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Príhovor

Milí priatelia,
keby ste sa opýtali, čo minulý rok našu  
činnosť najviac charakterizovalo, určite by 
som odpovedal trochu pozmenenou ľudovou 
múdrosťou: učili sme sa robiť „viac muziky za 
menej peňazí.“ Každá ekonomická kríza v pr-
vom rade postihne tých najslabších: rodiny, 
malé deti. Aby sme naďalej mohli poskytovať 
jednotlivým cieľovým skupinám kvalitnú po-
moc a  pokračovať v  realizovaní dlhodobých 
projektov na podporu ohrozených detí a  ich 
rodín, reformovali sme náš manažment a 
štruktúru, aby boli naše aktivity čo najefektív-
nejšie. Vzdelávali sme náš odborný a servisný 
tím, tak profesionálov, ako i dobrovoľníkov - 
tých predovšetkým prostredníctvom trénin-
gového programu Anjelskej akadémie, aby 
boli vo svojej službe v prospech detí a ich bi-
ologických i náhradných rodín ešte zručnejší. 
Kvalitu činnosti sme i v uplynulom roku vylep-
šovali podľa nášho dlhoročného motta: nedať 
ľuďom chleba, ale naučiť ich piecť ho. Najviac 
energie sme dávali do projektov, ktoré pomá-
hajú našim klientom posilniť a  zmobilizovať 
ich vlastné vnútorné zdroje, podporiť ich úsilie, 
potvrdiť ich nezastupiteľnú hodnotu v živote ich 
detí a nasmerovať ich na možnosti, cez ktoré si 
budú môcť so svojimi ťažkosťami čo najlepšie 
poradiť. V mnohých prípadoch sme mali mož-
nosť naše ohrozené – biologické, či náhradné 
rodiny vo vzájomnom vzťahu dôvery na tejto 
ceste posilňovania bezpečne sprevádzať a spo-
ločne s nimi  uveriť tomu, že mnohé – nie práve 
najľahšie životné situácie sa dajú zmeniť. 

Veľa sme pracovali predovšetkým v  teréne, 
popri príprave a sprevádzaní náhradných ro-
dín a sprevádzaní biologických rodín v sanač-
nom procese, ale i  sprevádzaní mladých do-
spelých pri osamostatňovaní sa, zorganizovali 
sme zosieťovanie mnohých podporných tímov 
a dvadsaťštyri úspešných rodinných skupi-
nových konferencií, dokončili sme systémový 
rámec a špecifické tréningové bloky programu 
rozvoja rodičovských zručností PRIDE, ale aj 
program individuálnej práce s dieťaťom a jeho 
rodinou. Okrem toho sme odštartovali reali-
záciu ďalších dvoch centier na obnovu rodiny: 
v Dolnom Kubíne a v Prešove. 
Vzdelávacími podujatiami sme pokračovali 
v iniciovaní procesu skvalitňovania práce v ob-
lasti sociálnej práce s rodinou a zvyšovaní po-
vedomia o skutočných potrebách detí a princí-
poch i východiskách práce so zranenými deťmi 
a ich rodinou. Aj v tomto roku sme aktívne par-
ticipovali na pokračovaní systémových refo-
riem a na šírení osvety a klímy priateľskej voči 
ohrozeným deťom a ich rodinám. 
Veľkou udalosťou minulého roka bol 20. ročník 
Najmilšieho koncertu roka, ktorý je autentic-
kým dôkazom toho, ako môže umenie a ciele-
ný rozvoj prirodzeného nadania pomôcť deťom 
z detských domovov a náhradných rodín posil-
ňovať ich rozvoj a zdravé sebavedomie. 
S radosťou konštatujem, že vďaka našim vý-
nimočným ľuďom, či už dobrovoľníkom alebo 
profesionálom a  odborným spolupracovní-
kom, sme napriek súčasnej zložitej situácii, 
v ktorej je menej peňazí, a zároveň oveľa viac 
ľudí, ktorí potrebujú pomôcť, dokázali naďalej 
rozvíjať po kvantitatívnej i kvalitatívnej strán-
ke všetky oblasti našej vzájomne sa dopĺňajú-
cej činnosti. 
Záverom mi dovoľte vyjadriť úprimné ocene-
nie a  poďakovanie všetkým, ktorí s  nami pri 
napĺňaní spoločného motta: aby každé dieťa 
malo rodinu - neúnavne spolupracujú, a  bez 
ktorých by sme nemohli robiť to, čo robíme, 
a neboli by sme tam, kde sme. Sú to všetci naši 
dobrovoľníci, zamestnanci, partneri, spolupra-
covníci, podporovatelia, zamestnanci štátnej 
a verejnej správy, mediálni partneri a sponzori 
– teda, všetci priatelia našich detí.

Prof. MUDr. Jozef Mikloško PhD.
predseda Spoločnosti Úsmev ako dar



Všetko pre rodinu a deti ...

Naše poslanie

Spoločnosť Úsmev ako dar sa od začiatku 
svojho vzniku, od roku 1982 snaží postupne 
napĺňať svoje hlavné motto:  
... aby každé dieťa malo rodinu.

Naša filozofia
Dieťa pre svoj harmonický a plný rozvoj 
od počatia až po dospelosť a všestranné 
naplnenie svojich potrieb potrebuje 
prostredie úplnej rodiny. 

Preto najvyšším záujmom dieťaťa je možnosť 
vyrastať vo vlastnej funkčnej rodine. 

Ak nemá dieťa takúto možnosť, je preňho 
najlepšie vyrastať u príbuzných. V prípade, že 
nie je reálna ani táto možnosť, môže vlastnú 
rodinu nahradiť náhradná rodina vo forme 
osvojenia alebo pestúnstva.

Ak sa nedarí nájsť ani náhradnú rodinu, 
môže dieťa vyrastať v zariadení, ktoré sa 
snaží nahradiť chýbajúcu biologickú či 
náhradnú rodinu v maximálnej možnej 
miere. 

Rodiny, ktoré sa ocitli v problémoch, ťažkej 
sociálnej či životnej situácii, náhradné 
rodiny a deti vyrastajúce v systéme ústavnej 
starostlivosti, potrebujú špeciálnu pomoc 
a ochranu i podporu celej spoločnosti.

Spoločnosť priateľov detí z detských 
domovov Úsmev ako dar pomáha takýmto 
rodinám, podporuje napĺňanie ich poslania. 
Naša činnosť a práca s rodinami a deťmi je 
založená na rozvoji rodičovských zručností, 
poznaní potrieb a pocitov i skúseností detí 
a ich bezpodmienečnom prijatí, rozvíjaní 
a spoznávaní i posilňovaní ich identity, ako aj 
na úcte k biologickej rodine detí. 

To všetko robíme v zmysle Deklarácie 
práv Dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa, 
schváleného Valným zhromaždením OSN 
dňa 20. novembra 1989, ako i pre ochranu 
rodiny a jej poslania v zmysle Charty práv 
rodiny. 

Naše hodnoty, ktoré vyznávame
Spoločnosť Úsmev ako dar uznáva, vyznáva 
a rešpektuje dôstojnosť každého človeka 
od jeho počatia. Sleduje pri svojom konaní 
a aktivitách vždy najvyšší záujem dieťaťa. 
Rodinu chápe ako prirodzené prostredie 
pre život dieťaťa, nezabúda však na význam 
širokej rodiny, rodinného prostredia. 
Snažíme sa prejavovať úctu k ľuďom, ktorí 
napĺňajú potreby dieťaťa, starajú sa o ne 
mimo biologickej rodiny. Šírime úctu ku 
každému členovi, aktivistovi, zamestnancovi. 
Rešpektujeme právo dieťaťa spolupracovať 
na rozhodnutiach, ktoré sa ho bytostne 
týkajú.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je: 

- Najstaršou a najväčšou dobrovoľníckou mimovládnou organizáciou 
registrovanou Ministerstvom vnútra SR, ktorá podporuje a pomáha deťom 
z detských domovov, náhradným rodinám a rodinám v kríze v rámci celého 
Slovenska.

- Občianskym združením s celoslovenskou pôsobnosťou.

- Partnerom pre tých, ktorí túžia budovať lepší svet aj prostredníctvom úplných 
rodín a harmonicky sa rozvíjajúcich detí i ich rodičov.

- Poskytovateľom sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva, registrovaná 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pod číslom 503/ 2000 – I/52.

- Poskytovateľom vybraných činností sociálno – právnej ochrany , registrovaným 
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pod číslom 12/ 2002 – I/ 52.4.

- Držiteľom akreditácie Ministerstva školstva SR pre vzdelávacie aktivity
výcvikového programu PRIDE, číslo: 1500/2514/2002/190/1.



Rok 2008 2009 2010

Detské 
domovy 4 188 4 152 4064

Počet detí v detských 
domovoch k 31.12. 
sledovaného roku:

Rok 2008 2009 2010

Počet 
detí v PR 598 815 994

Počet detí v profesionál-
nych rodinách k 31.12.  

sledovaného roku:
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Počet detí, ktorým bolo v rokoch 2009 a 2010 ukončené poskytovanie starostlivosti v zariade-
niach na výkon rozhodnutia súdu (DeD, krízové strediská, reedukačné zariadenia a pod.)  

z dôvodu sanácie rodinného prostredia dieťaťa a z dôvodu zverenia dieťaťa do náhradnej rodiny:

Počet detí zverených za jednotlivé roky do náhradných rodín - 2009 a 2010:

Rok
Ukončenie z dôvodu 

 sanácie rodinného prostredia dieťaťa
Ukončenie z dôvodu  

zverenia dieťaťa do náhradnej rodiny

2009 336 431

2010 347 374

Rok
Zverenie do 

predosvojiteľskej sta-
rostlivosti)

Náhradná osobná 
starostlivosť 

(najmä príbuzní)

Pestúnska 
starostlivosť

Poručníctvo Spolu

2009 287 1087 283 209 1 866

2010 297 1080 281 200 1 858

Počet profesionálnych rodín 
k 31.12. sledovaného roku:

Rok 2008 2009 2010

Počet 
profesionálnych 
rodín (PR)

362 483 558

Zdroj: MPSVaR SR



Pobočka / Počet 
klientov

BA TT NR BB DK PD KE Sumár

Vrátenie dieťaťa  
do BIO rodiny

5 0 3 0 2 3 11 24

Zabránenie 
vyňatia z rodiny

5 10 3 14 6 5 29 72

Sumár klientov  
za pobočku

10 10 6 14 8 8 40 96

Ako pomáhame rodinám a klientom?

Pomáhame rodinám, aby ich deti 
nešli do detského domova ...
Snažíme sa svojou činnosťou a aktivitami po-
máhať rodinám ešte skôr, ako začnú zlyhávať, 
aby sme predišli hrozbe vyňatia dieťaťa z rodi-
ny do detského domova. Pomoc biologickým 
rodinám poskytujeme vo forme sociálneho 
poradenstva,  prostredníctvom dlhodobého 
sprevádzania a podpory, ďalej vo forme finan-
čnej i materiálnej pomoci. 

Terénna sociálna práca
Sociálni pracovníci organizácie Úsmev ako dar 
pomáhajú pri rôznorodých problémoch rodín 
(výchovné problémy s deťmi, bytové, finančné, 

problémy pri hľadaní zamestnania, podávanie 
návrhov na zrušenie ústavnej starostlivosti nad 
maloletými deťmi.) Práca s  rodinami zahŕňa 
všetky fázy sociálnej práce: od vyhľadávania, 
cez diagnostiku, plánovanie, realizáciu plánu, 
následné dlhodobé sprevádzanie rodín. Po-
máhali sme rodičom aj pri výchove (išlo najmä 
o  rodiny, ktoré s  deťmi zažívajú problémové 
správanie), pomáhali sme im hľadať správne 
spôsoby komunikácie s deťmi, optimálne mo-
dely výchovy. Našim sociálnym pracovníkom sa 
podarilo pomôcť a zabrániť umiestneniu viace-
rých detí v detských domovoch. 

Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3

Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3

Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3

Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3

Vyhodnotenie niečoho za rok 2010

V roku 2010 sa nám poda-

rilo vrátiť do biologickej 

rodiny 24 detí a 72 detí 

vďaka našej pomoci osta-

lo vo svojich rodinách.

Pobočka / Počet 
klientov

BA TT NR BB DK PD KE Sumár

Poradenstvo 56 121 21 17 83 42 66 406

Materiálna pomoc 
/ Finančná pomoc

17 18 15 61 84 23 90 308

Počet rodín, ktorým sme poskytli poradenstvo  

alebo materiálnu / finančnú pomoc:
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Dvadsaťpäťročná Veronika Radičová vyrástla 
v detskom domove. Žije v Handlovej, v kolónii a dnes 
je už maminou dvoch detí – štvorročných dvojičiek 
– bračekov. Úsmev ako dar spoznala v trinástich 
rokoch vďaka „anjelskej činnosti.“ Prievidzská 
pobočka organizácie Úsmev ako dar ju aktívne 
sprevádza životom od osemnástich rokov, pomohla 
jej počas tehotenstva i neskôr s vybavovaním 
dokladov na rôznych úradoch, plienkami a s 
rozvojom rodičovských zručností. Veronika je 
starostlivá mamina, ktorá s partnerom vychováva 
vydarené dvojičky a je aj zručná krajčírka. Úsmeváci 
sú jej oporou, a jej rodine pomáhajú materiálne, keď 
treba i finančne a zdravotne. 

Janka Kocanová, predsedníčka prievidzskej 
pobočky Úsmevu ako dar: „Ku každému klientovi 
pristupujeme citlivo a s veľkou dávkou pokory. 
Každý úspešne vyriešený prípad klienta je pre nás 
malým veľkým víťazstvom a zadosťučinením v našej 
práci. Naším cieľom je naviesť ich na správnu cestu 
a podať im pomocnú ruku v zložitých situáciách. 
Práca s klientom nás učí pochopeniu, porozumeniu 
a empatívnemu prístupu - aj to sú hodnoty, ktoré si 
musíme vryť nielen do pamäti, ale aj do nás samých. 
Len tak môžeme byť naším klientom nápomocní.“ 

Veronika 
– v hornom rade 
druhá sprava, pod ňou 
Jana Kocanová, celkom vľavo 
Mária Melicherčíková (terénna  
pracovníčka), spolu s „úsme-
váckou rodinou“  
z Prievidze.



