:

Vzdelávacie aktivity pre deti

vzdelávacie programy realizované predovšetkým v regiónoch, program – Domováci Domovákom, ktorý je zameraný
na osobný rozvoj mladých ľudí z detských domovov na základe čoho môžu odovzdávať svoje skúsenosti mladším
kamarátom.

Vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí po odchode z detských domovov

regionálne: organizácia rôznych besied na tému plánovanie budúcnosti, riešenie krízových situácií,...

Vzdelávacie aktivity pre dobrovoľníkov a zamestnancov Spoločnosti

slúžia na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov Spoločnosti a dobrovoľníkov - anjelov pre lepšie napĺňanie potrieb
detí z detských domovov.

Odborné semináre, konferencie
Seminár pre sudcov v spolupráci s Justičnou akadémiou

V spolupráci s Justičnou akadémiou sme sa dohodli na realizácii seminárov pre sudcov s názvom „Rodinné právo –
ústavná starostlivosť“, ktoré sa uskutočnili v dňoch 07. – 09. 09. 2005, 03. – 04. 10. 2005 a 07. - 09. 11. 2005 v VI MS SR
v Omšení. Kontaktná osoba z JA je p. JUDr. Arnoldová.
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Seminár pre riaditeľov „dojčenských“ detských domovov – 27. – 28. 10. 2005 v Stupave.

Ciele seminára:
• zosúladenie modelu „dojčenského“ detského domova s prijatým zákonom o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
• špecifiká aplikácie zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
• predstavenie projektov transformácie jednotlivých detských domovov
Realizáciou v poradí už druhého odborného seminára k tejto problematike sa nám podarilo vytvoriť priestor na odbornú diskusiu o systéme starostlivosti v bývalých „dojčenských“ detských domovoch a o možnostiach zosúladenia
modelu transformovaného detského domova (pre deti do troch rokov) s prijatým zákonom o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele. Odborníci z MPSVaR SR, Ústredia PSVaR a Určených úradov SPVaR prezentovali špecifiká aplikácie tohto zákona do praxe a zároveň predstavitelia jednotlivých krajov predstavili projekty transformácie detských
domovov.

Medzinárodná konferencia v ÚZ NR SR v Papierničke – 5.–7. 12. 2005

Realizáciou medzinárodnej konferencie sa nám podarilo vytvoriť priestor na odbornú diskusiu o aktuálnych
potrebách detí v náhradnej starostlivosti a o realite sociálnoprávnej ochrany v detských domovoch po prijatí Zákona
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a Zákona o rodine. Odborníci z MPSVaR SR, MS SR, Ústredia PSVaR a Určených úradov SVaR, zahraniční hostia, zástupcovia akademickej obce a MVO prezentovali svoje odborné
skúsenosti z praxe, výsledky výskumov a pod. Tento rok sme v rámci systému vzdelávania zorganizovali konferenciu
s medzinárodnou účasťou už po štvrtý krát. V rámci slávnostného večera odovzdala ministerka PSVaR SR ocenenie
Z domova do rodiny 4 detským domovom.

PRIDE
Zodpovedný:

Mgr. Bruno Biscontini
Bc. Michaela Ďurtová

do 30.9.2005
od 1.10.2005

Majster – tréneri: Mgr. Katarína Výbochová, Elena Vaňová, Mgr. Dana Pukancová, Mgr. Henrieta Popluhárová
PRIDE je špeciálny výcvikový program, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu pripravenosti náhradných rodičov,
vychovávateľov a odborných pracovníkov, ktorí sa starajú o deti v náhradnej starostlivosti. Tento program zároveň
pomáha aj rodičom, ktorí vychovávajú svoje biologické deti, lepšie porozumieť ich potrebám a prežívaniu. Je to
zážitkový program, ktorý sa opiera o emocionálnu stránku človeka a jeho zážitkové skúsenosti. Umožňuje dospelým
rozvíjať svoje zručnosti, aby mohli efektívne pomáhať deťom vyrovnať sa so svojou minulosťou, prijať prítomnosť
a pripraviť sa na samostatnú budúcnosť. V roku 2005 sa na aktivitách programu PRIDE a činnosti 8 regionálnych
agentúrach PRIDE aktívne zúčastňovalo 41 trénerov. Od októbra 2005 sa začala aj príprava nových trénerov programu
PRIDE v počte 35 trénerov.

Zrealizované aktivity:
• zriadili sme na regionálnych pobočkách SPDDD-Úsmev ako dar 8 regionálnych agentúr PRIDE
• programom PRIDE sme vyškolili 48 náhradných rodičov
• programom PRIDE sme vyškolili 400 odborníkov pracujúcich s deťmi v náhradnej starostlivosti
• poskytli sme sociálne poradenstvo v 130 prípadoch, väčšinou náhradným a biologickým rodinám detí
• participovali sme pri sprostredkovaní kontaktu medzi dieťaťom a žiadateľom o náhradnú starostlivosť v 60 prípadoch
• zrealizovali sme stretávanie 11 svojpomocných skupín náhradných rodičov
• poskytli sme supervíziu a poststarostlivosť v rámci programu PRIDE v 30 detských domovoch
• poskytli supervíziu pre trénerov v 40 prípadoch
• zorganizovali sme 5 víkendových pobytov pre náhradné rodiny
• zorganizovali sme špeciálny projekt – tábor pre deti a ich biologických rodičov
• poskyli sme celoročné poradenstvo na www.mamatata.sk, www.nahradnarodina.sk
• prezentovali sme individuálne plány a plány sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou pre úradníkov na ÚPSVaR
• v rámci konkrétnej pomoci rodinám sme spolupracovali s týmito organizáciami na regionálnej úrovni: Ústredie PSVaR, ÚPSVaR,
neziskové organizácie, krízové strediská, azylové domovy, detské domovy
• zorganizovali sme 2 stretnutia starých trénerov programu PRIDE
• zorganizovali sme 3 stretnutia v rámci nového výcviku trénerov programu PRIDE
• zorganizovali sme školiace stretnutia trénerov – 3 regionálne stretnutia
• vydali sme 2 odborné brožúry na zlepšenie informovanosti potencionálnych náhradných rodičov
• preklad a úprava modulov programu PRIDE, preklad a úprava 14 krokov PRIDE
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Pomoc deťom a rodinám
Anjelský program
Koordinátor projektu:

Anna Dzurjaníková (do septembra 2005)
Bc. Michaela Ďurtová

Cieľom Anjelského programu je budovanie vzťahov a rozvoj osobnosti detí a mládeže s nariadenou ústavnou
starostlivosťou. Náplňou tohto programu nie je len vzbudiť u detí záujem o kultúru, šport, či umenie, ale taktiež
rozvíjať, posilňovať a podporovať osobnostné predpoklady, schopnosti a vlastnosti dieťaťa. Deti sa učia zodpovednosti, vytrvalosti a trpezlivosti.
V tomto programe sa aktivizujú predovšetkým dobrovoľníci, ktorí navštevujú deti priamo v zariadení. V rámci
organizovania rôznych kultúrnych, športových a tvorivých aktivít zameriavajú na celkový rozvoj detskej osobnosti
(jednodňové podujatia, víkendové podujatia).
Vďaka týmto schopnostiam a sociálnym zručnostiam sú mladí ľudia žijúci v nariadenej ústavnej starostlivosti
schopní lepšie sa uplatniť v spoločnosti a najmä aktívnejšie pristupovať k svojej vlastnej samostatnej budúcnosti
a perspektíve.
Nezanedbateľná je aj sociálna oblasť, ktorá sa posilňuje vytváraním nových priateľstiev a upevňovaním pozitívnych
vzťahov a väzieb.
Anjelský program sa realizuje formou pravidelných stretnutí dobrovoľníkov s deťmi, tvz. anjelských návštev, či už
priamo v zariadeniach alebo mimo nich. Dobrovoľníci, ktorí pravidelne chodievajú do zariadení, sa nazývajú anjelské
tímy a stretávajú sa s deťmi minimálne jedenkrát do mesiaca.
Každá regionálna pobočka SPDDD Úsmev ako dar má vytvorených niekoľko anjelských tímov. Jednotlivé anjelské
tímy smerujú k vzájomnej spolupráci a tolerancii nielen s deťmi, ale aj so zamestnancami spomínaných zariadení.
Cieľová skupina sú deti a mládež od 3 do 25 rokov.
V rámci anjelského programu sme tento rok v spolupráci s SOS oddelením organizovali aj rôzne rozvojovo-vzdelávacie aktivity, ktoré boli zamerané na vekovú skupinu od 16 do 18 rokov a mali za cieľ pripraviť túto mládež na
plynulejší prechod z nariadenej ústavnej starostlivosti do samostatného a reálneho života. Taktiež sa Anjelský program zameriava aj na prácu s deťmi v rodinách (profesionálne rodiny, pestúnske rodiny, biologické rodiny...).
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Rozvojové pobyty
koordinátor projektu:

