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Milí priatelia,

Máme za sebou rok, v ktorom sme si pripomínali 25. výročie založenia koncertu Úsmev ako dar. Už päť päťročníc ľudia, 

ktorí pociťujú zodpovednosť za osudy ohrozených detí z detských domovov, hľadajú spôsoby ako im pomôcť. 

Začali sme koncertom, ktorý ako prvý v bývalom Československu poukázal na to, že medzi nami žijú deti, ktoré vyrastajú 

bez rodičov v detských domovoch a povzbudil k úsiliu spoločnými silami im pomôcť. 

Po založení Spoločnosti priateľov detských domovov, respektíve po jej premenovaní na Spoločnosť priateľov detí z det-

ských domovov, sme naše hľadanie rozšírili na aktivity rozvíjajúce osobnosť detí a pripravujúce ich do samostatného 

života.

Mottom „Aby každé dieťa malo rodinu“ sme započali proces celkovej transformácie systému starostlivosti o ohrozené 

deti spôsobom, aby rešpektoval filozofiu hľadania najlepšieho záujmu a naplnenia potrieb dieťaťa tak, aby nikto nespo-

chybňoval, že dieťa na svoj plnohodnotný rozvoj potrebuje predovšetkým vlastnú fungujúcu rodinu. V prípade, že sa 

o dieťa nemôže postarať najužšia rodina, starostlivosť by prioritne mala poskytnúť širšia rodina. Ak biologická rodina 

výchovu nevie zabezpečiť najlepšie riešenie pre dieťa je náhradná rodina. Ak žiadne z týchto riešení nie je ani po vy-

naložení všetkého úsilia možné, dieťa musí na prechodné obdobie – do adekvátnejšieho vyriešenia situácie - vyrastať 

v zariadení, ktoré však má v čo najväčšej možnej miere nahrádzať prostredie rodinné.

Myslím, že nikoho nie je potrebné presviedčať, že podmienky života v zariadeniach sa radikálne zmenili. Pri spomien-

kach na život v domovoch spred 25 rokov a v pri pohľade na súčasný stav vidno obrovský posun smerom k naplneniu 

potrieb dieťaťa. Sme hrdí na to, že ľudia, ktorých spojil Úsmev ako dar, sa významnou mierou pričinili o realizáciu týchto 

zmien. Za 25 rokov sme týchto bojovníkov v zápase o lepší život detí napočítali viac ako 10 000. 

Sme hrdí, že aj vďaka Spoločnosti Úsmev ako dar má dieťa oveľa väčšiu šancu vyrastať v rodine, ako to bolo pred 25 

rokmi. Nezaspíme však na vavrínoch, pretože nás ešte čaká dlhá cesta. Vieme totiž, že Úsmev ako dar ukončí svoju 

činnosť, až keď si posledné dieťa nájde tú svoju rodinu „navlastno“. Ďakujem všetkým, ktorí zatiaľ tieto deti na ich ceste 

za rodinou obetavo sprevádzajú.

 

...aby každé dieťa malo rodinu.

 Jozef Mikloško

 predseda Spoločnosti

Príhovor
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■ V priebehu 25 rokov Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (SPDDD ÚaD) postupne kráčala 
cestou pomoci detským domovom, budovania priateľstva s deťmi v detských domovoch, cez prípravu a podporu 
náhradných rodín. Všetky tieto kroky dodnes považujeme za správne a dôležité, hoci si viac ako kedykoľvek predtým 
uvedomujeme, že kľúčom akejkoľvek pomoci dieťaťu je zotrvanie dieťaťa v jeho vlastnej rodine a jeho návrat do nej. 
Vyňatie dieťaťa z vlastnej rodiny by malo byť vo väčšine prípadov dočasným riešením počas obdobia, kým sa upravia 
pomery v rodine, prípadne počas priebehu resocializácie. Všetky deti majú právo vyrastať v rodine. Ak nie vo vlastnej, 
tak v adoptívnej alebo náhradnej. cieľom akejkoľvek práce s rodinou dieťaťa je trvalé zabezpečnie rodiny pre dieťa.

■ Vlastná rodina je najlepším miestom pre vývin dieťaťa. Ak rodina nenapĺňa potreby dieťaťa a ohrozuje jeho zdravý 
vývin, telesný, psychický, sociálny, morálny, alebo ak dochádza k jeho zanedbávaniu, je potrebné pomôcť rodine 
upraviť svoje správanie a odstrániť problémy, ktorými ohrozuje svoje deti. SPDDD ÚaD uznáva dôležitosť rodiny ako 
základnej bunky spoločnosti a ako najlepšieho miesta pre výchovu detí. 

■ Naša práca s rodinou a dieťaťom vychádza je postavená na rozvoji rodičovských zručností, na poznaní potrieb dieťaťa 
a jeho bezpodmienečnom prijatí, ako aj na úcte k biologickej rodine dieťaťa. Medzi základy našej filozofie v práci 
s dieťaťom a rodinou patrí posilňovanie rodiny a tímová spolupráca s úradmi, samosprávou a ďalšími odborníkmi. 
Základom úspešnej práce s dieťaťom a jeho rodinou je plánovanie. SPDDD ÚaD pozná jednotlivé kroky, úlohy jed-
notlivých partnerov a pracovné postupy, role ako aj finančný odhad náročnosti procesu a návrhy na úpravu systému 
a s tým súvisiace legislatívne návrhy.

■ Osobitným problémom na Slovensku predstavuje situácia detí, ktoré sú dlhodobo v ústavnej starostlivosti a zatiaľ sa 
im nepodarilo zabezpečiť náhradné rodinné prostredie. Tie sú odkázané na kvalitnú starostlivosť detských domovov 
postavenú najmä na profesionálnych rodinách. V prípade nemožnosti umiestnenia detí v profesionálnych rodinách, 
by mali deti vyrastať v samostatných skupinách, ktoré vedú deti k osamostatneniu. Profesionálne rodiny, podobne 
ako náhradné rodiny potrebujú intenzívne sprevádzanie. Vzhľadom na absenciu rodičovských vzorov je pre tieto deti 
dôležitá výchova k manželstvu a rodičovstvu. 

■ Dôležitou skupinou detí z pohľadu zabezpečenia náhradnej starostlivosti sú veľké súrodenecké skupiny. Základ-
nou zásadou je prednosť zachovania súrodeneckej skupiny. Z dôvodu, že stále chýbajú pestúnske rodiny ochotné 
a schopné vziať si celú súrodeneckú skupinu, sú potrebné formy samostatných skupín a profesionálnych rodín.

■ SPDDD ÚaD stavia na dlhodobej dobrovoľníckej tradícii a charitatívnej filozofii. Zároveň si však s rozvojom odbornej 
práce s rodinou a rozvojom akreditovaných činností uvedomuje nutnosť vysokej profesionality vykonávaných činností. 
V súčasnosti tak SPDDD ÚaD vykonáva svoju činnosť na dvoch rovnocenných pilieroch: profesionálnej odbornej 
práci s rodinou a deťmi a dobrovoľníckom pilieri rovesníckych skupín, mladých „anjelov“ v detských domovoch a ak-

tivizovaní miestnych komunít.

Ciele Spoločnosti Úsmev ako dar
● Znížiť počet detí vyňatých súdom z biologických rodín; realizovanie primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie 

s cieľom znížiť počet ohrozených rodín, resp. rodín v kríze; posilniť stabilitu rodiny, jednotlivca a posilnenie rodičov-
ských zručností. 

● Zabezpečiť koordinovanie a plánovanie práce s dieťaťom v náhradnej starostlivosti. 
● Zvýšiť počet detí vrátených do sanovaných rodín s osobitnou účasťou širšej rodiny dieťaťa.
● Zvýšiť počet detí umiestnených vo funkčných náhradných rodinách.
● Znížiť počet detí v ÚS žijúcich v zariadeniach inštitucionálnej starostlivosti; tým deťom s ÚS, ktoré sú v zariadeniach, 

vybudovať systém s rodinným charakterom výchovy; najmä výrazným zvýšením počtu profesionálnych rodín, znížiť 

priemernú dĺžku pobytu dieťaťa v zariadení.

Filozofia Spoločnosti priateľov detí z detských 
domovov Úsmev ako dar 
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■ najstaršou a najväčšou dobrovoľníckou mimovládnou organizáciou pre podporu detí žijúcich v detských domovoch, 

v náhradných rodinách a v krízových rodinách,

■ 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

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

● Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita

● Fórum riaditeľov detských domovov

● 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

● DORKA – Centrum pre obnovu rodiny

● Rodina a deti o.z.

● Samosprávne kraje

● Štúdio zážitku

● Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

● Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

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

● Asociácia náhradných rodín

Zahraničné partnerské organizácie Spoločnosti Úsmev ako dar:
● ATD – Fourth World Youth Movement (Jeunesse Quart Monde – Francúzsko)

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

Leonardo da Vinci)

● Daybreak FGC (Anglicko)

● Eigen Kraacht (Holandsko) 

● Towarzystvo Nasz Dom (Poľsko)

● Diecézna charita Kolín (Nemecko)

● National Institute for Family and Social Policy (Maďarsko)

● Diecezní charita Znojmo (Česko)

● International Institute for Restorative Practices (USA)

● ECPAT International (Thajsko)

● Family For You Austria (Rakúsko)

● Posmiška jak podarunok (Ukrajina)

âlenstvo Spoločnosti Úsmev ako dar v medzinárodných štruktúrach:
● UNICEF Slovensko

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

Spoločnosť Úsmev ako dar je:
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Anjelský program
Anjelský program, ako jeden z pilierov Spoločnosti, je rozvojový dobrovoľnícky program zameraný na prácu s deťmi 

a mládežou v náhradnej starostlivosti, predovšetkým v detských domovoch. 

