
... aby kaÏdé dieÈa 
 malo rodinu



Milí priatelia,

je za nami výnimočný rok, keď sme si pripomenuli pätnáste výročie oficiálneho založenia Spoločnosti priateľov detí z det-

ských domovov Úsmev ako dar. Dovtedy neformálne aktivity či už šoférov zo slovenskej televízie alebo vysokoškolských 

študentov, ktorí z nadšenia navštevovali detské domovy sa spojili do celoslovenskej organizácie, ktorou odvtedy prešlo 

viac ako desať tisíc aktivistov najrozličnejšieho veku, vzdelania, postavenia, rasy či náboženstva. Všetkých však spájalo, 

spája a bude spájať to najdôležitejšie: 

- pocit zodpovednosti za osudy detí vyrastajúcich mimo rodiny, 

- nádej, že je možné im skutočne pomôcť, 

- snaha o tejto pomoci nielen hovoriť, ale ju aj prakticky dlhodobo uskutočňovať.

Je to už pätnásť rokov, čo naša Spoločnosť prechádza procesom dozrievania cieľov, foriem činností, aktivít, štruktúry 

i ľudských zdrojov, procesom stáleho hľadania najlepších riešení pre naše spoločné deti. Chceme našou všestrannou 

činnosťou dať deťom v náhradnej starostlivosti i všetkým ohrozeným deťom šancu prežiť dôstojný a plnohodnotný život, 

vytvoriť im bezpečné a trvalé prostredie ľudského zázemia a lásky a pomôcť im pripraviť sa na samostatný život a na ich 

budúce rodičovstvo. 

Narastajúce skúsenosti i poznanie nás presvedčili, že aj najlepšie zariadenie a najlepšie aktivity pomôžu deťom len čias-

točne - skutočne im môže pomôcť iba rodina. Preto pomáhame ich vlastným rodinám, aby sa tam raz mohli vrátiť, a tiež 

vyhľadávame a pripravujeme pre ne náhradné rodiny.

Každý kto poznal detské domovy pred pätnástimi rokmi a pozná ich aj dnes musí konštatovať, že v živote detí sa zmenilo 

skutočne veľmi mnoho. Veľa z toho o čom sme voľakedy snívali je dnes realitou. Sme hrdí nato, že sme svojim - skromne 

povedané - nemalým dielom pomohli realizovať tieto významné zmeny v kvalite života našich detí.

 

Nič z toho, čo sme dosiahli, by sme nedosiahli bez Vás - našich aktivistov, dobrovoľníkov, spolupracovníkov, podporo-

vateľov, sponzorov, odborníkov, zamestnancov zariadení, štátnej správy a samosprávy, mediálnych partnerov - jedným 

slovom - všetkých priateľov našich spoločných detí.

Úvodom tejto výročnej správy za rok 2006 mi preto dovoľte vyjadriť svoje veľké ocenenie a poďakovanie všetkým, ktorý 

nám počas tohto roku, ale i počas uplynulých pätnástich rokov akýmkoľvek spôsobom pomáhali napĺňať našu myšlienku 

 

...aby každé dieťa malo rodinu.

 Jozef Mikloško

 predseda Spoločnosti

Príhovor
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n najstaršou a najväčšou dobrovoľníckou organizáciou pre podporu detí žijúcich v detských domovoch,

n občianskym združením s celoslovenskou pôsobnosťou,

n mimovládna, nezisková organizácia – registrovaná Ministerstvom vnútra SR,

n poskytovateľ sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva – registrovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR, číslo:503/2000-I/52,

n poskytovateľ vybraných činností sociálno-právnej ochrany, registrovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR, číslo: 12/2002-I/52.4,

n	 držiteľ akreditácie Ministerstva školstva SR pre vzdelávacie aktivity výcvikového programu PRIDE, číslo: 

1500/2514/2002/190/1

Hlavní spolupracovníci a partneri:
n Domovské vzdelávacie centrum, Dunajská Lužná

n Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita

n Fórum riaditeľov detských domovov

n Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce

n Justičná Akadémia MS SR

n Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

n Ministerstvo spravodlivosti SR

n Ministerstvo školstva SR

n Nadácia DeDo - solidarita s deťmi z DeD

n Občianske združenie NÁVRAT

n Rodina a deti

n Samosprávne kraje

n Štúdio zážitku

n Určené úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

n Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

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

Zahraniãné partnerské organizácie Spoloãnosti Úsmev ako dar:
n TD – Fourth World Youth Movement (Jeunesse Quart Monde – Francúzsko)

n Parenting UK (Anglicko) – partnerstvo v rámci vzdelávacieho projektu „Rodičovstvo v Európe 21. storočia“  

(program Leonardo da Vinci)

n Daybreak FGC (Anglicko)

n Eigen Kraacht (Holandsko) 

n Towarzystvo Nasz Dom (Poľsko)

n Diecézna charita Kolín (Nemecko)

n National Institute for Family and Social Policy (Maďarsko)

n Wuppertal University (Nemecko)

n Detský domov v Rybnoe (Rusko)

n International Institute for Restorative Practices (USA)

n ECPAT International

n Family For You Austria

âlenstvo Spoloãnosti Úsmev ako dar v medzinárodn˘ch ‰truktúrach:
n UNICEF Slovensko

n FICE – Féderation Internationale des Communautés Éducatives ČR (Medzinárodná federácia edukatívnych komunít)

n IFCO – International Foster Care Organisation (Medzinárodná organizácia náhradnej starostlivosti)

SpoloãnosÈ Úsmev ako dar je:
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Anjelsk˘ program
Anjelský program je jedným z pilierov Spoločnosti, ktorého hlavným cieľom je budovanie dlhodobých podporných vzťa-

hov medzi deťmi a realizácia rozvojových aktivít. Tento program je realizovaný dobrovoľníkmi, ktorí sú zaradení do jed-

ného z množstva anjelských tímov pravidelne navštevujúcich deti v konkrétnom detskom domove, ale aj v náhradných 

rodinách.

Aktivity anjelského tímu znamenajú jednodňové podujatia najmä počas víkendov, ktorých náplňou sú rozvojové hry 

zamerané na tímovú spoluprácu a rozvoj komunikačných zručností, ale tiež na podporu prevencií (napr. drogovú či 

sexuálnu).

Cieľom Anjelského programu nie je len vzbudiť u detí záujem o kultúru, šport, či umenie, ale taktiež rozvíjať, posilňovať 

a podporovať osobnostné predpoklady a schopnosti konkrétnych detí. 

Realizácia Anjelského programu v jednotlivých regiónoch je zastrešená regionálnymi pobočkami Spoločnosti (viď prílo-

ha). V roku 2006 sme však zrealizovali aj niekoľko špecifických nadregionálnych projektov, na ktorých sa zúčastnili deti 

z celého Slovenska. Patrí sem:

Slovensko hºadá Superstar II.:

Za pekné výsledky a dobrý prospech v škole sa mohli deti z detských domovov a náhradných rodín zúčastniť 10 finá-

lových kôl atraktívnej speváckej súťaže. Deti sami spoznávali známe tváre  mediálneho sveta a získali nezabudnuteľné 

zážitky z kultúrneho prostredia.

âínsky cirkus: 

Zhruba 800 detí z detských domovov, náhradných rodín a tiež špeciálnych základných škôl dostalo možnosť zúčastniť 

sa predstavenia Čínskeho národného cirkusu. Akrobatické kúsky, „tanec v nebi“, žonglovanie, bojové umenie, to všetko 

deti ocenili obrovským potleskom a nadšením. 

Labutie jazero:

Príchod vianočných sviatkov sme deťom spríjemnili návštevou veľkolepého baletného predstavenia. V spolupráci ume-

leckej agentúre Vivien sme 12. decembra 2006 zabezpečili účasť pre 800 detí na baletnom predstavení Labutie jazero 

v podaní Ruského štátneho baletu.
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Rozvojové pobyty a tábory

Vyvrcholením celoročnej činnosti Anjelského programu sú letné a zimné rozvojové pobyty. Ich poslaním je prehĺbenie 

a upevnenie priateľstiev medzi deťmi a dobrovoľníkmi, ale našou snahou je tiež naučiť deti potrebným sociálnym zruč-

nostiam. Na táboroch, ktoré sú rodinného charakteru s nižším počtom detí, je viac priestoru pre individuálnu prácu 

a rozhovory. Tým, že sú tábory tematicky zamerané s vopred stanovenými cieľmi, môžeme u detí efektívne posilňovať 

ich potreby, pomôcť im prehĺbiť už získané zručnosti a rozvíjať talent a schopnosti. 

Iným typom pobytov sú tábory s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sa viažu k špecifickým projektom. Sedemnásť 

detí bude s úsmevom spomínať na nádherný týždeň strávený na španielskom ostrove Mallorca od cestovnej kancelárie 

HYDROTOUR. Ďalším zahraničným pobytom bol tábor pre výhercov vedomostnej súťaže „Kto vie, cestuje“ v Tunise, 

ktorý venovala CK FIRO-tour. 

Už tradičným pobytom sa stal Spevácky tábor, ktorého cieľom je podpora rozvoja talentu u detí. Vyvrcholením je verej-

nosti prístupný slávnostný galavečer so speváckymi a tanečnými vystúpeniami detí. 

V rámci programu Úsmev sv. Mikuláša sme v tomto roku zorganizovali 3 súrodenecké letné tábory, na ktorých sa 

zúčastnilo 39 detí. Jeho cieľom je spájanie a kontaktovanie súrodencov, ktorí žijú v odlišných zariadeniach ústavnej 

starostlivosti. 