Akreditované činnosti 
Na základe našich akreditácií sme počas roka 2010 realizovali po celom Slovensku výzvy pre 
Úrady práce, soc. vecí a rodiny:

Pomáhame rodinám, aby ich deti 
nešli do detského domova ...

Typ akreditovanej činnosti Mesto / Pobočka

Výchovný skupinový program pre deti s problémovým správaním alebo poruchami správania Nové Mesto nad Váhom/Prievidza

Sanácia rodinného prostredia Bratislava / Bratislava

Sociálne poradenstvo a iné metódy sociálnej práce zamerané na pomoc pri naplnení účelu NRS Košice / Košice

Sanácia rodinného prostredia Trnava / Trnava

Zabezpečenie účelu výchovného alebo sociálneho programu Dolný Kubín /  
Dolný Kubín

Program na sanáciu rodinného prostredia, z ktorého hrozí vyňatie dieťaťa, alebo z ktorého bolo dieťa na 
základe súdu vyňaté a podpora rodinného prostredia po zrušenie ústavnej starostlivosti

Dolný Kubín /  
Dolný Kubín

Zabezpečenie účelu výchovného alebo sociálneho programu Dolný Kubín /  
Dolný Kubín

Odborné metódy práce s maloletými matkami zamerané na prispôsobenie sa novej situácii  
v prirodzenom prostredí

Dolný Kubín /  
Dolný Kubín

Zabezpečenie účelu výchovno-sociálneho programu 4 deťom, ktorým bolo uložené a k 31.12.2010 Liptovský Mikuláš / Dolný Kubín

Realizácia sociálnych programov zameraných na pomoc pri riešení výchovných problémov detí,  
pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately Banská Bystrica / Banská Bystrica

Rodinné skupinové konferencie
Rodinná skupinová konferencia (ďalej RSK) 
je stretnutie širokej rodiny, na ktorom si ro-
dina sama tvorí plán a prijíma rozhodnutia 
pre vyriešenie problémov rodiny. Je to uni-
kátna forma sociálnej práce s rodinou, ktorá 
má za úlohu udržať rodinu pokope a zabrániť 
tak vyňatiu dieťaťa z rodiny. 
Úsmev ako dar je v súčasnosti jediným sub-
jektom na Slovensku, ktorý používa tento 
model práce s rodinou. 
Pre rozšírenie implementácie tohto modelu 
práce s rodinou v SR sme v roku 2010 posil-
ňovali personálne kapacity, zvyšovali počet 
RSK, metodicky viedli a supervízovali koordi-
nátorov a sieťovali subjekty pracujúcich s ro-
dinami v kríze.

Projekt zvyšujúci participáciu na riešení 
sociálnej inklúzie ohrozených osôb
V roku 2010 sme realizovali projekt nazvaný 
Zvýšenie participácie na riešení sociálnej 
inklúzie ohrozených osôb. 
Počas realizácie projektu bola rodine posky-
tovaná pomoc a  podpora za účelom navr-
hnutia a vytvorenia vlastného plánu riešenia 
problému za pomoci a podpory širokej rodiny 
a  odborníkov. Počas projektu sa zrealizova-
lo 24 Rodinných skupinových konferencií na 
celom Slovensku. Do projektu bolo zapoje-
ných 216 osôb (84 mužov, 132 žien), z  toho 
148 osôb znevýhodnených. Zlepšenie kvality 
života zaznamenali členovia každej rodiny, aj 
širšia rodina, zapojená do procesu na hodno-
tiacich stretnutiach, ktoré sa konali mesiac 
po uskutočnenej RSK. 
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Letný tábor v Poľnom Kesove.  
Dole: súrodenecký tábor  
v Záhorskej Bystrici



Pripravujeme náhradných 
rodičov pre prijatie detí 
z detského domova ...

V zariadeniach ústavnej starostlivosti – v det-
ských domovoch na Slovensku je stále vyše 
5000 detí. Ich umiestňovaním do náhradných 
rodín im pomáhame prežiť život v harmonic-
kom rodinnom prostredí. V minulom roku sme 
takto v  náhradných rodinách umiestnili 124 
detí.

Vzdelávame náhradných rodičov
Náhradných rodičov, ktorí chcú poskytnúť do-
mov opusteným deťom sprevádzame celým 
procesom osvojenia si dieťaťa. Súčasťou toh-
to procesu je veľmi dôležitá príprava. Úsmev 
ako dar vlastní licenciu na unikátny výcvikový 
program PRIDE. Ten poskytuje tréningové vý-
cviky pre náhradných rodičov, vychovávate-
ľov v  detských domovoch i  iných odborníkov 
a v budúcnosti ho chce organizácia viac rozší-
riť aj medzi biologickými rodičmi. 

Ako prebieha výcvikový program PRIDE:
Výcvik trvá tri mesiace, v rámci ktorých sa 
záujemci stretávajú raz týždenne. 
Súčasťou programu sú skupinové i  indivi-
duálne konzultácie, riešenie rôznych mode-
lových situácií, ktoré súvisia s  témami, ako 
napr. vývin dieťaťa, životné straty, pripútanie 
sa, práca s biologickou rodinou dieťaťa, vzťa-
hy v rodine atď. 

Sprevádzame náhradné rodiny
Na program PRIDE nepriamo nadväzujú aj 
stretávania rodičov v  tzv. Svojpomocných 
skupinách alebo v  Kluboch náhradných ro-
dín. Tie fungujú v Trnave, Senici, Košiciach, 
Dolnom Kubíne a v Prievidzi. Tieto kluby sú 
ideálnym miestom na vymieňanie si skú-
seností a  poznatkov o  danej problematike. 
V rámci stretnutí sa o deti prítomných rodi-
čov starajú i naši dobrovoľníci. Viac o kluboch 
nájdete na www.usmev.sk 

Umiestnenie detí do náhradných foriem starostlivosti:
Pobočka / Počet klientov BA TT NR BB DK PD KE Sumár

Adopcia, osvojenie 2 3 0 0 0 4 4 13

Pestúnska starostlivosť 2 0 2 1 3 5 7 20

Náhradná osobná starostlivosť 2 3 11 0 1 4 0 21

Profesionálne rodičovstvo  
(forma ústavnej starostlivosti) 0 17 8 19 4 1 21 70

V roku 2010 sa programu PRIDE zúčastnilo:
Pobočka BA TT NR BB DK PD KE PO Sumár

Počet výcvikov 5 2 1 2 5 2 3 2 22

Počet náhradných rodičov 51 0 0 0 12 13 14 6 96

Počet odborníkov 0 0 14 8 25 0 0 0 47

Počet dobrovoľníkov 0 0 0 0 6 4 0 0 10

Počet profesionálnych rodičov 19 16 0 11 5 11 22 0 84

Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3

Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3

Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3

Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3

V roku 2010 sme 

pripravili 96 náhradných 

rodičov pre prijatie 

dieťaťa do svojej rodiny.
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Manželia Žaneta a Ľuboš Repickí desať rokov čakali na 
vlastné deti. Keď neprichádzali, rozhodli sa poskytnúť 
domov deťom opusteným svojimi rodičmi a tak dnes 
vychovávajú Lenku (6), Tamarku (3), Jarka (11), Eriku 
(10), Milana (14) a Patrika (15). Prvým dieťaťom v rodine 
bola Lenka, ktorá má dnes tri roky. „Osvojili sme si 
ju z detského domova v Bratislave, keď mala 18 
mesiacov. Keď som ju prvýkrát videla ostrihanú na 
chlapčiatko, usmrkanú v kúte, najprv som si položila 
otázku: čo Ty len s týmto dieťaťom budeš robiť? Ale 
manželovi hneď zasvietili oči a bolo rozhodnuté,“ 
vyznáva sa pani Žaneta. Ďalšie dievčatko – Tamarku- 
majú v pestúnskej starostlivosti a do rodiny ju prijali, 
keď mala pol roka. Pôvodne si mysleli, že týmto sa ich 
počet detí v rodine „stabilizoval“. Keď sa však zapojili 
do programu PRIDE, prijali v rámci profi rodičovstva 
ešte päť starších deťúreniec. Manželia Repickí: „Chceli 
sme pomôcť aj väčšej súrodeneckej skupine detí, preto 
štyri naše deti sú z detského domova zo Spišského 
Štiavnika. Veľmi mi v tom pomohol výcvik v programe 
PRIDE, ktorý nám doslova otvoril oči, ukázal nám, 
čo sme vo výchove robili zle, poučil nás, že každé dieťa 
má svoju identitu,“ zaspomínala si pani Žaneta. 

Manželia z Prešova to však nepovažujú za nič 
výnimočné, aj keď sa po získaní detí do svojej 
starostlivosti museli zriecť niektorých výhod, ktoré 
dovtedy mali a prešli si neľahkými skúškami. „Som 
nesmierne hrdá na naše deti, lebo nekradnú, 
nedrogujú, a vedieme ich k tomu, aby raz, keď budú 
mať svoje rodiny, viedli slušný život,“ prezradila 
pani Žaneta, povolaním učiteľka v umeleckej škole. 
Jej manžel, gréckokatolícky kňaz priznal, že za 
najnáročnejšiu misiu v rodine považuje zvládanie 
rozličných pováh a mentalít detí. 

 Jolana z Banskej Bystrice, náhradná mama, 
riaditeľka programu PRIDE z Banskej Bystrice:
„Keď som sa naučila spoznať straty mojej náhradnej 
dcéry, keď sme sa ich naučili pomenovať, keď sme 
našli ľudí, ktorí jej v tom boli ochotní pomôcť a keď sme 
boli trpezliví, tak sa v mnohých ohľadoch zmenilo jej 
správanie. Keď sme ju dostali do starostlivosti, bola 
záškoláčka, každý hovoril, že z nej nič nebude, bolo 
to dieťa bezdomovcov. Dnes má maturitu. Zvládnuť to 
celé, ten šťastný koniec mojej náhradnej starostlivosti 
– v tom mi určite pomohol program PRIDE.“

Manželia Žaneta a Ľuboš Repickí



Pomáhame mladým dospelým 
po odchode z detského domova
Program SOS
Zahŕňa prípravu mladých ľudí na odchod 
z detského domova a tiež podporu tým, ktorí 
potrebujú pomoc pri adaptácii v reálnom ži-
vote nasledovnými formami:

Prevencia – stretnutia našich dobrovoľníkov 
s  deťmi v detských domovoch, organizova-
nie vzdelávacích aktivít. 

Konkrétna pomoc – každoročne stúpa počet 
mladých dospelých, ktorí potrebujú pomoc 
a poradenstvo po odchode z DeD. Ide najmä 
o hľadanie práce, ubytovania, poskytnutie 
sociálneho poradenstva či pracovnej asis-
tencie. 

Naša sociálna výpomoc mladým dospelým
Zahŕňa vybavenie práce, bývania, zakúpenie 
stravy podľa potreby, zdravotné vyšetrenia, 
vstupné lekárske prehliadky, cestovné, po-
moc slobodným matkám s deťmi, mladým 
rodinám s deťmi.

Kde pomoc realizujeme
Pomoc pre mladých dospelých poskytujeme 
priamo na našich pobočkách. Okrem pobo-
čiek sa nám v spolupráci s inými subjektmi 
podarilo vytvoriť aj krízové centrá pre mla-
dých dospelých – v  Domovskom vzdeláva-
com centre v Dunajskej Lužnej, v Centre pre 
rodinu v Dolnom Kubíne a v Centre pre ob-
novu rodiny v Košiciach. V príprave je ďalšie 
centrum v Prešove.

Prečo vznikol SOS program a prečo pomá-
hame mladým dospelým
Mladí dospelí sú najzraniteľnejšiou skupi-
nou mladých ľudí. Pokiaľ ide o ich vzdelanie, 
prevažuje učňovské a maturitné (s prevahou 
SOU). Iba veľmi malé percento „domovákov“ 
má VŠ vzdelanie – so zameraním prevažne 
na sociálnu prácu. Mnohí pre nedostatok 
vôľových vlastností aj pri vytvorení študij-
ných podmienok (finančná podpora, štipen-
diá) prerušia alebo nedokončia štúdium. 
Pri hľadaní práce a  uplatnenia sú v  dneš-
nej krízovej dobe častokrát diskriminova-
ní. Potrebujú odporúčania, oporu a  záruku 
človeka, ktorý za nimi stojí. Často sú pre-
pustení skôr, ako si osvoja pracovné návyky 
a dlhodobý vzťah k práci. Podobné problémy 
zažívajú mladí dospelí z DeD aj pri hľadaní 
ubytovania.

Vrámci programu SOS nám pomáha bez-
platná telefónna Linka pre budúcnosť 
0800 800 123 od spoločnosti Slovak Telekom 
a.s., ktorá je určená práve pre pomoc deťom 
z detských domovov a mladých dospelých.
Na druhom konci linky pracuje naša pani 
Danka Müllerová, ktorá obetavo pomáha 
každému, kto o jej pomoc stojí.

Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3

Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3

Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3

Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3

Počas roka 2010 poskytli 

naše regionálne pobočky 

a centrála SPDDD Úsme-

vu ako dar pomoc a pora-

denstvo mladým dospe-

lým v 985 prípadoch. 