Program sa realizuje prostredníctvom jednodňových a viacdňových podujatí pre detí v duchu systematickej rozvojovej 

práce anjelských tímov pri konkrétnych zariadeniach.

Anjelský program je efektívnym nástrojom na prevenciu sociálno-patologických javov u tejto ohrozenej skupiny detí 

a mládeže. Pomáhame deťom zmysluplne tráviť voľný čas, vedieme ich k aktívnemu zdravému spôsobu života svojím 

vlastným príkladom.

Anjelský program v číslach:

The Angel Programme of Smile as a Gift in figures:

Pobočka
Regional office BA TT NR BB DK PD KE PO Sumár

Summary
Jednodňové aktivity
One-day activities 45 122 69 71 47 65 71 78 568

Počet účastníkov
Number of participants 1 793 1274 1860 1464 581 1251 1881 1 840 11 944

Viacdňové aktivity
Long-term activities 2 9 5 6 5 4 2 4 37

Počet účastníkov
Number of participants 290 163 58 81 66 84 93 54 889

Deň rozhodnutia
V roku 2007 sme zrealizovali špecifický nadregionálny projekt, na ktorom sa zúčastnili deti z celého Slovenka.

V rámci neformálneho vzdelávania sme sa zapojili do projektu Úradu vlády SR s názvom Deň rozhodnutia, ktorý prispieva 

k prevencii a predchádzaniu drogových závislostí prostredníctvom zážitkových aktivít, komunikácie, poradenstva, zmys-

luplného trávenia voľného času a vzdelávania. 

Projekt prebiehal od septembra roku 2006 do októbra 2007. Cieľovou skupinou projektu boli sociálne znevýhodnené 

skupiny, deti z detských domovov a mladí dospelí. Ciele projektu korešpondujú s Národným programom boja proti dro-

gám (2004-2008) a Protidrogovým akčným plánom Európskej únie (2005-2008).

Anjelská akadémia
Anjelská akadémia je systematický vzdelávací program na celoslovenskej úrovni určený pre našich dobrovoľníkov, ktorí 

sa venujú deťom v detských domovoch a náhradných rodinách.

Tento trojročný program pripraví dobrovoľníkov na prácu so špecifickou skupinou detí umiestnených v detských domo-

voch alebo náhradnej rodinnej starostlivosti pri našich voľno-časových a pracovných aktivitách. Rozšíri rozhľad našich 

anjelov a skvalitní ich prácu s deťmi v detských domovov.

Prostredníctvom odborného a profesionálneho vzdelávania chceme skvalitniť podmienky pre fungovanie existujúcich 

dobrovoľníckych anjelských tímov, ktoré sú neoceniteľným prínosom pre realizáciu našich cieľov. 

Anjelská akadémia je určená pre:

● Archanjelov (vedúci anjelských dobrovoľníckych tímov), ktorí majú významný vplyv na prácu s deťmi v domovoch 

a na fungovanie tímov,

● Anjelov, ktorí sa pravidelne podieľajú na práci s deťmi v domovoch,

● dobrovoľníkov, ktorí majú skutoční záujem stať sa našimi anjelmi.
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Rozvojové pobyty a tábory

Prostredníctvom veľkého spektra hier s motívmi rôznych rozprávok, olympiád, filmov, kultúr, mali deti na táboroch mož-

nosť vylepšiť svoje zručnosti v seba prezentácii, argumentácii, komunikácii, tímovej spolupráci, posunúť sa o kúsok 

dopredu v zodpovednosti a posilniť vieru v to, že ak sa snažím, môžem pozitívne ovplyvniť svoj život. 

Každý tábor bol zorganizovaný za určitým cieľom pre konkrétnu skupinu detí z Detských domovov, náhradných rodín 

a sociálne slabších rodín.

Počas letnej sezóny sa zrealizovalo i niekoľko špecifických táborov v spolupráci so Štúdiom zážitku - súrodenecký, 

spevácky, protidrogový a tanečný tábor. 

Pobočka
Regional office BA TT NR BB DK PD KE PO Sumár

Letné pobyty
Summer stays 6 6 4 5 2 4 5 2 34

Počet účastníkov
Number of participants 109 176 100 84 57 86 66 194 905

Zimné pobyty
Winter stays 2 0 2 2 0 0 3 0 9

Počet účastníkov
Number of participants 32 0 21 31 0 0 69 0 153

Počet detí na táboroch  v rámci výziev ÚPSVaR za rok 2007 na Slovensku:

The number of clients within individial self-governmental and municipal programmes:

Výchovno-rekreačné tábory
Educational and recreational camps

Počet detí
Number of children

Tábory pre deti
Camps for children 

s poruchami správania
with behaviour disorders 297

v náhradnej starostlivosti
in out-of-home care 50
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Najmilší koncert roka

V roku 2007 sme zorganizovali už 17. ročník Najmilšieho koncertu roka, zameraného na rozvoj schopností, talentu a 

zdravého vývoja osobností detí z DeD a náhradných rodín. Vybrané deti, zastupujúce jednotlivé regióny, mali možnosť 

prezentovať svoje celoročné úsilie na celoslovenskej prehliadke v Bratislavskom Divadle Aréna. Koncertov sa aktívne 

zúčastnilo celkovo 1886 detí, našich dobrovoľníkov a aktivistov. 

NKR PREŠOV
The Dearest Concert of the Year in Prešov

NKR KOŠICE
The Dearest Concert of the Year in Košice

Miesto (Place): Prešov, DJZ Miesto (Place): Košice, Filmový klub Cinefil

Termín (Date): 01.04.2006 Termín (Date): 02.04.2006

NKR PRIEVIDZA
The Dearest Concert of the Year in Prievidza

NKR ŽILINA
The Dearest Concert of the Year in Žilina 

Miesto (Place): Prievidza, Kultúrne stredisko Miesto (Place): Žilina, Bábkové divadlo

Termín (Date): 08.04.2006 Termín (Date): 22.04.2006 

NKR TRNAVA
The Dearest Concert of the Year in Trnava

NKR NITRA
The Dearest Concert of the Year in Nitra

Miesto (Place): Trnava, DK Tirnavia Miesto (Place): Nitra, Staré divadlo

termín: 29.04.2006 Termín (Date): 30.04.2006

NKR BANSKÁ BYSTRICA
The Dearest Concert of the Year in Banská Bystrica

CELOSLOVENSKÁ PREHLIADKA NKR
Slovakia-wide Show of the Dearest Concert of the Year 

Miesto (Place): B. Bystrica, Štátna opera Miesto (Place): Bratislava, Divadlo ARÉNA

Termín (Date): 06.05.2006 Termín (Date): 02.06.2006

Iniciatíva Úsmevu sv. Mikuláša
Projekt Iniciatíva Úsmev svätého Mikuláša funguje už 9 rokov. Bol založený 6. decembra 1998 na benefičnom koncerte 

Úsmev ako dar a jeho hlavným cieľom je spájanie a kontaktovanie súrodencov, ktorí žijú oddelení v odlišných zariade-

niach, detských domovovch. Iniciatíva reaguje na požiadavky súrodencov, ktorí sa chcú stretnúť, prípadne si hľadajú 

neznámeho brata či sestru. Keďže je táto problematika stále aktuálna, v roku 2008 založíme Centrum pre spájanie 

súrodencov. V tomto roku sme zorganizovali jeden súrodenecký tábor pre 23 detí.

Detské práva
Zameriavame sa 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. Cieľom činnosti ÚaD v oblasti detských práv je ochrana, podpora a realizácia práv detí, ako aj prevencia porušo-

vania práv detí a pomoc deťom v konkrétnych situáciách. V roku 2007 sme riešili 20 konkrétnych prípadov porušovania 

práv dieťaťa.

Fond Pipi Dlhej Pančuchy
Nadstavbový program v oblasti motivácie a podpory vzdelávania. Dnes rozlišujeme 3 základné formy štipendia – Mo-

tivačné, Sociálne a Mimoriadne. Znamená to, že podporuje 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. V roku 2007 bolo podporených prostredníctvom štipendijného programu 24 

študentov.
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Vzdelávacie aktivity
1. Vzdelávanie odborníkov, konferencie a semináre

Konferencie, ktoré sme zorganizovali alebo spoluorganizovali:
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.

Mosty k rodine
V máji a júni 2007 sa uskutočnila séria odborných konferencií Mosty k rodine, pod záštitou ministerky práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR Viery Tomanovej v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a Ústredím práce, sociálnych vecí 

a rodiny. Jednotlivé konferencie sa konali vo všetkých krajoch Slovenska s cieľom výmeny skúseností a hľadania ciest 

k spolupráci v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Nosnou myšlienkou druhého ročníka bola práca s 

pôvodnou rodinou. 

Okrem spomínaných celoslovenských partnerov sa na organizácii a záštitách podieľali aj samosprávne kraje a určené 

úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Na každej z konferencií vystúpil Mgr. Štefan Žarnay s prezentáciou Rodinných 

skupinových konferencií, ktorá zahŕňala základné informácie, novosť prístupu, silu rodiny a spoluprácu tímu odborníkov 

a prezentáciu príkladu dobrej praxe.

Spolu na konferenciách vystúpilo viac ako 60 prednášajúcich a zúčastnilo sa ich 400 účastníkov. 