Anna Dzurjaníková (do septembra 2005)
Bc. Michaela Ďurtová

Rozvojové pobyty ponúkajú deťom možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, získať sebadôveru, prehĺbiť
priateľstvá so svojimi „anjelmi“, nadviazať nové priateľstvá a sociálne kontakty. Sú zdrojom zážitkov, radosti a impulzov, ktoré každé dieťa potrebuje pre svoj harmonický vývin. Jednotlivé pobyty majú rôzne ciele, ktoré závisia od
vekového zloženia, špecifického zamerania, či potrieb detí.
Zimné rozvojové pobyty
Cieľom týchto pobytov bolo najmä učenie detí zimným športom ako lyžovanie, korčuľovanie, sánkovanie.... Deťom
sa pri lyžovaní venoval vedúci, ktorý ovládal metodiku lyžovania a tak bol zabezpečený aj odborný dohľad. Pre deti
bol pripravený program a aktivity na podporu a budovanie vzťahov, vedomostí (formou rôznych kvízov), ale aj tvorivé
dielne na učenie praktickým zručnostiam.
Spoločnosť Úsmev ako dar počas zimných prázdnin 2005 zorganizovala jeden zahraničný a 8 zimných rozvojových
pobytov – táborov na Slovensku, ktorých sa zúčastnilo 184 detí z detských domovov, špeciálnych základných škôl
internátnych a dobrovoľníkov.
Letné rozvojové pobyty
Spoločnosť Úsmev ako dar počas leta 2005 zorganizovala 47 letných rozvojových pobytov – táborov, ktorých sa
zúčastnilo 961 detí z detských domovov, špeciálnych základných škôl internátnych z celého Slovenska a vedúcich.
Organizáciu táborov zabezpečili ako regionálne pobočky Spoločnosti, tak i centrála v Bratislave.
Ciele jednotlivých táborov boli rôzne, v závisloti od vekového zloženia alebo špecifických potrieb detí (súrodenecký, športový, ...). Základom týchto aktivít je najmä posilňovanie vzniknutých vzťahov a nadviazanie nových kontaktov a priateľstiev. Prostredníctvom veľkého spektra hier s motívmi rôznych rozprávok, olympiád, filmov, kultúr mali
deti možnosť vylepšiť svoje zručnosti v sebaprezentácii, argumentácii, komunikácii, tímovej spolupráci a posunúť sa
o kúsok dopredu v zodpovednosti a posilniť vieru v to, že ak sa snažím, môžem pozitívne ovplyvniť svoj život.
Zahraničné pobyty
Poznávací a vzdelávací pobyt v ČR - Zimná oplympšialenáda
koordinátor projektu: SPDDD – ÚaD Banská Bystrica
termín: 14. – 19.02.2005
miesto: Tremešek u Oskavy ČR
počet účastníkov: 40
Poznávací a vzdelávací pobyt v ČR - Chceme sa spoznať viac
koordinátor projektu: SPDDD – ÚaD Nitra
termín: 01.-13.08.2005
miesto: Veľké Meziříčí
počet účastníkov: 8
Poznávací a vzdelávací pobyt v Chorvátsku - Kto vie cestuje 1
koordinátor projektu: SPDDD – ÚaD Bratislava
termín: 26.08.– 04.09. 2005
miesto: Biograd na Moru, Chorvátsko
počet účastníkov: 25
Poznávací a vzdelávací pobyt v Chorvátsku - Hurá k moru
koordinátor projektu: SPDDD – ÚaD Nitra
termín: 26.08.– 04.09.2005
miesto: Chorvátsko
počet účastníkov: 8
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Iniciatíva Úsmev sv. Mikuláša
koordinátor projektu: Nikoleta Feriancová
Projekt Iniciatíva Úsmev svätého Mikuláša bol založený 6. decembra 1998 na benefičnom koncerte Úsmev ako dar. Jeho
cieľom je spájanie a kontaktovanie súrodencov, ktorí žijú v odlišných zariadeniach, či už sú to DeD alebo ŠZŠI. Iniciatíva
reaguje na požiadavky súrodencov, ktorí sa chcú stretnúť, prípadne si hľadajú neznámeho brata či sestru. V tomto roku sa
nám podarilo zorganizovať už po šiestykrát tábor pre súrodencov žijúcich oddelene

Fond Pipi Dlhá Pančucha
koordinátor projektu: Mgr. Bruno Biscontini
Fond Pipi Dlhej Pančuchy bol založený úsmevákmi na podporu študentov z DeD a ŠZŠI ako nadstavbový program
v oblasti motivácie a podpory vzdelávania detí. Od svojho založenia až do roku 2002 podporoval všetkých študentov –
vysokoškolákov z radov domovákov, ako aj maturantov, ktorí si zvyšovali svoju kvalifikáciu po ukončení ústavnej výchovy.
Od roku 2003 boli upravené štipendijné podmienky, ktoré obsahujú 3 základné formy štipendia – Motivačné, Sociálne a
mimoriadne. Znamená to, že „Pipi“ podporuje predovšetkým študentov z DeD, ktorí sa rozhodli zapojiť do rozvojových
aktivít pre svojich mladších kamarátov, či už v rámci projektov Domováci domovákom alebo v rámci regionálnej činnosti
pôsobia na jednotlivých pobočkách SPDDD – ÚaD (Motivačné štipendium). Tiež podporuje domovákov, ktorí študujú na
vysokej škole a ocitli sa v sociálnej núdzi.
Spolu v roku 2005 bolo podporených prostredníctvom štipendijného programu 15 študentov.

Časopis ÚSMEVÁK
koordinátor projektu: Jozef Balážka
V roku 2005 bol zmenený názov, grafická úprava a štruktúry štvrťročníka Domovák. Počnúc prvým číslom v roku 2005
začal vychádzať v novej podobe pod výstižnejším názvom Úsmevák. Grafická úprava a štruktúra Úsmeváka bola inovovaná
smerom k súčasným trendom a prispôsobená širšej vekovej a záujmovej skupine detí. Zostal však zachovaný primárny
cieľ: informovať, zaujať, pobaviť a sčasti výchovne pôsobiť na deti žijúce v akejkoľvek forme náhradnej starostlivosti. Bola
vytvorená redakčná rada a jednotlivé rubriky v rámci štruktúry vypracovávali samostatne jej členovia: Zuzana Štadlerová, Tomáš
Cehlár, Michal Zelíska a Jakub Sládeček, ktorý aj prvé dve čísla spracoval graficky. Vedenie redakčného týmu prebral Jozef
Balážka. Po odchode Jakuba Sládečka, ako grafika, bolo o ďalšie grafické spracovanie tretieho čísla požiadané grafické
štúdio MACLIX.
Z plánovaných štyroch čísel do roka sa vydali tri, každé v náklade 1500 kusov. Pred vydaním štvrtého čísla Úsmeváka,
na základe aktuálnych zmien v Spoločnosti, jej smerovaní a prioritách bolo jeho vydanie zastavené. Bol vypracovaný
nový projekt na zmenu periodicity, a obsahovej stánky časopisu.
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Detské práva
koordinátor projektu: Mgr. Mária Périová
Cieľom činnosti ÚaD v oblasti detských práv je ochrana, podpora a realizácia práv detí, ako aj prevencia porušovania práv
detí a pomoc deťom v konkrétnych situáciách.
Spoločnosť Úsmev ako dar sa zameriava na prevenciu a zvyšovanie právneho vedomia detí. Táto činnosť sa realizuje
prostredníctvom výchovy k ľudským a detským právam v rámci detských rozvojových programov (letné tábory, lyžovačky, ...)
a prostredníctvom realizácie anjelského programu v jednotlivých zariadeniach ako aj iných aktivít.
Zvyšovanie právneho vedomia detí na takomto druhu akcií sa realizuje formou skupinových, zážitkových a hravých
metód, čo vnímame ako veľmi efektívny nástroj.
V roku 2005 sme riešili 20 konkrétnych prípadov porušovania detských práv a 5 z nich sa nám podarilo úspešne vyriešiť.

SOS program
koordinátor projektu: Mgr. Zuzana Štadlerová
Program SOS vo svojich aktivitách zahŕňa prípravu mladých ľudí na odchod z detského domova a tiež podporu pre
mladých ľudí, ktorý potrebujú pomoc pri adaptácii v reálnom živote a to formou:
Prevencie – predovšetkým organizovaním stretnutí našich dobrovoľníkov s deťmi v DeD, organizovaním vzdelávacích
aktivít.V roku 2005 všetky SOS školenia prešli pod DVC Dunajská Lužná. Naďalej sa na nich podielame metodicky.
Konkrétnej pomoci – poradenstvo a pomoc pre mladých ľudí po odchode z DeD (hľadanie práce, ubytovania,
poskytnutie sociálneho poradenstva, pracovnej asistencie,...). Do projektu sa od septembra zapojila pani Můllerová,
ktorá sa stala oporou programu a mladým ľuďom v kríze. V roku 2005 sme riešili resp. poskytli poradenstvo 86
ľuďom.
Spolupráce s inými partnermi – sieťovanie spolupráca s odborníkmi, person. agentúrami, právnikmi, potencionálnymi
zamestnávateľmi, psychológmi.
Strecha - koordinačné stretnutia – stretnutia s organizáciami, ktoré sa zaoberajú touto problematikou, hľadanie
nových riešení, postupov, odovzdávanie skúseností pri práci s mladými ľudmi z detských domovov.
V tomto roku sme zorganizovali dve SOS strechy:
21.3.2005 – Riešenia bytovej otázky mladých dospelých ( 25 ľudí + Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja)
19.5.2005 – Kordinačné stretnutie Strechy – 14 ľudí v Dunajskej Lužnej