 SOS program, počet prípadov pomoci:
Pobočka BA TT NR BB DK PD KE PO Sumár

SOS program 402 25 38 124 5 40 209 142 985
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Martin Sedlák: Bývalý „domovák“ pochádza z ôsmich 
súrodencov . Nemali žiaľ šťastie vyrastať spolu  v bio-
logickej rodine. Prešli si neľahkými skúškami. „Ja 
som mal asi veľké šťastie, lebo Úsmev ako dar mi 
pomohol nájsť prácu a ubytovanie. Podchytil ma 
Rado Dráb a vďaka nemu a Úsmevu nie som dnes 
v base, ale idem v živote normálnou cestou. Najprv 

som ešte v detskom domove brigádoval, potom som 
si zarábal už ako mladý dospelý na cestných prá-
cach. Dnes som zamestnancom Úsmevu ako dar – 
košickej pobočky, starám sa o materiálno-technické 
zabezpečenie organizácie. Mám malý byt, priateľku 
a ďakujem celému Úsmevu za všetko, čo mi dáva.“

 Mgr. Katarína Mrázová, so-
ciálna pracovníčka: „Do našej 
regionálnej pobočky Úsmevu 
ako dar Košice prichádza-
jú  „čerství“ mladí dospelí 
z detských domovov resp. mladí 
ľudia, ktorí sa už stihli zoznámiť 
s civilným životom, rok – dva ako 
tak preplávali bez cudzej pomo-
ci, resp. ich prichýlili biologickí 
rodičia, či príbuzní. No určité 
problémy ich prinútili spomí-
nanú pomoc vyhľadať až teraz. 
Začínajú sa nám objavovať aj 
rodiny mladých dospelých. Naj-
častejšie prichádzajú s prosbou 
o pomoc pri nájdení vhodného 
a cenovo dostupného bývania, 

vybavovaní dávok v hmotnej nú-
dzi, do času, kým sa im nepodarí 
i za našej pomoci zamestnať 
sa. Pomáhame i pri vybavovaní 
úradných dokladov, sprostred-
kovaní zdravotnej starostlivosti a 
pomoci pri ukončení vzdelania. 
Občas vypomôžeme aj finančnou 
pôžičkou. Nie je nič krajšie, ako 
byť tým, kto nasmeruje mladé-
ho človeka na správnu životnú 
cestu. Pre mňa je pozitívom, ak 
sa naším deckám darí, majú 
stále zamestnanie, ktoré si vedia 
udržať, majú bývanie a pomaly 
si vytvárajú partnerské vzťahy, 
niektorí pokračujú v štúdiu na 
vysokej škole.“

Rodina súrodencov Sedlákovcov 
a Rado Dráb (úplne vpravo)



Pomáhame deťom  
v detských domovoch ...
Anjelský program
Je jedným z pilierov našej Spoločnosti. Ide 
o dlhodobý rozvojový dobrovoľnícky program 
zameraný predovšetkým na prácu s  deťmi 
a mládežou v detských domovoch a náhrad-
ných rodinách, ale  tiež s  deťmi z biologic-
kých rodín, ktoré sa ocitli v kríze. 
Anjelský program je efektívnym nástrojom 
na prevenciu sociálno-patologických javov 
u   ohrozenej skupiny detí a  mládeže. Vďa-
ka nemu pomáhame deťom zmysluplne 
tráviť voľný čas, vedieme ich k  aktívnemu 
zdravému spôsobu života vlastným príkla-
dom, podporujeme napĺňanie ich sociálnych 
potrieb, schopnosť budovať vzťahy, komuni-
kovať, riešiť problémy, posilňovať ich vôľu, 
snahu, motiváciu a vytrvalosť na ceste k do-
sahovaniu vytýčených cieľov. Súčasťou prog-
ramu sú aj víkendové pobyty a tábory mimo 
zariadenia, ktoré majú menší rodinný cha-
rakter. Takéto podujatia slúžia na prehĺbe-
nie vzťahov medzi deťmi a  dobrovoľníkmi, 
ale aj medzi deťmi samotnými. 

Náš Dobrovoľník - Anjel nenahrádza rodi-
čov, ale v  živote dieťaťa zohráva podpornú 
rolu. Je jeho veľkým kamarátom, dôverní-
kom, oporou, radcom. Pomáha mu v  ťaž-
kých chvíľach, pri dôležitých rozhodnutiach, 
no teší sa s ním pri radostných udalostiach.

Anjelská akadémia
Dôležitým prvkom Anjelského programu je 
akreditované vzdelávanie pre dobrovoľníkov 
dlhodobo pracujúcich s deťmi v konkrétnych 
detských domovoch, náhradných rodinách. 
V   tabuľke uvádzame sumárne počty akcií 
a účastníkov za jednotlivé regionálne poboč-
ky v roku 2010.

Detské práva
Zameriavame sa na prevenciu a zvyšovanie práv-
neho vedomia detí najmä cez detské rozvojové 
programy (letné tábory, lyžovačky) a prostred-
níctvom realizácie anjelského programu. Cieľom 
našej činnosti je  ochrana, podpora a realizácia 

práv detí, ako aj prevencia porušovania práv detí 
a pomoc deťom v konkrétnych situáciách. 
V roku 2010 sme zaznamenali znížený počet pod-
netov, týkajúcich sa fyzického týrania, šikanova-
nia a sexuálneho zneužívania detí v detských do-
movoch, situácia sa výrazne zlepšila. 

Prehľad činností našich Anjelských tímov v regiónoch:

Druh činnosti / počet 
účastníkov BA TT NR BB DK PD KE PO Sumár

Jednodňové aktivity 142 / 
1697

121 / 
1601

76 / 
1389

69 / 
1052

131 / 
1021

81 / 
1059

78 / 
1243

23 / 
309 721 / 9171

Pobytové podujatia 9 / 
174 1 / 11 3 / 96 3 / 55 2 / 35 2 / 43 10 

/216 0 30 / 570

Viacdňové aktivity 3 / 29 2 / 62 3 / 34 9 / 76 4 / 44 4 / 78 2 / 52 0 27 / 375

Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3

Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3

Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3

Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3

Pre naše deti v detských 

domovoch sme v roku 

2010 zorganizovali 721 

jednodňových podujatí.
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Daniela Ficová, usmievavá dobrovoľníčka Úsmevu, študuje na 
Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi. Má 19 rokov a tretí rok 
je dobrovoľníčkou organizácie Úsmev ako dar. „Je to moja srdcová 
záležitosť. Ako malé deti sme doma vždy na Vianoce spolu so 
starými rodičmi sledovali televízny benefičný koncert Úsmev ako 
dar. Vtedy som si povedala, že keď budem veľká, aj ja chcem byť 
dobrovoľníčkou,“ vyznala sa. Sen sa jej splnil, keď na gymnázium, 
ktoré navštevuje, zavítali dobrovoľníčky Úsmevu a robili nový nábor 
dobrovoľníkov. Po ich návšteve sama navštívila prievidzskú pobočku 
organizácie. Odvtedy navštevuje detský domov v Handlovej, venuje sa 
„domovákom“ v táboroch. „Je až dojemné, keď sa ma dieťa v tábore 
opýta, či by som si ho nemohla zobrať domov. Ako študentka si to 
nemôžem dovoliť, ale veľmi rada mu budem oporou a priateľkou. 
A takisto sú pre mňa krásne chvíle napríklad na zbierkach, dostávam 
rýchlu spätnú väzbu a  pozitívne reakcie,“ prezradila Daniela. Možnosť 
spolupracovať s Úsmevom ako dar považuje za užitočne strávený 
čas, pocit naplnenia. „Spoznala som ľudí, ktorí vyznávajú podobné 
životné hodnoty a nie je im ľahostajný život detičiek v  domovoch. 
Aj z hľadiska odbornosti som získala mnoho skúseností. Mám 
absolvované i školenie v rámci Anjelskej akadémie, ktoré mi pomohlo 
pri práci s deťmi a vnútorne ma obohatilo. Úsmev mi ponúka 
možnosť prejaviť svoju iniciatívu, tvorivosť, ponúka možnosti pre 
môj ďalší osobnostný rast. Mám tak nezabudnuteľné zážitky, nových 
priateľov,“ hovorí Daniela. Pomáhať a konať dobro je jej životná filozofia. 
„Dobrovoľníctvo je môj životný štýl,“ presvedčivo dodáva Daniela.

Letný tábor v Terchovej



Štipendijný program –  
Fond Pipi Dlhej Pančuchy 
Deti z detských domovov majú sťažený prí-
stup k vzdelaniu. Zvýšiť ich šance pomáha 
práve štipendium poskytované z Fondu Pipi 
Dlhej Pančuchy. Úsmev ako dar ním pod-
poruje študentov stredných i vysokých škôl. 
Medzi štipendistami sú deti z detských do-
movov, náhradných rodín i mladí dospelí, 
ktorí po dovŕšení 18 rokov žijú ďalej v det-
ských domovoch alebo v krízových centrách. 
Toto štipendium im pomáha uhradiť náklady 
na cestovné do školy, na stravu, na školské 
pomôcky a odbornú literatúru. Štipendisti 

študujú na vysokých školách naj-
mä také odbory, akými sú 
sociálna práca, sociálna 
pedagogika či učiteľstvo, 
na stredných školách zase 
odbory ako kuchár, masér, 
kaderníčka, stolár či sociál-
no-výchovný pracovník.
Väčšina štipendistov sa vo 
svojom voľnom čase venu-
je práve deťom v detských 

domovoch a krízových centrách. Stávajú 
sa ich Anjelmi a našimi dobrovoľníkmi.
Ďakujeme partnerovi štipendijného progra-
mu – Nadácii Slovenskej sporiteľne.

Spájanie súrodencov v projekte  
Úsmev svätého Mikuláša
Projekt Úsmev svätého Mikuláša funguje už 
12 rokov. Bol založený 6. decembra 1998 na 
benefičnom koncerte Úsmev ako dar a jeho 
hlavným cieľom je spájanie a kontaktovanie 
súrodencov, ktorí žijú v  odlišných zariade-
niach náhradnej starostlivosti. Iniciatíva 
reaguje na požiadavky súrodencov, ktorí sa 
chcú stretnúť, prípadne si hľadajú nezná-
meho brata či sestru. V roku 2010 sme zor-
ganizovali 3 súrodenecké pobyty pre 60 detí. 

Nakoľko neustále narastá počet detí, kto-
ré hľadajú stratených súrodencov, založi-
li sme pred tromi rokmi centrum spájania 
súrodencov, ktoré pomáha túto oblasť práce 
zefektívniť. Tútorkami tohto centra sa stali 
známe osobnosti Katarína Brychtová a  Bi-
biana Ondrejková. 

Od roku 2009 sa zameriavame aj na oblasť 
prevencie – zabraňovaniu rozdeľovania sú-
rodeneckých skupín pri umiestňovaní do 
náhradnej starostlivosti. V  tejto súvislosti 
sme uvítali novelu zákona 305/2005 Z. z. 

Pomáhame deťom  
v detských domovoch ...
Najmilší koncert roka
Celoslovenská prehliadka detských vystú-
pení, ktorej predchádza 7 regionálnych kôl. 
Podujatie dáva deťom priestor na prezentá-
ciu svojho talentu v rôznych oblastiach, ako 
je spev, hra na hudobný nástroj, dramatická 
tvorba či scénický tanec. 

Okrúhle 20. výročie celoslovenskej prehliad-
ky Najmilšieho koncertu roka 2010 sa kona-
lo v Slovenskom národnom divadle 18. mája 
2010 a zúčastnilo sa jej 85 detí.

Koncert bol odvysielaný Slovenskou televízi-
ou 2. júna 2010 na Dvojke. Okrem hostí v sále 
boli hosťami koncertu aj známe osobnosti 
umeleckého sveta, ktoré sú motiváciou pre 
ďalší rozvoj talentu našich detí. Jubilejné 20. 
výročie Najmilšieho koncertu roka v SND 

prišli podporiť bez nároku na honorár mo-
derátori Iveta Malachovská, Roman Juráško, 
Andrej Bičan, Adela Banášová, Matej Cifra 
– Sajfa, Katka Brychtová, Patrícia Garajová, 
Petra Bernasovská, Roman Pomajbo, Štefan 
Skrúcaný, Oľga Záblacká, Old School Brot-
hers, Robo Grigorov, Baletné štúdio Magda-
lény Thierovej. Deti a detské domovy, ktoré sa 
do podujatia zapojili, získavali diplomy.

NKR Prešov – 9. mája, Divadlo Jonáša Zá-
borského  /  NKR Košice – 11. apríla, Dom 
umenia  /  NKR Prievidza, 10. apríla, Mest-
ské kultúrne stredisko  /  NKR Dolný Kubín 
– 17. apríla, Bábkové Divadlo, Žilina  /  NKR 
Trnava – 18. apríla, Aula Prof. Cabelku  /  
NKR Nitra – 25. apríla, Staré divadlo  /  NKR 
Banská Bystrica – 2. mája, PKO EKC

Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3

V školskom roku 2010/2011 bolo podpo-rených prostredníctvom štipendijného programu 43 študentov.



Úspešný príklad práce s deťmi v Nitre
Nitrianska pobočka organizácie Úsmev ako dar 
pomáha viacerým nadaným deťom v detských  
domovoch hradením ich hodín v základných  
umeleckých školách. Veľa šikovných talentov  
objavila zvlášť medzi rómskymi deťmi. 

Janko Herák vyrastal v Detskom 
domove Žitavce. Nadaný mladý 
muž je jednou z tvárí Najmilších 
koncertov roka, na ktorých kaž-
dý rok vystupuje a svojím spe-
vom obohacuje publikum. Práve 
vďaka finančnej pomoci orga-
nizácie Úsmev ako dar, ktorá 
mu šesť rokov hradila finančné 
náklady spojené s výukou spevu 
a hry na klavíri na Základnej 
umeleckej škole vo Vrábľoch, 
mohol rozvinúť svoj umelecký 
talent. V súčasnosti študuje so-
ciálnu prácu na Vysokej škole 
zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety v Bratislave a záro-
veň pracuje pre Úsmev. „Cestu 
k tomuto umeniu mi pomohol 

naštartovať vychovávateľ z det-
ského domova, gitarista pán 
Bárta, a na „zuške“ ma viedla 
pani Gabika Šimková, známa 
zo skupiny Close Harmony 
Friends. Na výuku som chodil 
dvakrát týždenne, pomohlo mi 
to aj zmysluplne využiť voľný 
čas, no a dnes ma spev živí,“ 
prezradil nám temperamentný 
Janko, ktorý vrábeľskú „zušku“ 
úspešne reprezentoval aj na 
niekoľkých slovenských i medzi-
národných speváckych súťažiach. 
Okrem toho pracuje v súčasnosti 
v Úsmeve ako dar v Bratislave 
a venuje sa detským táborom a 
fundraisingu.
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Najmilší koncert roka.  
Na celoslovenských kolách vystúpilo 
viac ako 1500 detí.