Konferencia Mosty v sociálnoprávnej ochrane II 
Na konferencii, 6.-7.11.2007 v Častej Papierničke, sa zúčastnilo viac ako 160 účastníkov, medzi ktorými nechýbali 

zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva školstva SR, Ústredia práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, riaditelia detských domovov, vysokoškolskí pedagógovia a predsta-

vitelia mimovládnych organizácií. 

Na konferencii odznelo 15 odborných príspevkov z domova aj zo zahraničia a účastníci mali možnosť podeliť sa o 

praktické skúsenosti a návrhy riešení problémov v sociálnoprávnej ochrane v rámci štyroch tematických - Individuálne 

plánovanie v práci s dieťaťom a rodinou, Riešenie psychologických problémov detí v ústavnej starostlivosti, Aktuálne 

problémy transformácie ústavnej starostlivosti a personálnej práce v detských domovoch a Úloha detského domova pri 

práci s rodinou a skúsenosti s dočasným umiestnením detí v rodine – pohotovostné, krízové a profesionálne rodiny.

Na konferencii bolo odovzdané ocenenia ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny „Z detského domova do rodiny“ 

detským domovom v Komárne, Tornali, Seredi, Necpaloch a v Dunajskej Strede.

Prenatálne dieťa
V dňoch 11.-12. októbra 2007 sa uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom „Prenatálne dieťa“, ktorú organi-

zoval Ústav prenatálnej a perinatálnej psychológie, medicíny a sociálnych vied, v spolupráci so Spoločnosťou priateľov 

detí z detských domovov Úsmev ako dar a Slovenskou spoločnosťou prenatálnej a perinatálnej psychológie, medicíny 

a sociálnych vied pod vedením profesora Petra G. Fedora-Freybergha, riaditeľa ústavu Jozefa Mikloška, predsedom 

spoločnosti. 

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 90 účastníkov, medzi ktorými nechýbali odborníci z oblasti medicíny, psycho-

lógie, pôrodnej asistencie, vysokoškolskí pedagógovia, riaditelia detských domovov a predstavitelia mimovládnych 

organizácií, ako i hostia z Talianska, Nemecka a Českej republiky. 

Hlavným cieľom konferencie  bolo presadzovať vedecký a humanitný prístup k ľudskému vývinu od prenatálneho dieťaťa, 

na ktoré je potrebné pozerať sa ako na kontinuum od počatia cez prenatálne, perinatálne a postnatálne štádium života.

Táto téma je osobitne dôležitá pre riešenie osobnostných zranení detí vyrastajúcich v náhradnej starostlivosti.
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2. Vzdelávanie prostredníctvom Programu PRIDE

Program PRIDE je špeciálny výcvikový program, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu pripravenosti náhradných rodičov, 

vychovávateľov a odborných pracovníkov, ktorí sa rozhodli starať o dieťa niekoho iného. Zároveň je určený aj pre biolo-

gických rodičov detí, pretože jeho cieľom je rozvoj rodičovských zručností. 

Je to 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. 

V roku 2007 sa Programu PRIDE zúčastnilo:

The number of people who participated in the PRIDE Programme in 2007:

Pobočka Úsmevu ako dar
Regional office of Smile as a Gift

BA TT NR BB DK PD KE PO
Sumár

Summary
Počet výcvikov
Number of trainings

6 5 1 3 2 3 4 2 26

Počet náhradných rodičov
Number of foster parents

32 10 2 0 10 12 28 18 112

Počet odborníkov
Number of professionals

40 36 20 18 10 16 35 9 184

Počet dobrovoľníkov
Number of volunteers

5 16 1 12 2 7 0 0 43

Počet profesionálnych rodičov
Number of professional parents

0 8 0 0 2 0 0 0 10

Celkový počet preškolených
Trainees altogether

77 70 23 30 24 35 63 27 349

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

Program PRIDE ponúka. V roku 2007 sme pre našich trénerov pripravili:

Celoslovenské stretnutie trénerov, 26. – 28.01.2007

Predstavili sme nasledovné moduly Programu PRIDE:

Pochopenie rozvojových otázok týkajúcich sa sexuality. Sexuálne zneužívané deti a ich výchova.

Podpora vzťahov medzi deťmi a ich rodinami

Pracovať ako člen profesionálneho tímu

Školenie Individuálnych plánov, 28. – 30.09.2007 

Školenia sa zúčastnili trénerky z poľského občianskeho združenia Towarzystvo Nasz Dom. Predstavili svoj model indivi-

duálnych plánov, ktorý si chceme osvojiť aj v našej práci. Projekt Individuálne plány chceme v roku 2008 implementovať 

do praxe vo vybraných detských domovoch. 
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Poradenstvo a pomoc náhradným rodinám v roku 2007: 

(Counseling and help to foster families in 2007): 

Pobočka
Regional office BA TT NR BB DK PD KE PO Sumár

Poradenstvo
Counselling 60 23 24 2 40 22 176 0 347

Materiálna pomoc
Material help 15 0 17 4 30 1 0 5 72

Finančná pomoc
Financial help 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Sumár za pomoc náhradným 
rodinám
Summary – help to foster 
families

75 23 41 6 70 24 176 5 420

Počet biologických rodín, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo a pomoc v roku 2007:

The number of biological families provided with counseling and help in 2007:

Pobočka
Regional office BA TT NR BB DK PD KE PO Sumár

Poradenstvo
Counselling 30 29 100 92 200 46 123 0 620

Materiálna pomoc
Material help 14 0 35 92 300 50 0 2 493

Finančná pomoc
Financial help 4 0 3 3 5 9 0 0 24

Sumár za pomoc 
biologickým rodinám
Summary – help to biological 
families

48 29 138 187 505 105 123 2 1137

Počet detí umiestnených do náhradnej starostlivosti, osvojenia, profesionálnej rodiny v roku 2007:

Number of children placed in foster care, adoption or a professional family in 2007:

Pobočka
Regional office BA TT NR BB DK PD KE PO Sumár

Vrátenie dieťaťa do BIO rodiny
Return of child to biological family 0 7 5 0 1 0 6 1 20

Adopcia, osvojenie
Adoption 0 2 4 1 0 0 6 0 13

Pestúnska starostlivosť
Foster care 0 0 2 1 14 1 7 3 28

Náhradná osobná starostlivosť
Kinship care 0 0 0 1 0 1 4 0 6

Profesionálne rodičovstvo (forma 
ústavnej starostlivosti)
Professional parenting (a form of 
residential care)

0 6 2 0 3 0 11 2 24

Sumár klientov za pobočku
Summary of clients per regional office 0 15 13 3 18 2 34 6 91
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Konkrétna pomoc rodinám a deťom v ohrození
Konkrétna pomoc náhradným rodinám
Pomoc náhradným rodinám v akejkoľvek podobe je prevenciou pred ich zlyhaním. Naším zámerom je podporiť náhrad-

né rodiny dostupnými prostriedkami, sprevádzať ich celým procesom náhradného rodičovstva. Poradenstvo náhradným 

rodinám je jednou z vyhľadávaných foriem pomoci zo strany náhradných rodičov. Mnohí náhradní rodičia sa cítia so svo-

jimi ťažkosťami sami bez pomoci. Starostlivosť o deti v náhradnej starostlivosti je náročnou úlohou, povolaním a cieľom 

našej Spoločnosti je podporiť tie rodiny, ktoré sa pre túto formu pomoci dieťaťu rozhodli, aj finančnou či materiálnou 

pomocou. V roku 2007 sme pomohli 420 náhradným rodinám.

Úsmev ako dar zabezpečuje komplexnú prípravu a sprevádzanie náhradných rodičov a adoptívnych rodičov. Je držite-

ľom  akreditácií MPSVR SR pre oblasť náhradnej rodinnej starostlivosti, ktoré sú zamerané na:

● Prípravu fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, alebo osvojiteľom na náhradnú rodinnú starostlivosť a na 

prípravu profesionálnych rodičov

● Prípravu dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť Uľahčenie nadviazania osobného vzťahu žiadateľa s dieťaťom 

● Sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti dieťaťu iným ako určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately

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

vosť a fyzickej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti

Konkrétna pomoc biologickým rodinám
Pomoc biologickým rodinám je poskytovaná vo forme sociálneho poradenstva, dlhodobého sprevádzania a podpory, 

ďalej vo forme finančnej alebo materiálnej pomoci. Našou snahou je pomoc rodine ešte skôr, ako sa dostane do štádia 

zlyhania svojich funkcií, že je potrebné vyňatie dieťaťa z rodinného prostredia z dôvodu jeho ohrozenia dieťaťa. Pomoc 

biologickým rodinám bola počas roka 2007 poskytovaná i v rámci priorít jednotlivých ÚPSVaR. Viac o akreditovaných 

činnostiach viď akreditované činnosti. Počas roka 2007 sme pomohli 1 137 rodinám z celého Slovenska.

Rodinné skupinové konferencie
Transformačné snahy v spoločnosti otvorili reťazec rôznych otázok a nevyhnutných zmien nielen v oblasti starostlivosti 

o ohrozené deti, ale i v oblasti sociálnoprávnej ochrany a prevencie. Do popredia sa kladie práve práca s rodinou s dô-

razom na to, aby sa vyňatie dieťaťa z rodiny stalo len najkrajnejším a hlavne krátkodobým opatrením. Aby bola pomoc 

a podpora rodine adresná a dlhodobá, v procese rozhodovania sa počíta s jej priamou a aktívnou účasťou na sanačných 

opatreniach. Naplnenie týchto požiadaviek v praxi z veľkej časti zahŕňa priamo obsah rodinných skupinových konferen-

cií, ktoré sú v mnohých zahraničných krajinách často využívanou metódou sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže. 

