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Príhovor
Kubína. Doterajšie výsledky ich práce znejú až neuveriteľne. 70-80% rodín, ktoré prešli zariadením
DORKA v Košiciach sa opäť postavilo na nohy. Rodiny sa posilnili, začali fungovať a deti nemusia vyrastať v detskom domove.
Napriek všetkým snahám však žiaľ stále nemáme
rodinu pre každé dieťa.

„Pomôžte mi, prosím Vás, inak skončia moje deti
v detskom domove“. Táto veta, žiaľ, zanieva stále
častejšie pri nespočetných rozhovoroch, telefonátoch a listoch, ktorými sa zúfalí rodičia snažia zachrániť svoje deti pred vyňatím.
Doba je komplikovaná, kríza ohrozuje v prvom rade
tých najzraniteľnejších a najslabších. Zdrojov je
menej, rodín a detí, ktoré potrebujú pomoc pribúda geometrickým radom.
V snahe pomáhať v danej situácii čo najefektívnejšie a najadresnejšie si často kladieme otázku: Čo
je tá najdôležitejšia pomoc pre toto dieťa a jeho rodinu? Čo im pomôže prekonať ťažkosti a posilní ich
na ďalšej ceste?.
Zo všetkých výskumov overených praktickými skúsenosťami z terénu vyplýva, že to najdôležitejšie,
čo môžeme dať dieťaťu je aspoň jeden dlhodobý,
bezpečný a plnohodnotný vzťah. Ten je najcennejším ochranným faktorom, ten mu pomôže prekonať
všetky vážne ohrozenia, iba s ním dostane dieťa to,
čo skutočne potrebuje.
Pre život v plnosti potrebujeme vzťahy. Toto známe
konštatovanie najvýznamnejších odborníkov nás
učí hlbšie a stále prehodnocovať všetko, čo robíme. Táto veta dáva ešte silnejší význam nášmu mottu: ...aby každé dieťa malo rodinu.
V tomto duchu sme aj v roku 2011 najviac energie
investovali do rozvoja našich programov posilňovania rodín, osobitne tých biologických, náhradných i
profesionálnych. Sprevádzali a povzbudzovali sme
rodiny v kríze, sanovali tie, ktoré už mali deti vyňaté,
pomáhali sme príbuzným, ktorí prijali dieťa, vyhľadávali a posilňovali sme príbuzenské, osobitne súrodencké väzby. S veľkou pozornosťou sme rozvíjali program PRIDE, praktizovali Rodinné skupinové – svojpomocné konferencie, či naše nízkoprahové centrá.
Osobitne tu chcem podčiarknuť dynamický rozvoj
siete zariadení na obnovu rodín a pomoc mladým
dospelým po odchode do života po celom Slovensku.Vďaka spolupráci s nadáciou DEDO sa okrem
vynikajúco fungujúcich centier v Košiciach a Dunajskej Lužnej položili v roku 2011 základy ďalších – v
Prešove, Zvolene a pokračovala príprava Dolného

Preto sme aj v roku 2011 pokračovali v programoch pre deti v detských domovoch. Prostredníctvom pravidelnej dobrovoľníckej činnosti anjelov
Anjelského programu im naďalej ponúkame podporné vzťahy a aktivity rozvíjajúce ich osobnosť ,
programom SOS pomáhame v kritickom období
osamostatňovania mladých dospelých a pri vstupe do samostatného života, Pipi dlhá Pančucha im
pomáha študovať, Najmilší koncert roka a športové majstrovstvá ich aj v uplynulom roku povzbudzovali pracovať na sebe a svojich schopnostiach. Samozrejme, aj v roku 2011 sme pravidelne vzdelávali
seba i iných, aby sme zlepšili našu spoločnú tímovú
prácu pre ohrozené deti a ich rodiny.
Čo ma však najviac potešilo v roku 2011? Podarilo
sa viacero dôležitých vecí, za najkľúčovejšie považujem dva z nich:
• Po mnohých rokoch snaženia sa aj vďaka nám
od 1.9.2011 započala na Slovensku špecializácia
sudcov a činnosť tzv.rodinných sudcov. Tento krok
významne pomôže zlepšiť a zkvalitniť rozhodovanie
o deťoch a ich rodinách.
• Naši „úsmevácki domováci – či domovácki
úsmeváci“ založili iniciatívu „životaschopných domovákov“, ktorí cítia v sebe zodpovednosť a túžbu
napĺňať motto a poslanie Úsmevu ako dar. Najväčšou zárukou budúcnosti našej Spoločnosti priateľov detí z detských domovov je stále väčšia angažovanosť bývalých domovákov na všetkých našich
projektoch. Oni na vlastnej koži zažili, čo je to detstvo bez rodiny, preto ich motivácia a energia zachovať, či hľadať deťom rodinu je doslova „nezničiteľná“. Vďaka im za to.
Záverom mi dovoľte vyjadriť úprimné ocenenie
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, spolupracovníci, zamestnanci, partneri, 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
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Všetko pre rodinu a deti...

Od roku
1991...

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.
Naše poslanie

Spoločnosť Úsmev ako dar sa od
začiatku svojho vzniku, od roku 1991
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
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
02 / 6381520809, info@usmev.sk
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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.

bankové spojenie:
Ľudová banka, č.ú.: 4040029105/3100
IČO: 17316537, DIČ: 2020919615
registrácia: 2. apríla 1991 Ministerstvom vnútra SR
člen: Rady mládeže Slovenska, Slovenskej humanitnej rady, Slovenského výboru pre Unicef, IFCO –
Medzinárodná organizácia náhradnej starostlivosti,
Asociácie nízko-prahových programov

Dvadsiate výročie
občianskeho združenia
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov
Úsmev ako dar oslávila v pondelok 26. septembra 2011 spolu so svojimi podporovateľmi a spolupracovníkmi 20. rokov od svojho založenia.
Pozvanie na túto milú oslavu prijal aj spoluzakladateľ a čestný predseda Úsmevu Július Hron.
V rámci bohatého programu, počas ktorého sme oceňovali našich partnerov a podporovateľov, vystúpilo aj spevácke trio LA GIOIA
s moderným prevedením operného spevu.