Program Domováci Domovákom
koordinátor projektu: Anna Dzurjaniková
Cieľom projektu je umožniť mladým ľuďom z DeD a ŠZŠI z celého Slovenska rozšíriť si svoje vedomosti, komunikačné
schopnosti a zručnosti v príprave konkrétnych projektov pre svojich mladších kamarátov. Súčasťou programu je aj realizácia
týchto projektov a tak aj posilnenie a miera zodpovednosti, ktorú nesú noví realizátori.
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,PODFSUZ
Najmilší koncert roka
koordinátor projektu: Ing. Eva Bodnárová
Minulý rok sme zorganizovali 15. ročník ”Najmilšieho koncertu roka”, zameraného na rozvoj schopností a talentu
detí z DeD a ŠZŠI, ich sebavedomia a samotnej osobnosti. Deti, zástupcovia 7 regionálnych kôl mali tak možnosť
prezentovať svoje celoročné úsilie pred širokou verejnosťou na galavečere v bratislavskom Divadle Aréna. Koncertu
sa zúčastnilo celkovo 1487 detí, 200 dobrovoľníkov a aktivistov Spoločnosti a samozrejme stovky pozvaných
hostí.
Názov
NKR Banská Bystrica
NKR Žilina
NKR Prievidza
NKR Prešov
NKR Košice
NKR Trnava
NKR Nitra
Celoslovenská prehliadka NKR

Miesto
B. Bystrica, Štátna opera
Žilina, Bábkové divadlo
Prievidza, DK
Prešov, DJZ
Košice,Cinefil
Trnava, DK
Nitra, Staré divadlo
Divadlo Aréna

Termín
30.4.2005
24.4.2005
2.4.2005
16.4.2005
24.4.2005
23.4.2005
10.4.2005
10.6.2005

Účastníci

Zodpovedný
Beata Šnapková
Zuzana Grondžáková
Michaela Ďurtová
Andrea Macková
Katarína Birošová
Ing. Juraj Štofej
Roman Hajdák
Ing. Eva Bodnárová

Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar
koordinátor projektu: Ing. Eva Bodnárová
Najznámejšou akciou v povedomí verejnosti je vianočný koncert Úsmev ako dar, na ktorom už po 23-krát vystúpili
osobnosti slovenskej umeleckej scény bez nároku na honorár a už po piatykrát mali deti možnosť vystúpiť na pódiu
spoločne s umelcami. Jeho cieľom je najmä možnosť stretnutia detí – priateľov (súrodencov) žijúcich v rôznych zariadeniach
a zohráva kľúčovú rolu pri osvetovej činnosti. Na koncerte sa na pódiu tiež prezentovali rôzne formy náhradnej rodinnej
starostlivosti a to priamou účasťou týchto rodín. Koncert sa konal 18. decembra 2005 vo Veľkej sále Parku kultúry a
oddychu (PKO) v Bratislave a zúčastnilo sa ho 930 detí. Tento rok sme opäť odmenili všetky zúčastnené DeD a ŠZŠI. Na
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akcii spolupracovalo 200 dobrovoľníkov z celého Slovenska, koncert odvysielala STV na Štedrý večer.
V roku 2005 to bolo už po šiesty raz, kedy sme udelili cenu Detského úsmevu, ako symbolické poďakovanie, morálne
ocenenie a povzbudenie ľuďom, ktorí pomáhajú opusteným deťom a napĺňajú tak motto „Aby každé dieťa malo rodinu ...“
1.

kategória: Konkrétna pomoc – individuálna pomoc dieťaťu alebo skupine detí v konkrétnej situácii, cena
bola udelená rodine Nasáliovej

2.

kategória – Osvetová činnosť – pomoc, ktorá pozitívne formuje verejnú mienku v prospech opustených detí
v duchu filozofie „Aby každé dieťa malo rodinu...“. Cena bola udelená Patrícii Jariabkovej a
Erko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

3.

kategória – ocenenie verejnému činiteľovi za pomoc, ktorá mení celkovú filozofiu a súčasný systém
inštitucionálnej náhradnej starostlivosti smerom k rodine a mení internátny systém na systém
v maximálne možnej miere pripomínajúci rodinu. Cena bola udelená Mgr. Ivane Mrázkovej a JUDr.
Nadežde Šebovej

3FHJPO¸MOBéJOOPTĄ
zodpovedný: Mgr. Bruno Biscontini
Bc. Michaela Ďurtová

do 30.9.2005
od 1.10.2005

Regionálna činnosť v roku 2005 prešla dôležitou premenou. V každom regióne Slovenska vznikli v rámci našich pobočiek
agentúry PRIDE, ktorých úlohou bolo koordinovať činnosť súvisiacu so vzdelávacím programom PRIDE v rámci konkrétneho
regiónu. Spoločnosť sa tak zamerala na odbornú pomoc a vzdelávanie ľudí v rôznych oblastiach (žiadatelia o náhradné
rodičovstvo, pestúnstvo, odborníci, pracovníci domovov a iných zariadení...). Riaditelia týchto agentúr v spolupráci
s regionálnymi manažérmi a dobrovoľníkmi organizovali množstvo aktivít zameraných na napĺňanie potrieb ohrozených
detí a detí žijúcich v náhradnej starostlivosti. Riaditelia v spolupráci s regionálnymi manažérmi pripravovali po odbornej
stránke dobrovoľníkov Spoločnosti, nastala teda „profesionalizácia“ našich ľudí, čo sa odrazilo v kvalite našich aktivít, či už
anjelské akcie alebo realizácia víkendových pobytov pre deti, zimných a letných rozvojových táborov a iných špecifických
aktivít pre deti.
Regionálne pobočky spolu s agentúrami pravidelne vyhodnocovali svoju činnosť prostredníctvom mesačných
hodnotiacich správ. Počas roka 2005 naše pobočky aktívne participovali na získavaní finančných prostriedkov na zabezpečenie
svojej činnosti, projektov a programov a to prostredníctvom celoslovenskej zbierky 1 deň úsmevu, kampani k 2%, k letným
táborom, k Najmilším koncertom roka a realizáciou iných špecifických kampaní. Tým sa stali pobočky samostatné nielen vo
svojej činnosti ale aj finančne.
Aktivity regionálnych pobočiek boli počas roka prezentované prostredníctvom regionálnych médií, t.j. printovými
médiami, rozhlasom a televíziou.

hQFDJGJDLÀQSPKFLUZ
Solidarita a spolupráca
koordinátor projektu: Katarína Birošová
Na benefičnom koncerte Úsmev ako dar v roku 1999 Predseda Spoločnosti oficiálne vyhlásil začiatok projektu Solidarita
a spolupráca. Ide o pomoc opusteným a osirelým deťom žijúcim v krajinách s ťažkými ekonomickými podmienkami. Od
roku 2002 sme aktívne spolupracovali pri dokončení, otvorení a prevádzkovaní rodinného DeD na Ukrajine – Veľkij Bereznyj,
v ktorom žije viac ako 20 detí.
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Manažér Spoločnosti
zodpovedný: Ing. Eva Bodnárová
Celková činnosť Spoločnosti je rozpísaná v tejto správe a cieľom každej z divízií servisu bolo čo najlepšie zabezpečiť
chod jednotlivých programov, projektov a cieľov celého roka 2005.
Počas roka sme zmenili a upravili personálnu štruktúru Spoločnosti, čo sa v konečnom dôsledku ukázalo ako
nefektívne. Personálna štruktúra Spoločnosti sa zmenila tak v dôsledku rozšírenia činnosti o Riaditeľky agentúr Pride., ako
aj v manažmente Spoločnosti. Pravidelne sme vyhodnocovali činnosť jednotlivých oddelení prostredníctvom mesačných
hodnotiacich správ.
Na zabezpečenie našich aktivít a činnosti ( viď projekty a servis) sme získali zdroje z MPSVaR SR, MŠ SR, VÚC, NDS, BSK,
Holandské nadácie a iné. Realizovali sme verejnú finančnú zbierku 1 deň úsmevu, kampane 2%, NKR a ÚaD a kampaň
PRIDE. V minulom roku sme vydali 13 publikácií.
Tento rok okrem klasických projektov – Valné zhromaždenie, Najmilší koncert roka a benefičný koncert Úsmev ako dar
zastrešoval manažér aj medzinárodnú konferenciu a projekt pre ministerstvo školstva (čo po minulé roky robil samostatný
človek), čo sa podarilo vďaka výbornému tímu.
Naši aktivisti, dobrovoľníci a zamestnanci sa vzdelávali prostredníctvom odborných vzdelávacích školení a vedúci
niektorých regiónov resp. oddelení prešli kurzom sociálneho poradcu, supervízie, programom PRIDE a odbornými
školeniami (granty, marketing, FR – tvorba databáz).
V roku 2005 sme predali autá Spoločnosti t.j. Škoda Forman, Škoda Felicia a po dopravnej nehode aj VW Polo. Nahradili
sme ich jazdenou Škodou Octavia a darovaným Hyundai accent. Výrazný posun nastal aj v rokovaniach s Magistrátom
Hl. mesta ohľadom odkúpenia sídla Spoločnosti a na októbrovom zastupiteľstve nám schválili predaj vo výške 2,5 mil.
V júni 2005 sme založili, ako jediný vlastník, Úsmev ako dar spol. s r. o., ktorej činnosť sa úspešne rozbehla.