Každoročne realizujeme so Štúdiom zážitku projekt „Let(o) na hran(i)e“, ktorého cieľom je zvýšenie sebavedomia, vytr-

valosti a objavenie „skrytej“ odvahy u mladých dospelých. 

Špecifickým typom táborov sú pobyty pre náhradné rodiny a biologické rodiny v kríze. Pobyty sú formou finančnej pomo-

ci a súčasne vyjadrením emocionálnej podpory rodinám a deťom, ktoré sú v náhradnej starostlivosti. Pobyty pre biolo-

gické rodiny majú za cieľ podporiť obnovu rodinného prostredia, upevniť vzťahy medzi biologickými rodičmi a ich deťmi. 

Pomocou odborníkov sa snažíme podporiť rozvoj sociálnych a rodičovských zručností v príjemnom prostredí prírody.

Anjelský program číslach Počet aktivít Počet účastníkov

Jednodňové krátkodobé podujatia 734 12806

Viacdňové krátkodobé podujatia (2 – 4 dni) 27 562

Rozvojové pobyty 54 1200

Koncerty, iné špecifické aktivity 34 5946
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Vianoãn˘ benefiãn˘ koncert Úsmev ako dar

Náš benefičný koncert dlhodobo zviditeľňuje a poukazuje na problematiku detí žijúcich bez rodičov. Zároveň ponúka rie-

šenia systematickej pomoci. Už po 24-krát sa malo možnosť stretnúť 980 detí žijúcich v rôznych zariadeniach. Koncert 

sa konal 16. decembra 2006 v PKO v Bratislave a pripravilo ho 200 dobrovoľníkov z celého Slovenska. Tento koncert je 

o deťoch a o význame rodiny pre ich život. Záznam z koncertu bol odvysielaný 23. decembra 2006 na Dvojke (STV).

V rámci koncertu sa udeľovala Cena detského úsmevu pod záštitou Milana Rúfusa, ako symbolické poďakovanie, 

morálne ocenenie a povzbudenie ľuďom, ktorí pomáhajú opusteným deťom a napĺňajú tak motto „...aby každé dieťa 

malo rodinu“ v 3 kategóriách:

n konkrétna pomoc - Ing. Karol Langstein, MsÚ Banská Bystrica

Samospráva zohráva pri pomoci deťom a rodinám čoraz dôležitejšiu úlohu. Mestský úrad v Banskej Bystrici prostred-

níctvom projektov pomáha mladým dospelým z detských domovov a mnohým rodinám v kríze. Záchrana týchto rodín 

zabránila vyňatiu ich detí do detských domov. 

n osvetová činnosť - rodina Jendruchovcov

Hudobná skupina rodiny Jendruchovcov roky názorne ukazuje príklad a silu fungujúcej a súdržnej mnohodetnej rodi-

ny. 

n systémová pomoc - MUDr. Anna Záborská

Ako poslankyňa Európskeho parlamentu a predsedníčka Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť sa zasadzuje za ochra-

nu práv detí, rodiny a žien prostredníctvom systémových zmien s dosahom pre celú Európsku úniu. 
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Najmil‰í koncert roka

Najmilší koncert roka je celoslovenská prehliadka umeleckej tvorivosti detí z detských domovov a za posledné roky aj 

detí v náhradných rodinách. Deti majú priestor na prezentáciu v rôznych kategóriách ako spev, tanec, hra na hudobný 

nástroj, dramatická tvorba, scénický tanec.

Cieľom projektu je aj naďalej upriamovať pozornosť všetkých účastníkov, odborníkov a rovnako aj  verejnosti, na rozvíja-

nie osobnosti dieťaťa v  náhradnej starostlivosti, bez ohľadu na jej formu. Rozhodnutie pracovať na sebe samom, vystúpiť 

pred obecenstvo, prezentovať svoje schopnosti, predstavuje pre deti z detských domovov obrovský úspech a víťazstvo. 

Formuje sa ich osobnosť, deti žijúce mimo biologickej rodiny nadobúdajú mnohokrát tak potrebné zdravé sebavedomie. 

Prostredníctvom vystúpení dávajú najavo svoje pocity, myšlienky a túžby, v kontexte s umením vyjadrujú samých seba.

NKR Prešov NKR Košice

počet detí: 143 počet detí: 102

miesto: Prešov, DJZ miesto: Košice, Filmový klub Cinefil

termín: 1. 4. 2006 termín: 2. 4. 2006

NKR Prievidza NKR Žilina

počet detí: 344 počet detí: 188

miesto: Prievidza, Kultúrne stredisko miesto: Žilina, Bábkové divadlo

Termín: 8. 4. 2006 termín: 22. 4. 2006

NKR Trnava NKR Nitra

počet detí: 104 počet detí: 60

miesto: Trnava, DK Tirnavia miesto: Nitra, Staré divadlo

termín: 29. 4. 2006 termín: 30. 4. 2006

NKR Banská Bystrica Celoslovenská prehliadka NKR

počet detí: 185 počet detí: 165

miesto: B. Bystrica, Štátna opera miesto: Bratislava, Divadlo ARÉNA

termín: 6. 5. 2006 termín: 2. 6. 2006
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VZDELÁVANIE - ŠKOLENIA, SEMINÁRE, PRIDE

Typ vzdelávania
(podľa cieľových skupín)

Podujatia
(typ a/alebo počet)

Počet
účastníkov

1.
Vzdelávacie aktivity pre deti 9 145

Vzdelávanie mladých dospelých 7 74

2.
Vzdelávanie dobrovoľníkov  
a zamestnancov

84 1116

3. Vzdelávanie v rámci Programu PRIDE 
(viac na str. 14)

Výcvik majstertrénerov a trénerov  
programu PRIDE

33

Výcvik náhradných  
a profesionálnych rodičov

153

Výcvik vychovávateľov a odborníkov 
pracujúcich s deťmi a rodinami

181

Výcvik dobrovoľníkov 62

4. Vzdelávanie odborníkov

Odborné semináre/konferencie 
spolu

14
1160

Z toho konferencia IFCO 181

Z toho konferencia Mosty v SPO 180

Z toho 8 regionálnych konferencií 
Mosty k rodine

860

Vzdelávacie aktivity v zahraničí 5 16

Vzdelávacie aktivity spolu 4145
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Vzdelávacie aktivity
K základným pilierom Spoločnosti patrí vzdelávanie, ktoré je zamerané na deti a mladých dospelých, zamestnancov, 

dobrovoľníkov, odbornú verejnosť a v neposlednom rade na náhradných a biologických rodičov. Pre činnosť Spoloč-

nosti sú nevyhnutné kontakty so zahraničím a rôzne medzinárodné projekty, ktoré prispievajú k skvalitneniu podmienok 

a práce v oblasti náhradnej starostlivosti.

Organizujeme odborné školenia, rozličné domáce aj medzinárodné konferencie určené pre konkrétne profesijné skupi-

ny (vyšší súdni úradníci, sudcovia, akademická obec, riaditelia detských domovov, pedagogickí pracovníci, MVO atď). 

Do tejto skupiny aktivít patrí tiež program PRIDE (viď str. 13). Pre odborníkov a ľudí z praxe náhradnej starostlivosti majú 

veľký prínos najmä zahraničné stáže, konferencie a medzinárodné školenia, ktoré prinášajú na Slovensko nové metódy, 

postupy a inšpirácie pre ďalší vývoj systému náhradnej starostlivosti. Spoločnosť Úsmev ako dar čiastočne rozširuje 

svoju pôsobnosť aj v zahraničí podporou detských domovov vo Velkom Bereznom a Seredne a domova na „pol ceste“ 

v Užhorode na Ukrajine.

Neformálne vzdelávanie detí a mladých dospelých má za úlohu Anjelský program a projekty ako Domováci domovákom, 

SOS program, zahraničné stáže pre mladých dospelých (Program Európskej komisie MLÁDEŽ 2002 – 2006, na ktorý 

sme vyslali 15 účastníkov). Anjelska akadémia je vzdelávací program pre dobrovoľníkov. 

Vzdelávaním výkonných zamestnancov (marketing, projekty, manažment, pracovníci regionálnych pobočiek, majstertré-

neri a tréneri na celoslovenskej úrovni) ako aj dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi, bola podporená motivácia, efektivita 

práce a zlepšenie si kvalifikačného uplatnenia. 

Vzdelávanie odborníkov, konferencie a semináre

Pre odbornú verejnosť pripravujeme špecifické vzdelávacie aktivity. Tréneri zo zahraničia sa podieľajú na výcviku tréne-

rov programu PRIDE, referentov a koordinátorov Rodinných skupinových konferencií. 

V roku 2006 sme v Bratislave zorganizovali medzinárodnú konferenciu „IFCO Bratislava 2006 – Rozvoj rodinných 

foriem náhradnej starostlivosti v krajinách strednej a východnej Európy, v Spoločenstve nezávislých štátov a v pobalt-

ských štátoch cestou spoločného vzdelávania“. Na podujatí organizovanom pod záštitou ministra zahraničných vecí 

SR Eduarda Kukana sa zúčastnilo spolu 185 zástupcov 29 krajín z celého sveta. Účastníci konferencie kládli dôraz na 

sieťovanie medzi vládnymi a mimovládnymi organizáciami v rámci jednotlivých krajín na európskej aj celosvetovej úrovni. 