Za 20 rokov svojho pôsobenia sa Spoločnosť
Úsmev ako dar vyprofilovala na najväčšiu celoslovenskú organizáciu, ktorá rieši problematiku ústavnej a náhradnej starostlivosti komplexne. Počas 20 rokov existencie sme si
udržali kontinuitu našej činnosti, ktorú smerujeme k napĺňaniu nášho motta ... aby každé
dieťa malo rodinu.
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Personálne obsadenie
Predsedníctvo
predseda:
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
čestný predseda: Július Hron
členovia:
Mgr. Elena Vaňová
PhDr. Pavel Bryndzák, PhD.
PhDr. Mária Soboličová, PhD.
Roman Hajdák
Mgr. Katarína Birošová
Mgr. Emília Bezáková
Ing. Eva Bodnárová

Manažment
manažér spoločnosti: . . . . . . . . . . . . Ing. Eva Bodnárová (do 09/2011
PhDr. Mária Soboličová, PhD.)
sekretár/asistent manažéra: . . . . . . . . . Jana Garai
ekonomika:. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ing. Jana Anettová
manažér pre fundraising: . . . . . . . . . . . PhDr. Mária Soboličová, PhD.
koordinátorka zbierok, partnerské projekty: . Adriana Sisíková
manažér pre marketing: . . . . . . . . . . . Mgr. Tomáš Cehlár
manažér pre média: . . . . . . . . . . . . . Mgr. art. Slávka Liptáková, ArtD.
právny poradca: . . . . . . . . . . . . . . . JUDr. Juraj Anetta
oddelenie projektov: . . . . . . . . . . . . . Mgr. Martina Ďurkechová,
Ing. Elena Chrenková
koordinátor Rodinných skupinových konferencií: PhDr. Monika Miklošková
metodik, supervízor programu PRIDE: . . . . Mgr. Elena Vaňová
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mgr. Adrea Hudeková
manažér koncepcie pre náhradnú starostlivosť: . Mgr. Daniel Mikloško, PhD.
koordinátor pre vzdelávanie: . . . . . . . . . Bc. Katarína Hlavandová
materiálne a technické zabezpečenie: . . . . Erik Homola
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Štatistiky
Vývoj počtu detí v detských
domovoch k 31. 12. sledovaného roku:

Počet detí v profesionálnych rodinách
k 31. 12. sledovaného roku:

Rok

2008 2009 2010 2011

Rok

Detské
domovy

4188 4152 4064 4622

Počet
detí v PR

2008 2009 2010 2011
598

815

994

Počet detí, ktorým bolo ukončené poskytovanie starostlivosti v zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu (DeD, krízové strediská, reedukačné zariadenia a pod.):
Ukončenie z
Ukončenie
dôvodu sanácie z dôvodu zverenia
rodinného
dieťaťa do
prostredia dieťaťa náhradnej rodiny

Rok

1139

Počet profesionálnych rodín
k 31. 12. sledovaného roku:
2008 2009 2010 2011

Rok
Počet
profesionálnych
rodín (PR)

362

483

558

558

Počet detí zverených za jednotlivé roky
do náhradných rodín:

Rok

Náhradná
Zverenie do
osobná
predosvojiPestúnska Poručníctvo
starostlivosť
teľskej
starostlivosť
(najmä
starostlivosti)
príbuzní)

2009

336

431

2009

287

1087

283

209

2010

347

374

2010

297

1080

281

200

2011

340

306

2011

252

1126

234

204

Zdroj: MPSVaR SR

Sumár rodín v našej
starostlivosti za rok 2011
Rodiny

Celkový počet
rodín
v starostlivosti

Z toho noví
v roku
2011

Počet detí
v týchto
rodinách

Z toho pribudlo
v roku 2011

Biologické

445

138

662

175

Náhradné

216

94

271

24

Profesionálne

81

42

142

8

Tútorské

9

2

26

2

Rodiny mladých
dospelých

42

16

85

28
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Pomáhame rodinám, aby ich
deti nešli do detského domova
Základom je
prevencia
Na základe našej dlhodobej, niekoľkoročnej spolupráce s deťmi
v detských domovov a s biologickými rodinami v kríze sme dospeli
k názoru, že je veľmi potrebné spolupracovať s rodinami detí ešte pred
ich umiestnením do detského domova.
Krízová situácia v rodine sa v minulosti často riešila tým, že dieťa bolo odňaté z rodiny,
avšak ďalej sa rodine ako takej nik nevenoval.
Dieťa potrebuje mať vysporiadanú svoju minulosť a tiež vzťahy, ktoré boli pretrhnuté. Považujeme za kľúčové spolupracovať s pôvodnou
rodinou a snažiť sa o návrat dieťaťa do rodiny.

Terénna sociálna práca
Klientom ohrozeným sociálnou exklúziou chce
naša spoločnosť pomáhať pri riešení jej sociálnych problémov tak, aby dokázala mobilizovať svoje možnosti a schopnosti tieto problémy aktívne riešiť, resp. ich eliminovať.

Máme záujem, aby klienti pracovali na zmene
svojej situácie predovšetkým sami, no sprevádzaní našimi sociálnymi pracovníkmi. V rámci
našej terénnej práce poskytujeme naším klientom priestor na uvedomenie si ich sociálnej situácie a následných riešení. Naším zámerom
je vykonávať najmä sociálnu prácu v prirodzenom rodinnom prostredí, ako aj v širšom
sociálnom prostredí klientov.
Naši sociálni pracovníci využívajú pri svojej
práci metodiky a nástroje Programu PRIDE.
Vrátenie detí do rodín v roku 2011
Typ rodiny

Počet detí

Biologická

16

Osvojiteľská

4

Pestúnska

5

Profesionálna

27

Môžu byť nástroje a metodika programu Pride užitočné aj pri práci s rodinami v kríze?
Nástroje programu PRIDE pomáhajú zefektívniť proces práce s klientmi, ktorými sú rodiny
v kríze, resp. zlyhávajúce a dysfunkčné rodiny. Umožňujú bližšie špecifikovať silné, ako aj
slabé stránky klientovej osobnosti a jeho sociálnej situácie. Využitím týchto nástrojov sa sociálny pracovník môže bližšie oboznámiť s rodinným zázemím klienta a jeho sociálnym okolím. Poznaním jednotlivých členov rodiny, ale
tiež tímu spolupracujúcich subjektov, ktoré sú
zaangažované do pomoci rodine, môže efektívnejšie zamerať svoju pomoc. Nástroje a metodika programu PRIDE vedú sociálnych pracovníkov k systematickému plánovaniu sociálnej práce a zdôrazňujú význam a potrebu individuálneho prístupu ku klientovi, ktorým spravidla býva celá rodina.
PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.,
riaditeľka programu PRIDE,
nitrianska pobočka
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V rámci pomoci biologickým rodinám spolupracujeme aj so samosprávami a Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v rôznych mestách Slovenska.

VÚC Bratislava
Projekt zameraný na prípravu náhradných rodičov a na pomoc osobám, ktoré sa nachádzajú v krízovej životnej situácii alebo u ktorých
už boli nariadené opatrenia sociálno-právnej
ochrany a kurately.
Činnosti, ktoré sa v rámci výzvy a projektu vykonávali: Obmedzenie a odstraňovanie negatícnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin
dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby; príprava záujemcov o náhradné rodičovstvo; sprostredkovanie nadviazania kontaktu medzi žiadateľom o dieťa a dieťaťom; príprava dieťaťa na náhradnú starostlivosť; príprava profesionálnych
rodičov; vypracovanie plánu sociálnej práce s
rodinou a deťmi.

ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom
Program zameraný na sanáciu rodinného
prostredia dieťaťa a podporu obnovy rodinného prostredia, z ktorého bolo na základe rozhodnutia súdu vyňaté, s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa.
Cieľová skupina: 8 rodín, voči ktorým orgán
SPODSK vykonáva opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, z prostredia
ktorých bolo dieťa vyňaté na základe rozhodnutia súdu vrátane predbežných opatrení.
Činnosti, ktoré sa v rámci výzvy a projektu vykonávali: Získavanie informácií o cieľovej rodine, terénna sociálna práca zameraná
na obnovu rodinného prostredia, posilňovanie
pozitívnych zmien v rodine.