Rodinná konferencia je neformálne stretnutie, na ktorom široká rodina a priatelia rodiny tvoria plán pre budúcnosť die-

ťaťa. Svoj pôvod má na Novom Zélande. Jej koncepcia je stavaná na filozofii tzv. rekonštrukčného (nápravného) práva 

- dôraz sa nekladie na trest, ale nápravu. Počas RSK dochádza k presunu zodpovednosti v rozhodovacom procese na 

členov celej (aj širšej) rodiny, pričom sa prihliada najmä na záujmy, potreby, práva a právom chránené záujmy dieťaťa. 

Filozofia RSK vychádza z predpokladu, že vo väčšine prípadov je to práve rodina, ktorá vie dieťaťu najlepšie pomôcť, 

a ktorá mu túto pomoc, ochranu, či podporu dokáže najlepšie zabezpečiť. V roku 2007 sa uskutočnilo alebo začala 

príprava 10 RSK.

Partnerom Rodinných skupinových konferencií je spoločnosť Provident Financial s.r.o.
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Poradenstvo a pomoc mladým dospelým – SOS program 
Program SOS vo svojich aktivitách zahŕňa prípravu mladých ľudí na odchod z detského domova a tiež podporu pre mla-

dých ľudí, ktorý potrebujú pomoc pri adaptácii v reálnom živote a to formou prevencie a konkrétnej pomoci. 

Bez obáv do života
21.03 – 25.03.2007, Centrum dočasného bývania Tymian v Banskej Bystrici. Toto školenie má prevenčný charakter, 

poskytuje sociálne poradenstvo, učenie sa oficiálnemu jednaniu s úradmi, získavanie zručností pri vyhľadávaní pracov-

ných pozícií (ako písať životopis, žiadosť do zamestnania, kde hľadať prácu a pod.), spoznávanie vlastných možností 

a osobnostných predpokladov. Prostredníctvom týchto tréningov, sa snažíme zvýšiť úroveň sebavedomia, sociálnych 

zručností, profesijného prehľadu a komunikačných schopností našej cieľovej skupiny, ktoré im pomôžu v krízových situ-

áciách (odchod z detského domov) prehodnotiť svoju situáciu a lepšie sa odraziť do aktívnej sféry spoločnosti. Zároveň 

to bola forma predstavenia zariadenia centra dočasného bývania Tymian a spoznania možných budúcich klientov. 

Už sme veľkí
07.08 - 12.08.2007, DVC Dunajská Lužná. Týždňové školenie, zamerané na pomoc mladým dospelým, ktorí sa chysta-

jú na odchod zo zariadenia NÚS a tých u ktorých už bola ukončená NÚS. Má podobný charakter ako školenie Bez obáv 

zo života s tým rozdielom, že sa ho zúčastňujú aj mladí dospelí, ktorí už žijú samostatne a tým obohacujú toto školenie 

o ich skúsenosti. 

Spolupráca s inými partnermi je nevyhnutná pre zabezpečenie pomoci a podpory mladým dospelým po odchode 

z DeD. Jedná sa o tzv. sieťovanie, čiže mapovanie a spolupráca s odborníkmi, personálnymi agentúrami, právnikmi, 

potencionálnymi zamestnávateľmi, psychológmi, ktorú sme aj v roku 2007 rozšírili o ďalších ľudí ochotných tejto cieľo-

vej skupine pomôcť. Jedná sa o pomoc v oblasti vzdelávania a uplatnenia sa na trhu práce s dlhodobou perspektívou 

a sociálnymi istotami.

V roku 2007 bolo sme poskytli konkrétnu pomoc a poradenstvo 421 mladým dospelým.

Domovské vzdelávacie centrum v Dunajskej Lužnej
Vzdelávacie centrum poskytuje odchovancom detských domovov pod jednou strechou ubytovanie a vzdelávanie. Za-

riadenie je určené mladým ľuďom, ktorí opúšťajú ústavnú výchovu vo veku od 18 do 25 rokov. Podmienkou pre ich 

ubytovanie je, aby si našli prácu. V centre môžu žiť maximálne tri roky. Pri ich zaradení sa do života im pomáhajú sociálni 

pracovníci a ďalší odborníci.
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Špecifické projekty
Projekt Rozprávka, alebo hľadanie stratenej rozprávky pokračuje
Projekt Rozprávka pripravila pre deti z detských domovov a náhradných rodín košická pobočka Spoločnosti priateľov 
detí z detských domovov Úsmev ako dar. Cieľom projektu je tvorivým spôsobom vzbudiť u detí vo veku od desať do šest-
násť rokov záujem o literatúru a rozvíjať ich prirodzenú tvorivosť. Aby sme sa vyhli tradičnému hromadeniu neobjavených 
rýmovačiek, či plagiátov zamerali sme sa na literárny žáner rozprávku. Detská rozprávka písaná samotnými deťmi pre 
nich tak predstavuje dostatočný priestor a motiváciu na prejavenie ich originálnosti s možnosťou samostatne uvažovať. 
Samotný projekt pozostáva z niekoľkých etáp. V tej prvej sú deti vtiahnuté do celého procesu – projektu prostredníctvom 
dômyselne pripraveného tvorivého workshopu, ktorého podstatou je krátky, hraný a motivačný film, ktorý bol špeciálne 
natočený pre tento účel. Vo filme sú deti vyzvané mladým rozprávkarom Martinom, aby mu pomohli pri hľadaní jeho stra-
tenej rozprávky, a to tak, že budú písať svoje vlastné rozprávky. Anjelské tímy a dobrovoľníci zo spoločnosti Úsmev ako 
dar sa tak pri návštevách v domovoch a náhradných rodinách stávajú poslami a nositeľmi tohto odkazu.
V ďalšej etape projektu dôjde k zozbieraniu napísaných detských rozprávok a výberu tých najzaujímavejších prác. Mladí 
autori najlepších rozprávok sa potom stretnú na zimnom literárnom tábore, kde pre nich naši koordinátori pripravili pl-
nohodnotný program a tvorivé dielne pod vedením zaujímavých hosti pôsobiacich vo svete literatúry. Naše pozvanie už 
teraz potvrdil básnik, rozprávkar a vydavateľ Erik Jakub Groch, ktorý je zároveň našim partnerom a garantom projektu. 
Tou najväčšou motiváciou pre deti je však skutočnosť, že tie najkrajšie rozprávky uzrú svetlo sveta v originálnej publikácií, 
ktorá by mal byť akýmsi zborníkom napísaných rozprávok a ich vlastnou rozprávkovou knihou zároveň. 

Projekt UKRAJINA
Regionálna pobočka Spoločnosti Úsmev ako dar v Košiciach sa po personálnej stabilizácii našej partnerskej Blagodijnej 

organizacie Posmiška jak darunok Užgorod (v preklade dobročinná organizácia Úsmev ako dar v  Užhorode) pustila do 

výstavby rodinného detského domova na Ukrajine, konkrétne v  obci Seredné, približne 35 km od hraníc so Sloven-

skom.

Všetky doteraz preinvestované prostriedky do výstavby venovala Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Al-

žbety, Oblastní charita v Znojme v Českej republike, Oblastní charita Žďár nad Sázavou a Oblastní charita v Hodoníne, 

takisto z Českej republiky.

V nasledujúcich mesiacoch roka 2008 sa zameráme na vyhľadanie a prípravu profesionál nych rodičov a  vychováva-

teľov tohto detského domova na ich prácu, aby mohol svoju činnosť spustiť už v júli 2008. Činnosť detského domova 

a detašovaného pracoviska vysokej školy nebude zameraná len na starostlivosť a  výchovu zverených detí, ale aj na 

sanačný proces s  cieľom ich návratu do pôvodnej biologickej rodine. Vďaka rehoľným sestrám Kongregácie Jesu, 

ktoré pôsobia v  Serednom a  jeho širokom okolí, bude zabezpečené duchovné vedenie detského domova aj terénna 

preventívna sociálna práca s rodinami v ohrození v danom regióne.

Charitatívno-pastoračné centrum Vincentínov v Košiciach – Šaci
V roku 2007 Úsmev ako dar v Košiciach prevzal do správy 2 domčeky v Šaci, ktoré už v minulosti slúžili na pomoc ro-

dinám v zlej sociálnej situácií. Počas roka domy poskytovali prístrešie trom osamelým matkám a dvom mnohopočetným 

rodinám. S rodinami sme zároveň aktívne pracovali na ich osamostatnení sa. Rodina, ktorá v čase nutného uzatvorenia 

bývala v dome bola presťahovaná do Centra pre obnovu rodiny DORKA. 
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DORKA – Centrum pre obnovu rodiny v Košiciach 
DORKA – Centrum pre obnovu rodiny privítala prvý decembrový týždeň roku 2007 svojich prvých klientov. Po dvojroč-

nej príprave a výstavbe 1. časti bola jej kapacita klientov na konci roku bola takmer naplnená. V časti Domovské vzde-

lávacie centrum našlo útočisko 11 mladých dospelých po ukončení pobytu v domove alebo pestúnskej starostlivosti, 

väčšina z nich má už trvalú prácu, mnohí študujú.