Revízne oddelenie
zodpovedný: Ing. Peter Remenár
Na valnom zhromaždení v roku 2005 bola na základe hlasovania ustanovená revizná komisia v zložení: Ing. Peter
Remenár, Beata Šnapková a Mgr. Peter Maslen. Revizná kontrola bola zvolená na dva roky.
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Právne oddelenie
zodpovedný: JUDr. Juraj Anetta
Právne oddelenie poskytuje našej Spoločnosti právne poradenstvo a služby pre zabezpečenie činnosti organizácie
t.j. typológia zmlúv k jednotlivým projektom Spoločnosti, právne vzťahy k nehnuteľnostiam, autorské a vysielacie práva.
Vypracováva vnútorné predpisy Spoločnosti, vydáva stanoviská k existujúcej právnej úprave týkajúcej sa DeD. Aktuálne
informuje vedenie Spoločnosti o legislatívnych zmenách, pripomienkuje návrhy právnych predpisov. Zabezpečuje, aby
činnosť Spoločnosti bola v súlade so zákonmi SR.

Sekretariát / asistent manažéra
zodpovedný: Jana Havlíková
Sekretariát Spoločnosti priateľov detí z detských domovov zabezpečuje prostredníctvom komunikačných línií a
materiálno-technického zabezpečenia celkový chod Spoločnosti.
Personálne oddelenie
zodpovedný BA: Ing. Eva Bodnárová
zodpovedný Regióny: Mgr. Bruno Biscontini
zodpovedný za dobrovoľníkov: Anna Dzurjaníková
Práca personálneho oddelenia sa člení na personalistiku BA, personalistiku regiónov a na prácu s dobrovoľníkmi. Za
personalistiku regiónov bol zodpovedný Mgr. Bruno Biscontini, ktorého od októbra vystriedala v tejto funkcii Bc. Michaela
Ďurtová. Počas každého roka prejde Spoločnosť niekoľkými personálnymi zmenami. Noví zamestnanci sú vždy vyberaní na
základe konkurzu na jednotlivé uvoľnené pozície. Na základe kvalifikácie ako zamestnancov, tak aj dobrovoľníkov sa zlepšuje
efektívnosť práce ako aj kvalita jednotlivých akcií. Zmeny na jednotlivých postoch sú uvedené v kapitole D – Personálne
obsadenie Spoločnosti.

Oddelenie fundraisingu
zodpovedný: Ing. Alžbeta Buzássyová
regionálni fundraisori: Radoslav Dráb, Katarína Molitorisová, Ivana Dobrotková, Lucia Sobotková, Marcel Vojtko
asistent: Kristína Podlucká, Elena Backová
Počas roka sme sa intenzívne venovali príprave celoslovenských aj regionálnych kampaní a rôznych akcií pre deti a našich
podporovateľov. Zrealizovali sme 3 veľké celoslovenské listové kampane a 8 malých regionálnych kampaní, všetky boli
spojené s telemarketingom. Veľkú pozornosť sme venovali najmä 3. ročníku celoslovenskej zbierky 1 deň úsmevu, do ktorej
sa zapojilo 1566 dobrovoľníkov zo všetkých regiónov Slovenska.
Prostriedky boli získavané predovšetkým na zriaďovanie samostatných výchovných skupín v transformovaných detských
domovoch, rozvojové aktivity detí z detských domovov, pomoc náhradným rodinám a vzdelávanie odchovancov z detských
domovov a účastníkov programu PRIDE.
Naše celoročné aktivity sa okrem realizácie fundraisingových kampaní tiež sústreďovali na budovanie kvalitného
fundraisorského tímu, realizovanie stratégie určenej na transformáciu, aktualizáciu našich databáz, kontaktovanie našich
stálych partnerov (telefonické a osobné) s cieľom udržania dobrých vzťahov.
V tomto roku sme považovali za veľmi dôležité zamerať sa na získavanie nových potenciálnych partnerov a skvalitnenie
ich informovanosti.
Fundraisingové oddelenie pri všetkých veľkých kampaniach úzko a aktívne spolupracovalo s oddelením marketingu so
zámerom budovania pozitívneho image Spoločnosti Úsmev ako dar.

Oddelenie grantov
zodpovedný: Mgr. Katarína Kovácsová do (15.9.2005)
Branislav Horváth
Úlohou grantového oddelenia je získavanie finančných a materiálnych prostriedkov na kvalitné zabezpečenie a realizáciu
jednotlivých programov a aktivít Spoločnosti Úsmev ako dar ako aj finančné prostriedky na mzdy pre zamestnancov, ktorí
zabezpečujú celkový chod Spoločnosti, monitoring zahraničných a domácich grantových organizácií, získavanie informácií
o jednotlivých organizáciách a následnú komunikáciu s kontaktnými osobami.
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Zahraničné oddelenie
zodpovedný: Mgr. Katarína Kovácsová (do októbra 2005)
Ľubica Šemrincová (od októbra 2005)

Medzinárodné aktivity:
Prijatie zahraničných delegácií
-

maďarskej

-

českej

-

poľskej

-

francúzskej

Konferencia v Manchestri (október 2005) - Restorative Practices – získanie potrebných informácií o rodinných
skupinových konferenciách, zabezpečenie dôležitých kontaktov
Projekt „LEONARDO DA VINCI“ s Mary Crawley o práci s rodinami – prebieha jeho druhá fáza, kedy sa pripravujeme na
zorganizovanie konferencie s medzinárodnou účasťou
IFCO – dohoda o spolupráci pri vytvorení východoeurópskej siete organizácií pracujúcich v oblasti náhradnej
(rodinnej) starostlivosti
dohoda o spolupráci pri organizácii medzinárodnej konferencie v júni 2006
Konferencia „Smerovanie náhradnej starostlivosti v celospoločenskej situácii na Slovensku“ v Častej – Papierničke
(5. – 7. 2005) – zabezpečenie zahraničných odborníkov (4 osoby)

Zahraniční partneri
Poľská republika:
Towarzystwo Nasz Dom, Al. Zjednoczenia 34, 01 830 Warsawa
Osrodek Rodzinnej opieki zastepcnej, Al. Zjednoczenia 34, 01 830 Warsawa
Archidiecezjna Poradnia Adopcyjna – O.A.O., ul. Katedralna 4/25, 50 328 Wroclaw
Miejski Osrodek pomocy spolecznej – mesto Wroclaw, ul. G. Zapolskiej 2/4, 50 032 Wroclaw
Urzad miejski w Mragowie – ul. Krolewiecka 60a, 11 700 Mragowo
Foster Parenthood Association - Paweł Urbanowicz
Maďarská republika:
Magyar Gyermek-es Ifjúságvédelmi Szövetség – Orci u. 18/a, 7400 Kaposvár
Župy: Budapešť, Gyor-Moson-Sopron, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Kaposvár, Sopron
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FICE MR – Huvosvoigyi út 165, 1021 Budapest
National Institute for Family and Social Policy – Maria Herczog, Budapešť
Česká republika:
FICE ČR – Karel Heller, DeD Mariánska 570, 470 01 Česká Lipa
Nadace Terezy Maxové – Jankovcova 2, 170 88 Praha 7
DeD – Havlasová, Palackého třída 515, 288 02 Nymburk
Slezská diakonie – Ráchel (stredisko pro pestún. péči), Opletalova 4, 736 01 Havířov
Rumunsko:
Apel – Franco Aloiso, bdul Dacia 32/4C interfon 21 C, Bukurešť
Casa de copii scolari – Molnár Arpád, Bethlen Gabor 25, Covasna
Spolková Republika Nemecka:
Friedrich Schiller Universitat Jena – prof. Michael Winkler
Wuppertal University – prof. Heinz Sunker, Wuppertal
Amt fur Kinder, Jugend und Familie

- Botterplatz 1, 531 03 Bonn

Barne –og Familiedepartementet – poslanci (Lise Grette, Karin Jung, Dr. Frank Freimuth)
Veľká Británia:
The University of Birmingham – prof. Kevin Browne, Rebecca Johnson
The Parenting Education & Support Forum, Unit 431 Highgate Studios, 53-79 Highgate Road, London
Francúzsko:
ATD – Fourth World Youth Movement, Jeunesse Quart Monde, 29 rue du strade, F-77720 Champeaux
Belgicko:
ASBL „Accueil et Solidarité“ – Marcel Geenen, Rue Neuve 5, 4500 Huy
Švajčiarsko:
Juvenile Court of Geneva + Medzinárodnej Asociácie sudcov a súd. úradníkov pre mladistvých a rodinu – André
Dunant, 1226 GENÈVE-THÔNEX
Nórsko:
Írsko:
USA:
Rusko:

Norwegian Youth Council – Christine Weima Lager, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo
Social services inspectorate - 94 St. Stephens Green, Dublin 2
Child Welfare League of America, 440 First Street NW, Suite 310 Washington DC 20001-22085
Oleg Malanin, Detský domov v Rybnoe, Ryazan

Talianska republika:
Giorgio Bissirig
Medzinárodné organizácie:
IFCO
Projekt Quality4children
International Institute for Restorative Practices, P.O. Box 229 Bethlehem, PA 18016
ECPAT International
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Oddelenie marketing a Public relations
zodpovedný:
asistent:

Jozef Balážka
Tomáš Cehlár

Oddelenie marketingu a PR zameralo svoju činnosť v roku 2005 na zefektívnenie a rozšírenie svojej činnosti. V priebehu
roka pripravilo a zrealizovalo viacero mediálnych kampaní, marketingových produktov a materiálov. Zorganizovalo 5
tlačových konferencii a vydalo niekoľko publikácii. Pre kampane pripravilo, TV a rozhlasové spoty, litografie a bannery. Na
podporu náhradného rodičovstva zrealizovalo špecializovanú kampaň „Náhradná rodina“. Pracovalo na príprave výroby
Knihy pre záujemcov o náhradné rodičovstvo a Knihy pre vychovávateľov a odborníkov pracujúcich s deťmi. Rovnako
pripravilo zadávanie inzercií do tlačovín, tvorbu propagačných a informačných materiálov k jednotlivým aktivitám
Spoločnosti. Pravidelne aktualizovalo obsah internetovej stránky Spoločnosti. Pracovalo na príprave nového vizuálu
a štruktúry internetovej stránky Spoločnosti (www.usmev.sk).