Všetko pod jednou strechou, 
alebo na čo sme hrdí ...
DORKA – Centrum pre obnovu 
rodiny v Košiciach 

Centrum DORKA so sídlom na Hemerkovej 
ul. 28 v Košiciach,  je unikátne zariadenie, 
ktoré umožňuje prijať rodinu ako celok. Pra-
cuje so širšou rodinou a komplexne rieši jej 
sociálnu situáciu. Zároveň pomáha deťom, 
u ktorých bol ohrozený ich vývin a zdravie a 
museli byť vyňaté z biologickej rodiny. 
Projekt je najväčším spoločným projektom 
Nadácie DeDo – Solidarita s  deťmi z  det-
ských domovov a  Spoločnosti Úsmev ako 
dar.

Zariadenie núdzového bývania má kapa-
citu 48 klientov v dvanástich bytových jed-
notkách. Poskytuje služby: pomoc týraným 
ženám, osamelému rodičovi, alebo rodičom 
s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytova-
nie, príp. nemôžu z vážnych dôvodov užívať 
bývanie.  

Domov na pol ceste s kapacitou 16 klientov 
poskytuje služby pre mladých dospelých po 
ukončení pobytu v ústavnej starostlivosti. 
Útulok má kapacitu pre 4 klientov a služby 
poskytuje najmä mladým dospelým, ktorí 
nemajú zabezpečené nevyhnutné podmien-
ky na uspokojenie základných životných pot-
rieb a ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie. 
Krízové stredisko má dve časti – internú 
a  sieť profesionálnych rodín. V  Košiciach 
má kapacitu 30 detí (z toho 20 detí v profe-
sionálnych rodinách), v detašovanom praco-
visku v Rožňave (sídli na Nám. baníkov 28) 
je 10 detí.  
V  centre Dorka prebiehajú aj viaceré dob-
rovoľnícke programy určené pre deti žijúce 
v centre (Klub domácich úloh, Klub pre ma-
ličkých a špecializovaný dobrovoľnícky prog-
ram Mentoring.)

Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3

Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3

Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3

Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3

Dorka poskytla v roku 

2010 pomoc 24 rodinám 

s deťmi v nepriaznivej ži-

votnej situácii 51 mladým 

dospelým a 63 deťom, 

ktoré boli umiestnené 

v krízovom stredisku.
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Na Slovensku sme jediné  cen-
trum, ktoré  spolu zastrešuje 
štyri zariadenia. Vytvorili sme 
domov pre matky, ktoré sa 
opäť môžu starať o  deti, pre-
chodne umiestnené v detskom 
domove. Celé rodiny, predtým 
odlúčené pobytom v  rôznych 
zariadeniach, môžu byť v  na-
šom centre opäť spolu. Mladí 
dospelí, ktorí ukončili pobyt v  
detskom domove, dostali prí-
ležitosť overiť si svoju spôsobi-
losť, niesť zodpovednosť za svoj 
život, vytvárať si zdroje pre úpl-
ne osamostatnenie sa.  Deťom, 
o  ktoré sa nemôžu postarať 
vlastní rodičia, poskytujeme 
rodinné zázemie  v  profe- 
sionálnych rodinách  

a v náhradných rodinách. Svoju 
prácu ja aj moji spolupracovníci 
robíme radi, pretože má zmy-
sel, má cieľ. Ďakujeme hlavným 
zriaďovateľom – Nadácii DEDO 
– menovite Márii a Jozefovi Ondá-
šovcom, ktorí svoju víziu účinnej 
pomoci rodinám v  kríze, mladým 
ľuďom a  deťom zhmotnili do vy-
budovania centra Dorka.“

Ing. Jolana Šuleková, riaditeľka Dorka, n.o.: „Naše logo – náš malý domček charakterizuje naše centrum 
Dorka ako domov, ktorý treba budovať, zariaďovať a zútulňovať tak, aby každý, kto žije pod jeho strechou, mal 
pocit bezpečia.“ 

Dorka Dorka

Centrum Dorka. Vľavo dole detské 
ihrisko a kaplnka Centra.
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Centrum MAK v Trnave
Stredisko pre deti a rodiny z nízkopodnetné-
ho prostredia na Coburgovej ulici v Trnave 
- centrum MAK sa nachádza v komunite so 
sociálne znevýhodnenými, prevažne róm-
skymi rodinami. Miestnosti centra slúžia na 
poskytovanie sociálneho poradenstva pre 
rodičov, nízkoprahovú činnosť pre žiakov 
od 7 rokov a detské centrum pre deti do 6 
rokov. Cieľom jednotlivých aktivít je najmä 
pripraviť deti na školskú dochádzku a pros-
tredníctvom záujmových činností rozvíjať 
ich sebapoznanie, tvorivosť, jemnú i hrubú 
motoriku, slovnú zásobu a ďalšie znalosti. 
Medzi priority centra patrí aj terénna sociál-
na práca. V priebehu roka 2010 intenzívne 
prebiehala terénna sociálna práca s 50 ro-
dinami z Coburgovej ulice (celkove im bolo 
poskytnuté poradenstvo 592 krát). V rámci 
programu Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny v Trnave sa pokračovalo v sanácii s 
dvoma rodinami z tejto lokality. Nízkopraho-
vé aktivity s dobrovoľníkmi a s deťmi prebie-
hali aj priamo v teréne - na ulici.  

Centrum pre rodinu v Dolnom Kubíne
V  priestoroch Centra pre rodinu  zriadil 
Úsmev ako dar ešte v roku 2009 Nízkopra-
hový klub pre deti a mládež. Cieľom  klubu 
bolo vytvoriť priestor pre všetkých mla-
dých ľudí z mesta Dolný Kubín, aby mohli 
hodnotne, zdravo a duchaplne využiť voľný 
čas a   nájsť pomoc pri ich každodenných 
problémoch. Zároveň ide o formu  preven-
cie v snahe obmedziť konzumáciu alkoholu 
u  dospievajúcej mládeže a  ich túlanie  po 
sídliskách. K dispozícii mali mladí návštev-
níci stolový futbal, pingpongový stôl, spolo-
čenské hry, počítač s pripojením na inter-
net, televízor, videorekordér - všetko bez-
platne. Organizáciu  klubovne zabezpečujú 
zodpovední dobrovoľníci a pracovníci. Klub 
organizoval aj rôzne prednášky, počas leta  
denné kempy v okolí centra. Účasťou na ak-
tivitách klubu sa mladí naučili participovať 
aj na veciach verejných. Realizáciou tých-
to aktivít sme   pracovali aj so špecifickou 
skupinou detí a  mladých s  antisociálnymi 
črtami správania (záškoláctvo, drobná kri-

minalita, sklon k fajčeniu), ktorí sa stávajú 
problémom pre miestnu komunitu. V roku 
2010 v  Centre pre rodinu začalo fungovať 
aj niekoľko svojpomocných skupín. Nadvia-
zali sme dobrú spoluprácu s  Dolnokubín-
skym abstinenčným klubom (DAK), ktorý 
sa začal pravidelne stretávať v priestoroch 
centra, ktoré sa stalo miestom stretnutí aj 
pre  náhradné rodiny z celej Oravy. Činnosť 
svojpomocnej skupiny koordinovala pra-
covníčka, ktorá je tiež náhradná mama. 
V centre boli aj aktivity zamerané na vzde-
lávanie pracovníkov a dobrovoľníkov pracu-
júcich s deťmi a mladými. V minulom roku 
sme zároveň pokračovali v príprave projek-
tu prestavby a nadstavby materskej škôlky 
a detských jaslí Centra pre rodinu, ten sme  
na Regionálny operačný program podali 
koncom apríla.

Domovské vzdelávacie centrum 
v Dunajskej Lužnej
Úsmev ako dar a Nadácia DeDo založili toto 
vzdelávacie centrum, ktoré posky-
tuje mladým 
ľuďom po 
o d c h o d e 
z  detské-
ho do-
mova už 
siedmy rok 
u b y t o v a -
nie, vzdelá-
vacie kurzy 
a  asistenciu 
pri hľadaní 
práce – všet-
ko pod jednou 
strechou.  Me-
dzi vzdeláva-
cie kurzy patrí 
napríklad práca 
s  počítačom, jazykové vzdelá-
vanie, školenia s názvom „Bez 
obáv do života“, ktoré mladých 
dospelých z detských domovov 
učia hospodáriť, hľadať si za-
mestnanie a  zlepšiť svoje ko-
munikačné zručnosti. 

Stĺpec 1
Stĺpec 2

Stĺpec 3

Stĺpec 1
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Spoločnosť Úsmev ako dar 

v spolupráci s niekoľkými 

partnermi zriadila a pre-

vádzkuje krízové centrá, 

domovy na polceste i za-

riadenia núdzového býva-

nia a nízkoprahové centrá 

v niekoľkých mestách 

a regiónoch Slovenska. Aj 

touto formou  pomáhame 

tým, ktorí to potrebujú. 
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Príbeh Filipa
„Ak nemá mladý dospelý aspoň jedného človeka, 
ktorý sa mu stane otcom, bratom, tútorom, ľahko sa 
stratí na polceste, ľahko zíde na šikmú plochu,“ hovo-
rí Filip Karasz, mladý dospelý, ktorý žije v Domovskom 
vzdelávacom centre v  Dunajskej Lužnej. Ide o  domov 
na polceste, ktorý zriadila spoločnosť Úsmev ako dar 
spolu s Nadáciou DeDo. Filip našiel takéhoto „tútora“ 
v riaditeľovi centra. Pobyt v centre Filipovi pomáha, pre-
tože zatiaľ popri práci študuje na vysokej škole a pod-
nájom v Bratislave by si nemohol dovoliť. „Keď začali 
ľudia z Úsmevu ako dar chodiť do detských domovov, 
veľmi to pomohlo, predtým sme žili uzavreto, zrazu 
k nám začali byť vychovávatelia milší, pristupovali 
k nám individuálnejšie, začali s krúžkami, zlepšila 
sa aj strava. Domovy veľmi zmenila aj transformácia, 
v rodinnej bunke sa môžu deti veľa naučiť, varia, ne-
poznajú len krajec chleba, ale celý peceň. Škoda len, 
že izolovane žijú ďalej, okolie ich neprijíma, deti z de-
diny sa s nimi nehrajú, nevolajú ich prespať k spolu-
žiakom,“ hovorí Filip Karasz. 

Nízkoprahový klub Fortuna v Bratislave
Spoločnosť Úsmev ako dar začala pracovať so sociálne 
znevýhodnenými rodinami z ubytovne Fortuna v roku 

2008. Klub, ktorého cieľom je prevencia sociálno-pato-
logických javov,  vedú naši dobrovoľníci a naši terénni 
sociálni pracovníci. Medzi hlavné činnosti klubu patrí 
organizovanie voľnočasových aktivít pre deti, zame-
raných na rozvoj ich osobnosti, tvorivosti a  nadania. 
Ďalšie činnosti sú zamerané na rozvoj rodičovských 
schopností a  zručností rodičov. Fortuna pomáha kli-
entom pri prekonávaní náročných životných situácií, 
pri presadzovaní práv a  záujmov detí i  mládeže, za-
meriava sa na prevenciu sociálno-patologických javov, 
zlepšenie medziľudských vzťahov medzi deťmi, rodič-
mi a v rámci komunity a tiež obmedziť diskrimináciu 
a  sociálne vylúčenie. Tieto ciele napĺňa pravidelnou 
klubovou činnosťou (riadi sa princípmi nízkoprahových 

Letný tábor v Terchovej
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programov), jednodňovými aktivitami (výlety, 
zážitkové aktivity), tábormi, klubom domá-
cich úloh, terénnou sociálnou prácou, za-
pojením sa do anjelského programu. V roku 
2010 pomohla Fortuna a jej pracovníci devia-
tim rodinám, aktívne pracovala so 42 deťmi.

Rodinný detský domov na Ukrajine
V  roku 2010 bolo dokončené a  slávnostne 
otvorené detašované pracovisko Vysokej 
školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alž-
bety priamo v detskom domove sv. Alžbety 
v  Serednom na Ukrajine. V  tomto domove 
manželia Alžbeta a  Jozef Posypankovci už 
tretí rok poskytujú starostlivosť ôsmim de-
ťom   (ide o tri  súrodenecké skupiny). 
Rodinný detský domov v obci Seredné je za-
meraný na poskytovanie individuálnej starost-
livosti opusteným deťom, ktorým bola súdom 
nariadená ústavná výchova s cieľom zabezpe-
čiť ich zdravý vývoj, vzdelávanie a prípravu na 
zaradenie sa do samostatného života v dospe-
losti. Pozitívne výsledky  tohto detského do-
mova podčiarkujú nasledovné fakty:

•	 Detský	domov	 v Serednom	bol	 z  celko-
vého počtu 29 domovov rodinného typu 
v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny vyhodno-
tený ako jeden z  domovov, v  ktorom sa 
poskytuje najkvalitnejšia starostlivosť 
o prijaté deti.

•	 Manželia	 Posypankovci	 sa,	 ako	 profe- 

sionálni rodičia nášho detského domova 
stali impulzom pre zmenu kritérií pri vy-
hľadávaní profesionálnych rodičov. Majú 
vysokoškolské vzdelanie   humanitného 
zamerania, čo pri výchove detí aj využívajú. 

•	 Tamojší	 úrad,	 ktorý	má	 na	 starosti	 deti	
bez rodičov, často využíva pomoc našich 
profesionálnych rodičov, ktorí poskytujú 
pomoc, poradenstvo a  supervíziu iným 
profesionálnym rodičom.

•	 Z  našej	 iniciatívy	 a  skúseností	 vznikla	
v roku 2010 v Zakarpatskej oblasti svoj-
pomocná skupina pre profesionálnych 
rodičov, ktorá im slúži na vzájomnú vý-
menu skúsenosti v oblasti starostlivosti 
o prijaté deti.