V časti pre Domov pre osamelých rodičov s deťmi žije 25 detí, spolu s rodičmi 36 osôb. Sú medzi nimi osamelé matky 

s deťmi, ucelené rodiny v kríze s otcom aj mamou, nezavreli sme dvere ani pred prostitujúcou matkou, ktorá sa rozhodla 

svoj život zmeniť. Takisto sa veľmi tešíme aj na príchod dvoch detí na svet už v najbližších dňoch !

Poslednou treťou časťou Centra Dorka bude krízové stredisko. Svoju činnosť započne síce až 

od 1. júla 2008 s  kapacitou pre 8 detí, no už od 1. mája 2008 sa tri profesionálne rodiny krízového strediska ujmú detí, 

kde zlyhala biologická rodina a je ohrozený vývoj a zdravie konkrétneho dieťaťa.

V nepretržitej prevádzke pracujú skúsení a odborne zdatní sociálni pracovníci a psychologička. O  duchovnú podporu 

a  rozvoj našich núdznych sa starajú dvaja bohoslovci Gréckokatolíckeho seminára, ktorí u nás pracujú v rámci svojho 

pastoračného ročníka. 

Nevyhnutnou a potrebnou súčasťou centra sú dobrovoľníci. Sú to nielen študenti, ale aj zrelí ľudia, ktorí sa rozhodli svoj 

čas venovať našom klientom. Seminárne priestory centra slúžia nielen

na komunitnú prácu, ale ja na prípravu náhradných rodičov a realizáciu svojpomocných skupín.

V nasledujúcom roku 2008 sa Centrum Dorka zameria na rozvoj akreditovaných činností krízového strediska a na zvý-

šenie jeho kapacity počtu detí v profesionálych rodinách.

Centrum dočasného bývania Tymian v Banskej Bystrici
Centrum Tymián spravuje pobočka Úsmev ako dar Banská Bystrica za pomoci a podpory VÚC v Banskej Bystrici. Cen-

trum je zamerané na pomoc, podporu a vzdelávanie mladých dospelých po ukončení ústavnej starostlivosti. Súčasťou 

jej služieb je i poskytovanie bývania. 

Centrum Tymián zrealizovalo za pomoci Nadácie otvorenej spoločnosti projekt Pripravme sa na život. Jeho hlavným 

cieľom bola adaptácia mladých dospelých do života a rozvoj oblastí, ktoré im napomôžu v uplatnení sa na trhu práce. 

Oblasti vzdelávania – informačno-telekomunikačné technológie, základy hospodárenia, práca, základy práva, kurz so-

ciálneho zabezpečenia, zodpovedné rodičovstvo, sebapoznávanie a komunikácia. Doba trvania tohto projektu bola od 

januára do júna 2007, prebiehalo formou školení v rozsahu 117 hodín. Zúčastnilo sa ho 10 klientov.

Coburgova ulica
Coburgova ulica je mestská časť Trnavy, kde sa nachádzajú sociálne ubytovne pre neplatičov. Žije tam prevažne rómske 

obyvateľstvo. Naši dobrovoľníci navštevujú deti, ktoré tu bývajú viac ako 2 až 3 roky.  Každý týždeň pre ne pripravujú 

voľno-časové aktivity.

Okrem jednodňových aktivít sa pre tieto deti pripravujú aj oslavy Dňa detí a Svätý Mikuláš. V rámci týchto dní navštevujú 

naši dobrovoľníci aj rodiny týchto detí.

V roku 2007 sa podarilo v rámci projektu Detské centrum MAK zrealizovať dve víkendové podujatia a jednodňový výlet 

pre deti predškolského veku s rodičmi. 

V spolupráci s organizáciou Ľudia proti rasizmu sme uskutočnili víkendový pobyt pre chlapcov školského veku s názvom 

„Futbal nás spája.“
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Oslava 25 výročia Úsmevu ako dar
25 ročník benefičného koncertu Úsmev ako dar sa konal 15.12.2007 v PKO v Bratislave a zúčastnilo sa ho 1200 detí, 

hostí odchovancov, bývalých dobrovoľníkov ako aj zakladateľov koncertu. Pozvaní boli aj všetci umelci, ktorí sa projektu 

za 25 rokov zúčastnili. Koncert odvysielala STV 1 na Štedrý deň.

Na koncerte už po ôsmykrát Spoločnosť udelila „Cenu Detského úsmevu“, ako symbolické poďakovanie, morálne 

ocenenie a povzbudenie ľuďom, ktorí pomáhajú deťom v náhradnej starostlivosti. Tohtoročnú cenu pri príležitosti 25. 

ročníka benefičného koncertu získali umelci, ktorí sa k tomuto dielu pripojili. Hlavným laureátom ceny, odovzdanej z rúk 

maestra Ladislava Chudíka, sa stal zakladateľ koncertu a spoločnosti Július Hron. 

Úsmev ako dar je myšlienka a tradícia, o ktorej málokto vie, že ju založili šoféri BSP Mirka Nešpora v Československej 

televízie z odboru dopravy v Mlynskej Doline v Bratislave, ktorá si zobrala patronát nad Detským domovom v Holíči, kde 

vyrastal jeden ich kolega – Anton Valentín. Prvá návšteva bola dosť oficiálna. Po druhej, tretej sa však ľady prelomili, 

deti cítili, že záujem o ich život je úprimný a trvalý. Zamestnanci televízie od roku 1975 organizovali pre deti pravidelné 

návštevy, výlety, tábory, karnevaly, športové olympiády a vianočné besiedky.

Aj keď videli zmysluplnosť svojej činnosti pre deti, uvedomovali si že 12 ľudí nemôže pomôcť všetkým deťom, ale môže 

osloviť ďalších, aby sa zapojili do pomoci deťom, ktoré žili v detských domovoch na celom Slovensku. Ich snaha vy-

vrcholila v roku 1982, keď šoféri zorganizovali prvý ročník Vianočného benefičného koncertu Úsmev ako dar v Dome 

ROH (Istropolis) v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 25 detských domovov zo Západoslovenského i Juhomoravského kraja 

a významný československí umelci radi prijali pozvanie. A takto začala tradícia najstaršieho benefičného koncertu na 

Slovensku, ktorá za 25 rokov oslovila tisíce ľudí, ktorí dali týmto deťom lásku.
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Koncert ponúka systematické riešenia pomoci:

■ V roku 1998 bol na koncerte položený základný kameň Domovského vzdelávacieho centra v Dunajskej Lužnej pre 

mladých ľudí po odchode z detského domova, ktorí by inak skončili na ulici,

■ V roku 2001 sa na koncerte pred verejnosťou predstavil systém transformácie detských domovov z internátnych 

typov na rodinné detské domovy so samostatnými satelitmi (deti žijúce v profesionálnych rodinách),

■ V roku 2003 bolo poukázané na problematiku špeciálnych základných škôl internátnych a aj vďaka tejto osvete sa 

rozbehli zmeny vedúce k zániku „špeciálok“ ku dňu 31.8.2006,

■ Počas koncertu sa odovzdáva Cena detského úsmevu pod záštitou Milana Rúfusa. Vďaka tomu sa verejnosť dozve-

dá o „anonymných ľuďoch“, ktorí denne pomáhajú a sú oporou pre iných.

Oceňovanie partnerov pri príležitosti 25 výročia
Od roku 1982, kedy sme sa venovali hlavne pomoci deťom z detských domovov, sa naša činnosť rozrástla aj o aktivity, 

ktoré sa snažia navrátiť dieťaťu vlastnú rodinu alebo nájsť náhradnú rodinu. Všetky naše projekty a programy by sme ale 

nevedeli zrealizovať bez neoceniteľnej podpory a pomoci našich partnerov. 

Aj preto sme 2. októbra 2007 v Bratislavskom Divadle West zorganizovali slávnostný večer na počesť našich partnerov 

a podporovateľov. Oslavovali sme a zároveň sme oceňovali pamätnou listinou tých, ktorí stáli spolu s nami pri zrode 

myšlienky a pomáhali nám ju 25 rokov napĺňať. Zoznam ocenených si môžete pozrieť na našej internetovej stránke www.

usmev.sk.
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1 deň úsmevu
30. novembra 2007 sa uskutočnil 5. ročník celoslovenskej verejnej finančnej zbierky s názvom Jeden deň úsmevu. 

Cieľom zbierky je vyzbieranie finančných prostriedkov a zároveň aby sa verejnosť dozvedala viac o potrebách detí s na-

riadenou ústavnou starostlivosťou. Finančné prostriedky vyzbierané prostredníctvom zbierky boli použité na zlepšenie 

kvality života detí, na vyhľadávanie, vzdelávanie a podporu náhradného rodičovstva a pre náš anjelský program.

Aj tento rok nám v Bratislave pomáhali zbierať Adela, Sajfa, Junior a Efa z Fun Rádia a Katarína Hasprová. Všetkým ktorí 

nám pomáhali zbierať a ktorí nám prispeli ďakujeme.

Porovnanie výsledkov zbierky z rokov 2006 a 2007

A comparison of the results of collections in 2006 and 2007 

Rok
Year

Zbierka 1 deň úsmevu
The collection Smile’s Day

2006 1 235 749,50 Sk

2007 1 298 700,00 Sk

Ďakujeme
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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, osvojenia.

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 profesionálneho vykonávania náhradnej starostlivosti, v rozvíjaní rodičovských zručností prostredníctvom nácviku mo-

delových 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 

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

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

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

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 sociál-

noprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele - hlavným cieľom je prevencia, eliminovanie a zmiernenie nežiaducich pre-

javov 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. 