VÚC Banská Bystrica
Poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie a vybraných činností sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
rámci Zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľová skupina: pôvodné rodiny detí s nariadenou ústavnou výchovnou, ohrozené rodiny, mladí dospelí po ukončení nariadenej
ústavnej starostlivosti, náhradné rodiny
Činnosti, ktoré sa v rámci výzvy a projektu
vykonávali: ambulantné základné sociálne poradenstvo.

ÚPSVaR
Košice

128 detí sme
zachránili pred
Program zameraný na sanáciu rovyňatím
dinného prostredia a podporu obz vlastných rodín
novy rodinného
prostredia, z ktorédo detského
ho bolo dieťa na základe rozhodnutia súdu
domova.
vyňaté.
Cieľová skupina: 10 rodín,
ktorých deti sú umiestnené v ústavnej starostlivosti s cieľom reálneho návratu do prirodzeného prostredia po jeho
sanácií.
Činnosti, ktoré sa v rámci výzvy a projektu
vykonávali: Práca s rodinami v ich domácom
prostredí, práca v rámci tímu okolo rodiny, koordinácia tímu, sprostredkovanie služieb rodinám podľa potreby.
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Pomáhame rodinám, aby ich
deti nešli do detského domova
Príbeh
zo života

dili, napriek zložitým podmienkam, k hľadaniu
zmysluplných východísk.

Z klientky
dobrovoľníčka, a tak
trochu aj príbuzná...

Mladší syn dnes navštevuje gymnázium s vynikajúcimi výsledkami, staršie dievčatá trávia svoj voľný čas prevažne na krúžkoch, najRodinu pani Aleny Tankovej
staršia Margitka sa profesionálne venuje ľudosprevádzame už 10. rok. Jej živým tancom a všetci sa učia cudzie jazyky. Ich
votný príbeh, plný ostrých zákrut
mama chodila svojho času do špeciálnej škoa menších i väčších zlomov, sa však
ly, a preto sa v súčasnosti cieľavedomo snazačal odvíjať oveľa skôr. Alena vyrasží doplniť svoje vzdelatala v rôznych detských domovoch a ne„ V doobedňajších hodinách, keď sú deti nie, aby mohla pomáhať svojim deťom. V doskôr žila so svojimi dvov škôlke a škole, prichádza na pobočku obedňajších hodinách,
mi synmi v zariadeniach
pre slobodné mamičÚsmevu a študuje. Učí sa látku svojich keď sú deti v škôlke a
prichádza na poky. Kvôli finančnej núdzi
detí, aby im mohla byť nápomocná, keď škole,
bočku Úsmevu a štujej bol mladší chlapec
ju o to požiadajú.“
duje. Samostatne, no s
na krátku dobu odňanašou podporou, keďtý a umiestnený do detže je to pre ňu celkom nová skúsenosť. Učí sa
ského domova, tak ako kedysi jeho mama. No
látku svojich detí, aby im mohla byť nápomocpráve v tom čase sa pani Alena zoznámila so
ná, keď ju o to požiadajú.
svojím terajším druhom Palom Oláhom, ktorý
jej ponúkol nielen emocionálne zázemie, ale aj
Alena Tanková je už po mnohé roky našou
strechu nad hlavou a spoločným úsilím získali
vernou dobrovoľníčkou, na ktorú sa môžeme
syna Dávida späť do opatery. Začali nový, hoci
spoľahnúť. Dokonca sme sa spolu s kolegyskromný život v Banskej Bystrici, kde nás rodiňou Luciou Sobotkovou stali krstnými rodična Aleny Tankovej skontaktovala a stali sa nami všetkých jej detí, a teda sme aspoň takto
šimi klientmi. Deti vyrastali v nízkopodnetnom
sprostredkovane rodina. Ako Alena hovorí, jej
prostredí, často krát bez stravy a základných
jediná rodina.
nutností. Rodičia nemali dosť peňazí na to,
aby ich prihlásili do niektorého z predškolPríbeh prerozprávala Beata Šnapková
ských zariadení. Až našej pobočke sa podarilo
predsedkyňa
pobočky Úsmevu ako dar
umiestniť chlapcov do školy a škôlky. K dvom
v Banskej Bystrici
synom z predchádzajúceho vzťahu pribudli tri
dcérky, ktoré partnerstvo Aleny a Pala povzbuTypy poskytnutej pomoci rodinám v roku 2011

typ klienta/
poskytnutá služba

Rodiny Biologické
Deti z Biologických
rodín

sociálne poradenstvo sprostred- iné
sprostredzákladné poradenstvo
kovanie
kovanie
pravidelné
prevencia
é/ jednorazové
bývania služby
pomoci krátkodob
počet
počet
počet
počet
počet klientov
poradenstiev
počet klientov
klientov poradenstiev klientov

67

61

46

5

132

0
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222

0

335

2380

16

33

48

0

0

0

Príbeh
Mama Alena
s deťmi

Rodinné skupinové konferencie
Rodinná skupinová konferencia (ďalej „RSK“) je stretnutie širokej rodiny, na ktorom sa vytvoria plány a prijmú rozhodnutia ohľadom dieťaťa. Počas RSK dochádza k presunu zodpovednosti v rozhodovacom procese na členov celej širšej rodiny, pričom sa prihliada najmä na záujmy, potreby, práva a právom chránené záujmy dieťaťa. Zvolá ju a vedie nezávislý koordinátor na podnet úradu, odborníka alebo samotnej rodiny. Má tri časti, pričom hlavnou časťou je súkromný čas pre rodinu, na
ktorom rodina vytvorí plán, ktorý predstavuje riešenie problému, na základe ktorého sa aktivizujú
jednotliví členovia rodiny a odborníci.
Implementáciou RSK sme reagovali na súčasný stav spoločnosti, ktorý sa vyznačuje narastajúcou
krízou rodiny ako inštitúcie, ako aj konkrétnych rodín.
Pre rozšírenie implementácie tohto modelu práce s rodinou v SR sme v roku 2011:
• posilňovali personálne kapacity,
• zabezpečili vzdelávanie koordinátorov – Školenie koordinátorov RSK I. a II. (viď časť vzdelávanie)
• metodicky viedli a supervidovali koordinátorov
• sieťovali subjekty pracujúcich s rodinami v kríze, ktoré môžu dať podnety k RSK
• rozbehli sme prípravu RSK v 5 rodinách (doteraz sme zrealizovali 66 RSK)
Za finančnú podporu RSK v Bratislave srdečne ďakujeme MČ Bratislava – Staré Mesto a
MČ Bratislava – Petržalka.
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Pripravujeme náhradných
rodičov pre prijatie detí
z detského domova
Preto Spoločnosť Úsmev ako dar kladie veľký
dôraz na prípravu náhradných rodičov, ktorú
vykonáva prostredníctvom unikátneho Programu PRIDE.