Mediálne kampane:
Celoslovenská mediálna kampaň „2%“ , ktorá bola zameraná na získanie finančných prostriedkov z daní.
Celoslovenská mediálna kampaň 15. ročník Najmilšieho koncertu roka. Cieľom tejto kampane bolo zvýšenie informovanosti
verejnosti o systéme náhradnej starostlivosti.
Celoslovenská mediálna kampaň k 3. ročníku verejnej finančnej zbierky "1 deň Úsmevu". Cieľom zbierky je zvýšiť
informovanosť verejnosti o problémoch detí v náhradnej starostlivosti, poukázať na potrebu pomoci pri transformácii
zariadení a vyzbierať finančné prostriedky, ktoré budú využité priamo pri transformácii detských domovov z internátneho
typu na domovy s rodinným charakterom výchovy a na anjelský program Spoločnosti.
mediálna kampaň k 23. ročníku benefičného koncertu "Úsmev ako dar". Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar
je najznámejšou akciou v povedomí verejnosti, je najstarším koncertom svojho druhu na Slovensku. Zohráva kľúčovú
úlohu pri osvetovej činnosti. Jeho súčasťou je už po šiesty krát aj udeľovanie „Ceny detského úsmevu“, symbolizujúcej
poďakovanie, morálne ocenenie a povzbudenie ľuďom, ktorí pomáhajú deťom v náhradnej starostlivosti a napĺňajú tak
motto „... aby každé dieťa malo rodinu“

Špecializovaná mediálna kampaň:
Špecializovaná celoslovenská mediálna kampaň "Náhradná rodina", pripravená v spolupráci s agentúrami PRIDE, v
ktorej sme kládli hlavný dôraz na deti hľadajúce rodinu a rodinné zázemie. Jej cieľom je umožniť deťom, vyrastajúcim
v internátnych zariadeniach, znovu sa vrátiť - ak je to možné - do vlastnej rodiny, alebo žiť v náhradnej rodine cestou
osvojenia, pestúnstva alebo v iných formách náhradného rodičovstva.

Tlačové konferencie:
Marketingové a PR oddelenie pripravilo počas roka 5 tlačových konferencií k témam zaoberajúcim sa problematikou
detí žijúcich v náhradnej starostlivosti a činnosťou Spoločnosti Úsmev ako dar.
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14.03.2005
09.06.2005

24.10.2005

30.11.2005

18.12.2005

Prezentácia pripomienok k návrhu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí o sociálnej kuratele.
Stanovisko Spoločnosti Úsmev ako dar k prijatému Zákonu o sociálnoprávnej ochrane detí
o sociálnej kuratele.
Rok činnosti programu PRIDE (podpora výchovy v náhradnej rodine).
15. ročník „Najmilšieho koncertu roka“.
Odborný seminár „Starostlivosť o deti do troch rokov v novom systéme náhradnej starostlivosti“.
Medzinárodná konferencia v Častej Papierničke – „Smerovanie náhradnej starostlivosti
v celospoločenskom dianí na Slovensku“.
1deň úsmevu - 3. ročník celoslovenskej verejnej finančnej zbierky.
Nominácie na udelenie „Ceny Detského úsmevu“.
Medzinárodná konferencia v Častej – Papierničke „Smerovanie náhradnej starostlivosti
v celospoločenskom dianí na Slovensku“.
Projekt „Vzdelávaním k rodičovstvu“.
1deň úsmevu 3. ročník celoslovenskej verejnej finančnej zbierky.
23. benefičný koncert Úsmev ako dar.
„Cena Detského úsmevu“.
23. benefičný koncert Úsmev ako dar.

Publikácie:
-

Spravodaj 2005
Úsmevák

Mediálni partneri zapojení do jednotlivých kampaní:
Do jednotlivých kampaní Spoločnosti sa okrem celoplošných elektronických a printových médií a internetových portálov,
zapojilo viac ako 60 regionálnych médií:
3 TV, AZ TV, Azet.sk, Babetko.sk, BB Grátis, BETA rádio, BKIS, Centrum.sk, Časopis Kamarát, denník SME, Dúbravské TV,
Frontinus, Karlovská TV, KaSS Prievidza, Kultura.sk, MagMedia a.s., Mamatata.sk, Mestská televízia Trnava, N-Rádio, Okey TOP,
Post.sk, Rádio Dúha, Rádio Expres, Rádio Flash, Rádio Hit FM, Rádio Lumen, Rádio NAJ, Rádio Regina, Rádio Východ B1, Rádio
ZET, Recar a.s., SITA, Slovenský Rozhlas, STV, TA 3, TASR, Televízia AVT, Dúbravksá televízia, Televízia Karlová Ves, Televízia
Prievidza, Televízia Ružinov, TV JoJ, TV Nové Mesto, TV Ružinov, TV ZOBOR, Týždenník Prieboj, Zoznam.sk, Košický Korzár, TV
Naša, Music Box, Michalovská televízia, Košický večerník, Nitrianske noviny, Žilinská Televízia...

Ekonomické oddelenie
zodpovedný: Ing. Jana Anettová
Väčšina roka bola zameraná na pravidelnú, systematickú prácu, resp. inventarizáciu súvahových účtov, prehľad majetku
a optimalizáciu účtovného rozvrhu. Veľkú pozornosť sme zamerali na vzdelávanie členov Spoločnosti ohľadom základných
ekonomických pravidiel platných pre našu organizáciu. Vzhľadom na objemový počet realizovaných aktivít sme sa stretávali
s rôznymi účtovnými prípadmi, ku ktorým bolo treba pristupovať individuálne.
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&LPOPNJDLÀWÔTMFELZ
Súvaha SPDDD ÚaD
Názov účtu

Koncový stav*

Aktíva
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

186

Stavby

582

Stroje, prístroje a zariadenia

2334

Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

-186

Oprávky k stavbám

-66

Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam

-1708

Podielové cenné papiere a podiely v obch. spol. v ovládanej osobe

200

Pokladnica

717

Ostatný FM

15586

Odberatelia

381

Poskytnuté prevádzkové preddavky

47

Iné pohľadávky

587

Náklady budúcich období

121

Aktíva celkom

18781

Pasíva
Dodávatelia

817

Rezervy

115

Zamestnanci

282

Ostatné záväzky voči zamestnancom

0

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia

92

Ostatné priame dane

70

Iné záväzky

68

Základné imanie

3290

Fondy tvorené zo zisku

13866

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

0

Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov

487

Výsledok hospodárenia v bežnom období

-306

Pasíva celkom

18781
*(tis. Sk)
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Výkaz ziskov a strát SPDDD ÚaD
Názov účtu

Koncový stav*

Náklady
Spotreba materiálu

2117

Spotreba energie

201

Opravy a udržiavanie

189

Cestovné

934

Dary a reprezentačné

145

Ostatné služby

7814

Mzdové náklady

3518

Zákonné sociálne poistenie

666

Zákonné sociálne náklady

154

Ostatné dane a poplatky

41

Kurzové straty

3

Manká a škody

1

Iné ostatné náklady

187

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 209
Tvorba zákonných rezerv

115

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

1536

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

239

Daň z príjmov

65

Náklady celkom

18134

Výnosy
Tržby z predaja služieb

1716

Úroky

344

Osobitné výnosy

48

Zúčtovanie zákonných rezerv

63

Prijaté príspevky od iných organizácií

2563

Prijaté príspevky od fyzických osôb

1395

Prijaté členské príspevky

11

Príspevky z podielu zaplatenej dane

4362

Prevádzkové dotácie

7326

Výnosy celkom

17828
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,POUBLU
Centrála Spoločnosti
Spoločnosť priateľov deti z detských domovov
Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,
851 01 Bratislava
Tel./fax: 02 /638 15 208-9
e-mail: info@usmev.sk
Bank. spoj.: 4040029105/3100
manažér: Ing. Eva Bodnárová
odborník PRIDE: PhDr. Zuzana Štadlerová

Regionálne pobočky:
Trnava
Novosadská 4
917 01 Trnava
Tel.:033/55 11 796
e-mail: usmevtt@centrum.sk
Bank. spoj.: 2622231662/1100
manažér: Mgr. Juraj Štofej
odborník PRIDE: Mgr. Daniela Pukancová

Prievidza
Žilinská univerzita, Bakalárska 2,
971 01 Prievidza
Tel.: 046 / 542 39 98
e-mail: usmev_pd@pobox.sk
Bank. spoj.: 10006-4016122/4900
manažér: Nikola Arpášová
odborník PRIDE: Mgr. Barbora Kotríková