•	 Finančná	sebestačnosť	detského	domo-
va je v  porovnaní s  inými v  tejto oblasti 
na omnoho lepšej úrovni. Príspevok zo 
štátneho rozpočtu na starostlivosť vedia 
manželia Posypankovci použiť tak, že po-
stačuje na pokrytie až 95% všetkých ich 
rodinných nákladov. Väčšina iných det-
ských domovov je odkázaná až na 50% 
dotácií zo zahraničia.

Krízové centrum pre matky v núdzi,  
Ukrajina
Po vybudovaní tretieho detského domova 
rodinného typu v Serednom s kapacitou 10 
detí na čele s profesionálnymi rodičmi sa 
ako ďalší nevyhnutný krok ukázalo vybudo-
vať subjekt na prevenciu pred samotným zly-
haním rodiny, ktorý by sa sanačnými krokmi 
pokúsil zabrániť umiestneniu dieťaťa do 
detského domova s cieľom pomôcť matke 
alebo rodine ako celku. Keďže na Slovensku 
máme s uvedeným typom projektu dlhoroč-
nú skúsenosť a takáto dôležitá preventívna 
služba na Zakarpatí akútne chýba, rozhodli 
sme sa v spolupráci s rehoľnými sestrami 
z Congregatio  Jesu a Mukačevskou diecéz-
nou   charitou sv. Martina vybudovať krízo-
vé centrum pre matky s deťmi v  ohrození. 
Krízové centrum Panny Márie pre matky s 
deťmi slávnostne otvorili v nedeľu 12. sep-
tembra 2010 v Serednom generálny konzul 
Slovenskej republiky v Užhorode Ing. Marián 
Sládeček spolu s mukačevským diecéznym 
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biskupom Mons. Antalom Majnekom a predsedom 
okresného národného výboru. Centrum bude posky-
tovať prístrešie a základné služby pre štyri ohrozené 
matky s deťmi.

Zo života Posypankovcov
„Najviac nás teší, keď deti v noci pokojne od-
dychujú. Ak človek v noci pokojne spí, je uvoľ-
nený, nemá strach. Keď sme ako profirodičia 
začínali a prišli k nám prvé deti, ich noci 
neboli pokojné, jedno dieťa plakalo, druhé 
kričalo zo sna, navzájom sa budili. Keď sme 
prvý raz zbadali, že spia pokojne, potešili sme 
sa – už je dobre,“ hovorí Liza Posypanková.

Sociálny dom v Jasove
V roku 2010 sme sa pustili do rekonštrukcie veľkého 
rodinného dvojdomu v obci Jasov v spolupráci s Reho-
ľou premonštrátov na Slovensku.
Vďaka podpore premonštrátov z celej Európy a Spoje-
ných štátov amerických v tomto roku prebehla  aj pod-
statná časť hrubej rekonštrukcie domu. Po dokončení 
bude tento Sociálny dom sv. Norberta kapacitne slúžiť 
ako miesto pre pomoc štyrom rodinám.

Ekotábor, na ktorom sa deti  
naučili separovať odpad.



Vzdelávame seba i ostatných, aby 
sme zlepšili prácu pre deti a rodiny
V roku 2010 prešli naši zamestnanci, spolu-
pracovníci, dobrovoľníci, anjeli a sociálni pra-
covníci množstvom odborných školení a se-
minárov. Venovali sme sa manažérskym té-
mam ako efektivita práce, práca s ľuďmi ale-
bo témam z oblasti sociálnej práce s deťmi 
a rodinami. Najviac pozornosti sme venovali 
školeniam pre terénnych sociálnych pracov-
níkov vstupujúcich do procesu sanácií rodín. 
Ďalej sme sa venovali školeniam nových ko-
ordinátorov Rodinných skupinových konfe-
rencií, ako aj trénerom výcvikového programu 
PRIDE. Nezabudli sme ani na Špecialistov pre 
rozvoj rodiny, ktorí taktiež aktívne vstupujú do 
procesu sanácie rodín a sú akousi oporou pre 
terénnych sociálnych pracovníkov.

Konferencie a semináre, ktoré 
sme organizovali, alebo sa na nich 
podieľali

Konferencia Mosty v sociálnoprávnej 
ochrane   
Na konferencii 9.-10.11.2010 v Častej - Pa-
pierničke sa zúčastnilo viac ako 180 účast-
níkov, medzi ktorými nechýbali zástupcovia 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR, Ministerstva školstva SR, Ústredia prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny SR, úradov prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny, riaditelia det-
ských domovov, vysokoškolskí pedagógovia 
a predstavitelia mimovládnych organizácií.
Konferencia bola realizovaná pod záštitou 
predsedu Národnej rady Slovenskej repub-
liky Richarda Sulíka a pod odbornou garan-
ciou ministra práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Jozefa Mihála. Vysoko oceňujeme účasť 
a  príspevky zahraničných hostí. Účastníci 
tiež mali možnosť podeliť sa o praktické 
skúsenosti a návrhy riešení problémov v 
sociálnoprávnej ochrane v rámci štyroch te-
matických workshopov.
Pohľad do praxe ukazuje na výrazné zmeny 
ako v  kvalite života detí v  ústavnej starost-
livosti, tak aj v procesoch návratu dieťaťa do 
biologickej rodiny alebo jeho umiestnenia 
do náhradnej rodiny. Veľkou výzvou zostáva 
budovanie kvality v  systéme náhradnej sta-
rostlivosti, ktorá bude postavená na štan-
dardoch zohľadňujúcich najlepší záujem 
dieťaťa, ako aj primárne miesto rodiny.

Konferencie Mosty k rodine
Sociálna práca s rodinou bola témou Mos-
tov k rodine, série regionálnych konferencií, 
ktoré organizuje Spoločnosť priateľov detí 
z detských domovov Úsmev ako dar. Zášti-
tu  prevzal generálny riaditeľ Ústredia prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny MUDr. Ivan Ju-
ráš v spolupráci so Združením miest a obcí 
Slovenska. Ďalšou témou „Mostov k rodine” 
bola sociálna práca s rodinou v Európe. 
Cieľom projektu regionálnych konferencií 
je odborná diskusia a výmena praktických 
skúseností v sociálnej práci s rodinou, me-
dzi odborníkmi v práci s rodinou, akademic-
kými autoritami, praktikmi zo štátnej sprá-
vy, akreditovaných subjektov a samosprávy.
Rozoberali sa témy terénnej sociálnej práce 
s rodinou, problematika mladých dospelých 
po odchode z  ústavnej starostlivosti, prak-
tické problémy náhradných rodín, proble-
matika ústavnej starostlivosti, miesto psy-
chológa v sanácii.
V  záveroch sa opäť potvrdila dôležitosť sa-
mosprávy, ktorá má najbližšie k  občanovi. 
Okrem potreby väčšieho počtu sociálnych 
pracovníkov, najmä v teréne, ktorí by pomá-
hali rodine získať potrebné zručnosti v sta-
rostlivosti o deti, silno rezonovala myšlienka 
návratu k sile rodinných väzieb a medzige-
neračnej úcte a solidarite.

Konferencie a odborné 

semináre nám dávajú 

priestor pre stretávanie 

sa s odborníkmi a našimi 

spolupracovníkmi  

s cieľom neustáleho  

vylepšovania našej práce 

pre rodiny a deti.
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Medzinárodná konferencia Prenatálne dieťa 5
Konferenciu sme zorganizovali v spolupráci so Slo-
venskou spoločnosťou prenatálnej a  perinatálnej 
medicíny, psychológie a sociálnych vied, Slovenskou 
komorou sestier a pôrodných asistentiek a Ústavom 
prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a 
sociálnych vied. Záštitu nad týmto podujatím prevzal 
rektor VŠ ZaSP sv. Alžbety prof. MUDr. Vladimír Krč-
méry DrSc. Dr. h. c. mult a prezidentka Slovenskej 
komory sestier a pôrodných asistentiek PhDr. Mária 
Lévyová. Hlavnými príspevkami, ktoré odzneli na kon-
ferencii boli napríklad psychosociálne dopady riziko-
vých tehotenstiev na dieťa, neonatológia v súčasnosti, 
profesionálne rodičovstvo, kríza ľudských vzťahov a 
jej dôsledok na reprodukčné správanie, postnatálna 
starostlivosť, etické kritériá pri pôrodníckych postu-
poch, ale aj téma možnosti optimalizácie prenatálnej 
starostlivosti.  

Seminár Špecifiká rozhodovania v otázkach detí a 
rodiny v súdnom konaní
Seminár podporil starostlivosť MS SR o poručnícku 
agendu, prítomná bola štátna tajomníčka MS SR pani 
Anna Viteková. Seminár sa uskutočnil v dňoch 26.-27. 
apríla 2010 v Omšení. Na stretnutí sa okrem 30 sud-
cov krajských a okresných súdov, ktorí sa venujú otáz-
kam rodinného práva a poručníckej agendy, zúčastnili 
zástupcovia ministerstva spravodlivosti, ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny, úradu vlády, ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny, úradov práce, sociál-
nych vecí a rodiny, detských domovov, náhradných ro-
dičov a neštátnych subjektov. Diskutovali sa tri témy, 
ktoré boli stanovené na základe prieskumu medzi 
sudcami a ostatnými spomenutými subjektmi, ktoré 
sa podieľajú na ochrane detí a rodiny: súčinnosť sú-
dov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, náhradná 
starostlivosť a problematika výživného a náhradného 
výživného. 
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Vzdelávame seba i ostatných, aby 
sme zlepšili prácu pre deti a rodiny
Projekty realizované vďaka 
Európskemu sociálnemu fondu

Zvýšenie participácie na riešení sociálnej 
inklúzie ohrozených osôb
Obdobie realizácie: 2/2010 – 11/2010
Donor: Európsky sociálny fond
Cieľom projektu bolo napomáhať predchá-
dzaniu chudobe a sociálnemu vylúčeniu detí 
a rodín prostredníctvom realizácie inova-
tívneho prístupu /modelu okrúhlych stolov 
Stretnutí rodinnej rady (RSK) a  vytvorenie 
priestoru, zapojenie a zosieťovanie všetkých 
zainteresovaných, ktorí sa podieľajú na poli-
tike sociálnej inklúzie prostredníctvom kon-
ferencie a workshopov - Mosty k rodine. 
 

Komplexné vzdelávanie vedúcich pracovní-
kov a  odborných pracovníkov regionálnych 
pobočiek Úsmev ako dar
Obdobie realizácie: 1/2009- 11/2010
Donor: Európsky sociálny fond
Cieľom projektu bolo zamestnancom v 7 re-
gionálnych pobočkách poskytnúť ďalšie od-
borné vzdelávanie a tým sprofesionalizovať a 
skvalitniť ľudský potenciál organizácie a pra-
covníkov – partnerov projektu. S tým priamo 

súvisí skvalitnenie služieb, ktoré ako nezisko- 
vá organizácia poskytujeme v oblasti náhrad-
nej starostlivosti o opustené deti na Slovensku. 
Projekt bol zameraný na riadiacich pracovní-
kov pobočiek, terénnych sociálnych pracovní-
kov, trénerov Programu rozvoja rodičovských 
zručností PRIDE špecialistov ako sú liečebný 
pedagóg, špeciálny pedagóg, psychológ, koor-
dinátorov Rodinných skupinových konferencii 
a manažérov Anjelského programu. 

Informačné stretnutia o profesionálnom 
rodičovstve 
Obdobie realizácie: 07/2009-02/2010
Donor: Európsky sociálny fond
Cieľom projektu bolo zvýšenie informo-
vanosti obyvateľstva Slovenskej republiky 
o profesionálnom rodičovstve  a zvýšenie zá-
ujmu o profesionálne vykonávanie náhradnej 
starostlivosti, zároveň poskytnúť profil (pre-
hľad) otázok (problémov) týkajúcich sa vyko-
návania profesionálnej  starostlivosti.

1. Konfigurácia loga

C M Y K
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1.1.1. Farebná verzia

Pou�ívanie logotypu je mo�né iba v uvedenej tvarovej a farebnej konfigurácií.
Nie je povolené pou�íva� logotyp v iných formách (tvarovo, farebne)
ako je uvedené, aby nedošlo k jeho zámene alebo znevá�eniu.

1.1. Základná konfigurácia logotypu

SOCIÁLNA

IMPLEMENTAÈNÁ
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Definícia farebnosti
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2

SIA - CORPORATE IDENTITY MANUAL

SOCIÁLNA

IMPLEMENTAÈNÁ

AGENTÚRA

Kde bolo, tam bolo 
Ako užitočná pomôcka pre rodičov, pestúnov, 
psychológov, pedagógov, terapeutov prípadne 
kňazov môže slúžiť  knižka Kde bolo, tam bolo 
(s podtitulom  Žil drak, chcel zožrať princeznú. 
Lepšie princeznú ako princa) , ktorá vznikla 
v rámci projektu Rozprávka  (Hľadanie stratenej 
rozprávky). Jej vydavateľom je Spoločnosť pria-
teľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. 
K výsledkom projektu a rozprávkam i príbe-
hom detí z detských domovov, o ktoré sa pode-
lili v knižke Kde bolo tam bolo, psychologička 
z košickej pobočky Úsmev ako dar Mgr. Katarí-
na Ontková o.i. uviedla: „Presvedčili sme sa aj 
o skutočnosti, že deti vyrastajúce mimo svojho 
rodinného prostredia vedia, čo je dobré a čo zlé. 
Je pre nich niekedy problémom uplatniť túto 
teoretickú morálku v praxi – práve kvôli stra-
tám, ktoré zažili, a ktoré v nich nanovo vyvo-

lávajú silné a ťažko 
zvládnuteľné emó-
cie... Rozprávky sa 
končia dobre aj vte-
dy, ak ich píšu deti 
z detských domovov. 
Asi v rozprávke bude 
naozaj sila, ktorá 
nám dáva nádej na 
lepšiu budúcnosť 
a  tú si nechcú ne-
chať vziať ani tieto 
deti. Až na malé vý-
nimky. Vo väčšine príbehov však hrdina vyhral 
boj, ktorý viedol, či už so sebou samým alebo 
s vonkajším nepriateľom. Je dôležité uvedomiť 
si, čo je pre mnohé deti z detských domovov 
dobrým koncom rozprávky – vrátiť sa domov,“ 
uzavrela psychologička.
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Robíme osvetu ...  
aby každé dieťa malo rodinu
Vianočný benefičný koncert  
Úsmev ako dar

Už 28. ročník oslávil najstarší benefičný 
koncert na Slovensku. Svojím obrovským 
prínosom opäť prispel k zviditeľneniu prob-
lematiky detí žijúcich mimo svojich vlast-
ných rodín.