Koordinátorom siete je naša Spoločnosť Úsmev ako dar. 

Pre odbornú verejnosť na Slovensku zorganizovala Spoločnosť Úsmev ako dar 6. medzinárodnú konferenciu „Mosty 

v sociálnoprávnej ochrane“ pod záštitou predsedu NR SR Pavla Pašku a s odbornou garanciou ministerky práce, soci-

álnych vecí a rodiny SR Viery Tomanovej. Toto podujatie sa uskutočnilo s podporou projektu „Rodičovstvo v Európe 21. 

storočia“ v rámci programu Leonardo da Vinci.
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Počet realizovaných výcvikov programu PRIDE v roku 2006:

Spolu ÚaD Brat-
islava

ÚaD 
Trnava

ÚaD 
Nitra

ÚaD 
Banská 
Bystrica

ÚaD 
Prievidza

ÚaD 
Dolný 
Kubín

ÚaD 
Prešov

ÚaD 
Košice

41 3 4 5 8 5 5 3 8

Počet pripravených žiadateľov o náhradné rodičovstvo, počet preškolených ľudí v roku 2006:

Cieľová skupina spolu
ÚaD 

Bratislava
ÚaD 

rnava
ÚaD 
Nitra

ÚaD Banská 
Bystrica

Náhradní rodičia, 
žiadatelia

177 31 4 16 4

Vychovávatelia  
a odborníci pracujúci 
s deťmi a rodinou

200 13 4 12 68

Profi rodičia 72 1 25 3 9

Dobrovoľníci  
a zamestnanci ÚaD

87 19 14 1 13

Cieľová skupina
ÚaD 

Prievidza
ÚaD 

Dolný Kubín
ÚaD 

Prešov
ÚaD 

Košice

Náhradní rodičia, žiadatelia 1 34 29 58

Vychovávatelia a odborníci pracujúci 
s deťmi a rodinou

32 16 10 45

Profi rodičia 0 8 7 19

Dobrovoľníci a zamestnanci ÚaD 22 13 3 2
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Rozvoj rodiãovsk˘ch zruãností 

Špeciálny výcvikový program PRIDE je nielen jedna z oblastí nášho vzdelávania, ale aj jej hlavná idea – myšlienka práce 

v oblasti konkrétnej pomoci rodinám a deťom v ohrození. 

Ide o zážitkový program, ktorý sa opiera o emocionálnu stránku človeka a jeho zážitkové skúsenosti. Umožňuje dospe-

lým spoznať svoje schopnosti, aby mohli účinne pomáhať deťom vyrovnať sa so svojou minulosťou, prijať prítomnosť a 

pripraviť sa na samostatnú budúcnosť. 

Základným princípom programu je presvedčenie, že hodnota rodinného života pre deti je veľmi dôležitá, a že dieťa sa 

plnohodnotne môže rozvíjať len v úprimnom a hlbokom vzťahu s dospelým – rodičom, ktorý zabezpečuje jeho potreby. 

Cieľovými skupinami sú:

n náhradní rodičia –zlepšenie kvality ich pripravenosti na náhradné rodičovstvo, 

n vychovávatelia a odborní pracovníci, 

n biologickí rodičia detí - rozvoj ich rodičovských zručností.

Špecifické zručnosti možno rozdeliť do 5 kategórii: 

n Ochrana a výživa dieťaťa, 

n Naplnenie vývinových potrieb a rozpoznanie vývinových oneskorení dieťaťa,

n Podpora vzťahu dieťaťa s biologickou rodinou,

n Podpora stálosti dieťaťa a vytvorenie bezpečných trvalých – celoživotných vzťahov,

n Práca v profesionálnom tíme.

Základný modul tvorí 30 hodín rozdelených do 9 stretnutí. Výcvik obsahuje prácu v skupine aj 3 individuálne konzultácie. 

Týmto výcvikom program PRIDE nekončí, ale tréneri v ďalších etapách pomáhajú rozvíjať zručnosti účastníkov podľa ich 

špecifických potrieb – tento proces voláme sprevádzanie. 

Počas roka sme sa snažili o prehĺbenie poznatkov, osvojenie si nových zručností a aplikáciu nástrojov, ktoré PRIDE 

ponúka do praxe a to hlavne vďaka projektu financovaného z Európskeho sociálneho fondu s názvom „Implementácia 

inovatívneho celoživotného vzdelávania lektorov programu PRIDE určeného pre náhradných rodičov a vychovávateľov 

zariadení ústavnej výchovy“. 

Vytvorili sme špecializované moduly programu PRIDE v rámci projektu „Vzdelávanie náhradných rómskych rodičov“. Je 

určený pre náhradných rodičov, ktorí si vzali rómske dieťa do náhradnej starostlivosti a náhradným rodičom rómskeho 

etnika. 

V roku 2006 sa nám podarilo ukončiť prípravu nových 29 trénerov a 4 majstertrénerov.
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Počet detí umiestnených do náhradnej starostlivosti, osvojenia, profesionálnej rodiny v roku 2006:

Deti umiestnené do: spolu
ÚaD  

Bratislava
ÚaD 

Trnava
ÚaD 
Nitra

ÚaD Banská 
Bystrica

Osvojenia 15 2 2 1 0

Pestúnskej  
starostlivosti 

65 0 0 5 1

Náhradnej osobnej 
starostlivosti 

3 0 0 2 1

Profesionálnej rodiny 16 0 5 2 0

Deti umiestnené do:
ÚaD 

Prievidza
ÚaD 

Dolný Kubín
ÚaD 

Prešov
ÚaD 

Košice

Osvojenia 0 1 1 8

Pestúnskej  
starostlivosti 

2 32 4 21

Náhradnej osobnej 
starostlivosti 

0 0 0 0

Profesionálnej rodiny 0 2 1 6

Počet rodín v kríze, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo a pomoc v roku 2006:

spolu
ÚaD  

Bratislava
ÚaD 

Trnava
ÚaD 
Nitra

ÚaD Banská 
Bystrica

Počet rodín v kríze, ktorým bola 
poskytnutá pomoc a poradenstvo

189 15 16 33 23

Počet detí, ktoré sa vrátili aj s našou 
pomocou do biologických rodín 

14 0 5 7 0

ÚaD  
Prievidza

ÚaD 
Dolný Kubín

ÚaD 
Prešov

ÚaD 
Košice

Počet rodín v kríze, ktorým bola 
poskytnutá pomoc a poradenstvo

19 30 34 19

Počet detí, ktoré sa vrátili aj s našou 
pomocou do biologických rodín  

0 0 0 2
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Konkrétna pomoc rodinám a deÈom v ohrození
Poradenstvo a pomoc náhradn˘m rodinám 
Prostredníctvom programu PRIDE a jeho nástrojov sa snažíme byť náhradným rodinám oporou: a to nielen pri ich roz-

hodnutí ale aj pri následnom prijatí dieťaťa do náhradnej starostlivosti. 

Prvým krok je nábor žiadateľov o náhradné rodičovstvo, osvojenie či profesionálne rodičovstvo na celoslovenskej úrov-

ni. Špecifikum je, že jeden z dvoch lektorov je náhradným rodičom.

Rovnako dôležitá je aj príprava dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť. U každého dieťaťa prebieha individuálne a je 

ovplyvnená vekom dieťaťa, dĺžkou jeho pobytu v detskom domove, jeho postojom k príprave a formou starostlivosti, 

do ktorej bude dieťa umiestnené. Ďalším krokom je sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a 

žiadateľom o náhradnú rodinnú starostlivosť, kde pomáhame žiadateľom uľahčiť prvé kontakty s dieťaťom. 

Po umiestnení dieťaťa do rodiny pokračujeme v poskytovaní podpory a poradenstva. Toto sociálne poradenstvo je za-

merané na zvládnutie reálnych životných situácii. V celom procese je dôležitá tímová spolupráca všetkých zainteresova-

ných do života dieťaťa, náhradnej rodiny. Zvlášť v prípade pestúnstva je potrebné podporovať vzťah dieťaťa s biologickou 

rodinou a do tímovej spolupráce pozvať aj rodičov prípadne iných príbuzných dieťaťa, s ktorými má dieťa blízky vzťah. 

Jedna z ďalších foriem podpory je realizácia svojpomocných skupín a klubov, ktoré sa pravidelne stretávajú a vzájomne 

sa obohacujú o svoje životné skúsenosti s náhradným rodičovstvom.

Poradenstvo a pomoc rodinám v kríze – sanácia 

V oblasti práce s rodinami v kríze pôsobíme v troch rovinách:

n prevencia pred zlyhávaním rodín, ktoré sa ocitli v kríze 

n predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodinného prostredia spolupôsobením pri výkone uložených výchovných opatrení 

n sanácia rodinného prostredia, podpora obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo dieťa vyňaté na základe roz-

hodnutia súdu 

Pracovať s dysfunkčnou rodinou a pomáhať týmto rodinám znamená v lekárskej terminológii „liečiť ju“. Ale aj najlepší 

lekár môže pacienta zachrániť vtedy, ak k nemu príde včas. Hranica medzi prevenciou ako ochranným opatrením pred 

zlyhaním dysfunkčnej rodiny a jej sanáciou je niekedy veľmi tenká.

Práca s rodinou v kríze je prevažne terénna sociálna práca, ktorú vykonáva dvojica odborníkov v prostredí danej rodiny. 