Pomoc náhradným rodinám v akejkoľvek podobe je prevenciou
pred ich zlyhaním. Rozhodnutie zobrať si dieťa z detského
domova a poskytnúť mu útočisko rodiny môže byť jedno z najťažších životných rozhodnutí. No
zároveň aj jedno z najkrajších. Je
potrebné myslieť na to, že v prípade náhradného rodičovstva nehľadáme
správne dieťa pre daných rodičov, ale práve naopak. Hľadáme správnu rodinu pre konkrétne dieťa.

Program
PRIDE

Ide o zážitkový program, ktorý sa opiera o emocionálnu stránku človeka a jeho zážitkové skúsenosti. Umožňuje dospelým spoznať svoje
schopnosti, aby mohli účinne pomáhať deťom
vyrovnať sa so svojou minulosťou, prijať prítomnosť a pripraviť sa na samostatnú budúcnosť.
Program PRIDE dá účastníkom na vlastnej koži
pocítiť straty a pocity, ktoré deti prežívajú. Len
tak ich budú schopní pochopiť.

Preto vieme byť pre náhradných rodičov nápomocní v celom procese prijatia dieťaťa. Od rozhodnutia, cez prípravu a vzdelávanie, až po prvý
kontakt s dieťaťom a jeho privítanie doma.

Základným princípom programu je presvedčenie, že hodnota rodinného života je pre
deti veľmi dôležitá a že dieťa sa plnohodnotne
môže rozvíjať len v úprimnom a hlbokom vzťahu s dospelým – rodičom, ktorý zabezpečuje
jeho potreby.

Tak ako sa počas tehotenstva manželia spoločne pripravujú na príchod bábätka, tak aj náhradní rodičia potrebujú určitý čas, aby sa dobre a zodpovedne pripravili na úlohu náhradného rodiča. Podceňovanie prípravy môže v budúcnosti pripraviť nemilé prekvapenia.

V rámci pomoci náhradným rodinám spolupracujeme aj so samosprávami a Úradmi práce,
sociálnych vecí a rodiny v rôznych mestách
Slovenska.

Počet výcvikov a účastníkov programu PRIDE
DK

PD

KE

1

3

1

5

16

0

0

0

12

9

56

0

0

2

13

0

1

18

9

1

0

0

0

0

10

20

12

8

0

6

21

0

29

76

BA

TT

NR

Výcviky

4

2

0

Náhradní rodičia

26

9

Odborníci

2

Dobrovoľníci
Profesionálni rodičia

Pobočka
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BB

Sumár

ÚPSVaR Brezno
Program na poskytovanie sociálneho poradenstva deťom, ktorým bola sprostredkovaná náhradná rodinná starostlivosť, a fyzickým
osobám, ktorým bolo dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, na uľahčenie
plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti.
Cieľová skupina/počet klientov: 5 rodín a 7
detí – fyzické osoby, ktorým bolo zverené dieťa do náhradnej rodinnej starostlivosti a v rámci komplexného sprevádzania a podpory rodiny absolvovali proces prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť a bolo im sprostredkované
nadviazanie osobného vzťahu s dieťaťom.
Činnosti, ktoré sa v rámci výzvy a projektu vykonávali: sociálne poradenstvo na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti, sanácia rodín za účelom odstraňovania
negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, zapájanie dieťaťa a jeho rodiny do výchovných skupinových
programov, sociálnych skupinových programov

alebo výchovnorekreačných
skupinových
programov.

ÚPSVaR
Nitra

V roku 2011
sme zrealizovali 16 výcvikov
PRIDE pre 170
účastníkov.

Zabezpečenia náhradného rodinného
prostredia pre deti, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť.
Cieľová skupina: 5 detí
Činnosti, ktoré sa v rámci výzvy a projektu vykonávali: vyhľadávanie náhradných
rodičov a sprostredkovanie kontaktu medzi
dieťaťom a žiadateľmi o NRS.
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Príbeh
Náhradní rodičia –
manželia
Gabriela
a Tomáš
Hlubíkovci
Je dôležité sprevádzať náhradnú či pestúnsku rodinu aj po prijatí dieťaťa? V čom jej
môže takáto podpora pomôcť?
Sprevádzanie náhradných rodičov je veľmi dôležité najmä kvôli tomu, že je to špecifická oblasť
výchovy a starostlivosti. Prijaté deti potrebujú riešiť svoje „zranenia“ z minulosti, ktoré deti v bežnej
rodine nemajú. Náhradným rodičom môžeme byť
oporou v tom, aby zvládli všetko, čo súvisí s týmto
ich rozhodnutím, ako aj pri komunikácii s úradom,
keď potrebujú poradiť alebo pomôcť. Nezanedbateľným prínosom je kontakt nielen s nami –„odborníkmi“, ale cez nás aj s inými náhradnými rodinami, kde si môžu odovzdávať svoje skúsenosti bez obavy z nepochopenia. Snažíme sa, aby v
tomto ich neľahkom poslaní mali pri sebe pomocnú ruku a niekoho, kto im chce byť osožný.
Mgr. Veronika Prokopová
Psychologička Úsmev ako dar
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Pripravujeme náhradných
rodičov pre prijatie detí
z detského domova
tória, ktorá bola umiestnená v detskom domove v Petržalke, je právne voľná. Ponuku prijať
k jednému dieťatku aj druhé zobrali Gabika a
Tomáš s plnou vážnosťou. Vedeli, že súrodeOdkedy sa manželia Hlubíkovci zosobášili, túnecká väzba je pre deti v náhradnej starostližili po deťoch. Predstavovali si, že budú mať
vosti veľmi dôležitá. Preto dlho neváhali a po
aspoň 2-3 deti, no cesta k rodičovstvu nebovybavení potrebných náležitostí sa začali strela taká hladká, ako spočiatku verili. Po niekoľtávať aj s Viktóriou.
kých rokoch nádejí a opätovného sklamania,
Dievčatko si postupne zvykalo a zvykali si aj
kedy ich vzťah trpel neprítomnosťou niekoho
Hlubíkovci. Keďže sa blížili Vianoce a kvôli
ďalšieho, komu by mohli venovať svoju bezčerpaniu dovolenky profi mamy by sa Viktorka
podmienečnú lásku, sa rozhodli osvojiť si diemusela na istý čas vrátiť do domova, rozhodťatko z domova. Začala
li sa veci trochu posúsa procedúra vedúca k
„ Pride bol pre nás spočiatku len riť. Prijali dievčatko na
zápisu do zoznamu čapovinnosťou, no postupne sa pre nás návštevný pobyt, a tak
kateľov, v rámci ktorej
sa 17.12. začal všetkým
Hlubíkovci absolvovastal veľmi podnetným. “
nový život štvorčlennej
li na Úsmeve výcvikový
rodiny. Prešli si úskavzdelávací program Priliami adaptácie, prekonali počiatočnú krízu a
de. „Pride bol pre nás spočiatku len povinnosdnes, po piatich mesiacoch si už môžu dovoliť
ťou, no postupne sa pre nás stal veľmi pods úsmevom povedať: „Je to stále lepšie a lepnetným. Aj kvôli tomu, že sa tam stretla rôzšie. Náš vzťah sa ešte vždy tvorí. Navzájom sa
norodá skupina ľudí, budúci osvojitelia sposkúšame, spoznávame a každým dňom viac
lu s pestúnmi už starších detí. Veľa vecí, ktoľúbime. Veľmi sa s manželom tešíme, keď ich
ré sme sa na kurze dozvedeli, bolo pre nás
vidíme spolu. Vtedy hneď zabúdame, aké je
nových. Napríklad to, že je dobré, ak dieťatto všetko náročné a tešíme sa, že sme sa rozko od mala vie, že je adoptované,“ ohliada sa
hodli vziať si ich oboch.“
pani Gabika. Jedna etapa vystriedala druhú a
po prípravnom období sa začalo obdobie čaSpomienky na Program PRIDE
kania, ktoré prerušil až telefonát z úradu. Aby
Pamätám si dobre prvé stretnutie na výcviku
však Tomáš a Gabika našli to „pravé“ dieťatPride. Bolo trochu rozpačité, pretože sme s
ko pre seba, ktorému by aj oni mohli byť tými
manželom nevedeli, čo od toho máme očaká„pravými“ rodičmi, potrebovali ešte trochu trvať a tiež sme neboli zvyknutí rozprávať o súkpezlivosti.
romí pred cudzími ľuďmi. Spätne to ale dokáPrelomové stretnutie, na ktorom preskočila
žem oceniť. Veľmi nám pomohlo, keď sme sa
ona povestná a tak potrebná iskra, sa podarimohli od odborníka poučiť o prijatí dieťatka a o
lo až na tretí krát. Odohralo sa v auguste 2011.
jeho zraneniach. Vďaka programu Pride viem,
„Jakubka sme videli po prvýkrát v detskom dože veľa prejavov v správaní našich dvoch detí
move v Malackách a hneď sme sa doňho zasúvisí práve s ich komplikovanou minulosťou.
milovali. Stretnutia s ním boli nádherné, kočíTo, čo sme sa na Pride naučili, sa snažíme pri
kovali sme ho, kŕmili, starali sa oňho. Potom
výchove aj používať. Niekedy sa nám darí viac,
prišli víkendové pobyty a pre nás bolo čoraz
niekedy menej, ale ak už dôjde k nejakému
ťažšie odovzdávať Jakubka späť profi mamikonfliktu, riešime ho s láskou, viac objatím než
ne a venovať sa našim každodenným povinkrikom či capnutím po zadku ☺.
nostiam.“ Našťastie netrvalo dlho, kým súd vydal predbežné opatrenie, a tak mohol JakubIng.arch. Gabriela Hlubíková
ko konečne zaujať pevné miesto vo svojej nonáhradná mamina súrodeneckej dvojice
vej rodine. Krátko predtým sa na Hlubíkovcov
obrátili z ÚPSVaR-u, že Jakubkova sestra Vik-