V rámci akreditovaných činností sme v roku 2007 zrealizovali 29 výziev pridelených Úradmi práce, sociálnych vecí a 

rodiny z celého Slovenska.
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Ekonomické výsledky

Výsledovka 

(v Sk)

Náklady

Spotreba materiálu 2 684 015,00
Spotreba energie 439 717,50
Opravy a udržiavanie 215 581,60
Cestovné  1 042 496,82
Dary  355 841,00
Ostatné služby 13 009 852,59
Členské  10 178,91
Mzdové náklady 7 405 045,76
Zákonné sociálne poistenie 1 392 453,65
Zákonné sociálne náklady 174 211,00
Ostatné dane a poplatky 41 153,50
Úroky  22,40
Kurzové straty 1 862,94
Opravné položky 515 044,00
Manká a škody (stravné lístky) 23 456,00
Iné ostatné náklady 1 544 526,13
Odpisy dlhodob. nehm. a hmot. majetku 361 507,00
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 2 594 890,00
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 407 750,00
 
Náklady celkom 32 219 605,80

Výnosy

Tržby z predaja služieb 1 065 120,50
Tržby za predaný tovar 2 550,00
Kurzové zisky 14,41
Úroky  212 261,93
Iné ostatné výnosy 105 005,39
Prijaté príspevky od iných organizácií 3 405 682,08
Prijaté príspevky od fyzických osôb 2 330 374,55
Príspevky z podielu zaplatenej dane 5 668 545,00
Prevádzkové dotácie 18 065 757,69
 
Výnosy celkom 30 855 311,55
 
Výsledok hospodárenia -1 364 294,25
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Súvaha

 Aktíva

 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 185 633,75
 Stavby  3 502 865,40
 Stroje, prístroje a zariadenia 1. 2 156 571,20
 Dopravné prostriedky 40 000,00
 Podiel v spoločnosti Úsmev ako dar, s.r.o. 200 000,00
 Oprávky k ostatnému dlhodob. nehmot. majetku -185 633,75
 Oprávky k stavbám -451 615,00
 Oprávky k strojom, prístrojom a zariadeniam -1 771 310,00
 Oprávky k dopravným prostriedkom -16 680,00
 Pokladnica  566 542,84
 Ceniny  36 160,00
 Bankové účty 11 404 733,28
 Peniaze na ceste 25 680,00
 Odberatelia  408 118,88
 Poskytnuté prevádzkové preddavky 15 912,00
 Daňové pohľadávky 40 206,00
 Iné pohľadávky 408 734,00
 Náklady budúcich období 79 384,70

 Aktíva celkom 16 645 303,30

 Pasíva

  Dodávatelia  778 380,60
 Rezervy  50 405,51
 Zamestnanci 7 547,00
 Iné záväzky  158 392,80
 Výnosy budúcich období 276 128,00
 Základné imanie 3 289 744,12
 Fondy tvorené podľa osobitných predpisov 64 832,90
 Rezervný fond 100 000,00
 Fondy tvorené zo zisku 13 701 947,83
 Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov -457 137,21
 Sociálny fond 39 356,00
 Výsledok hospodárenia za obdobie -1 364 294,25
  
 Pasíva celkom 16 645 303,30
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Generálny partner 25. výročia Úsmevu ako dar

Za neoceniteľnú pomoc deťom v náhradnej starostlivosti za rok 2007 ìakujeme všetkým naším partnerom a podporovateľom.

Mediálni partneri

Hlavní partneri

Partneri:

Partner Rodinných skupinových konferencií

BRATISLAVSKÉ
KULTÚRNE

A INFORMAČNÉ
STREDISKO

 
 

 
 
 
 
 

PASELL SLOVAKIA s.r.o.

R
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Hlavným partnerom:

AAA auto a.s.
AUTOMAX, s.r.o.
Coca Cola Beverages Slovakia, 
s.r.o.
GTS Nextra, a.s.
Chipita Slovakia, s.r.o.
Nestlé Slovensko, s.r.o.
František Majtán – EURONICS 
TPD 
MAYA spol. s.r.o.
RespectAPP

Hlavným mediálnym 
partnerom:

Slovenská televízia
Zoznam.sk
Slovenský Rozhlas
denník SME
Akzent Media spol.s.r.o.
ISPA, spol. s r.o.
ARTON s.r.o.
Q - EX, a.s.
UNIMEDIA, s.r.o.
Rabaka – reklamné panely, s.r.o.
Euro AWK

Mediálnym partnerom:

ABBYS
KPK group
N - rádio
Rádio Východ
RES - reklamné služby, s.r.o.
Spravodaj Nitra
TV MusicBox
TV NAŠA
Pelikan.sk
Mamatata.sk
Denník Korzár
Mesačník Kam do mesta 
Music Box
Rádio LUMEN
Rádio Košice
Teleprior
TV NAŠA

Reklamným 
partnerom:

ABONEX s.r.o.
AD PRINT, spol. s r.o. 
Advokátska kancelária 
JUDr. Mag. Ján Čarnogurský
AMWAY SLOVENSKO s.r.o.
ART & PRESS, s.r.o.
BIOFAKTORY spol. s r.o.
Bittner group s.r.o.
Bohuslav Óvhira
Boni FRUCTI, s.r.o.
Boom Snacks Slovakia s.r.o.
Borioca s.r.o.
BRVZ s.r.o.
BUČO s.r.o.
CAMPRI, spol. s r.o.
CCS Consulting s.r.o.
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o.

DATALOCK a.s.
Deloitte Audit s.r.o.
DOPRASTAV EXPORT s.r.o.
DOPRAVOPROJEKT a.s.
Dušan Formanko - PnP
ECOLAB s.r.o.
EKOM spol. s r.o. Piešťany
ESKO, s.r.o.
EUROSAFE Slovakia s.r.o.
FIDAT, s.r.o.
G.S.G. SLOVAKIA spol. s r.o.
GM ELEKTRO, s.r.o.
Grandprint s.r.o.
Home Creative, s.r.o.
HuStra spol. s r.o.
I.S.D.D. plus, s.r.o.
IMAGEWELL, s.r.o.
INTECH, spol. s r.o.
IQM, s.r.o.
Juraj Podracký s manželkou
KAŇÁK, spol. s.r.o
KIWA, spol. s r.o.
KLOST - Ing. Stanislav Klocháň
KONŠTRUKTA - Industry, a.s.
Kováčservis
KRASPLAST s.r.o.
Leon Lee Stecher - LEE STYLE
Maclix - print service
MASHA & Co, s.r.o.
MEDea pharmaceutical s.r.o.
MicroStep s.r.o.
NEMETSCHEK Slovensko s.r.o.
OC Danubia
Ofseta, s.r.o.
Oraving, s.r.o.
PAM - ak s.r.o.
PERFORA s.r.o.
PINKY LINE
PMP Tlačiareň
PPA TRADE spol. s.r.o.
Prievidzské strojárne a.s.
PRINT CENTRUM, spol. s r.o.
ProCS, s.r.o.
Provident Financial s.r.o.
RABAKA PRODUCTION, s.r.o. 
REAL-H.M. s.r.o.
REAL-K, s.r.o.
RECAR a.s.
REVYKA s.r.o.
SCP papier
Slovak Telekom, a.s. Bratislava
Služba, v.d.
Stredoslovenská energetika, a.s.
ŠOREM
Štúdio 727
TATRA - ALPINE a.s.
TLAČIAREŇ Dóša, s.r.o.
TRANSPETROL a.s.
TYPOCON, s.r.o.
VOLKWAGEN SLOVAKIA, a.s. 

Za materiálnu pomoc, 
vecné dary a služby:

AGROKARPATY spol. s r.o.
AGROMAČAJ, s.r.o.
Alžbeta Ladovičová - Mäso-

údeniny u Ladoviča 
Amore – Chobo 
Audit Company Slovakia s.r.o. 
Bagetka, s.r.o. 
BALMA – MÜLLNER
BIGU, s.r.o. 
Boni FRUCTI, s.r.o. 
Bratislavské kultúrne 
a informačné centrum
CAR – LEFTEX, s.r.o. 
CARREFOUR SLOVENSKO a.s. 
CLEAN TONERY s.r.o. 
COMP – LET s.r.o. 
Cornico Popcorn Company, s. r. o. 
Cukrárenská výrobňa - Hrotko 
Cukrárska výroba - Filová s.r.o. 
Cukrárska výroba – Jakubec 
CZUCZ, s.r.o.
DANONE, spol. s r.o. 
DEÁK spol. s r.o. 
DG TIP spol. s r.o. 
DIMARKO 
dm-drogerie markt, s.r.o. 
Dom tretieho veku 
ELEKTROPLAST, v. d. 
ESET, spol. s r.o. 
Eurest spol s .r.o. 
EUROBAL, spol. s r.o. 
FORNETTI SLOVAKIA spol. s r.o. 
FRIEB SLOVAKIA s.r.o. 
GASTROLine
HEFRA Vráble s.r.o. 
Helena Volnárová, Veľký Biel 
I.D.C Holding a.s. 
Ikar, a.s. 
Intersnack Slovensko a.s. 
JELA PRODUKT 
Juraj Kočiš, V. Biel 
KAPP, s.r.o. Bernolákovo 
Kaufland Slovenská republika, v.o.s.
KOVÁČ SERVIS 
Kvetinárstvo Orchidea RE + 
MI s.r.o.
La Mamma – Pizzeria 
Lahôdkárska výrobňa – MONIKA 
HADŇADOVÁ 
Lauko, PhD. - Sales Management 
www.Wine and Coffee Shop.sk 
Levické mliekárne, a.s. 
LIVING LIGHT, spol. s r.o. 
Ľudmila Kormančíková 
LUKY MZ, s.r.o. 
LYBAR SLOVENSKO, a.s. 
M – CENA s.r.o. 
Mc Donalďs Slovakia spol s r.o.
Miro - Plast Čížek s.r.o. 
NATPRO spol. s.r.o. 
New Yorker
OPAL – FYTOS, a.s. 
Ovogal FARM, družstvo 
Palma -Tumys. a.s. 
Pannon – Work Slovakia, s.r.o. 
PERKINS, a.s. 
Pizzeria GIULIANO 
PLANTEX, s.r.o. 
Plaut Slovensko, s.r.o. 
PODRAVKA INTERNATIONAL, 