Pomoc rodine je zameraná na pomoc pri zvládaní životných situácií, ktoré sú pre rodinu ťažko zvládnuteľné. Celý proces 

trvá minimálne 1 rok ale bezpodmienečne ešte v ďalších rokoch pokračuje podľa potreby rodiny jej ďalšie sprevádzanie. 

Vykonávať účinnú sanáciu rodiny môžeme iba v spolupráci so širokým tímom, ktorý participuje na sanácii, od ÚPSVaR, 

obce, školy, polície, súdov, neštátnych subjektov, komunitných centier, charity až po občianske združenia. 
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Poradenstvo a pomoc mlad˘m dospel˘m – SOS program 

SOS program predstavuje poradenstvo a pomoc mladým dospelým. Riešime ho troch rovinách: prevencia, konkrétna 

pomoc a spolupráca s inými partnermi.

SOS program je neformálne vzdelávanie detí a mladých dospelých z NÚS. Vo forme primárnej a sekundárnej prevencie 

je realizovaný predovšetkým prostredníctvom Anjelského programu a špecifických táborov zameraných na prípravu 

mladých ľudí pri odchode z detského domova. Počas našich aktivít a pobytov vedieme deti k samostatnosti a zodpoved-

nosti za svoje konanie. Naším cieľom je podporiť ich v adaptácii v reálnom živote prostredníctvom získavania životných 

zručností, zvýšenia informovanosti ale najmä prostredníctvom podpory zdravého sebavedomia a sebahodnoty. 

V roku 2006 sme zrealizovali v Domovskom vzdelávacom centre v Dunajskej Lužnej 3 špecifické rozvojové pobyty 

s názvom „Bez obáv do života“ pre viac ako 30 detí a mladých dospelých. Počas týchto pobytov získavali mladí ľudia in-

formácie ako si hľadať zamestnanie, ako plánovať svoju budúcnosť, ako riešiť krízové situácie. Formou besied a diskusií 

sme s rôznymi odborníkmi rozprávali o.i. na témy manželstvo a rodičovstvo, či drogová závislosť. 

Tento program je zameraný tiež na konkrétnu pomoc spojenú s poradenstvom. V každom kraji má naša Spoločnosť 

regionálnu pobočku, v ktorej môže takýto mladý človek dostať podporu a bude mu poskytnutá pomoc v rámci našich 

možností. Najčastejším dôvodom, prečo sa na nás mladí ľudia obracajú, je pomoc pri hľadaní ubytovania a práce. Najin-

tenzívnejšie sociálne poradenstvo a sociálna práca s mladými dospelými sa realizuje v dvoch regiónoch, a to v košickom 

a bratislavskom. 

Vďaka spolupráci s partnermi sme vytvorili sieť spolupracovníkov, ktorí majú záujem participovať na pomoci a podpore 

pre túto skupinu ľudí. Tieto siete zefektívňujú systém pomoci ohrozeným skupinám detí a mladých dospelých. Jedná sa 

o sieť ubytovní, nocľahární, či „domov na polceste“ a potenciálnych zamestnávateľov. Spolupracujeme s rôznymi spo-

ločnosťami, ktorých cieľom je podpora mladých ľudí vo vzdelávaní. V roku 2006 sme umožnili niekoľkým mladým ľuďom 

štúdium cudzieho jazyka v jazykovej škole podľa vlastného výberu, absolvovanie vodičského kurzu. 

Aj vďaka rôznym partnerom a spolupracovníkom sme mohli v roku 2006 poskytnúť konkrétnu pomoc a pora-

denstvo 228 mladým ľuďom v rámci celého Slovenska. 
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Mosty k rodine Banská Bystrica Mosty k rodine Dolný Kubín

termín: 16. 5. 2006 termín: 30. 5. 2006

miesto: Fakulta polických vied a medzinárodných 
vzťahov, Banská Bystrica

miesto: Dom kultúry, Dolný Kubín

počet účastníkov: 63 počet účastníkov: 92

Mosty k rodine Trenčín Mosty k rodine Prešov

termín: 22. 5. 2006 termín: 29. 5. 2006

miesto: Hotel Tatra, Trenčín miesto: Krajský úrad, Prešov

počet účastníkov: 67 počet účastníkov: 100

Mosty k rodine Košice Mosty k rodine Trnava

termín: 26. 5. 2006 termín: 24. 5. 2006

miesto: Teledom, Košice miesto: Trnavská univerzita, Trnava

počet účastníkov: 75 počet účastníkov: 60

Mosty k rodine Nitra Mosty k rodine Bratislava

termín: 23. 5. 2006 termín: 25. 5. 2006

miesto: Kongresová sála agroinštitútu, Nitra miesto: SÚZA, Bratislava

počet účastníkov:107 počet účastníkov: 84



Koncepãná ãinnosÈ
Medzi hlavné ciele Spoločnosti Úsmev ako dar v roku 2006 patrili tvorba a realizácia koncepcií a presadzovanie zmien 

v systéme starostlivosti o ohrozené deti a rodiny v duchu napĺňania našej myšlienky ... aby každé dieťa malo rodinu.

Dôležitou súčasťou tohto procesu bolo budovanie dlhodobých partnerstiev so subjektami aktívnymi v oblasti sociál-

noprávnej ochrany a rodinnej politiky. V regiónoch sa uskutočnili stretnutia transformačných skupín na určených úra-

doch práce sociálnych vecí a rodiny, kde hlavnou témou boli koncepcie dotiahnutia transformácie špeciálneho školstva 

ale aj koncepcia náhradnej starostlivosti.

Ďalšou dôležitou časťou bolo aj formovanie myšlienky a vypracovávanie koncepcie centra „Domov pre rodinu“. Projekt 

nadväzuje na doterajšie aktivity Spoločnosti a jeho prioritou je vytvoriť plne funkčné pilotné centrá komplexnej starostli-

vosti o rodinu a deti v každom kraji na Slovensku. Najviac sa nám v roku 2006 podarilo tento projekt postupnými krokmi 

uvádzať do života v Košiciach. 

Mosty k rodine
Séria ôsmych jednodňových regionálnych konferencií prebehla v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí 

a rodiny a Združením miest a obcí Slovenska v máji vo všetkých krajských mestách. Cieľom bolo podporiť vzájomnú 

komunikáciu všetkých zainteresovaných v systéme sociálnoprávnej ochrany, vznik komisií pre práva dieťaťa a rodiny a 

podnietiť tvorbu regionálnych koncepcií starostlivosti o rodinu a dieťa v ohrození.

V˘skumná a vedecká ãinnosÈ
V spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce v Tranve sa uskutočnil 

Výskum vyňatia detí z rodiny s cieľom zistiť, prečo sú deti vyňaté z rodín, aká je ich šanca na návrat späť do rodiny a čím 

sa vyznačujú rizikové rodiny. Výskum sledoval všetky deti vyňaté v prvom polroku 2006. (viď. www.usmev.sk)

Rodinné skupinové konferencie
Nový prístup v práci s rodinou, ktorý pri riešení problémov aktivizuje širokú rodinu dieťaťa. Na rozdiel od tradičných prí-

stupov, v ktorých je kľúčovou osobou sociálny pracovník, pri rodinnej skupinovej konferencii je nositeľom riešení široká 

rodina. Hlavným prostriedkom je za asistencie kompetentných pracovníkov vypracovať plán, v ktorom rodina navrhne 

konkrétne kroky riešenia problému. V septembri prebehlo školenie pre prvých 30 koordinátorov vedené holandským 

lektorom. Model bol prezentovaný predstaviteľom štátnej správy a samosprávy. Zároveň začala realizácia 9 pilotných 

rodinných skupinových konferencií.
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Akreditácie MPSVaR SR

Podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele subjekty, organizácie poskytujú-

ce svojim klientom služby presne definované v tomto zákone, museli prejsť procesom akreditácie. Spoločnosť priateľov 

detí z detských domovov Úsmev ako dar požiadala MPSVaR o akreditáciu svojich činností. V súčasnosti disponujeme 

týmito možnosťami komplexných riešení v konkrétnej práci s deťmi a rodinami v ohrození: 

Príprava dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť podľa § 33 ods. 2 až 7 - predmetom prípravy dieťaťa je poskytnutie 

informácii o formách náhradnej rodinnej starostlivosti a o právach dieťaťa v náhradnej a osvojiteľskej rodine. Súčasťou prípravy 

je sledovanie a potvrdenie potrieb, názorov, postojov a želaní dieťaťa a facilitácia prechodu dieťaťa do náhradnej rodiny, osvo-

jenia.

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. 7, 8 a 9 spočíva v poskytnutí informácii o náhradnej 

rodinnej starostlivosti a jej formách, o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine dieťaťa a jeho potrebách, o právach dieťaťa 

v náhradnej starostlivosti, o právach a povinnostiach dospelých vyplývajúcich z náhradnej rodinnej starostlivosti a z profesio-

nálneho vykonávania náhradnej starostlivosti, v rozvíjaní rodičovských zručností prostredníctvom nácviku modelových situácii. 

Súčasťou prípravy žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť, osvojenie či profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti 

je posúdenie spôsobilosti žiadateľov pre vykonávanie tejto činnosti. 

Sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi žiadateľom a dieťaťom podľa § 42 ods. 8 až 13 a § 43 ods. 