K malému Jakubkovi
pribudla aj sestrička
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Pomáhame mladým dospelým
po odchode z detského domova
Program SOS vo svojich aktivitách zahŕňa prípravu mladých ľudí na odchod z detského domova a tiež podporu pre mladých ľudí, ktorí potrebujú pomoc pri adaptácii v reálnom živote a to formou:
Prevencie – predovšetkým organizovaním stretnutí našich dobrovoľníkov s deťmi v detských domovoch, organizovaním vzdelávacích aktivít. V oblasti prevencie pôsobí každá
naša regionálna pobočka podľa potrieb daného regiónu.
Konkrétnej pomoci – táto oblasť predstavuje najväčšiu časť práce celého SOS programu, nakoľko každoročne stúpa počet mladých dospelých, ktorí potrebujú pomoc a poradenstvo po odchode z DeD, ako hľadanie práce, ubytovania, poskytnutie sociálneho poradenstva,
pracovnej asistencie, zakúpenie stravy, vstupné lekárske prehliadky a akútne vyšetrenia, pomoc
slobodným matkám s deťmi, mladým rodinám s deťmi.
V roku 2011 vznikla v Bratislave neformálna skupina „životachtivých“ mladých dospelých, ktorí sa pravidelným stretávaním podporujú a pomáhajú si navzájom, a cítia v sebe potrebu pomáhať ostatným po
odchode z detského domova.
tiť lepšie ubytovanie. No tým, že v nocľahárni sa
nemôžu zdržiavať cez deň, je to pre nich psychicky veľmi náročné. Takisto si nemôžu nájsť
prácu, kde by mali nočné služby, pretože podľa pravidiel musia byť do 22.00 v nocľahárni. Ak
prídu neskôr, zostanú na ulici. Ideálne by bolo,
keby k nám prišli už s nejakými peniazmi na rozbeh („odchodné“ z domova), mali tu nejakú prácu a bývanie, no tak to nefunguje. :)
Čo by mohlo prácu s mladými dospelými
vo všeobecnosti skvalitniť?

Aké problémy mladí dospelí, s ktorými sa
stretávaš, najčastejšie riešia?
Bývanie, prácu, doklady, problémy s trvalým
pobytom, priateľov – niekoho, na kom im záleží, drogy, alkohol, pracovný kolektív a fungovanie v ňom.
Veľa domovákov prichádza do Bratislavy
kvôli väčšej šanci uplatnenia sa? Ako to
vyzerá v praxi?
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Ak naozaj chcú, tak majú dobré uplatnenie. No
častokrát k nám dôjdu úplne bez peňazí, niekedy bez dokladov a vtedy treba všetko vybavovať úplne od začiatku. Prácu si môžu nájsť
až po tom, keď majú vybavené doklady. Čo sa
týka bývania, v Bratislave máme možnosť poslať
ich jedine do nocľahárne Mea Culpa (1€/noc),
ktorú im platíme my. Musia si hľadať zamestnanie a čakať na prvú výplatu, aby si mohli zaplaSpoločnosť Úsmev ako dar – Výročná správa za rok 2011

Príprava musí začínať už v DeD, kde by mladých dospelých mali viesť k pracovným návykom, motivovať ich napríklad k brigádam.
„Chceš novú značkovú bundu? Choď si na ňu
zarobiť. Máš 16 rokov, môžeš si nájsť brigádu.“ Vychovávateľky, ak majú s deťmi vytvorený naozajstný vzťah, ich môžu presvedčiť, že
ešte nedozrel ich čas, keď sa v 18-tich bezhlavo rozhodnú odísť. Ony môžu mladému
dospelému povedať, ako to vyzerá v praktickom živote, ale pravdu znesie len od niekoho, o kom vie, že mu na ňom skutočne záleží. Možno by bolo užitočné, keby zákon umožňoval takú „skúšobnú dobu“, napríklad polročnú, kedy by si mladí dospelí mohli vyskúšať existovať samostatne a na vlastné náklady, a ak by zistili, že to nezvládajú, mohli by sa
do DeD vrátiť. Som presvedčená, že potom by
vnímali pravidlá, princípy a všetko ostatné úplne inak a pochopili by, že to nie je len tak, zbaliť sa odísť.
Odpovedala Emília Bezáková,
riaditeľka programu PRIDE, Bratislava

Počet mladých dospelých v našej starostlivosti za rok 2011:

Pobočka

Počet mladých dospelých
v starostlivosti

Počet rodín mladých
dospelých

Počet detí v rodinách
mladých dospelých

BA

225

1

1

6

0

0

9

3

3

23

16

38

0

1

2

7

3

5

66

18

36

TT
NR
BB
DK
PD
KE
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Pomáhame mladým dospelým
po odchode z detského domova
kou Katarínou Mrázovou, ktorá ju postavila
na nohy – vybavili jej zariadenie pre osamelé
matky s deťmi a začali ju sprevádzať.
Po istom čase sa zoznámila s ďalším chlapcom, do ktorého sa zamilovala. Konečne tu
bol niekto, kto mal o nich skutočný záujem
– aspoň si to myslela. Chodieval za nimi každý deň a pomáhal im, ako vedel. V tom čase
ešte netušila, že trpí vážnou psychickou chorobou, schizofréniou druhého stupňa. Navštevoval ich aj večer, niekedy vykrikoval pod oknami a správal sa nevhodne, čím Natália porušovala pravidlá v zariadení. Keď sa už toho nazbieralo veľa, zo zariadenia ju vyhodili.
Opäť ostala na ulici, tentoraz už aj s malou
Dankou. Aby to nebolo pre ňu až také jednoduché, zistila, že je znova tehotná. V takejto
zložitej situácii sa otec dieťaťa pokúsil o samovraždu. Dlhé mesiace bol v kóme, nedávno
sa prebral, no nevie chodiť, jesť, a čo je najhoršie, nepozná ju. Natália ostala teda znova
sama. A vtedy sa u nás na pobočke znenazdania objavila. Zrazu.

Postavila sa na vlastné nohy

Donedávna bola v ubytovni pre bezdomovcov,
ktoré sa pre ňu podarilo zabezpečiť našej soc.
pracovníčke Mirke Žihalovej, ale po čase musela odísť, keďže tieto zariadenia nie sú určené pre tehotné ženy. Naša Mirka, ktorá Natáliu už niekoľko mesiacov sprevádza, jej vybavila zariadenie pre matky s deťmi, spolu sa učia
hospodáriť, nakoľko jej príjem nestačí na bežné výdaje.

Natáliin život sa komplikoval už od útleho detstva, ktoré prežila v prevažnej miere v detských domovoch. Sama,
„ Opäť ostala na ulici, tentoraz už aj
bez súrodencov (o bratovi v tom čase nevedela).
s malou Dankou. Aby to nebolo pre ňu
Matka o ňu neprejavovala
až také jednoduché, zistila, že je znova
záujem, otec zomrel.

tehotná. “
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Po odchode z detského
domova si našla priateľa,
s ktorým otehotnela. Bývali u jeho rodičov a
práve vtedy sa začalo Natáliino ďalšie trápenie. Rodina partnera jej po pôrode zobrala
všetky peniaze a nútila ju chodiť žobrať spolu
s malou Dankou. Ubližovali jej a správali sa k
nim, podľa Natáliiných slov, ako k zvieratám.
Na ulici sa spoznala so sociálnou pracovníčSpoločnosť Úsmev ako dar – Výročná správa za rok 2011

Sme radi, že Natálkina
dcéra jej nebola odňatá, že nemusela a nemusí prežívať v domove ťažkosti, ktoré tam
v detstve prežívala jej
mama. Tešíme sa spolu s ňou, že sa o svoje
deti stará a že sa necháva viesť naším odborným
sprevádzaním. Snažíme sa o to, aby sa naučila
žiť s tým, čo má a čo dokáže. Veríme, že sa jej to
aj s našou pomocou podarí.
Bc. Mirka Žihalová
PaedDr. Ivona Hološová

Tábor
2011
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Pracujeme s deťmi
v detských domovoch
Anjelsky 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 náhradných
rodinách, ale tiež s deťmi z biologických rodín, ktoré sa ocitli v kríze.
Dobrovoľník – Anjel nenahrádza rodičov, ale v živote dieťaťa zohráva podpornú rolu. Je jeho kamarátom, dôverníkom,
oporou, radcom, pomáha mu v ťažkých chvíľach aj pri dôležitých rozhodnutiach.

Iniciatíva Úsmev svätého Mikuláša

Pomáhame deťom zmysluplne tráviť voľný čas,
vedieme ich k aktívnemu zdravému spôsobu života svojím vlastným príkladom, podporujeme
napĺňanie ich sociálnych potrieb, schopnosť
budovať vzťahy, komunikovať, riešiť problémy,
posilňovať ich vôľu, snahu, motiváciu a vytrvalosť na ceste k dosahovaniu vytýčených cieľov.

V roku 2011 sme zorganizovali 2 súrodenecké
pobyty pre 33 detí. Sprevádzali sme pestúnsku
rodinu, so 6 biologickými súrodencami, z ktorých 2 žijú v pestúnskej rodine a 4 sú v detskom
domove.

Anjelsky
program

Projekt bol založený 6. 12. 1998 na benefičnom koncerte Úsmev ako dar a funguje už
13 rokov. Jeho hlavným cieľom je spájanie a
kontaktovanie súrodencov, ktorí žijú v odlišných zariadeniach náhradnej starostlivosti ako
aj zabránenie rozdelenia súrodeneckej skupiny. Nakoľko neustále narastá počet detí, ktoré hľadajú svojich stratených súrodencov, založili sme pred tromi rokmi centrum spájania
súrodencov, ktoré pomáha túto oblasť práce
zefektívniť.

Počet mladých dospelých v našej starostlivosti za rok 2011:
Pobočka
Typ aktivity /
Počet účastníkov

BA

TT

NR

BB

DK

PD

KE

PO

Jednodňové aktivity

118 /
1622

209 /
2342

104 /
1657

86 /
1222

131 /
1021

94 /
1524

88 /
1648

20 /
495

890 /
12088

Vzdelávacie aktivity

19 /
300

23 /
302

70 /
1107

64 /
767

95 /
991

29 /
334

70 /
782

22 /
389

392 /
4972

Vzdelávacie aktivity pre
dobrovoľníkov

10 /
114

4 / 40

8 / 119

13 /
123

30 /
364

13 /
148

17 /
208

0

95 / 1113

Pobytové podujatia

9/
181

0/0

2 / 36

6/
109

1 / 22

2 / 52

9/
161

0

33 / 528

Viacdňové aktivity

3/
102

3 / 56

4 / 44

9 / 88

1 / 22

5 / 61

8/
155

0

27 / 375
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Sumár

Pracujeme s deťmi
v detských domovoch
Príbeh Anjela
Ľuboš Hajtinger, prievidzský dobrovoľník, študuje na Masarykovej univerzite v Brne. Kontakt s
Úsmevom získal prostredníctvom svojej sestry
už ako 15-ročný. Jeho prvou reakciou na sestrinu dobrovoľnícku činnosť bolo neporozumenie.
Ľuboš nechápal, prečo by sa mal niekto angažovať v prospech druhých bez nároku na odmenu a na úkor svojho voľného času. No postupne sa jeho pohľad menil. V dobrovoľníctve začal
objavovať príťažlivosť, ktorá ho lákala čoraz viac.
A tak sa v roku 2004 pridal k približne 60-člennému tímu dobrovoľníkov prievidzskej pobočky. Participoval na jej prvom Najmilšom koncerte roka, kde strážil vchod do kultúrneho strediska ako ochrankár. Mal možnosť zblízka si obzrieť
nadšenie usporiadateľov aj účinkujúcich detí, a
práve vtedy pochopil, že chce mať na tomto „iskrení“ podiel. Postupne sa zapájal do inštruktážnych aktivít pobočky, stal sa členom tímu pre nábor nových dobrovoľníkov, pomáhal pri tvorbe
prezentácií, venoval svoj čas a energiu foundrisingu, realizácii zbierok, zúčastňoval sa porád a
teambuildingov. Bol v úzkom kontakte s dobrovoľníkmi aj dobrovoľníkmi – Anjelmi, ktorí priamo navštevujú deti v detských domovoch. Veľmi pozorne načúval ich zážitkom a skúsenostiam. Pracovníci pobočky čoraz viac cítili, že Ľuboš by mohol byť sám Anjelom. Mal na to všetky
predpoklady, ale zodpovednosť, ktorú táto práca
so sebou prináša, mu spočiatku bránila vstúpiť