Nitra
Mostná 13,
949 74 Nitra
Tel.: 037 / 772 24 02
e-mail: roman.hajdak@post.sk
Bank. spoj.: 4220180902/3100
manažér: Roman Hajdák
odborník PRIDE: PhDr. Katarína Minarovičová

Košice
Slovenskej jednoty č. 10,
040 01 Košice
Tel.: 055 / 601 11 26
e-mail: usmev_ke@isternet.sk
Bank. spoj.: 4350134306/3100
manažér: Katarína Birošová
odborník PRIDE: Mgr. Stanislava Hunyadiová

Banská Bystrica
Skuteckého 30,
974 01 Banská Bystrica
Tel.:041/ 414 10 07
e-mail: usmev_bb@isternet.sk
Bank. spoj.: 2620480200/1100
manažér: Beata Šnapková
odborník PRIDE: Mgr. Eva Bendíková

Prešov
Hlavná 69
080 01 Prešov
Tel.:051/7720360
e-mail: usmev.po@stonline.sk
Bank. spoj.: 4340021009/3100
manažér: Andrea Macková
odborník PRIDE: Mgr. Monika Gregová

Dolný Kubín
Obrancov mieru 1778/7
026 01 Dolný Kubín
Tel.:043/ 586 2348
e-mail: usmev.dk@orava.sk
Bank. spoj.: 2073529254/0200
manažér: Mgr. Oľga Kľúčiková
odborník PRIDE: Elena Vaňová
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1SÄMPIZ
Jednodňové krátkodobé podujatia za rok 2005
Pobočka

Počet podujatí

Počet účastníkov

1

SPDDD ÚaD Trnava

37

551

2

SPDDD ÚaD Nitra

57

1307

3

SPDDD ÚaD Banská Bystrica

113

1999

4

SPDDD ÚaD Prievidza

46

930

5

SPDDD ÚaD Žilina

23

300

6

SPDDD ÚaD Prešov

165

2435

7

SPDDD ÚaD Košice

39

1075

8

SPDDD ÚaD Bratislava

72

838
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Zoznam viacdňových podujatí v rámci anjelského programu
počet
počet
dní
účastníkov

čís

názov

realizátor

miesto pobytu

termín

1.

Úsmevácky Silvester

SPDDD –ÚaD
Prešov

Prešov

29.12.-02.01.
2005

5

9

2.

Biela zima s nami letí na saniach

SPDDD – ÚaD
Košice

Huncovce

05. – 09.01.
2005

4

9

3.

Na lyžiach 1

SPDDD – ÚaD
Košice

Stará lesná

05. – 09.01.
2005

4

11

4.

Budúcnosť v pohybe

SPDDD – ÚaD
Prievidza

Bojnice

18. – 20.02.
2005

2

12

5.

Prázdninová guľovačka

SPDDD – ÚaD
Trnava

Jelenec

21. – 24.02.
2005

3

15

6.

Víkendovka – môj priateľ

SPDDD – ÚaD
Prešov

Zamutov

25. – 27.02.
2005

2

17

7.

Snehuliaci na snehu

SPDDD – ÚaD
Prešov

Danová

26.02.–4.03.
2005

6

21

8.

Snehuliaci 3

SPDDD – ÚaD
Žilina

Kunerad

11. – 13.03.
2005

3

12

9.

Ulička priateľstva

SPDDD – ÚaD
Banská Bystrica

Ružomberok

11. – 13.03.
2005

2

8

10.

Veselá Veľká Noc 2

SPDDD – ÚaD
Košice

Drienica

26. – 28.03.
2005

2

15

11.

Veľká noc v rodine

SPDDD – ÚaD
Banská Bystrica

Ružomberok

26. – 28.03.
2005

2

9

12.

Jari v ústrety!

SPDDD – ÚaD
Trnava

Dunajská Lužná

2

10

13.

Buď sám sebou a nikdy nebuď
sám

SPDDD – ÚaD
Žilina

Rajecké Teplice

08. – 10.04.
2005

2

11

14.

Nájdi svoju cestu

SPDDD – ÚaD
Prešov

Vyšná Pisaná

09. – 11.04.
2005

2

15

15.

Konečne spolu! 1

SPDDD – ÚaD
Banská Bystrica

Sliač

22. – 24.04.
2005

2

10

16.

Francúzsky víkend

SPDDD – ÚaD
Prešov

Hranovica

06. – 08.05.
2005

2

12

17.

Rodinný tábor 5

SPDDD – ÚaD
Trnava

Dunajská Lužná

14. – 16.05.
2005

3

19

18.

Hon na vlka

SPDDD – ÚaD
Prešov

Danová

20. – 22.05.
2005

2

10

19.

Mladí dospelí

SPDDD – ÚaD
Trnava

Dunajská Lužná

24. – 27.05.
2005

4

11

20.

Rozlúčka s deťmi

SPDDD – ÚaD
Banská Bystrica

Dúbravy

27. – 29.05.
2005

2

7

21.

Hurá na chatu!

SPDDD – ÚaD
Banská Bystrica

Krpáčovo

02–05.06.
2005

2

18

22.

Život na ranči

SPDDD – ÚaD
Banská Bystrica

Dúbravy

10. – 12.06.
2005

2

7

23.

Miliónový chlapec, miliónové
dievča

SPDDD – ÚaD
Žilina

Kunerad

11. – 12.06.
2005

2

15

1.

–3.04.
2005
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čís

názov

realizátor

miesto pobytu

termín

počet
dní

počet
účastníkov

24.

Víkend v domove

SPDDD – ÚaD
Banská Bystrica

Valaská

17. – 19.06.
2005

2

21

25.

Hor sa na Jelenec

SPDDD – ÚaD
Bratislava

Jelenec

01.-03.07.
2005

2

10

26.

Víťazi – LOT pre víťazov podujatia
Domovácke kilometre

SPDDD – ÚaD
Košice

Huncovce

01.-03.07.
2005

2

14

27.

Musíme si pomáhať

SPDDD – ÚaD
Trnava

Trnava

10. – 12.08.
2005

3

10

28.

Ja som Ja 1

SPDDD – ÚaD
Nitra

JelenecChatová oblasť

15-18.09.2005

3

30

29.

Krok za krokom- časť II.

Úsmev ako dar
Banská Bystrica

Brezno

09. -11.09.2005

2

16

30.

Život na dedine

SPDDD – ÚaD
Žilina

ŠípkováTerchová

7-9.10.2005

2

16

31.

Francúzska víkendovka 2

SPDDD – ÚaD
Prešov

Levoča

7-9.10.2005

2

17

32.

Život na dedine

Úsmev ako dar
Žilina

Terchová

07. -09.10.2005

2

16

33.

Zase spolu!

Úsmev ako dar
Banská Bystrica

Sliač

21. - 23.10.2005

2

10

34.

Malí výletníci

SPDDD – ÚaD
Nitra

JelenecChatová oblasť

28.-31.10.2005

3

6

35.

Krok za krokom - časť III.

Úsmev ako dar
Banská Bystrica

Brezno

04. – 06.11.2005

2

10

36.

Svet patrí deťom

Úsmev ako dar
Banská Bystrica

11.– 13.11.2005

2

19

37.

Chata 2007

Úsmev ako dar
Žilina

Veľké Rovné

10.-11.12.2005

2

15

38.

Naše spoločné Vianoce

Úsmev jako dar
Banská Bystrica

Sliač

27.-29.12.2005

2

10

Brezno

;JNOÀSP[WPKPWÀQPCZUZ
počet
počet
dní účastníkov

čís

názov

realizátor

miesto pobytu

termín

1.

Vianočný pobyt

SPDDD-UaD
Trnava

Brezovica

23.-28.12.
2004

5

15

2.

Zimný lyžiarsky rozvojový pobyt
2005

SPDDD – ÚaD
Žilina

Zuberec

13. – 19.02.2005

6

32

3.

Krok vpred

SPDDD – ÚaD
Nitra

Zochova chata

19. – 26.02.
2005

7

12

4.

Lyžovačkovanie sa 2005

SPDDD – ÚaD
Bratislava

Terchová

20. – 27.02.
2005

7

18

5.

Padá sniežik, padá

SPDDD – ÚaD
Nitra

Terchová

20. – 27.02.
2005

7

8
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počet
počet
dní účastníkov

čís

názov

realizátor

miesto pobytu

termín

6.

Zimný pobyt

SPDDD – ÚaD
Košice

Huncovce

27.02.–03.03.
2005

5

12

7.

Zimný rozvojový pobyt 2

SPDDD – ÚaD
Košice

Veľká Lomnica

27.02.– 05.03.
2005

7

35

8.

Čaro Vianoc

SPDDD – ÚaD
Bratislava

5

12

VeľkáLomnicaPoľná
22. - 27.12.2005
488

-FUOÀSP[WPKPWÀQPCZUZ
čís

názov

1.

Leto na Hrane

2.

Miesto na Zemi

3.

Pripravený do života

4.

realizátor

miesto
pobytu

termín

počet
dní

počet
účastníkov

Nízke Tatry

30.06.– 05.07.
2005

5

19

Krpáčovo

01.– 06.07.
2005

5

36

SPDDD – UaD
Bratislava
SPDDD
– ÚaD Banská
Bystrica
SPDDD – ÚaD
Nitra

DVC Dunajská
Lužná

1.

– 10.07.
2005

9

8

Tábor SOS

SPDDD – ÚaD
Trnava

Zemplínska
Šírava

1.