6, 7, 8 a 9 - základným kameňom náhradnej rodinnej starostlivosti je vytvorenie blízkeho, osobného vzťahu medzi dieťaťom a 

pestúnom alebo osvojiteľom. Uľahčenie a podpora nadviazania tohto osobného vzťahu medzi dieťaťom a evidovaným žiadate-

ľom o náhradnú rodinnú starostlivosť sa realizuje v procese vysoko individuálnom a cieľavedomom. 

Poskytnutie pomoci a sociálneho poradenstva dieťaťu, ktorému bola sprostredkovaná náhradná rodinná starostli-

vosť a fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti podľa § 33 ods. 9 - po umiestnení 

dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti je dieťaťu i fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostli-

vosti podľa ich potreby a s ich súhlasom, poskytnutá pomoc a sociálne poradenstvo. 

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 a 2, výkon 

opatrení na úpravu rodinných pomerov v prirodzenom rodinnom prostredí dieťaťa podľa § 27 ods. 4 a 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 - cieľom je zabez-

pečovať priaznivé podmienky pre psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa v podmienkach prirodzeného rodinného prostredia 

(v biologickej rodine). Činnosti, ktoré sledujú tento cieľ obsahujú diagnostiku, sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na 

dieťa a rodinu, poskytnutie alebo sprostredkovanie pomoci dieťaťu, rodičom alebo inej plnoletej osobe pri riešení výchovných 

a rodinných problémov. Naším cieľom je obnovenie a znovu spojenie rodiny, pokiaľ je pre dieťa bezpečným prostredím. A 

vzhľadom k tomu zdôrazňujeme rozvoj rodičovských zručností realizovaných formou tréningu.

Výchovné, sociálne a výchovno-rekreačné programy v rámci realizácie výchovných opatrení a sociálnej kurately 

detí podľa §12 ods. 3 a 4, §13 ods. 1, §14 ods. 1 až 3, §15 ods. 2 a 3, § 73 ods. 2 písm. e) piateho bodu zákona 

o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele - hlavným cieľom je prevencia, eliminovanie a zmiernenie nežiaducich 

prejavov správania a nácvik pozitívnych prejavov správania u detí, a to prostredníctvom posilňovania celoživotných vzťahov (ich 

kvality) s rovesníkmi, spolužiakmi ako aj s dospelými – rodičom, učiteľom, susedom. 

Získanie týchto akreditácií sa v práci Spoločnosti Úsmev ako dar v roku 2006 odrazilo hlavne v komplexnosti poskytovania po-

moci a poradenstva rodinám a deťom v ohrození, ale aj v zapájaní sa pracovníkov Spoločnosti do výziev v súvislosti s prioritami 

Úradov práce sociálnych vecí a rodiny.
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Partnerské projekty

Fond Pipi Dlhej Panãuchy
Nadstavbový program Fond Pipi Dlhej Pančuchy bol založený Spoločnosťou Úsmev ako dar ako pre motiváciu a podporu 

vzdelávania študentov z detských domovov. Podporuje študentov z detských domovov, ktorí sa aktívne zapojili do rozvojo-

vých a vzdelávacích aktivít pre svojich mladších kamarátov a študentov, ktorí sa ocitli v hmotnej alebo sociálnej núdzi.  

n V školskom roku 2005/2006 sme motivačným štipendiom podporili 15 študentov

n V školskom roku 2006/2007 podporujeme zo štipendijného fondu 20 študentov. 

DeÀ rozhodnutia (SPDDD Úsmev ako dar Bratislava)
V roku 2006 sa naša Spoločnosť rozhodla v rámci neformálneho vzdelávania opäť prispieť k prevencii a predchádza-

niu drogových závislostí prostredníctvom zážitkových aktivít, komunikácie, poradenstva, zmysluplného trávenia voľného 

času a vzdelávania (v tom istom roku sme úspešne zrealizovali aj projekt - Vzdelávaním proti drogám). Očakávame 

vzdelávanie a formovanie postojov detí a mládeže, ktorí patria do rizikovej skupiny (znevýhodnené skupiny, mladí dospelí 

z detských domovov). Deň rozhodnutia pokračuje aj v roku 2007 vo všetkých krajoch Slovenska v spolupráci s našimi 

regionálnymi pobočkami. 

CENTRUM POMOCI RODINE (Regionálna poboãka Úsmev ako dar Doln˘ Kubín)
Ľuďom na Orave a v celom Žilinskom samosprávnom kraji, ktorí sa ocitajú v kríze, chceme pomôcť v poskytovaní bývania 

a iných soc. služieb, ktoré inak nemajú možnosť získať. 

Centrum pomoci rodine je umiestnené v objekte bývalej MŠ na sídlisku Brezovec v Dolnom Kubíne. „Úsmev pre rodinu“, 

v rámci ktorého bude fungovať Rodinné centrum sociálnej pomoci, je finančne aj časovo náročný, niekoľko stupňový 

projekt, ktorý postupne vybuduje komplexné služby poskytujúce čo najširší záber možností pre všetky rodiny.

Zariadenie doãasného b˘vania Tymián  
(Regionálna poboãka Úsmev ako dar Banská Bystrica)
Mesto Banská Bystrica nemalo inštitúciu, ktorej zameranie činnosti by zodpovedalo obsahovo požiadavkám mladých 

dospelých po odchode z detských domovov. A preto sa Úsmev ako dar v spolupráci s mestom rozhodol vybudovať 

centrum pre pomoc mladým dospelým. Program Centra by mal zabezpečiť vyriešenie mechanizmu konkrétnej pomoci 

v oblasti bývania, poradenstva a sprevádzania mladých dospelých po ukončení nariadenej ústavnej starostlivosti až po 

úplné osamostatnenie. Našim cieľom je poskytnúť mladým dospelým možnosť ubytovania a nájdenia trvalého riešenia 

situácie po dobu 6 mesiacov s možnosťou predĺženia, prípadne skrátenia pobytu. 

Cesta k poznaniu (Regionálna poboãka Úsmev ako dar Trnava)
V spolupráci s Európskym sociálnym fondom vznikol projekt „Cesta k poznaniu“, ktorý sa realizoval od marca 2006 do 

februára 2007.

Cieľom projektu bolo uľahčenie prístupu k vzdelaniu 40 študentom zo sociálne znevýhodneného a menej podnetného 

prostredia detských domovov, medzi ktorými sa nachádzali aj mladí ľudia s ľahkým mentálnym postihnutím. Zamerali 

sme sa predovšetkým na sprostredkovanie odbornej prípravy, rozvoja základných zručností a špecializovaných vzdelá-

vacích programov v oblasti anglického jazyka (slovom aj písmom) a počítačového vzdelávania - zameraného na ovládanie 

a prácu s PC v rozsahu balíka MS Office, tiež na prácu s internetom. Predpokladáme, že získaním nových zručností sa 

posilňuje možnosť mladých dospelých zamestnať sa. Desiati najúspešnejší účastníci mali možnosť získať ECDL certifi-

kát - medzinárodný počítačový certifikát. Ich novonadobudnuté jazykové znalosti a zručnosti plánujeme využiť v projek-

toch zameraných na medzinárodnú mládežnícku výmenu. 
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Centrum pre obnovu rodiny DORKA



Úspe‰ní v Ïivote (Regionálna poboãka Úsmev ako dar Prievidza)
„Úspešní v živote“ je názov projektu, ktorý vznikol v spolupráci s organizáciou Iuventa. Ide o projekt v rámci SOS progra-

mu na podporu samostatného života mladých dospelých po odchode z detských domovov.

Podporujeme najmä sociálne a komunikačné zručnosti, schopnosť povedať „nie“ (drogám, alkoholu a pod.), rodičovské 

zručnosti, hospodárenie s peniazmi, tréning asertivity, sebapoznávanie, schopnosť niesť zodpovednosť za rozhodnutia, 

samostatnosť pri vybavovaní na úradoch, pri písaní životopisov. Poskytujeme kontakty na organizácie, agentúry, centrá 

a jednotlivcov, na ktorých sa môžu v prípade potreby obrátiť. Poskytovanie sociálneho poradenstva a sprevádzania mla-

dých dospelých pokračuje naďalej aj pri ich prechode do samostatného života. Plánujeme tiež zriadiť aj svojpomocné 

skupiny, kde si „domováci“ budú môcť radiť navzájom.

Centrum pre obnovu rodiny (Regionálna poboãka Úsmev ako dar Ko‰ice)
Analýza súčasnej každodennej situácie na východnom Slovensku poukazuje na aktuálnu potrebu poskytovania so-

ciálnych služieb osamelým rodičom s deťmi a mladým dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti. Nadácia DeDo 

a Spoločnosť Úsmev ako dar sa rozhodli vybudovať v Košiciach centrum Dorka, ktoré bude poskytovať služby vyššie 

uvedeným skupinám občanov.

Samotnú rekonštrukciu objektu bývalého Centra voľného času na Hemerkovej ulici v Košiciach realizujeme zo sponzor-

ských darov, prostredníctvom solidarity a svojpomoci. Svojpomocne sa na nej podieľajú chlapci z detských domovov a 

otcovia rodín v kríze pod odborným stavebným vedením.

Úsmev ako dar na Ukrajine (Regionálna poboãka Úsmev ako dar Ko‰ice)
V roku 2001 sme rozšírili našu činnosť aj v prospech detí žijúcich za hranicami našej krajiny, konkrétne na 
Ukrajine. Vznikla pobočka Spoločnosti Úsmev ako dar – Posmiška jak darunok. V meste Veľký Bereznyj 
funguje dom, v ktorom vyrastajú deti bez rodinného zázemia. 
 