„V dobrovoľníctve začal objavovať
príťažlivosť, ktorá ho lákala čoraz viac. “
do anjelského tímu. Potreboval trochu povzbudenia, trochu času na rozhodnutie, a keď napokon prišla ponuka zúčastniť sa anjelskej akadémie, urobil rozhodný krok. Dnes má Ľuboš za
sebou už 7 rokov dobrovoľníckej práce. V minulom roku absolvoval svoj prvý letný tábor pre
deti z detských domovov a podieľa sa na činnosti dvoch anjelských skupín.
Ľuboš Hajtinger študuje, pracuje, má svoje záujmy, kamarátov, svoju rodinu, a napriek tomu sa
naplno venuje aj dobrovoľníctvu, v ktorom objavil
„pridanú hodnotu“ svojho každodenného života.
Jana Kocanová
predsedkyňa pobočky Úsmev ako dar
Prievidza
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Fond Pipi Dlhej Pančuchy

V školskom roku 2010/2011 bolo podporených prostredníctvom štipendijného programu
43 študentov.
„V dnešnej dobe, kedy je finančná situácia ešte
zložitejšia ako kedysi, potrebujú deti z detských
domovov oveľa viac podpory. Preto je ich podpora pre nás veľmi dôležitá. Štipendium im pomáha pokryť náklady na cestovné, ubytovanie,
učebné pomôcky a knihy. Podporujeme tiež
mladých ľudí, ktorí už nie sú v detskom domove a ich náklady spojené so štúdiom sú vyššie,
pretože si ich celé hradia sami,“ hovorí Mária
Soboličová z Úsmevu ako dar, koordinátorka
štipendijného programu.
Povzbudiť štipendistov na odovzdávanie štipendií prišla aj Katka Brychtová: „Vzdelanie je v
dnešnej dobe základom pre naše deti. Veľmi sa
teším z týchto mladých ľudí, ktorí si uvedomujú dôležitosť štúdia, či už ide o stredné odborné školy alebo vysoké školy. Všetko čo sa naučia im raz určite pomôže v ich následnom živote po odchode z detského domova. A preto
vždy rada podporujem takéto aktivity a pomoc.“

Katka
Brychtová
a študentky
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Dlhoročným a významným partnerom programu Vzdelávaním k úspechu, prostredníctvom
ktorého fond podporuje štipendistov, je Nadácia Slovenskej sporiteľne.
Jedným zo štipendistov je aj Jozef, 2. ročník,
VŠZaSP sv. Alžbety, detašované pracovisko v
Rožňave.
Od malička vyrastal v detskom domove v Dobšinej, neskôr býval v Detskom domove v Rožňave, kde majú výborné podmienky pre mladých dospelých. Síce má svojich rodičov a súrodencov, no aj napriek tomu je rád, že bol v
detskom domove. „Keby som bol u svojich rodičov, nebolo by zo mňa to, čo je teraz. Nechodil by som do školy.“
Jozef je typický príklad bývalého „domováka“,
ktorý študuje sociálnu prácu práve kvôli tomu,
že chce pomáhať deťom v domovoch. Už teraz praxuje v Centre Dorka v Košiciach, kde sa
snaží využívať svoje poznatky zo školy a pomáha deťom hlavne s učením.

Najmilší koncert roka

Najmilší koncert roka je celoslovenská prehliadka detských vystúpení, ktorej predchádza 6 regionálnych kôl. Podujatie dáva deťom priestor na prezentáciu svojho talentu v rôznych oblastiach, ako je
spev, hra na hudobný nástroj, dramatická tvorba či scénický tanec a nesie sa v duchu spoločného hesla: „Toto som Ja ...!“. Cieľom je dosiahnuť, aby sa deti prostredníctvom svojich vystúpení učili vyjadrovať svoje potreby, túžby, pocity, myšlienky a názory. Každé regionálne kolo je realizované za účasti odbornej poroty, ktorej úlohou je zostaviť program celoslovenskej prehliadky v Bratislave. Projektu sa priamo na prehliadkach zúčastnilo až 487 detí. 21. výročie celoslovenskej prehliadky Najmilšieho koncertu roka 2011 sa konalo v Divadle Aréna 9. júna 2011 a vystúpilo na nej 87 detí. Koncert moderovali Katka Brychtová a Andrej Bičan.
Odmenou pre 14 vystupujúcich detí bol relaxačno-poznávací zájazd venovaný CK Hydrotour na ostrov
Rhodos. 68 detí vybraných z regionálnych kôl i záverečnej prehliadky dostalo príležitosť účinkovať na našom Vianočnom benefičnom koncerte a predviesť tak svoj talent v sprievode profesionálnych umelcov.

svete. Nie sú tu omylom, patria sem. A
majú svoju hodnotu.
Samozrejme, nielen
preto, že niečo vedia alebo dokážu, no
možnosť ukázať svoje nadanie je príležitosťou k tomu, aby si
to sami jasnejšie uvedomili.
A aký je jeho širší, možno až spoločenský zmysel?

Čo môže NKR sprostredkovať deťom, ktoré
sa na ňom zúčastňujú?
Jednoznačne je to podujatie zamerané na rozvoj osobnosti detí. Nevnímam jednotlivé vystúpenia len ako prezentáciu ich talentov, ale predovšetkým ako priestor pre ich sebavyjadrenie.
Môžu dať o sebe vedieť, povedať spevom, tancom alebo inou formou umenia: „Toto som ja.“
Takýto prejav im umožní potvrdiť ich miesto vo

Víťazi regionálnych
kôl NKR sa napokon stretnú na celoslovenskej prehliadke, ktorá je skutočne reprezentatívnym
podujatím. Zídu sa tu
deti, odborníci, naši
partneri, pracovníci z
oblasti sociálnej práce a starostlivosti, ale o podujatí sa dozvie aj
verejnosť a to nám pomáha otvoriť problematiku náhradnej starostlivosti smerom navonok,
k ľuďom, ktorých sa bezprostredne nedotýka.
Deti dajú o sebe vedieť, upozornia na svoje potreby a svoju prítomnosť v spoločnosti.
Odpovedala Adriana Sisiková,
manažérka PROMO
(na foto v strede)
Spoločnosť Úsmev ako dar – Výročná správa za rok 2011
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Najmilší
koncert
roka
2011