s.r.o. 
Považský cukor, a.s. 
PROGA, s.r.o. 
PYRA, s.r.o. 
Q – 99 
RADIOPOL - verejná rádiová sieť 
RADOMA SK, a.s. 
REGINA IMPORT s.r.o. 
Rhapis s.r.o. 
ROCES – Branislav Jánoš 
ROS-N.I. s.r.o. 
RSR EQUIPMENTS SK, s.r.o. 
SCA Hygiene Products, spol. 
s r.o. 
SkyEurope Airlines, a.s.
Slovak Lines, a.s.
SMZ – služby, a.s. Jelšava 
Števková Mária
Timová Viera
Unilever Slovensko spol. s r.o. 
UNIPLAST s.r.o. 
UNITED BAKERIES TRADE 
SLOVAKIA, s.r.o.
Vinárstvo sadloň, Limbach
VÍNO – MASARYK s.r.o. 
Víno Jano, Limbach
VINTOUR 
Vitáloš - Zákusky s.r.o. 
VODAX a.s.
Wella Slovensko, s.r.o. 
WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. 
s r.o. 
WIKY SLOVAKIA 
www.dunaj.sk
Záhorácke pekárne a cukrárne, 
a.s. 
Zak & Co., s. r.o. 
Železničná spoločnosť Slovensko 
a.s. 

Za pomoc s 
ubytovaním:

Apollo Hotel 
Best Western Hotel West 
City hotel Bratislava 
HOTEL DEVÍN, a.s. 
Hotel Echo 
Hotel KAMILA****
HOTEL SENEC a.s. 
HOTEL SOREA Maj
Hotel Tatra, a.s. 
HOTELY Plus, a.s. 
Turistika s.r.o, Hotel Turist 
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. 

Ďakujeme za pomoc 
pri realizácii zbierky 1 
deň úsmevu školám:

Cirkevné gymnázium sv. Jána 
Krstiteľa, Trebišov
Dievčenská odborná škola, Čadca
Gymnázium - Gimnázium, 
Fiľakovo
Gymnázium A. Bernoláka, 
Námestovo
Gymnázium A. Einsteina, 

Bratislava
Gymnázium A. Sládkoviča, 
Banská Bystrica
Gymnázium A. Sládkoviča, 
Krupina
Gymnázium Dubnica n.V.
Gymnázium F. Švantnera, Nová 
Baňa
Gymnázium Federica Garciu 
Lorcu, Bratislava
Gymnázium Gelnica
Gymnázium Hubeného, 
Bratislava
Gymnázium I. Horvátha, 
Bratislava
Gymnázium Imre Madácha 
Šamorín
Gymnázium Ivana Bellu 
Handlová
Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa
Gymnázium J. Hronca, Bratislava
Gymnázium K. Štúra, Modra
Gymnázium L. Sáru, Bratislava
Gymnázium M. Archanjela 
Piešťany
Gymnázium Myjava 
Gymnázium Nedožerského 
Prievidza
Gymnázium Nováky
Gymnázium Partizánske
Gymnázium Pavla Horova, 
Michalovce
Gymnázium Piaristické, Trenčín
Gymnázium Piešťany
Gymnázium Považská Bystrica.
Gymnázium Púchov
Gymnázium Rožňava
Gymnázium Sečovce
Gymnázium Sobrance
Gymnázium sv. F. Assiského, 
Malacky
Gymnázium školských bratov, 
Bratislava
Gymnázium Veľký Meder
Gymnázium Vrbové
Gymnázium, Exnárová, Košice
Gymnázium, Kráľovský Chlmec
Gymnázium, Kysucké Nové 
Mesto
Gymnázium, L. Mikuláš
Gymnázium, Ľ. Štúra, Michalovce
Gymnázium, Školská 10, Spišská 
Nová Ves
Gymnázium, Šurany
Gymnázium, Topoľčany
Gymnázium, Tvrdošín
Gymnázium, Vráble
Gymnázium, Vrútky
Gymnázium, Želiezovce
Gymnázium, Žilina
Hotelová akadémia Košice
Hotelová akadémia Šamorín
Katolícka univerzita, Ružomberok
Konzervatórium Košice
Konzervatórium Tolstého, 
Bratislava
Obchodná akadémia Dudova, 

Za významný prínos a napÍňanie našej myšlienky ... aby každé dieťa malo rodinu 

Ďakujeme
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Bratislava
Obchodná akadémia Hlohovec
Obchodná akadémia Hrobákova, 
Bratislava
Obchodná akadémia Nevädzova, 
Bratislava
Obchodná akadémia Račianska, 
Bratislava
Obchodná akadémia Senica
Obchodná akadémia, Banská 
Bystrica
Obchodná akadémia, Dolný 
Kubín
Obchodná akadémia, Dolný 
Kubín
Obchodná akadémia, Košice 
- Barca
Obchodná akadémia, Prievidza
Obchodná akadémia, Rimavská 
Sobota
Obchodná akadémia, Žilina
Pedagogická a sociálna 
akadémia, Bratislava
Pedagogická a sociálna 
akadémia, Levice
Pedagogická a sociálna 
akadémia, Lučenec
Piaristické gymnázium
Piaristické gymnázium 
J.Kalazanského, Nitra
SOU a OA Prakovce
SOU Brezno
SOU dopravné Košice
SOU Strojárske, Rimavská 
Sobota
SOU, HA,DOŠ Žilina
Spojená škola Bánovce nad 
Bebravou
Spojená škola Tvrdošín
Spojená škola, Partizánske
SPŠ dopravná Košice
Stredná lesnícka škola, Banská 
Štiavnica
Stredná odborná škola Znievska, 
Bratislava
Stredná priemyselná škola (SPŠ) 
stavebná Trnava
Stredná priemyselná škola 
stavebná, Hurbanovo
Stredná škola podnikania, Martin 
Stredná zdravotnícka škola, 
Hlboká cesta 23, Žilina
Stredná zdravotnícka škola, 
Nové Zámky
Stredné odborné učilište, Istebné
Súkromná obchodná akadémia, 
Štúrovo
Súkromná stredná odborná 
škola, Bukovecká 17, Košice
Súkromné gymnázium Galanta
Škola pre mimoriadne nadané 
deti, Bratislava
Športové gymnázium, Banská 
Bystrica
Športové gymnázium, 
Popradská, Košice
Trnavská univerzita, Fakulta 
zdravotníctva a soc. práce
Zdravotná stredná škola, Dolný 
Kubín
Združená hotelová a obch. škola, 
L. Mikuláš
Združená stredná odborná škola, 

Revúca
Združená stredná škola obchodu 
a služieb, Martin
Združená stredná škola obchodu 
a služieb, Ružomberok
Združená stredná škola 
polygrafická, Bratislava
Združená stredná škola, Banská 
Bystrica
Združená stredná škola, Čadca 
Združená stredná škola, 
Komárno
Združená stredná škola, Zlaté 
Moravce
Združená stredná škola, Žilina 
Zdužená stredná škola, 
Námestovo
ZSŠ Bocatiova, Košice
ZSŠ hotelových služieb a 
obchodu Púchov
ZSŠ hotelových služieb a 
obchodu, Michalovce
ZSŠ obchodu a služieb Nové 
Mesto n. Váhom
ZSŠ obchodu a služieb, Banská 
Štiavnica
ZSŠ Trokanova, Myjava
ZŠ I. Bukovčana, Bratislava
ZŠ Krátka, Šaľa

Špeciálne poďakovanie 
za spoluprácu patrí:

Áno pre život, Rajec
Asociácia náhradných rodín 
ATD Movement International
Banskobystrický samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Centrum pre filantropiu
Dominikánsky konvent Košice
Domovské vzdelávacie centrum, 
Dunajská Lužná
Fakulta zdravotníctva a sociálnej 
práce, Trnavská univerzita
Farnosti Gréckokatolíckeho 
apoštolského exarchátu sv. 
Cyrila a Metoda v Košiciach
Farnosti Košickej arcidiecézy
Fórum riaditeľov detských 
domovov
Fórum života
Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce
Justičná Akadémia MS SR
Kancelária predsedu NR SR
Kinder Helfwerk Slowakei - 
Wupertahl (Nemecko)
Kindermissionswerk (Aachen)
Košický samosprávny kraj
Krajský súd Košice 
Magistrát hl. mesta Bratislava
Mesto Košice
Mesto Prievidza
Mestská časť Košice - Sídlisko 
KVP
Ministerstvo dopravy, pôšt a 
telekomunikácií SR
Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo zahraničných 
vecí SR
Nadácia DeDo
Nadácia Intenda