Po vybudovaní a zrekonštruovaní rodinného dvojdomu začala naša pomoc smerovať k ich finančnému osa-
mostatňovaniu. Začiatkom roka 2006 sme v spolupráci s Univerzitou sv. Alžbety započali rekonštrukciu a 
dostavbu získaného rodinného domu v Srednom, ktorý bude v budúcnosti slúžiť podobne pre ďalšie deti 
na Ukrajine. 
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Ekonomické v˘sledky

Výsledovka  
  
Náklady  
  
Spotreba materiálu 2509581,47
Spotreba energie 366229,81
Opravy a udržiavanie 223904,10
Cestovné 1087985,51
Náklady na reprezentáciu a dary 712457,43
Ostatné služby 10093941,74
Členské 9000,00
Mzdové náklady 5096106,00
Zákonné sociálne poistenie 1069230,00
Zákonné sociálne náklady 140733,00
Ostatné dane a poplatky 45054,70
Zmluvné pokuty 11460,00
Úroky 29,34
Kurzové straty 12144,01
Stravné lístky-nespotrebované 635,00
Iné ostatné náklady 821788,27
Odpisy dlhodob. Nehm. a hmot. majetku 314241,40
Zostatková cena predaného nehmot. a hmot. majetku 117053,50
Tvorba zákonných rezerv 90161,10
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 1200805,50
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 492190,00
Daň z príjmov 39148,00

     
Náklady celkom 24453879,88

 
 
Výnosy 
 
Tržby z predaja služieb 1426548,72
Tržby za predaný tovar 1060,00
Ostatné pokuty a penále 11000,00
Úroky 209140,95
Iné ostatné výnosy 231017,60
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 190000,00
Zúčtovanie zákonných rezerv 115316,60
Prijaté príspevky od iných organizácií 3132676,22
Prijaté príspevky od fyzických osôb 2296423,40
Prijaté členské príspevky 12800,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane 4295433,00
Prevádzkové dotácie 11894581,26

 
Výnosy celkom 23815997,75

     

Výsledok hospodárenia -637882,13

(v Sk)
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Súvaha  

Aktíva Koncový stav
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 185633.75
Stavby 3502865.40
Stroje, prístroje a zariadenia 1. 2156571.20
Dopravné prostriedky 40000.00
Podiel v spoločnosti Úsmev ako dar, s.r.o. 200000.00
Oprávky k ostatnému dlhodob. nehmot. majetku -185633.75
Oprávky k stavbám -199851.00
Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam -1671575.00
Oprávky k dopravným prostriedkom -6672.00
Pokladnica 663831.39
Ceniny 87056.00
Bankové účty 11351695.03
Peniaze na ceste 57053.00
Odberatelia 711880.10
Poskytnuté prevádzkové preddavky 65266.50
Pohľadávky voči zamestnancom 9612.00
Iné pohľadávky 697835.90
Náklady budúcich období 93239.60
 
Aktíva celkom 17758808.12
 
 
Pasíva 
 
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci 15000.00
Dodávatelia 762153.00
Rezervy 90161.10
Prijaté preddavky 41000.00
Zamestnanci 8136.00
Ostatné záväzky voči zamestnancom 155.18
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečia -34841.00
Ostatné priame dane 61.00
Iné záväzky 158302.00
Výdavky budúcich období 2080.20
Základné imanie 3289744.12
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov 64832.90
Rezervný fond 100000.00
Fondy tvorené zo zisku 13701947.83
Účet ziskov a strát -637882.13
Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov 180744.92
Sociálny fond 17213.00
 
Pasíva celkom 17758808.12
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Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky organizácie SPDDD Úsmev ako Dar, ktorá obsahuje súvahu k 31.de-

cembru 2006, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu.

Vedenie organizácie je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom 

o účtovníctve č.431/2002 Z.z.v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie 

internej kontroly relevantných na prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktoré neobsahuje významné nespráv-

nosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj 

uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Náš audit sme uskutočnili v sú-

lade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, napláno-

vať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej 

závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej 

závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly re-

levantné na zostavovanie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské 

postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednot-

ky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných 

odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre náš názor.

Podľa nášho názoru účtovná jednotka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu organizácie SPDDD 

Úsmev ako Dar, k 31.decembru 2006 a na výsledkoch jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu 

v súlade so Zákonom o účtovníctve.

AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o.

Šamorínska 32, 821 06 Bratislava

Zápis v OR OS Bratislava I, Ing. Takátsová Mária

Oddiel: Sro, Vložka č.: 10364/B zodpovedný audítor

Licencia SKAU 170 Licencia SKAU č.91

Správa nezávislého audítora

Pre organizáciu SPDDD Úsmev ako Dar
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Príloha: Anjelsk˘ program Spoloãnosti v ãíslach za 
jednotlivé regióny:
Úsmev ako dar Bratislava: Aktivity Počet realizovaných v roku 2006 Počet účast.
Jednodňové krátkodobé podujatia (jednodňovky) 48 1524

Viacdňové krátkodobé podujatia (2–4 dňovky) 0 0

Rozvojové pobyty 10 158

Koncerty, iné špecifické aktivity 1 493

Úsmev ako dar Trnava: Aktivity Počet realizovaných v roku 2006 Počet účast.
Jednodňové krátkodobé podujatia (jednodňovky) 112 1571

Viacdňové krátkodobé podujatia (2–4 dňovky) 5 173

Rozvojové pobyty 6 181

Koncerty, iné špecifické aktivity 3 210

Úsmev ako dar Nitra: Aktivity Počet realizovaných v roku 2006 Počet účast.
Jednodňové krátkodobé podujatia (jednodňovky) 95 1997

Viacdňové krátkodobé podujatia (2–4 dňovky) 4 48

Rozvojové pobyty 6 105

Koncerty, iné špecifické aktivity 4 455

Úsmev ako dar Banská Bystrica: Aktivity Počet realizovaných v roku 2006 Počet účast.
Jednodňové krátkodobé podujatia (jednodňovky) 128 1918

Viacdňové krátkodobé podujatia (2–4 dňovky) 1 16

Rozvojové pobyty 12 352

Koncerty, iné špecifické aktivity 3 570

Úsmev ako dar Prievidza: Aktivity Počet realizovaných v roku 2006 Počet účast.
Jednodňové krátkodobé podujatia (jednodňovky) 106 2099

Viacdňové krátkodobé podujatia (2–4 dňovky) 4 60

Rozvojové pobyty 5 71

Koncerty, iné špecifické aktivity 4 547

Úsmev ako dar Dolný Kubín: Aktivity Počet realizovaných v roku 2006 Počet účast.
Jednodňové krátkodobé podujatia (jednodňovky) 28 356

Viacdňové krátkodobé podujatia (2–4 dňovky) 6 94

Rozvojové pobyty 3 93

Koncerty, iné špecifické aktivity 9 1047

Úsmev ako dar Prešov: Aktivity Počet realizovaných v roku 2006 Počet účast.
Jednodňové krátkodobé podujatia (jednodňovky) 148 2306

Viacdňové krátkodobé podujatia (2–4 dňovky) 6 159

Rozvojové pobyty 2 67

Koncerty, iné špecifické aktivity 2 406

Úsmev ako dar Košice: Aktivity Počet realizovaných v roku 2006 Počet účast.
Jednodňové krátkodobé podujatia (jednodňovky) 69  1035

Viacdňové krátkodobé podujatia (2–4 dňovky) 1 12

Rozvojové pobyty 10 173

Koncerty, iné špecifické aktivity 6 768
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SpoloãnosÈ priateºov deti z detsk˘ch domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21 

851 01 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 173 165 37

DIČ: 2020919615

Bank. spoj.: Ľudová banka, č.ú.: 4040 029-105/3100 

Tel./fax: 02 /638 15 208-9

e-mail: info@usmev.sk

www.usmev.sk

Predsedníctvo
predseda: Jozef Mikloško

podpredseda: Július Hron 

členovia: Eva Bodnárová 

 Martina Maslenová (do marca 2006)

 Pavol Bryndzák 

 Monika Gregová 

 Anna Dzurjaniková 

 Michaela Ďurtová 

 Roman Hajdák 

Úsmev ako dar Bratislava
manažér:  Eva Bodnárová

sekretár/asistent: Adriana Sisíková

manažér pre regióny a PRIDE: Michaela Ďurtová 

asistent pre regióny: Jana Havlíková 

manažér pre koncepciu NS:  Štefan Žarnay

ekonomika: Jana Anettová

manažér pre fundraising: Mária Périová 

manažér pre marketing: Tomáš Cehlár

manažér pre médiá a PR: Jana Bajnoci 

právny poradca: Juraj Anetta 

promo: Anna Dzurjaníková 

projektový manažér: Peter Potecký

koordinátor pre medzinárodnú spoluprácu:  Ľubica Šemrincová  

MTZ: Erik Homola

riaditeľ programu PRIDE Jaroslava Jankovičová 

SOS program Daniela Mullerová 

Na‰i ºudia
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Úsmev ako dar Trnava
Novosadská 4