– 10.07.
2005

9

17

5.

Stanovačka na Klárke

SPDDD – ÚaD
Prievidza

Klárka, Ladce

04. – 13.07.
2005

9

24

6.

LETO PATRÍ DEŤOM I.

Huncovce

04. – 10.07.
2005

6

12

7.

Indiáni 1

Krpáčovo

06.-12.07.
2005

6

38

8.

Cesta okolo sveta 1

Osrblie

09. – 15.07.
2005

6

23

9.

Škola divadla a tanca

SPDDD – ÚaD
Prešov

Gelnica

10. – 18.07.
2005

8

37

10.

Pozrite, čo dokážeme

SPDDD – ÚaD
Bratislava

DVC Dunajská
Lužná

11. - 16.07.
2005

5

16

11.

Leto pod Tatrami

SPDDD – ÚaD
Košice

Huncovce

11.-17.07.
2005

6

17

12.

Deti deťom 3 1

SPDDD – ÚaD
Nitra

Jelenec

11. 18.07.
2005

7

30

13.

Sme kamoši...

SPDDD – ÚaD
Trnava

Kokava nad
Rimavou

12. – 18.07.
2005

6

21

14.

Spomienka na budúcnosť 2

SPDDD – ÚaD
Prievidza

Osrblie

15. – 21.07.
2005

6

12

15.

Súrodenecký tábor 3

SPDDD – ÚaD
Prievidza

Trenčianske
Teplice

15. – 25.07.
2005

9

10

16.

Letom svetom 2

SPDDD – ÚaD
Nitra

Jelenec

18. – 24.07.
2005

6

25

17.

ZÁBAVNÉ LETO

SPDDD – ÚaD
Košice

Vyšné
Ružbachy

18. – 24.07.
2005

6

10

SPDDD – ÚaD
Košice
SPDDD
– ÚaD Banská
Bystrica
SPDDD – ÚaD
Prievidza
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čís

názov

realizátor

miesto
pobytu

termín

počet
dní

počet
účastníkov

18.

Život v meste

SPDDD
– ÚaD Banská
Bystrica

BB

18. – 22.07.
2005

5

20

19.

Leto 2005

SPDDD – ÚaD
Nitra

Krpáčovo

18. – 24.07.
2005

6

16

20.

Rozprávkové leto

SPDDD – ÚaD
Košice

Stará Lesná

18. – 24.07.
2005

6

17

21.

Keď bolí chrbát

SPDDD – ÚaD
Prešov

Gelnica

18. – 25.07.
2005

7

8

22.

Pohoda 1

SPDDD – ÚaD
Prievidza

Chata
Santovka, okr.
Levice

19. – 25.07.
2005

7

8

23.

Cesta okolo sveta za 7 dní

SPDDD – ÚaD
Prievidza

Huncovce

23. – 29.07.
2005

6

17

24.

Spolu to zvládneme 2

SPDDD – ÚaD
Prievidza

Jelenec

24. – 29.07.
2005

5

18

SPDDD – ÚaD
Prešov

Gelnica

25.07.– 01.08.
2005

8

24

25.

Country Land 2

26.

Sedem zázrakov

SPDDD – ÚaD
Košice

Bardejov

25. – 31.07.
2005

6

15

27.

Ja som kukučke z hniezda
nevypadol

SPDDD – ÚaD
Prešov

Prešov

25. 07.–01.08.
2005

7

8

28.

Hračkáreň 5

29.

Svetadiely

30.

Star week

31.

SPDDD – ÚaD
Prievidza
SPDDD
– ÚaD Banská
Bystrica
SPDDD – ÚaD
Prešov

Tále

30.07.– 05.08.
2005

6

12

Jelenec

31.07.-05.08.
2005

5

29

Gelnica

01.– 07.08.
2005

6

20

Veselý tábor

SPDDD – ÚaD
Trnava

Topoľníky

01.– 06.08.
2005

5

21

32.

Sedem zázrakov

SPDDD – ÚaD
Bratislava

Orava, Veličná

05.– 14.08.
2005

9

17

33.

Sme svoji

SPDDD – ÚaD
Trnava

Jelenec

7

25

34.

Úsmevácka olympiáda 3

SPDDD – ÚaD
Prešov

Habura

07.– 14.08.
2005
08.– 15.08.
2005

7

24

35.

LETO PATRÍ DEŤOM II.

SPDDD – ÚaD
Košice

Vyšné
Ružbachy

09.08.-15.08.
2005

6

13

36.

Tábor pre deti z DeD a pre deti
odchovancov

SPDDD – ÚaD
Bratislava

Žakovce

14.08.-21.08.
2005

7

21

37.

LETO PATRÍ DEŤOM III.

SPDDD – ÚaD
Košice

Huncovce

15.08.-21.08.
2005

6

9

38.

Súrodenecké stretnutie 2

SPDDD – ÚaD
Prešov

Gelnica

15. – 22.08.
2005

7

34

39.

World Trip

SPDDD – UaD
Prievidza

Dudince,
Levice

15. – 21.08.
2005

6

10

40.

Bližšie k rodine

SPDDD – ÚaD
Nitra

Dunajská
Lužná

15.-21.08.
2005

6

8

41.

Svetový tábor

SPDDD – UaD
Prievidza

Jelenec

15. – 21.08.
2005

6

16
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čís

názov

42.

SPOLOČNÉ LETO

43.

Krok za krokom 2

44.

realizátor

LETO PATRÍ DEŤOM IV.

45.

Malý Herci

46.

Z rozprávky do rozprávky 10

47.

Letný tábor pre deti z DeD a ich
biologických rodičov

SPDDD – ÚaD
Košice
SPDDD
– ÚaD Banská
Bystrica
SPDDD – ÚaD
Košice
SPDDD
– ÚaD Banská
Bystrica
SPDDD
– ÚaD Banská
Bystrica
SPDDD – ÚaD
Nitra

miesto
pobytu

termín

počet
dní

počet
účastníkov

Vyšné
Ružbachy

16.-22.08.
2005

6

15

Divín

16.-22.08.
2005

5

23

Huncovce

22.-28.08.
2005

6

13

Ružiná

22.-26.08.
2005

5

42

Krpáčovo

22.-26.08.
2005

5

28

Čaradice

22.-27.08.
2005

5

23
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Za významný prínos a napľňanie myšlienky “aby každé dieťa malo rodinu”

ÙBLVKFNF
Všetkým firmám a spoločnostiam:

Dominikánsky konvent Košice

HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s.

ABBYS

Dr. Oetker s.r.o.

Hypermarket TESCO Michalovce

AD PRINT, spol. s r.o.

Eastern Sugar Slovensko a.s.

Champion pizza

Agrochemický podnik Levice, a.s.

eBiz, s.r.o.

Chocolate products s.r.o.

Agromáčaj s.r.o.

Elenprint, vydavateľské družstvo

i + i print spol. s r.o.

AGT SLOVAKIA s.r.o.

Elkem, v. o. s

IDS Scheer Slovakia s.r.o.

ANASOFT APR s.r.o.

Equinoxe, s. r. o.

Impresa Art, s.r.o.

Anglická škola LITE

ERBE stavebniny

Ing. Peter Balko - ROSSA BUSINESS COMPANY

AquaCity Poprad

ESKO, s.r.o.

Inter Print, s.r.o.

areaprint s.r.o.

Eurest, spol. s r.o.

ITES Vranov, s.r.o.

ARIMESS, v.o.s.

Euro AWK

IVA - Mgr. Ivana VÁROŠOVÁ

ARPROG, a. s.

Europapier, s.r.o.

Ján Volkai

ART & PRESS, s.r.o.

Eurovia Cesty, a.s.

Jela produkt s.r.o.

Asseco Slovakia a.s.

FIDAT, s.r.o.

JUDr. Mgr. Ján Čarnogurský

Astrapneu, s. r. o.

Firo Tour - Cestovná kancelária

JUDr. Vincent Oravec

Audit Company Slovakia s.r.o.

Fittich Ost, s. r. o.

JUDr. Zoltán Koreň

Auto Danubius s.r.o.

Formax

Juraj Podracký s manželkou

Auto Impex s.r.o.

František Majtán - TPD - Tovar pre
domácnosť

KLOST - párty stany

Automax, s.r.o.
Baliarne obchodu a.s. Poprad
BARK, s. r. o.
Batislavské kultúrne a informačné centrum
BB PRINT, s.r.o.
BBF elektro, s. r. o.
Bibus SK , s.r.o.
boco Slovakia, s.r.o.
Bramac, strešné systémy s.r.o.
Brandy-advertising agency
Bratislavská teplárenská a.s.
Caffé Retro Košice
Cassovia Realitas Invest, s. r. o.
Cesty Nitra, a.s.
CK M.A.T. - Tour s.r.o.
CNC a.s. Bratislava
COOP Jednota Nitra
Cucz pekáreň, Šamorín
Danone s.r.o.
DATALOCK a.s.
de Miclén a.s.
Deloitte Audit s.r.o.
DENDRA, s.r.o.
DeutschMann Internationale Spedition, s.r.o.
Dom techniky Košice

FRIEB s.r.o.
Galimpex - S
GEMTEX a.s.
Hi - reklama, s.r.o.
HOFEX, s. r. o.
Hostel Downtown Backpakers
Hotel Barónka - Himex
Hotel Bristol
Hotel Devín
Hotel Dukla Bratislava
Hotel Echo

Komes plus, s. r. o.
Komes, s. r. o.
Konzervatórium Košice
KOPA, s. r. o.
KPK group
Krakora Design, s.r.o.
Kvetinárstvo Orchidea
Labaš, s. r. o.
Ladovičová Alžbeta, Váhovce
LESI s.r.o.
Lesy Jasov, s. r. o.