Nadácia Maruška
Nadácia pre deti Slovenska – 
fond Hodina deťom
Národná rada Slovenskej 
republiky
Nitriansky samosprávny kraj
Predseda Národnej rady 
Slovenskej republiky Mgr. Pavol 
Paška
Prešovský samosprávny kraj
Protidrogový fond
Rád premonštrátov - Opátstvo 
Jasov
Rada mládeže Slovenska
Slovenská humanitná rada
Slovenská spoločnosť 
prenatálnej a perinatálnej 
psychológie, medicíny a 
sociálnych vied
Slovenské národné stredisko pre 
ľudské práva
Slovenský výbor pre UNICEF
Štúdio zážitku
Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny v Košiciach 
Úrad vlády SR
Úrady práce, sociálnych vecí 
a rodiny
Určené úrady práce, sociálnych 
vecí a rodiny
Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny
Výbor NR SR pre sociálne veci 
a bývanie
Vysoká škola zdravotníctva a 
socálnej práce sv. Alžbety, n.o.
Zakarpatská oblastná deržavná 
administrácia 
Združenie miest a obcí Slovenska
Žilinský samosprávny kraj

Ďakujeme našim 
regionálnym 
partnerom:

ABB, s.r.o. 
ABYSS, s.r.o.
AESCULAP K + K s.r.o. 
Agrochemický podnik Levice, a.s.
AGROSID, a.s.
Agrotechna, s.r.o.
Aluplast Slovakia, s. r. o. 
Amitos Consulting, s.r.o.
Anatex reklamné predmety 
Anja - Jankuliak
ARPROG, a. s. Poprad
ARTRADE
Astra pneu, s. r. o. 
AVET-C, s.r.o.
Bábkové divadlo Žilina 
Baliarne obchodu, a.s. Poprad 
BARK, s. r. o. 
BBF elektro, s. r.o. 
BIBUS SK, s.r.o. 
Bonita plast, s.r.o.
BRAMAC - strešné systémy, 
s. r.o. 
C.MOTORS, s.r.o. 
Caffé Retro Košice
Carmeuse Slovakia, s.r.o.
Carrefour Košice
Carter – realitná kancelária, s.r.o.

Cassovia Realitas
CBA, s.r.o. Brezno
CENTRO NITRA 
CERATIVE PRO s.r.o. 
Cesty Nitra, a.s. 
Colosport
COREKTA PLUS, s.r.o.
COREKTA, s.r.o.
DATALAB s.r.o. 
DATRON – technology s.r.o. 
Dehtochema Bitumat Slovakia, s.r.o.
DeutschMann Internationale 
Spedition, s.r.o.
Dom techniky Košice
Domos Slovakia, s.r.o.
DSi Data, s.r.o. 
EGO Slovakia, s.r.o.
Elkem, v. o. s. 
Elkond HHK, a.s.
Equinoxe, s. r. o. 
ERBE stavebniny, s.r.o.
ESO - kúpeľňové štúdio
ESPACE - beauty & relax studio 
eTel Slovensko, s.r.o.
EUROM
Eurosweet, s.r.o.
EVIS - A, s.r.o.
FEAL
FEROSTAV, s.r.o. 
Finalpalst
Finewood, s.r.o.
Fittich Ost, s. r. o. 
FORZA, a.s. 
Franke Slovakia, s.r.o.
GE Money, Prešov 
Grantech, s.r.o.
HANT BA, a.s.
Haspotex Košice
HCH, s.r.o.
HOFEX, s. r. o. 
Hotel Bristol Košice
Hotel Horizont v Starej Lesnej
Hotel Jalta v Michalovciach
Hotel Satel v Poprade
Hycoprojekt, a.s.
HYPERNOVA Zvolen 
Iber – Cargo Logistik, s.r.o. 
Infiniti media, s.r.o.
Ing. Peter Richweis - staviteľ
Johnson & Johnson s.r.o. 
Jozef Vojtek - TOMI
JUDr. Ján Borovský, súdny 
exekútor
JUDr. Vincent Oravec
JUDr. Zoltán Koreň
Juraj Podracký s manželkou
Kalypso, s.r.o.
Kartel Nitra, s.r.o. 
Keramika GS
Kerko, a.s.
Kiwanis Club Košice
Koliba, a.s.
Komes plus, s. r. o. 
Komes, s. r. o.
Konex elektro, s.r.o.
Konto Orange
KOPA, s. r. o. 
KOUEX 
Kovodružstvo Bratislava
KPK Group, s. r. o.
Kuchynské štúdio H8 & AJ, 
s.r.o.A46
Labaš, s. r. o. 

Ladislav Hurka
LAMDA – MODRA s.r.o. 
LEKÁREŇ SAKULI 
Lesy Jasov, s. r. o. 
LIDEX
Manex, s.r.o.
Megas trade, s.r.o.
Mestská trnavská televízia 
(MTT)
METRO Zvolen 
MKW Prešov, s. r. o. 
MONT ELEKTRO a.s. 
Montrúr, s. r. o. Košice
Nábytok Kollárová
Nadácia Intenda
Newco, a.s. 
Nové okno, s. r. o. 
Noves okná, s.r.o. 
NOVOSEDLÍK, s.r.o. 
Ondrej Hoduliak
OP.ARM
Pasell Slovakia, s. r. o. 
Pekáreň Jarota Sliač 
Pyrobatys, a. s. 
Ralvex mont, a. s. 
REDOX, s.r.o.
Reklamné služby, s.r.o.
Royal Cosmetic, Nitra 
Rudolf Minárik – Elva servis 
Ruukki Slovakia, s. r. o.
S.N.A.I.L, s.r.o.
SEDEM - reklamná agentúra, 
s.r.o.
SEPROT – SERVIS, s.r.o. 
Sette, s.r.o.
SHT servis, s.r.o.
SILFOX SLOVAKIA, s.r.o. 
Sitel, s. r. o. 
Sloveco, s.r.o.
Soft & Control Technology, s. r. o.
SOLIDSTAV
Stavebná firma BOLDA
Stavoprojekting, a.s.
STD Vranov, s.r.o.
steel.s slovakia, s.r.o. 
sudop TRADE, s. r. o. 
SVIPLAST, s.r.o.
Špirko dvere, s.r.o.
Taylor-Wharton Harsco, s.r.o.
Teamstav, s. r. o. 
Tehelňa STOVA, s.r.o.
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o. 
Telegrafia, a.s. 
Tepláreň Košice, a. s. 
Tibor Wollent
TIK Slovakia, s. r. o.
TIMED, s.r.o.
TINEX, s.r.o.
Transservis, s.r.o. 
TRIS, s.r.o.
TTC Telecom, s. r. o. 
Tube City IMS Košice, s. r. o. 
U.S.Steel Košice, s.r.o. 
UND - Frischbeton, s.r.o.
UND-03, a.s.
Unimilk, s.r.o.
Wavex, s.r.o. 
WINKHAUS Technik GmbH
Západoslovenská energetika a.s. 
ZIPAT, s.r.o.
Železničné stavby, a. s. 
ŽOS Trnava, a.s.
ŽPSV, a. s. Čaňa
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Spoločnosť priateľov deti z detských 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 

 Michaela Brunclíková

 Pavol Bryndzák 

 Monika Gregová 

 Anna Dzurjaniková 

 Michaela Ďurtová 

 Roman Hajdák 

Úsmev ako dar Bratislava
manažér:  Eva Bodnárová

sekretár/asistent: Adriana Sisíková/Lucia Foltínová

manažér pre regióny a PRIDE: Michaela Brunclíková 

asistent pre regióny: Jana Havlíková 

manažér pre koncepciu NS:  Štefan Žarnay

ekonomika: Jana Anettová

 Kristína Vaculová

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/Martina Ďurkechová

koordinátor pre medzinárodnú spoluprácu:  Ľubica Šemrincová 

MTZ: Erik Homola

riaditeľ programu PRIDE: Jaroslava Jankovičová/Martina Kravárová 

SOS program: Daniela Sladká-Müllerová 

Koordinátor pre vzdelávanie: Martin Stav

Poradca a supervízor: Elena Vaňová

Naši ľudia
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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/

 Martina Práznovská 

Riaditeľ programu PRIDE: Dana Pukancová

Fundraisor: Matej Karásek 

Manažér Anjelského programu:  Anna Sádovská/

 Michal Lipovský

Sociálny poradca,

metodik pre PRIDE: Andrea Hudeková

Počet dobrovoľníkov: 40

■ 

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

Fundraisor: Ivana Dobrotková

Manažér Anjelského programu: Peter Vaš

Počet dobrovoľníkov: 20

■ 

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

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/ 
 Jana Kocanová
Riaditeľ programu PRIDE: Barbora Kotríková
Manažér Anjelského programu: Lenka Daneková

Počet dobrovoľníkov: 40

■ 

Úsmev ako dar Dolný Kubín 
Obrancov mieru 1778/7 
026 01 Dolný Kubín
Tel.:043/ 586 2348
e-mail: usmev.dk@orava.sk
Manažér: Elena Vaňová
Riaditeľ programu PRIDE: Zuzana Vosková
Manažér Anjelského programu: Lenka Biňasová

Počet dobrovoľníkov: 10

■ 

Úsmev ako dar Prešov
Hlavná 69
080 01 Prešov 
Tel.:051/7720360 
e-mail: usmev.po@gmail.com
Manažér: Miriam Šimová/
 František Gura
Riaditeľ programu PRIDE: Monika Gregová
Psychológ: Katarína Gromošová

Počet dobrovoľníkov: 35

■ 

Úsmev ako dar Košice
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/
 Michaela Sabulová
Koordinátor detských programov: Radovan Sidor
Práca s rodinami, poradenstvo: Katarína Ontková
Počet dobrovoľníkov: 44

Regionálne pobočky

35