917 01 Trnava 

Tel.:033/55 11 796 

e-mail: usmev.tt@gmail.com 

Manažér: Soňa Smatanová 

Riaditeľ programu PRIDE: Dana Pukancová

Fundraisor: Matej Karásek 

Manažér Anjelského  Anna Sádovská

Sociálny poradca,

metodik pre PRIDE: Andrea Hudeková

Počet dobrovoľníkov: 40

n 

Úsmev ako dar Nitra
Mostná 13, 

949 74 Nitra

Tel.: 037 / 772 24 02

e-mail: usmev.nr@gmail.com

Manažér:   

Roman Hajdák 

Riaditeľ programu PRIDE: Katarína Minarovičová

Počet dobrovoľníkov: 20

n 

Úsmev ako dar Banská Bystrica
Skuteckého 30

974 01 Banská Bystrica

Tel.:041/ 414 10 07

e-mail: usmev_bb@isternet.sk

Manažér: Beata Šnapková

Riaditeľ programu PRIDE: Jolana Nátherová

Manažér Anjelského programu, 

SOS poradca, fundraisor: Lucia Sobotková

Počet dobrovoľníkov: 41

n 

Úsmev ako dar Prievidza
Žilinská univerzita, Bakalárska 2, 

971 01 Prievidza

Tel.: 046 / 542 39 98

e-mail: usmev_pd@centrum.sk

Manažér: Pavol Kasala

Riaditeľ programu PRIDE: Barbora Kotríková

Počet dobrovoľníkov: 40

Úsmev ako dar Doln˘ Kubín 
Obrancov mieru 1778/7 

026 01 Dolný Kubín

Tel.:043/ 586 2348

e-mail: usmev.dk@orava.sk

Manažér: Lenka Biňasová

Riaditeľ programu PRIDE: Samuel Vaňo

Supervízia PRIDE  Elena Vaňová

Počet dobrovoľníkov: 10

n 

Úsmev ako dar Pre‰ov
Hlavná 69

080 01 Prešov 

Tel.:051/7720360 

e-mail: usmev.po@gmail.com

Manažér: Miriam Šimová

Riaditeľ programu PRIDE: Monika Gregová

Počet dobrovoľníkov: 35

n 

Úsmev ako dar Ko‰ice
Slovenskej jednoty č. 10, 

040 01 Košice

Tel.: 055 / 601 11 26

e-mail: usmev_ke@isternet.sk

Manažér: Katarína Birošová

Riaditeľ programu PRIDE: Stanislava Hunyadiová

Fundraisor: Radoslav Dráb

Manažér Anjelského programu: Martin Cvik

Práca s rodinami, poradenstvo: Katarína Ontková

Počet dobrovoľníkov: 44

Regionálne poboãky
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Hlavným partnerom
Allianz - Slovenská poisťovňa, 
a. s.
Auto - Impex, spol. s r.o.
AUTOMAX, s.r.o.
FIROTOUR cestovná 
kancelária
GTS Nextra, a.s.
Newton Information 
Technologies, s.r.o.
Provident Financial s.r.o.
TPD - Tovar pre domácnosť
TYPOCON, s.r.o.

Hlavným mediálnym 
partnerom
Zoznam.sk
Rádio Jemné Melódie
Slovenský rozhlas
Rádio Regina
Slovenská televízia
Pelikna.sk
natankuj.sk
meteo.sk
Denník SME
Denník Új Szó
Q-EX, a.s.
Rabaka - reklamné panely, 
s.r.o.
Euro AWK
RECAR a.s.

Mediálnym partnerom
Mesačník Kam do mesta 
Televízia TA3
Fun Rádio
Music Box
Rádio ZET
ABYSS
Beta Rádio Bojnice
Denník Korzár
KPK group
MY Prieboj 
N- rádio
Noviny Orava
Rádio Dúha
Rádio HitFM
RES - reklamné služby, 
s.r.o.Teleprior
Televízia Prievidza
TV Central
TV NAŠA
TV Patriot
TV Tatra temex

Partnerom
12media, s.r.o. 
3. TV Handlová
A.J.P. Petrus s.r.o.
Account
AD PRINT spol. s r.o.
Agripent, spol. s r. o. 
Agrochemický podnik Levice, a.s.
Agromáčaj s.r.o.
Alabama
Aluplast Slovakia
ANASOFT APR s.r.o.
Antalis, a.s.
Anglická škola LITE
Anja - Jankuliak
Areaprint
ARIMES, v.o.s.
ARPROG, a. s. 
ART ROPO, s.r.o.
ART & PRESS, s.r.o.
Asseco Slovakia a.s.
Astra pneu, s. r. o. 

Audit Company Slovakia s.r.o.
Avet - C, spol. s r. o. 
AVI Studio s.r.o.
Bábkové divadlo Žilina
Baliarne obchodu a.s. Poprad
Balkánska cukráreň Saliyi 
Nehat
BARK, s. r. o.
BBF elektro, s. r. o. 
Best Western Hotel West
BGS Levi
BGV, s. r. o. 
Bibus SK , s.r.o.
Bramac, strešné systémy s.r.o.
BRANDY ADVERTISING
Bratislava Pissup
Bratislavská teplárenská a.s.
Bratislavské kultúrne a 
informačné centrum
BZ Soft
Caffé Retro Košice
Carmeuse Slovakia, s.r.o.
Cassovia Realitas
Caste, s. r. o. 
Cesty Nitra, a.s.
City Hotel Bratislava
CLEAN TONERY s.r.o.
COCA COLA BEVERAGES 
SLOVAKIA, s.r.o.
COLO
Continental Film, s.r.o.
COOP Jednota
COOP Jednota Nitra
COOP Jednota Prievidza
Corekta, s. r. o. 
CORTE spol.s.r.o.
Creative Pro,s.r.o.
Cucz pekáreň,Šamorín 
Cukráreň Ida Ludviková
Cukráreň Mirjan, Žilina
CVČ Relax Partizánske
D.I.L.A.N. Servis,s.r.o.
Danipek s.r.o.
DATALAB s.r.o.
DATALOCK a.s.
DATAMAX BRATISLAVA, s.r.o.
Datron Technology, s.r.o.
de Miclén a.s.
Deloitte Audit s.r.o.
Delta - B, splo. s r. o. 
DENDRA, s.r.o.
DeutschMann Internationale 
Spedition, s.r.o.
DG TIP s.r.o.
Divadlo Aréna
Dom techniky Košice
Dominikánsky konvent Košice
Domos Slovakia, s.r.o.
Downtown Hostel 
Backpacker's
Dozsa s.r.o
Dr. Oetker s.r.o.
DSI Data
DUKE výroba a predaj cukrár. 
a pekárenských výrobkov
Eastern Sugar Slovensko a.s.
Elkem, v. o. s
Elkond HHK, a.s.
Emília Rybárová cukráreň 
EMILI
Equinoxe, s. r. o. 
ERBE stavebniny
ESKO, s.r.o.
Estate, s. r. o. 
Eurest, spol. s r.o.
Euroformes, s. r. o. 
Europapier Slovakia spol.s.r.o.

Eurom - Miroslav Martinka
Eurosweet, s. r. o. 
Eurovia Cesty, a.s.
Farnosti Košickej arcidiecézy
Fax&Copy Prievidza,spol.s.r.o.
FEROSTAV, spol. s r.o.
FIDAT, s.r.o.
Fittich Ost, s. r. o. 
FRIEB s.r.o.
G.R.S. - reklamná agentúra
GOSET, s.r.o.
GPM VOZ, s.r.o.
Grandprint s.r.o.
Grantech, s. r. o.
Hi - reklama, s.r.o.
Hoduliak
HOFEX, s. r. o. 
Hotel Arcade
Hotel Bristol Košice
Hotel Dukla 
Hotel Echo
Hotel Flóra
Hotel Horizont v Starej 
LesnejHotel Jalta v 
Michalovciach
Hotel Kyjev a.s.
Hotel Miva
Hotel No16
Hotel Satel v Poprade
Hotel Senec a.s.
Hotel SET s.r.o.
Hotel Slovakia a.s., Žilina
Hotel TATRA
Hotel Turist
HYDROTOUR, cestovná 
kancelária, a.s.
Hyza a.s. Žilina
Champion pizza
Chipita Slovakia, s.r.o.
I.D.C. Holding, a.s.
Iber-Cargo Logistic,s.r.o.
Impresa Art, s.r.o.
Ing. Jozef Bačo
Ing. Peter Balko - ROSSA 
INTERPRINT
BUSINESS COMPANY
Invest Extra
ITES Vranov, s.r.o.
Ivan Marko, výroba a predaj 
pekárenských výrobkov
I+I Print
Jela produkt s.r.o.
JUDr. Mgr. Ján Čarnogurský
JUDr. Vincent Oravec
JUDr. Zoltán Koreň
Juraj Podracký s manželkou
Kargo
Kartel Nitra,s.r.o.
Kaufland
Kaufland Levice
Kaufland Nové Zámky
Kaufland Prešov, Poprad
Kaufland Slovenská republika, 
v.o.s.
KKV union
Klaudia Mikulová, cukrárenská 
výroba
KLOST - Ing. Stanislav 
Klocháň
Komes plus, s. r. o. 
Komes, s. r. o.
KONŠTRUKTA - Industry, a.s.
KONTA plus s.r.o.
KOPA, s. r. o. 
Kopos Slovakia, s.r.o.
KP - Kancelárske potreby
KPK Group, s. r. o. 