Minuloročný benefičný koncert sa konal 
netradične v cirkusovom šapitó. Aj napriek 
nepriazni počasia si na koncert do Bratislavy 
našlo cestu asi 900 detí z  detských domo-
vov z celého Slovenska. Deti prišli povzbudiť 
svojich rovesníkov, ktorí vystúpili na kon-
certe spoločne s hosťami koncertu. 

Cirkusové šapitó splnilo svoj účel a decká sa 
tešili z krásnych vystúpení známych sloven-
ských hercov a  spevákov, ktorí bez nároku 
na honorár prišli opäť rozveseliť naše decká. 

Ďakujeme všetkým moderátorom, Ivete 
Malachovskej a  Andrejovi Bičanovi, Adele 
Banášovej a  Sajfovi, Katke Brychtovej 
a  Vladovi Voštinárovi, za skvelú atmos-
féru počas celého koncertu. Na koncerte 

predviedli svoje umienie: Ady Hajdu, Janko 
Króner, Gabika Dzuríková, Maroš Kramár, 
Tomáš Maštalír, Peťa Polnišová, Richard 
Stanke, Jozef Talostan, Nela Pocisková, 
Martin Chodúr, Katka Štumpfová a  Tomáš 
Antálek, Cigánski diabli, zaklínač ohňa 
MARSI a  DRAK, tanečná skupina EXTRA  
VADANSA, Jaro Bekr a  tanečná skupina 
SPIN, skupina Fragile a skupina Kochanski.

Na koncerte boli ocenení Cenou Milana Rú-
fusa tí, ktorí prispievajú k zlepšovaniu života 
detí a rodín. Cenu za konkrétnu pomoc 
získal gréckokatolícky kňaz s manželkou. 
Rodina Repických prijala 5-člennú súrode-
neckú skupinu z detského domova. Cenu 
za systémovú pomoc dostalo mesto Dol-
ný Kubín za jedinečnú koncepciu pomoci 
rodinám v kríze. Cenu za osvetovú pomoc 
získala moderátorka Adela Banášová, 
ktorá už roky pomáha zviditeľňovať prob-
lematiku detí v detských domovoch. Adela 
tejto téme nielen prepožičiava svoju tvár či 
hlas, ona osudmi detí aj žije. Deti ju stre-
távajú na koncertoch, táboroch, prichádza 
za nimi do detských domovoch a osudy 
mnohých detí sleduje až do dospelosti.

Slovenský rekord

Minulý rok sme sa 
úspešne pokúsili opäť 
o nový zápis do Sloven-
skej knihy rekordov. 

Spolu s deťmi sme 
vytvorili rekord v počte 
smejúcich sa detí 
v rovnaký čas  
na jednom mieste. 



Celoslovenská finančná zbierka  
1 deň úsmevu 

V mene detí z detských domovov a náhradných rodín 
ďakujeme všetkým prispievateľom a dobrovoľným 
darcom, ktorí dňa 15.mája 2010 prispeli k tomu, že sa 
symbol usmiateho srdiečka stal na jeden deň v roku 
symbolom spolupatričnosti s týmito deťmi. Vážime 
si, že v týchto ťažkých časoch sa ešte stále nájdu ľu-

dia s dobrým srdcom, ktorým nie je ľahostajný život a 
osud opustených detí. 

V rámci 1 dňa úsmevu sme za celý minulý rok vyzbie-
rali 54 756,29 €.

Ďakujeme

Z médií o nás ...

Rodičia vybojovali späť šesť detí, pomohlo 
mesto – spoločná pomoc zamestnanca Úsmevu ako dar 
R. Drába a mesta Rožňava manželskému páru, ktorý 
prišiel o prácu aj bývanie,  skončil na ulici a deti v domo-
ve v Štóse, kde žili takmer dva roky (Denník Pravda, 
23. 1. 2010, autorka Ingrid Drozídková)

Deti potrebujú cítiť oporu – profilový rozhovor s Dan-
kou Sladkou – Müllerovou, ktorá v organizácii Úsmev 
ako dar zastrešuje SOS program (Magazín Sme ženy, 
19. 2. 2010, autorka Veronika Pavlíková)

Vybaví aj nemožné – príbeh Danky Sladkej – Mülle-
rovej, ktorá svoj dôchodok zasvätila pomoci deťom 
z detských domovov  (Týždenník Život, 20. 2. 2010, 
autorka  Felícia Boronkayová)

Nevyhnutné papierovačky – 2. časť seriálu Voľné 
miesto v srdci – o tom, aká je cesta k náhradnému 
rodičovstvu, príbeh manželov Mitákovcov a ich dcérky 
Ninky (mesačník Mama a ja, marec 2010, Eliška 
Pravdová)
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Splnila som si sen o veľkej rodine – repor-
táž o rodine Mikulovcov, ktorá vďaka Úsme-
vu ako dar absolvovala prípravu na náhradné 
rodičovstvo a do rodiny prijali trojročnú 
Vivien a neskôr aj jej bračeka Lacka (týžden-
ník Nový čas pre ženy, 6. 4. 2010, autorka 
Eva Hrdinová) 

Doktor s osobitnou školou – príbeh Róma 
Romana Baláža, ktorý vyštudoval vysokú 
školu vďaka podpore z Fondu Pipi Dlhej Pan-
čuchy (Týždenník Šarm, 27. 4. 2010, autor-
ka Barbora Dvořáková)

Pre rodinné spory chýba špecializácia sú-
dov –predseda Úsmevu ako dar J. Mikloško 
o potrebe mať senáty špecializované na ro-
dinné právo (Denník Sme, 27. 4. 2010)

Deti z domovov ukážu talent na scéne SND 
– o Najmilšom koncerte roka (Webnoviny, 
zdroj: agentúra SITA, 16. 5. 2010) 

Úsmev ako dar im priniesol dar najkrajší 
– lásku – príbeh Gabiky a Ľuba Berkyovcov, 
ktorí sa zoznámili v tábore pre deti z det-
ských domovov a spečatili svoju lásku sobá-
šom (Týždenník Maxi – všetko pre ženu, 
27. 5. 2010)

(Ne)cukrová bábika – reportáž o Žanete, 
jednej z „domováčok“, ktorej Danka Sladká – 
Müllerová Sladká z Úsmevu ako dar pomohla 
zo závislosti začleniť sa do života (týždenník 
Šarm, 22. 6. 2010, autorka Barbora Dvořá-
ková)

Rodina dostala byt od Úsmevu ako dar – 
o pomoci - poskytnutí sociálneho bytu rodi-
ne v Snine (agentúra SITA, 21. 6. 2010)

Príležitosť pre spevácke talenty – o o det-
skom tábore v hoteli Šachtička pri Banskej 
Bystrici (časopis Slovenskej humanitnej 
rady Humanita, jún 2010)

Ekologický deň v tábore – reportáž o det-
ských táboroch Úsmevu ako dar (TA3, 31. 7. 
2010)

Tábor pre deti z detských domovov – o sú-
rodeneckom tábore Úsmevu ako dar pre deti 
z domovov (Slovenský rozhlas, redaktorka 
Gabriela Horečná, 2. 8. 2010)

Úsmev ako dar oceňuje snahu vlády pod-
porovať prácu s rodinami v kríze (agentúra 
TASR, 5. 8. 2010)

Aby jej deti neskončili na ulici, sama ich 
dala do detského domova – o Terézii Ži-
govej, matke 6 detí, ktorej Úsmev ako dar 
v ťažkej situácii vybavil miesto v krízovom 
zariadení pre matky s deťmi na Adlerovej ul. 
V Košiciach (Košický večer, 27.8. 2010, autor 
Tomáš Lemešani)

Najväčšie stretnutie dobrovoľníkov – anje-
lov (www.topky.sk, PR článok, 30. 8. 2010)

Na Duchonke sa vzdelávali anjeli – o tom, 
ako dobrovoľníci navštevujúci siroty a deti 
z krízových rodín absolvovali Anjelskú aka-
démiu (Denník Sme – regionálne vydanie 
pre Topoľčany, 11. 9. 2010)

Terapia pevným objatím je lepšie riešenie 
ako trest – o konferencii Mosty k rodine 
v Trenčíne (Denník sme, regionálne vyda-
nie pre Trenčín, september 2010)

Rodinné rady zabránili rozpadu rodín- 
o stretnutí rodinných rád pod záštitou orga-
nizácie Úsmev ako dar a konkrétnych  
prípadoch pomoci deťom v záujme predíde-
nia umiestnenia v detskom domove 
(www. Changenet., 27.10. 2010)

Z detských domovov do rodín – reportáž 
s použitím rozhovoru s Jozefom Mikloškom, 
predsedom Úsmevu ako dar o situácii detí 
(Televízia Markíza, relácia Televízne noviny, 
redaktorka Darina Mikolášová, 29. 11. 2010) 

Mami, môžem ťa objať? – rozhovor s man-
želmi Žanetou a Ľubošom Repickými, ktorí 
sa stali rodičmi pre sedem detí z detského 
domova (týždenník Šarm, 14. 12. 2010, 
redaktorka Barbora Dvořáková)

– a ďalší...

Robíme osvetu ...  
aby každé dieťa malo rodinu
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Ekonomické výsledky

Výsledovka za rok 2010

Náklady Suma (EUR)

Spotreba materiálu 171903.40
Spotreba energie 16482.27
Opravy a udržiavanie 15527.72
Cestovné 17278.95
Ostatné služby 491849.11
Mzdové náklady 341902.96
Zákonné sociálne poistenie a zdr. poistenie 60798.19
Zákonné sociálne náklady 9270.65
Daň z nehnuteľností 854.61
Ostatné dane a poplatky 1276.92
Zmluvné pokuty a penále 825.70
Úroky 4.10
Kurzové straty 35.51
Dary 914.64
Manká a škody (stravné lístky) 130.90
Iné ostatné náklady 10209.90
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 15867.93
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 135737.55
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 33049.52
Daň z príjmov 15.20

Náklady celkom 1323935.73

Výnosy Suma (EUR)

Tržby za vlastné výrobky 335.59
Tržby z predaja služieb 65666.55
Úroky 75.01
Kurzové zisky 1.86
Prijaté dary 1498.24
Iné ostatné výnosy 2395.94
Prijaté príspevky od iných organizácií 197653.99
Prijaté príspevky od fyzických osôb 108846.91
Príspevky z podielu zaplatenej dane 429130.23
Dotácie 485364.50

Výnosy celkom 1290968.82

Tržby z predaja služieb Ostatné výnosy

Príspevky od 
iných organizácií 

Príspevky od FO

Príspevky z podielu 
zaplatenej dane  

Dotácie

Rozloženie výnosov za rok 2010
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Ekonomické výsledky

Súvaha za rok 2010

Aktíva Suma (EUR)

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 6161.91
Stavby - Jelenec 131069.94
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 114399.04
Dopravné prostriedky 1327.76
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 7314.93
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe 6639.00
Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku -6161.91
Oprávky k stavbám -30360.10
Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súborom hnuteľných vecí -89197.82
Oprávky k dopravným prostriedkom -1327.76
Pokladnica 1586.23
Ceniny 336.00
Bankové účty 50967.79
Peniaze na ceste 0.00
Odberatelia 8782.49
Poskytnuté prevádzkové preddavky 672.68
Ostatné pohľadávky 4701.19
Pohľadávky voči zamestnancom 800.00
Iné pohľadávky 51327.90
Náklady budúcich období 2447.70
Príjmy budúcich období 0.00
Vnútorné zúčtovanie 0.00

Aktíva celkom 261486.97

Pasíva Suma (EUR)

Krátkodobé bankové úvery 0.00
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci 6000.00
Dodávatelia 129829.37
Krátkodobé rezervy 10855.53
Prijaté preddavky 0.00
Nevyfakturované dodávky 0.00
Zamestnanci 384.44
Ostatné záväzky voči zamestnancom 600.00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdr. poisťovňami 4.60
Daň z príjmov 0.00
Ostatné priame dane 90.16
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom -161766.97
Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy 0.00
Iné záväzky 34831.49
Výnosy budúcich období 121274.69
Základné imanie 109199.50
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu 2152.06
Rezervný fond 3319.39
Fondy tvorené zo zisku 455397.39
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -422059.67
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 0.00
Záväzky zo sociálneho fondu 4341.90

Pasíva celkom 294453.88

Hospodársky zisk celkom -32966.91



Partneri

Ďakujeme našim hlavným partnerom:

SLOVENSKÁ SPRAVODAJSKÁ TELEVÍZIA

Ďakujeme mediálnym partnerom:

Ďakujeme regionálnym mediálnym partnerom:
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Partneri

Ďakujeme regionálnym partnerom:

Ďakujeme marketingovým partnerom:

Presse & Marketing

R E K L A M A  V O  V L A K O C H
S LO VA K I A  s . r . o .

  ITES

 

spol. s r.o.

www.gsi.sk



Za neoceniteľnú pomoc a podporu pri 
napĺňaní myšlienky „aby každé dieťa 
malo rodinu“ za rok 2010 ďakujeme:

Hlavným partnerom:
Arma, s.r.o., Prevádzka: Hotel Šachtička
AUTO - KLIMA Bratislava s.r.o.
Auto Impex s.r.o.
Bratislavské kultúrne a informačné 
stredisko
C & A Mode s.r.o.
CLEAN TONERY s.r.o.
Coca – Cola HBC Slovenská republika, 
s.r.o.
Divadlo Aréna
František Majtán – EURONICS TPD  
GTS Slovakia, a.s.
HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s.
Chipita Slovakia, s.r.o.
MAYA spol. s.r.o.
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nestlé Slovensko, s.r.o.
Plaut Slovensko, s.r.o.
PYRA GROUP, a.s. 
Q-99 s.r.o.
Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny 
ENEL
T-Mobile Slovensko, a.s.