Hotel Flóra

Letové prevádzkové služby Slovenskej
republiky, štátny podnik

Hotel Horizont v Starej Lesnej

LFK

Hotel Jalta v Michalovciach

Lumen SR, s. r. o.

Hotel Koruna

MACLIX

Hotel Kyjev a.s.

Manex marketing, s. r. o.

Hotel Minerál v Bardejove

Map Slovakia s.r.o.

Hotel Miva

Marián Čurko

Hotel No16

MASHA & Co, s.r.o.

Hotel Satel v Poprade

MATADOR a.s.

Hotel Senec a.s.

MAYA

Hotel SET s.r.o.

Maya s.r.o.

Hotel TATRA

M-Condor s.r.o.

HPK engineering, a. s.

MICROCOMP - Computersystém s.r.o.
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Michal Sadloň - vinárstvo

PYRA, s.r.o.

TOPVAR a.s.

Minerálna voda Radenska

Q - 99

TPD - Tovar pre domácnosť

Minihotel (B*), Bratislava

Q 99

TRANSPETROL a.s.

Miroplast - Čížek s.r.o.

Q-EX, a.s.

TTC Telecom, s. r. o.

Mister pizza

R & D mäso - údeniny s.r.o.

Turistika s.r.o./hotel turist/

MKW Prešov, s. r. o.

Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov

TV NAŠA

MM Partners spol .s r.o.

RADIX s.r.o.

TYPOCON, s.r.o.

Mobile market, s.r.o.

RADOMA spol. s.r.o.

Ústav vzdelávania a služieb s.r.o.

Montrúr, s. r. o.

Ralvex mont, a. s.

V.D.Transport

M-Real Slovakia

REDING a.s.

VINICA a.s.

Mukates, s. r. o.

Regia spol. s r.o.

VÍNO JANO

Nábytok Kollárová

RES - reklamné služby, s.r.o.

VirusBuster Ltd.

Nadácia Intenda

ROS -N.I., s.r.o.

VirusBuster Ltd., Budapešť

NEMETSCHEK Slovensko s.r.o.

Rudolf Minárik - ELVA Servis

VISTA - škola angličtiny

Nestlé Česko s.r.o.

Ruukki Slovakia, s. r. o.

VITÁLOŠ I. - zákusky

Nestlé Slovensko s.r.o.

SAD - Slovenská autobusová doprava
Batislava a.s.

Východoslovenské kameňolomy, a. s.

Nestlé Slovensko s.r.o.
NetCentrum, s.r.o.
Newton Information Technologies, s.r.o.
NIPEK, a.s. Nitra
Nové okno, s. r. o.
NOVOFRUCT SK s.r.o.
NZ Interier
Obchodné centrum Cassovia
Obchodné centrum Optima
Ofprint s.r.o.
Ofseta, s.r.o.
Oto Torok, Mäso - lahôdky
P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o.
Palma - Tumys a.s. Bratislava
Panax Co s.r.o.
Pasell Slovakia, s. r. o.
Pekáreň a cestovináreň Petržalka a.s.
Pekáreň U Floriánka
Peter Bendík - PERKINS
PETIT PRESS a.s.
PINKY LINE spol. s r.o.
Pizza HUT
Pizzéria Alviano
Pizzéria CIAO
Pizzéria Diabolino
Pizzéria DODO
Pizzéria Franko
Pizzéria Giuliano
Pizzéria La Mamma
PM ZBROJNÍKY, s.r.o.
PM Zbrojníky, s.r.o.
PPA - Tlačiareň
PPA CONTROLL, a.s.
PRINT CENTRUM, spol. s r.o.
Provident Financial s.r.o.

Salón Espace
Sitel, s. r. o.
SLOV ALEX - H.Stroschneider
Slovak Hostel, s.r.o.
Slovak Telekom, a. s.

VÝSTAVISKO BRATISLAVA a.s.
Walmark spol. s r.o., Žilina
WEST CLUB s.r.o.
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava
Zoznam s.r.o.

Slovenská pošta a.s.

ZSŠ hotelových služieb a obchodu,
Michalovce

Slovenská železničná a dopravná spoločnosť a.s.

Železničná spoločnosť a. s.

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Železničné stavby, a. s.

Slovnaft a.s.

ŽPSV, a. s.

Soft & Control Technology, s. r. o.

AGFA

SOLIDSTAV

DANIPEK, spol.s.r.o.

SPŠ dopravná Košice

Vináreň Dobrý pocit

STD Vranov, s.r.o.

FAXCOPY

STEIN a.s.

edit print

Stredoslovenská energetika a.s.

SACHS SLOVAKIA,a.s.

sudop TRADE, s. r. o.

THEXTRA

SuroSound, s.r.o.

SALI

ŠOREM - výroba reklám

ÚĽUV Trnava

Športové gymnázium, Popradská, Košice

MTT

Štúdio 727

SOFIA,o.z.

TALLUS, spol. s r.o.

PIZZA marko

Teamstav, s. r. o.
Tekmar Slovensko s.r.o.
Tekmar Slovensko, s.r.o.
Telegrafia, s. r. o.
Tepláreň Košice, a. s.
Termotechna a.s.
Tibor Wollent
TIK Slovakia, s. r. o.
TIMOVÁ VIERA, cukráreň
TIS Slovakia, s. r. o.
TLAČIAREŇ Dóša, s.r.o.
Tlačiareň Garmond
Tomáš Peciar - grafické práce
Top stroj, s. r. o.

Za neoceniteľnú mediálnu podporu:
ABBYS
Azet.sk
Babetko.sk
Beta Rádio Bojnice
Centrum.sk
Časopis Kamarát
denník SME
Dubravská televízia Bratislava
eBiz, s.r.o.
eTechnologies, a. s.
Euro AWK
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Impresa Art, s.r.o.
Karloveská televízia
KPK group
Kultúra.sk
Mamatata.sk
Mestská televízia Trnava
Music Box
Music Box
N - rádio
NetCentrum SK, s. r. o.
Okey Top
Omega plus - television & weather
Patriot
Post.sk
Q-EX, a.s.
Rabaka - reklamné panely, s. r. o.
Rádio Dúha
Rádio Expres
Rádio Flash
Rádio Hey
Rádio HitFM
Rádio Lumen
Rádio NAJ
Rádio Regina
Rádio Východ B1
Rádio Zet
Realitné noviny
RECAR a.s.
Redakcia - babetko.sk
RES - reklamné služby, s.r.o.
Spravodaj Nitra
SRO
STV
TA 3
Tatra Temex Cable a.s.
Televízia Prievidza

Gymnázium Ladislava Sáru, Einsteinova 12,
Bratislava
Gymnázium Ladislava Sáru, Ladislava Sáru
1, Bratislava
Gymnázium Rožňava
Gymnázium Sečovce
Gymnázium, Exnárová, Košice
Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava
Gymnázium, Ľ. Štúra, Michalovce
Gymnázium, Školská 10, Košice
Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava
Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava
Obchodná akadémia, Rožňava
Súkromná hotelová akadémia, Biskupická
21, Bratislava
Súkromná umelecká škola dizajnu, Ivanská
cesta 21, Bratislava
Naše zvláštne poďakovanie patrí:
Magistrát hl. mesta Bratislava
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Samosprávne kraje
Úrad vlády SR
Určené úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Kancelária predsedu NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
Nadácia Maruška
Mesto TRNAVA
Nadáciám a neziskovým organizáciám:
Domovské vzdelávacie centrum, Dunajská
Lužná

TV JOJ

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,
Trnavská univerzita

TV NAŠA

Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce

TV Nové Mesto

Intenda

TV Ružinov

Nadácia DeDo - solidarita s deťmi z DeD

TV Zet

Open Society Fundation

www.meteo.sk

Slovenská humanitná rada

Zoznam.sk

Vysoká škola zdravotníctva a socálnej práce
sv. Alžbety, n.o.

Žilinská televízia
Školy:
Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa,
Trebišov
Gymnázium Gelnica
Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3,
Bratislava

Hlavní spolupracovníci a partneri:
Asociácia náhradných rodín
Domovské vzdelávacie centrum, Dunajská
Lužná
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,
Trnavská univerzita
Fórum riaditeľov detských domovov
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Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce
Justičná Akadémia MS SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo školstva SR
Nadácia DeDo - solidarita s deťmi z DeD
Občianske združenie NÁVRAT
Rodina a deti
Samosprávne kraje
Slovenské národné stredisko pre ľudské
práva
Slovenský Výbor pre UNICEF
Štúdio zážitku
Určené úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Vysoká škola zdravotníctva a socálnej práce
sv. Alžbety, n.o.
ATD Movement International Champeaux
(Francúzsko)
Kinder Helfwerk Slowakei - Wupertahl
(Nemecko)
Magyar Gyermek - és lfjúságvédelmi Szovetség (Maďarská organizácia na ochranu detí
a mládeže)
Mragowski Powiat (Poľsko)
Nasz Dom (Poľsko)
Unicef (Maďarsko)
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