Krajský súd Košice
Krakora-Design
Kvetinárstvo Orchidea
Kvetinárstvo Stanislav Oreško
La Cucaracha
Labaš, s. r. o. 
Ladislav Hurka
Ladovičová Alžbeta, Váhovce
Leon Lee Stecher - LEE 
STYLE
LESI s.r.o.
Lesy Jasov, s. r. o. 
Letové prevádzkové služby 
Slovenskej republiky, štátny 
podnik
Libuše Rožníková
Lumen SR, s. r. o. 
M – Condor s.r.o.
M I J A S spol. s r.o.
M+S investment
Maclix
Manex marketing, s. r. o. 
Mäsiarstvo u Borku
Mäsovýroba ŠAGÁT Malý Šariš
MASHA & Co, s.r.o. 
MaxiSuper
MAYA, spol. s r.o.
MEGAS, s. r. o. 
Mgr. Katarína Podracká
MICROCOMP - 
Computersystém s.r.o.
Michal Sadloň - vinárstvo
Milan Chrappa - TERMAX
Minerálna voda Radenska 
Minihotel (B*), Bratislava 
Miroplast - Čížek s.r.o.
Mister pizza
MKW Prešov, s. r. o. 
MONT ELEKTRO, a.s.
Montrúr, s. r. o. 
Mukates, s. r. o. 
Nábytok Kollárová
Nealko Oravan s.r.o.
NEMETSCHEK Slovensko 
s.r.o.
Nestlé Česko s.r.o.
NEWCO, a.s.
Nové okno, s. r. o. 
Noves okná, s.r.o.
Obchodné centrum Cassovia
Obchodné centrum Optima
Ofprint s.r.o.
Ofseta, s.r.o.
OMEGA PLUS, s.r.o.
OMNICO s.r.o.
Orava Milk
Orsa Dolný Kubín
Oto Török, Mäso - lahôdky
PA Synergy Investments, s.r.o. 
Palma - Tumys a.s. Bratislava
Panax Co s.r.o.
Pasell Slovakia, s. r. o.
Pekáreň U Floriánka
Pekárstvo Messerschmidt
PELIKAN.SK, s.r.o.
PETIT PRESS a.s.
PINKY LINE
Pizza expres Tuli
Pizza History
Pizza Marko
Pizzéria Alviano
Pizzéria CIAO
Pizzéria Diabolino
Pizzéria DODO
Pizzéria Franko
Pizzéria Giuliano
Pizzéria La Mamma

Za v˘znamn˘ prínos a napÍÀanie na‰ej my‰lienky ... aby kaÏdé dieÈa malo rodinu 

ëakujeme
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P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o.
PM Zbrojníky, a.s.
PODRAVKA INTERNATIONAL 
s.r.o.
PORFIX - pórobetón, a.s.
Pozemné stavby Prešov s.r.o
PPA - Tlačiareň
PRINT CENTRUM, spol. s r.o.
Promat
PYRA, s.r.o.
PYROBATIS, s.r.o.
Q - 99
Quick poruduction, s. r. o. 
R & D mäso - údeniny s.r.o.
Rád premonštrátov - Opátstvo 
Jasov
RADIOPOL - verejná rádiová 
sieť
RADOMA spol. s.r.o.
RAJO, a.s.
Ralvex mont, a. s. 
REAL - Pavel Martinka
REDOX Lučenec, s. r. o. 
RENOVAIA, s. r. o. Svolen
ROS - N.I., s.r.o.
Rudolf Minárik - ELVA Servis
Ruukki Slovakia, s. r. o.
Ryba a.s. Žilina
RYBTEL
SAD - Slovenská autobusová 
doprava Batislava a.s.
Salón Espace
SCP papier
Sette, spol. s r. o. 
Silfox Slovakia,s.r.o.
Sitel, s. r. o. 
SkyEurope Airlines, a. s.
SLOV ALEX - H.Stroschneider
Slovak Telekom, a. s.
Slovenská pošta a.s.
Slovenská železničná a 
dopravná spoločnosť a.s.
Slovnaft, a. s. 
Soft & Control Technology, 
s. r. o. 
SOLIDSTAV
STAF Automation, s.r.o.
STD Vranov, s.r.o.
Steel.s Slovakia, s.r.o.
Stredoslovenská energetika 
a.s.
STYLEWEB
sudop TRADE, s. r. o. 
SuroSound s.r.o.
SVIPLAST, s.r.o.
Šarišské pekárne a cukrárne
Šorem - Gejza Sohár
Štúdio 727 s.r.o.
TAURIS NITRIA,s.r.o
Taylor-Wharton Harsco, s.r.o.
Teamstav, s. r. o. 
Tehelňa STOVA, s.r.o.
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.

Tekmar Slovensko, s.r.o.
Telegrafia, a.s.
Tepláreň Košice, a. s. 
TESCO
TEZAS,spol.s.r.o.
Tibor Wollent
TIK Slovakia, s. r. o. 
TIMED, s. r. o. 
TIMOVÁ VIERA, cukráreň
TIS Slovakia, s. r. o. 
Tlačiareň Dóša s.r.o.
TRANSPETROL a.s.
Transservis, a.s. Košice
Trnavská teplárenská, a.s.
TTC Telecom, s. r. o. 
Tube City IMS Košice, s.r.o.
U.S.Steel Košice, s.r.o.
UND-03, a.s Košice
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Unimex, s. r. o. 
Unimilk, s.r.o.
UNIPLAST s.r.o.
Ústav vzdelávania a služieb 
s.r.o.
Varos združenie
Viera Heglasová Pekáreň 
Bistro
Víno - Masaryk, s.r.o.
Víno Jano 
VirusBuster Ltd., Budapešť
VISTA - škola angličtiny
VITÁLOŠ I. - zákusky
Východoslovenské 
kameňolomy, a. s. 
Wavex, s.r.o. 
WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. 
s r.o.
WINKHAUS Technik GmbH
Západoslovenská energetika 
a.s.
Západoslovenská energetika, 
a.s. Bratislava
Zoznam, s.r.o. 
ZŤS Sabinov a.s
Železničná spoločnosť 
Slovensko a. s.
Železničné stavby, a. s. 
ŽIVO - Žilinské verejné 
osvetlenie 
ŽPSV, a. s. 

Nadáciám a neziskovým 
organizáciám
Domovské vzdelávacie 
centrum, Dunajská Lužná
Fakulta zdravotníctva a 
sociálnej práce, Trnavská 
univerzita
Inštitút Krista Veľkňaza, 
Žakovce
Nadácia DeDo - solidarita s 
deťmi z DeD
Nadácia Intenda

Open Society Fundation
Slovenská humanitná rada
Vysoká škola zdravotníctva 
a socálnej práce sv. Alžbety, 
n.o.

Školám
Bilingválne gymnázium C. S. 
Lewisa, Bratislava
CS OUE P.G.Frassatiho, 
Bratislava
Gymnázium A. Einsteina, 
Bratislava
Gymnázium Hubeného, 
Bratislava
Gymnázium J. Hronca, 
Bratislava
Gymnázium L. Sáru, Bratislava
Gymnázium Nedbalova, 
Bratislava
Gymnázium sv. F. Assiského, 
Malacky
Gymnázium sv. Uršule, 
Bratislava
Gymnázium školských bratov, 
Bratislava
Obchodná akadémia Dudova, 
Bratislava
Obchodná akadémia 
Nevädzova, Bratislava
Obchodná akadémia 
Račianska, Bratislava
Pedagogická a sociálna 
akadémia, Bratislava
Stredná odborná škola 
Znievska, Bratislava
Stredná priemyselná škola 
polygrafická 
Súkromná umelecká škola, 
Bratislava
ZŠ I. Bukovčana, Bratislava - 
Devínska Nová Ves
ZŠ Krátka, Šaľa
Obchodná akadémia Žilina
Stredná združená zdravotná 
škola Dolný Kubín
Gymnázium Žilina
Katolícka univerzita 
Ružomberok
Cirkevné gymnázium sv. Jána 
Krstiteľa, Trebišov
Gymnázium Gelnica
Gymnázium Rožňava
Gymnázium Sečovce
Gymnázium, Exnárová, Košice
Gymnázium, Kráľovský 
Chlmec
Gymnázium, Školská 10, 
Spišská Nová Ves
Konzervatórium Košice
Obchodná akadémia, Košice 
- Barca
SPŠ dopravná Košice

Športové gymnázium, 
Popradská, Košice
ZSŠ hotelových služieb a 
obchodu, Michalovce
Súkromná stredná odborná 
škola, Bukovecka 17, Košice
Gymnázium Pavla Horova, 
Michalovce
Gymnázium Sobrance
Združená stredná škola 
hotelových služieb a obchodu 
Prievidza
Stredná lesnícka škola Prešov
Gymnázium sv.Moniky Prešov
Cirkevná stredná zdravotnícka 
škola s. Bazila Veľkého 
Prešov
Gymnázium Konštantínova 
Prešov
SOU a Gymnázium na ul. 
Ľ.Podjavorinskej Prešov
Obchodná akadémia 
PrešovGymnázium Sabinov
Gymnázium Lipany
Obchodná akadémia Bardejov
Stredná zdravotnícka škola 
Humenné

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
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
Mesto Košice
Košický samosprávny kraj
Mesto Dolný Kubín
Mesto Prievidza
Bánskobystrický samosprávny 
kraj 
Mesto Trnava
Trnavský samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Mesto Prešov
Prešovský samosprávny kraj
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Na výrobe výročnej správy 
spolupracovali:

Foto: archív SPDDD Úsmev ako dar,  
Anna Dzurjaniková, Bajko