Partnerom:
ADP s.r.o.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Amway Slovensko, s.r.o.
Anton Diežka - INT. Transport
Apolka, s.r.o.
Asseco Solutions a.s.
Bioaspa, spol. s r.o.
BRVZ s.r.o.
BUČO, s.r.o.
Bureau Veritas Certification Slovakia s.r.o.
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
Caddies, s.r.o.
CAMPRI, spol.s.r.o.
COOP Jednota Námestovo, s.d.
COOP JEDNOTA SENICA, SD
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, s.d.
CRYSTALGRAF, a.s.
Cukráreň minipresso - 
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o.
D.M.P. STEEL s.r.o.
Data Security consulting s.r.o.
DelCom Slovakia s.r.o.
DHL Logistics Slovakia spol. s r.o.
DOMARK, spol. s r.o.
DSV Slovakia, s.r.o.
ECOLAB s.r.o.
EKOway, s.r.o.
ELBA a.s.
ELV-SERVIS, s r.o.
EMER Servis s.r.o.
ENERGOMONT s.r.o.
E.ON IT Slovakia spol. s r.o.
ESET, spol. s r.o.
ETP Management budov, s.r.o.
EUREST, spol. s r.o.
eurodent MEDIMA s.r.o.
EUROSAFE Slovakia s.r.o.
Fast Food CHOMMI
FRAGICSLOV, s.r.o.
GASTROLine s. r. o.
GORENJE Slovakia s.r.o.
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
CHÉMIA - SERVIS, a. s.
IQM, s r.o.
JAHN DEVELOPMENT & CONSULT-
ING s.r.o.
Jaroslav Prekop Autoškola
KIWA, spol. s r. o.
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Lenovo (Slovakia) s.r.o.
LESY Slovenskej republiky, š.p.
Letové prevádzkové služby, š.p.
LUTRANS - TRADE, spol. s r.o.
LUX Prešov s.r.o.
MEDea pharmaceuticals s.r.o.
MENERT
Nadácia Academia Nova
NEMETSCHEK Slovensko s.r.o.

NITRAZDROJ a.s.
Novplasta, s.r.o.
OTP Banka Slovensko, a.s.
PaSS spol. s r.o.
Pirelli Slovakia, s.r.o.
PLASTED, spol. s r.o.
Plastex, spol. s.r.o.
POLYFORM, s.r.o.
Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.
PPA TRADE spol. s.r.o.
ProCS, s.r.o.
ProLogis Slovak Republic, s.r.o.
RAJ - WAGON s.r.o.
RENAULT SLOVENSKO, spol. s r.o.
RLX COMPONENTS, s.r.o.
Ružička Csekes, s.r.o.
SAD LIORBUS, a.s.
SARPO, a.s.
SERVIND SLOVAKIA s.r.o.
Siemens, s.r.o.
SK - REMONT s.r.o.
SKELET Bratislava, a.s.
SLOV - MATIC, spol. s r.o.
Slovanet, a.s.
SLOVARM, a.s.
T - com
TATRA - ALPINE a.s.
TEREXIM s.r.o.
TNS AISA Slovakia, s.r.o.
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Unilever Slovensko, spol. s r.o.
VÁHOSTAV - SK, a.s.
VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o.
ZAEL, s.r.o.

Za materiálnu pomoc, vecné dary 
a služby ďakujeme:
AD PRINT, spol. s r.o.  
AGROMAČAJ, s.r.o.
ALBO, s.r.o. 
Alfopa, spol. s r.o. Košice
ANTALIS, A.S.
Aquapark Tatralandia
AQUATHERMAL SENEC, a.s.
ARIMES, v.o.s.
Arton, s.r.o.
Audit Company Slovakia s.r.o.    
AUTOMAX, s.r.o.
AXIMA SERVICES a.s.
Bagetka, s.r.o.  
BALMA – MÜLLNER
BAMAC spol. s r.o.
BAUER MEDIA SK v.o.s.
bauMax SR, spol. s r.o.
BB PRINT, s.r.o.
BERTO sk, s.r.o. 
BigMedia spol. s r. o.
BIGU, s.r.o.     
BOD, s.r.o. 
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
Boom Snacks Slovakia s.r.o.
Bratislavská papierenská spoločnosť, 
s.r.o.
Carrefour Slovensko, a.s.
CORNICO POPCORN COMPANY, s.r.o.
Creative Music House, s.r.o.
Cukráreň minipresso - 
Cukrárenská výrobňa - Hrotko   
Cukrárska výroba - Filová s.r.o.      
Cukrárska výroba – Jakubec      
DANONE, spol. s r.o.
Deák, spol. s r.o.
DENDRA spol. s r.o.
DG TIP spol. s r.o.      
DIMARKO 
dm drogerie markt, s.r.o.
Dom 3 veku
ENVI-PAK, a.s.
Ernst & Young, k.s.
ESKO, s.r.o.
Eurest spol s .r.o.
euroAWK spol. s r.o.
EUROBAL, spol. s r.o.      
FERTILAGRI Trading, a.s.
Flexer s.r.o. - odznaky
Fond národného majetku
FORNETTI SLOVAKIA, spol. s r.o.
FRIEB SLOVAKIA s.r.o.     

FUN MEDIA GROUP, s.r.o.
G.S.G. SLOVAKIA spol. s r.o.
GASTROLine s. r. o.
I.D.C. Holding, a.s.
IKAR, a.s.
iMi Trade s.r.o.
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u 
Floriánka
INCHEBA, a.s.
INTERSONIC s.r.o.
ITB Food service s.r.o.
Jahn Development & Consulting, spol. s r.o.
Juraj Kočiš, Veľký Biel   
KAPP, s.r.o. Bernolákovo    
Kaufland Slovenská republika, v.o.s.
Koratex, a.s.
Kováčservis
Kraft Foods European Business Services 
Centre, Ltd.
Kuulfabrik
Kuulfabrik
Kvetinárstvo Orchidea RE + MI s.r.o.
La Mamma – Pizzeria   
Lahôdkárska výrobňa – MONIKA 
HADŇADOVÁ   
Lahôdky u Sherlocka
Lekáreň pri radnici
Leon Lee Stecher - LEE STYLE
Luculla, s.r.o.
LUKY MZ, s.r.o.      
LYBAR SLOVENSKO, a.s. 
M – CENA s.r.o.    
Magistrát mesta Bratislava
Mäso-údeniny u Ladoviča
McCarter a.s.
McDonald‘s Slovenská republika - 
reštaurácia Aupark Bratislava
MD Ateliér, s.r.o.
Media RTVS, s.r.o.
MIRO  PLAST - CIZEK s. r. o.
Miro - Plast Čížek s.r.o.   
NATPRO spol. s.r.o.      
Naturino, Kids - Shoes, s.r.o. 
NEW YORKER Slovakia, s.r.o.
NEWTON Media, spol. s r.o.
NOEMA s.r.o.
OPAL - FYTOS, a.s.
P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o.
Palma -Tumys a.s.    
Pekáreň u Floriánka
Perfetti van melle Slovakia, s.r.o.
PETRUZALEK s.r.o.
PINKY LINE, spol. s r.o.
Pizza Alviano
Pizza Giuliano
Pizza Mizza
Pizzeria CIAO
POLUS CITY CENTER
Považský cukor, a.s.    
Pramenitá voda Lucka
PRINT CENTRUM, spol. s r.o.
Profesia, spol. s r.o.
PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s.
Rádio Jemné Melódie
RHAPIS, spol. s r.o.
RODEOSHOW, spol. s r. o.
ROS - N.I., s.r.o.
RSR EQUIPMENTS SK, s.r.o.    
SCP papier
Setraton, s.r.o.
Slovak Lines, a.s.
Slovenské národné divadlo
SLOVNAFT, a.s.
SOŠ GASMO
ST Agency
STAR production s.r.o.
ŠEVT, a.s.
Štátna plavebná správa
Števková Mária
Štúdio 727
Technopol International, a.s. - Radiopol
Tescoma s.r.o.
Timová Viera
TLAČIAREŇ Dóša, s.r.o.
Tlačiareň R.L.S.
TOBSTA, s. r. o.
TREND Representative, s.r.o.
TYPOCON, s.r.o.

ULTRA PRINT, s.r.o.
UNIPLAST s.r.o.
Vinárstvo Sadloň, Limbach
VÍNO – MASARYK s.r.o.   
Víno Jano, Limbach
Vitáloš - Zákusky s.r.o.    
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Vydavateľstvo ORBIS IN, s.r.o.
Webcreator
Wella Slovensko, s.r.o.    
Willmark, s.r.o.
www.masky.sk
Zak & Co., s. r.o.    
ZOO Bratislava
Zoznam, s.r.o. 
Železničná spoločnosť Slovensko a.s.  

Za neoceniteľnú pomoc ďakujeme 
regionálnym partnerom: 
AGRO TAMI, a.s 
KARTEL NITRA s.r.o. 
TCT, s.r.o. 
A Klub Prievidza
A.T.S. - Automatik - Tür - Systeme Nitra, 
spol. s r.o. 
AESCULAP K + K, s.r.o
AGAMON, s.r.o., Trstená 
ACHP Levice a.s.
ALEX REAL s.r.o.
AQUA KUBÍN, s.r.o.,  Dolný Kubín
AQUA PARK TATRALANDIA, Lipt. Mikuláš
AVEC, s.r.o.
A-Z veľkoobchod Hlohovec
BIBUS SK, s.r.o. 
CARREFOUR  Hypermarket  Žilina
COOP JEDNOTA Martin,  Turčianske 
Teplice
Cukráreň Del Corso
Cukráreň u Václavíka,  Trstená
Cukrárenská výroba Bátor, Žilina
Cukrárska výroba Jana Nehajová, Dolný 
Kubín
Domoss  Piešťany
DOXX, a.s.,  Žilina
Duo Creative Hlohovec
DYNAMIK HOLDING, a.s. 
ECCO Slovakia, a.s., Martin
Farby, laky – Ing. Sedláček
Farby, laky LIPTÁK
Hypernova Zvolen
IBER - CARGO, spol. s r.o.
Intersnack Slovensko, a.s. 
Jaroslav Šusta – žalúzie a rolety
Jozef Pojezdala - Stavorava, Oravská 
Lesná
Juga, spol.s.r.o. Sereď
Jutex
Kaufland Slovenská republika v.o.s., 
Ružomberok
Lahôdkárska výrobňa LEON Sereď
Lekáreň Agapé,  Námestovo
Lekáreň Brezovec,  Dolný Kubín
Lekáreň SAKULI, Žabokreky n. N.
LEKÁREŇ u ANJELA, Dolný Kubín
Mária Dermeková MD-centrum, výroba a 
predaj potravín 
Mäsovýroba Súkeník Pata
Mäsovýroba, Jendrášek Peter,  Trstená 
McDonald´s, Zuzana NOVÁ, s.r.o., Žilina
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o., 
Žilina
Milan Košťál – MILMARK
N - motor, s.r.o. 
Nealko Oravan, spol. s r. o.,  Podbieľ
NZ Interier s.r.o. 
OBUV PARTIZÁNSKE, a.s.,  Partizánske
Odborné učilište internátne Hlohovec –
riaditeľka Mgr. Zuzana Tomšíková
Papier Centrum Hlohovec
Papierníctvo REPRO Trnava
Pavol Bosík ml., Prevádzka-Cukráren-
ská výrobňa, Veličná
Pekáreň Luptáková R+M, Tvrdošín
Pekáreň Varín - Potravinka
Penam, s.r.o.
Pizzeria Carolina, Žilina
Pizzeria PICCOLO, s.r.o., Žilina
Pizzeria VULCANO,  Žilina

Partneri
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PLASTEX, spol. s r.o. 
POLIMAS, s.r.o., Trstená
Primacop - Marcel Oravec
PRO:FX (Flash Website Specialist)
Regionálna správa a údržba ciest 
Nitra a.s.
Reštaurácia NA BRÁNE,  Žilina
RETIC , s.r.o. Nové Sady
Siemens s.r.o.
Stanislav Oreško – KVETINÁRSTVO 
Stolárstvo Janíčka, Leopoldov
Stolárstvo Miroslav Začko Hlohovec
Stolárstvo Pavol Benčík Hlohovec
Stolárstvo Vagunda
Studio LIFE SK s.r.o. Hlohovec
TACK, spol.s.r.o. Trnava
TAURIS NITRIA spol. s r.o. 
Technické služby, s.r.o.,  Dolný Kubín
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
TonerShop Zvolen
Veolia Transport Nitra a.s. 
VIX s.r.o.,  Žilina
Záhradníctvo VAŇO, s.r.o.,  Dolný Kubín 
Záujmové združenie ORAVA  MILK, 
Dolný Kubín
ZSŠ hot. Služieb a obchodu Prievidza

Za pomoc pri ubytovaní ďakujeme:
Apollo Hotel   
Best Western Hotel West   
City hotel Bratislava   
Downtown backpapers hostel
Horský hotel Eva, Svätý Jur
Hotel Barónka
Hotel Echo  
Hotel Flóra
Hotel Kyjev, a.s.
Hotel Maxim, Svätý Jur
HOTEL SENEC a.s.   
Hotel Set
Hotel Tatra, a.s.    
Hotely Plus, a.s. 
Minihotel
Thorin a.s.
Turistika s.r.o, Hotel Turist    
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. 

Špeciálne poďakovanie  
za spoluprácu patrí:
Áno pre život, Rajec
Asociácia náhradných rodín 
Bábkové divadlo,  Žilina
Banskobystrický samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Congregatio Jesu
Detská organizácia FRIGO
Dominikánsky konvent Košice
Domovské vzdelávacie centrum, 
Dunajská Lužná
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 
UKF v Nitre
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 
Trnavská univerzita
Farnosti Gréckokatolíckeho 
apoštolského exarchátu sv. Cyrila a 
Metoda v Košiciach
Farnosti Košickej arcidiecézy
Fórum riaditeľov detských domovov
Fórum života
Fraštácke noviny
Hlohovská televízia, s.r.o.
Charita ČR - Oblastní charita Znojmo
Ing. Gabika Shklyar Pavlová
Ing. Jozef Pavlo, PhD.
Ing. Jozef Žitník
Ing. Monika Pavlová
Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce
JUDr. Ján Borovský, súdny exekútor
JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 
Prešov
Kancelária predsedu NR SR Richarda 
Sulíka
Kindermissionwer, Aachen, Deutschland
Košický samosprávny kraj
Krajský súd v Košiciach
Magistrát hl. mesta SR Bratislava
Mesto Dolný Kubín
Mesto Hlohovec

Mesto Košice
Mesto Prievidza
Mesto Trnava
Mesto Žilina
Mestská časť Košice - staré mesto
Mestská televízia Trnava
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomu-
nikácií SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Mons. Bernard Bober, arcibiskup - 
metropolita
Mons. František Šándor, dekan, Farnosť 
sv. Alžbety Košice
MUDr. Richard Raši, primátor mesta 
Košice
Nadácia DeDo - solidarita s deťmi z 
detských domovov
Nadácia JOJ
Nadácia pre deti Slovenska –  fond 
Hodina deťom
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia SOCIA
Nadácia SPP
Nitriansky samosprávny kraj
Oáza - nádej pre nový život, n.o.
Oblastní charita Znojmo
Otto Brixi, Magistrát mesta Košice
Poliklinika Hlohovec
Prešovský samosprávný kraj
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
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Štúdio zážitku - Outward Bound 
Slovensko, o.z.
Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníc-
tva a sociálnej práce
Trnavský hlas
Trnavský samosprávny kraj
ÚPSVaR Nové Mesto n.V.
ÚPSVaR Prievidza
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 
Piešťany
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trnava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Banská Bystrica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v 
Košiciach
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v 
Prešove
Úrad vlády SR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
Vysoká škola zdravotníctva a socálnej 
práce sv. Alžbety, n.o.
Združenie miest a obcí Slovenska
Žilinský samosprávny kraj

Za pomoc ďakujeme školám a žiakom:
Obchodná akadémia, Veľká Okružná,  
Žilina
Gymnázium Antona Bernoláka,  
Námestovo
Dopravná akadémia, Rosinská cesta, 
Žilina
Gymnázium, Hradná 23, Liptovský 
Hrádok
Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský 
Mikuláš
Stredná odborná škola obchodu a 
služieb, Čadca
Gymnázium Štefana Moyzesa,  
Ružomberok
Obchodná akadémia, Radlinského,  
Dolný Kubín

Spojená škola obchodná a hotelová aka-
démia, Slanická Osada, Námestovo
Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
Stredná odborná škola podnikania, 
Sasinkova,  Žilina 
Združená hotelová a obchodná škola, 
Čs.brigády, Liptovský Mikuláš
Gymnázium, Školská 837,  Tvrdošín
Súkromná stredná odborná škola 
podnikania EDUCO, Slanická Osada, 
Námestovo
Stredná odborná škola dopravná, Martin 
- Priekopa
Gymnázium Martina Hattalu, Trstená
Gymnázium J.C.H., Čachovský rad 
36,  Vrútky
Stredná odborná škola obchodu a 
služieb,  Martin
Základná škola s materskou školou 
Martina Hamuliaka,  Oravská Jasenica
Stredná odborná škola, Dobšiná
Gymnázium, Gelnica
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Humenné
Gymnázium Opatovská, Košice
Gymnázium, Exnárova ul., Košice
Gymnázium, Poštová ul., Košice
Gymnázium, Šrobárova ul., Košice
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
Konzervatórium, Košice
SPŠ dopravná, Košice
Stredná odborná škola zdravotnícka sv. 
Alžbety, Košice
Stredná odborná škola zdravotnícka, 
Kukučínova ul., Košice
Stredná odborná škola zdravotnícka, 
Mozyesova ul., Košice
Súkromná stredná odborná škola, 
Bukovecká ul., Košice
Športové gymnázium, Košice
Gymnázium - súkromná stredná škola, 
Košice
Gymnázium, Kráľovský Chlmec
Gymnázium, Krompachy
Gymnázium J. F. Rimavského, Levoča
SOŠ, A. Warhola, Medzilaborce
Združená stredná škola hotelových 
služieb a obchodu, Michalovce
Gymnázium Štefana Moyzesa, Moldava 
nad Bodvou
Stredná odborná škola, Moldava nad 
Bodvou
Obchodná akadémia, Poprad
Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
Gymnázium sv. Moniky, Prešov
Hotelová akadémia, Prešov
Obchodná akadémia, Prešov
SOŠ, Košická 20, Prešov
Gymnázium, Rožňava
Obchodná akadémia, Rožňava
Spojená škola, Sečovce
SOŠ, Sládkovičova 27, Snina
Gymnázium, Sobrance
Gymnázium, Spišská Nová Ves
SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
Cirkevné gymnázium, Trebišov
Gymnázium, Vranov nad Topľou
Gymnázium vo Vrábľoch
Gymnázium v Šuranoch
Gymnázium v Topoľčanoch
Gymnázium v Želiezovciach
Gymnázium v Nových Zámkoch 
Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých 
Moravciach
Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kala-
zanského v Nitre
Stredná priemyselná škola stavebná - 
Építőipari Szakközépiskola v Hurbanove
Súkromná obchodná akadémia – 
Kereskedelmi magánakadémia v Štúrove
Cirkevné gymnázium Panny Márie s 
vyučovacím jazykom maďarským v 
Kolárove
Stredná odborná škola obchodu a 
služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatói-
pari Szakközépiskola v Komárne
Obchodná akadémia v Leviciach
Pedagogická a sociálna akadémia v 
Leviciach

Základná škola sv. Don Bosca 
v Topoľčanoch
Spojená katolícka škola Nemšová
Gymnázium Púchov
Stredná odborná škola  Nováky
Stredná odborná škola  Nové Mesto n.V.
Spojená škola sv. Jozefa Nové Mesto n. V.
Stredná odborná škola  Bánovce n. B.
Stredná odborná škola  Handlová
Gymnázium Myjava
Stredná odborná škola  Myjava
Spojena škola Partizánske
Gymnázium  Partizánske
Obchodná akadémia Trenčín
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín
Piaristické gymnázium Trenčín
Gymnázium Považská Bystrica
Gymnázium,  M. Slovenskej, Prievidza
Stredná odborná škola obchodu a 
služieb, Prievidza
Dopravná škola Zvolen
Stredná odborná škola obchodu 
a služieb Žiar nad Hronom
Spojená škola Brezno
Gymnázium Fiľakovo
Stredná odborná škola Fiľakovo
Stredná odborná škola Banská Štiavnica
Stredná odborná škola Hnúšťa
Gymnázium Tornaľa
Spojená škola Modrý Kameň
Stredná odborná škola Veľký Krtíš
Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina
Stredná odborná škola Krupina
Stredná priemyselná škola stavebná 
Oskara Winklera Lučenec
Stredná odborná škola Lučenec  
Gymnázium Ivana Kraska Rim. Sobota
Obchodná akadémia Rimavská Sobota
Gymnázium J.G.Tajovského B. Bystrica
Stredná priemyselná škola Jozefa 
Murgaša Banská Bystrica
Združená stredná škola Banská Bystrica
Gymnázium, Nedbalova 6, Bratislava
Gymnázium, Novohradská 3, Bratislava
Súkromné gymnázium, Bratislava
Gymnázium škol. bratov, Bratislava
Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava
Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava
Gymnázium A. Einsteina, Bratislava
Gymnázium Sv. Rodiny, Bratislava
Gymnázium, Haanova 28, Bratislava
Evanjelické lýceum, Bratislava
Súkromné 8-r. gymnázium, Bratislava-
Devín
Gymnázium sv. Fr. Assisi, Malacky
Gymnázium K. Štúra, Modra
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
Gymnázium A. Bernoláka, Senec
Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, 
Bratislava
Združená stredná škola, Ivanská cesta 
21, Bratislava
ZSŠ drevárska, Pavlovičova 3, Bratislava
Súkromná SOŠ HOST, Bratislava
Súkr. ped. a soc. akad, Bratislava
SUŠ scénického výtvarníctva, Bratislava
Stred. odborné učilište, Svätoplukova 
2, Bratislava
Združená stred. škola chemická, Bratislava
Obchodná akadémia, Račianska 107, 
Bratislava
SOU pôšt a telekomunik., Bratislava
Škola knih.a inf.štúdií, Bratislava
SOU železničné, Na pántoch 7, Bratislava
Súkromné SOU, Bieloruská 1, Bratislava
SOU elektrotechnické, Rybničná 59, 
Bratislava
Súkromné SOU, Budatínska 61, 
Bratislava
Obchodná akadémia, Dudova 4, 
Bratislava
Obchodná akadémia, Hrobákova 11, 
Bratislava
Súkr. SPŠ animov.tvorby, Bratislava
SOU GASMO, Žehrianska 6, Bratislava
Pedagog.a kult.akadémia, Modra
Obchodná akadémia, Pezinok

Partneri



Naši ľudia a kontakty

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov 
Úsmev ako dar

Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 
Právna forma: Občianské združenie 
Registrácia: MV SR, VVS/1-900-90-3743 
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

Personálne obsadenie spoločnosti
Predsedníctvo
predseda:  Prof. Doc. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
podpredseda:  Július Hron
členovia:  Mgr. Elena Vaňová 
 PhDr. Pavel Bryndzák, PhD.
 PhDr. Dana Severová
 PhDr. Mária Soboličová, PhD.
 Roman Hajdák
 Katarína Birošová
 Mgr. Emília Bezáková
Manažment 
manažér:  PhDr. Dana Severová/ 
 PhDr. Mária Soboličová, PhD.
 
sekretár/asistent manažéra:  Mgr. Lucia Poláková / Jana Garaiová 
ekonomika: Ing. Jana Anettová,
personalista:  Andrea Harvánková
manažér pre fundraising:  PhDr. Mária Soboličová, PhD. / Mgr. Emília Bezáková 
manažér pre marketing:  Mgr. Tomáš Cehlár
manažér pre média:  Mgr. Andrea Hajdúchová / Mgr. Andrea Eliášová
právny poradca:  JUDr. Juraj Anetta 
oddelenie programov:  Adriana Sisíková
oddelenie projektov:  Martina Ďurkechová, Ing. Andrea Jarolínová
manažér pre regióny:  Mgr. Emília Bezáková / PhDr. Mária Soboličová, PhD.
manažér programu PRIDE:  Mgr. Elena Vaňová 
metodik:  Mgr. Adrea Hudeková
poradca a supervízor:  Mgr. Elena Vaňová
manažér koncepcie pre NS:  Mgr. Daniel Mikloško
koordinátor pre vzdelávanie:  Bc. Katarína Hlavandová
MTZ:  Erik Homola

Horný rad: Mária Soboličová, Jana Garai,  
Elenka Vaňová, Adriana Sisíková, Emília Bezáková, 
Martina Ďurkechová, Dole: Erik Homola,  
Jozef Mikloško a Tomáš Cehlár

Ševčenkova 21
851 01 Bratislava



Úsmev ako dar  Nitra
Mostná 13, 949 01 Nitra 
Tel.: 037/77 224 02 
e-mail: usmev.nr@gmail.com  

Horný rad zľava: Daniela Rafaelová, Tomáš Vrzala, Peter 
Vaš, Roman Hajdák, Monika Szabóová, Hana Hubová, 
Zuzana Ondová a Katarína Palkovičová; Dole: Katarína 
Minarovičová, Mária Konceková a Jana Tuková

Úsmev ako dar Trnava
Žarnova 7 
917 02 Trnava 
Tel.: 033/55 117 96, 0903781464 
e-mail: usmev.tt@gmail.com , trnava@usmev.sk 

Zľava: Dana Pukancová, Andrea Hudeková, Juraj 
Štofej, Martina Práznovská a Zuzana Páleníková

Horný rad:  
Lucka Sobotková, 
Evka Bendíková 
a Beáta Šnapková; 
Dole:  
Soňa Mazáková 
a Danka Chmelíková

Úsmev ako dar Banská Bystrica
Horná 54,  974 01 Banská Bystrica 

Tel.: 048/41 410 07 
e-mail: usmev_bb@isternet.sk 

Úsmev ako dar Prievidza  
Žilinská univerzita, Bakalárska 2 
971 01 Prievidza 
Tel.: 046/ 54 239 98
e-mail: usmev.pd@gmail.com, prievidza@usmev.sk 

Horný rad zľava: Jana Kocanová, Ľuboš Hajtinger, Martina Hirtlová, 
Barbora Kotríková; Dole: Peter Mečiar, Mária Melicherčíková 

Úsmev ako dar Dolný Kubín
Odbojárov 1962 
026 01 Dolný Kubín 
Tel.: 043/58 623 48, 0911 791 057, 0915 863 505 
e-mail: usmev.dk@orava.sk 

Jezef Šimek, Mária Kutlíková, Mária Danaiová, 
Zuzka Vosková, Igor Bubala a Lenka Biňasová

Úsmev ako dar Košice – Prešov
 
Kováčska 28,  040 01 Košice
Tel.: 055 / 230 4401, 230 4402, 230 4403  
e-mail: usmev_ke@isternet.sk 

Zľava: Katarína Mrázová, Ivona Hološová, Michaela 
Sabolová, Juliana Žabková, Radoslav Dráb, Katarína 
Birošová, Jana Čopíková, Martin Sedlák



Za spoluprácu  

pri výrobe výročnej správy  

ďakujeme partnerom:

Na tvorbe výročnej správy sa podieľali: Tomáš Cehlár,  
Andrea Eliášová, Peter Malatin a „úsmeváčky“ z Bratislavy.