Pobočka

Bratislava

Trnava

Nitra

Banská
Bystrica

Dolný Kubín

Prievidza

Košice

Dátum konania:

9. júna 2011

17. apríla
2011

10. apríla
2011

8. mája
2011

8. apríla
2011

9. apríla
2011

1. máj 2011

Miesto konania:

Divadlo
Aréna
Bratislava

Divadlo J.
Palárika
Trnava

Staré divadlo
K. Spišáka
Nitra

Ministry of
fun Banská
Bystrica

bábkové
divadlo Žilina

Dom kúltúry
F. Madvu,
Prievidza

Dom umenia
Košice

Režisér:

Ľubomír Fifík

Eva
Miháliková

Jozef
Balážka

Jozef
Balážka

Jana
Eliášová

Katarína
Cifríková

Jaroslav
Bryndzák

Moderátor:

Katka
Brychtová
Andrej Bičan

Mário Novák

Roman
Pomajbo

Jozef
Balážka

herci
bábkového
divadla

Ján Gordulič

Katka
Brychtová

Hostia:

Mária Čírová

Dominika
Mirgová

Dominika
Stará Soňa
Kopalová

Laci Strike
a tanečníci

Samuel
Lórenčík
Hip-hop
centrum
Žilina

TS Fantastic
Elena
Podzamská,
Matej Chren

Folklórny
súbor
Hornád Omladina

Počet
účinkujúcich
detí:

87

40

53

33

62

75

137
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Športové hry pre deti
z detských domovov
21. ročníku Športových hier sa v roku
2011 zúčastnilo 453 detí z detských domovov, ktoré súťažili v ľahkoatletických
disciplínach, stolnom tenise a loptových
hrách – volejbal a futbal.
Medzinárodné športové hry sa konali v
dňoch 23.–25.9.2011 v Maďarskej republike v Miskolci, (za účasti Českej republiky, Slovenskej republiky a Maďarska). Na medzinárodných športových
hrách súťažilo zo Slovenska 35 detí z 13
detských domovov, ktoré sa v medzinárodnom meradle umiestnili na 1. mieste.

Dobrovoľníctvo je výzva
Ide o košický projekt, ktorého cieľom je
natočenie 2 krátkych filmov propagujúcich dobrovoľníctvo a dobrovoľnícke aktivity na Úsmeve. Majú slúžiť ako dokumentácia práce dobrovoľníkov v našej organizácii, ako motivačný film na nábor nových
dobrovoľníkov a ako prezentačný film o
dobrovoľníctve

Domovácke kilometre
uja Peťa
Športové podujatie pre deti z detských domovov, krízových stredísk, reedukačných detských domovov a náhradných rodín. Bežecké
preteky v cross behu rôznych vekových kategórií od 4 rokov. Podujatia sa pravidelne zúčastňuje cca 250 detí. Organizované je v spolupráci
s DeD v Nižnej Kamenici.

Štedré dlane 2011
Mikulášske popoludnie pre deti. Skladá sa z dvoch častí – časť predpoludním je určená pre náhradné rodiny, kedy majú deti možnosť prísť na stretnutie s Mikulášom, spojené s kultúrnym
vystúpením (tento rok to bola rozprávka Divadla BABADLO). Tejto časti za zúčastnilo 50 náhradných rodín z košického a prešovského kraja.
Popoludnie je určené pre deti z detských domovov a z Centra Dorka. A v roku 2011 to boli deti
z 5 detských domovov z prešovského kraja. V rámci programu vystúpil Lukáš Adamec a rómska
tanečná skupina. Zástupcovia detí z každého detského domova medzi sebou súťažili v rôznych
disciplínach. Podujatia sa zúčastnilo cca 250 detí.
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Centrá pomoci rodinám
a mladým dospelým
DORKA – Centrum pre obnovu
rodiny v Košiciach
Projekt „DORKA – Centrum pre obnovu rodiny“ v Košiciach je najväčším spoločným projektom Nadácie
DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov a Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako
dar. DORKA, n.o. vznikla za účelom poskytovania verejnoprospešnej činnosti, sociálnych služieb, sociálneho poradenstva, sanácie rodiny ako celku, spája-

Stav pred rekonštrukciou

nia cieľových skupín, poskytovanie starostlivosti mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti a deťom v krízovom stredisku. Centrum DORKA je unikátne zariadenie, ktoré umožňuje prijať
rodinu ako celok, pracuje so širšou rodinou a rieši komplexne sociálnu situáciu.
Slúži občanom, ktorí chcú svoju situáciu
zmeniť, pracovať na zmene a sú ochotní dodržiavať pravidlá, ktoré sú nevyhnutné pre zmenu ich životnej situácie, t. j.
pracovať, zbaviť sa všetkých závislostí a
vytvoriť vo svojej rodine vhodné prostredie pre rozvoj ich detí. Taktiež sa snaží
pomáhať deťom, u ktorých bol ohrozený
ich vývin a zdravie a museli byť na základe rozhodnutia súdu vyňaté zo svojej biologickej rodiny.
Zariadenie núdzového bývania – 48
klientov
Domov na pol ceste – 16 klientov
Útulok – pre 4 klientov
Krízové stredisko má dve časti – internú a sieť profesionálnych rodín. V Košiciach je kapacita 30 detí (z toho 20 detí
v profesionálnych rodinách). V detašovanom pracovisku v Rožňave je 10 detí.

Stav po rekonštrukcii

Centrum na pomoc rodine
Zvolen
Na podnet pobočky v Banskej Bystrici
sme začali jednanie s VÚC Banská Bystrica ohľadom možného prevádzkovania zariadenia núdzového bývania a domova na polceste. Na základe obhliadok voľných budov vo vlastníctve BBSK,
bola vybratá budova vo Zvolene. Zároveň sme požiadali o dotáciu na prevádzku a odbor majetku ohľadom prenájmu
spomínanej budovy. Začali sa práce na
príprave projektovej dokumentácie a rekonštrukcie centra. Prenájom a rekonštrukčné práce sú otázkou roku 2012.
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Centrum na pomoc rodine
Prešov
Dvojročný proces získania budovy na Lomnickej ulici v Prešove bol zavŕšený v októbri 2011,
kedy mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom. Boli pripravené projektové dokumentácie
na rekonštrukciu tejto budovy.
Aj podľa primátora mesta Prešov Pavla Hagyariho v meste absentuje zariadenie pre pomoc
rodinám a deťom nachádzajúcim sa v zložitých
životných situáciách, často krát bez prístrešia.
Takýchto matiek, prípadne celých rodín s deťmi ročne zaklope na dvere Mestského úradu
v Prešove viac ako tri desiatky. Rovnako sa v
systéme sociálneho bývania mesta Prešov nenachádza zariadenie, kde by bolo možné prijať týranú ženu utekajúcu pred agresorom. Aj
na základe týchto skutočností Mestské zastupiteľstvo v Prešove schválilo dlhodobý prenájom tejto budovy za účelom vzniku tak potrebného krízového centra.
Preto v spolupráci s Nadáciou Dedo vznikne v
tejto budove zariadenie núdzového bývania pre

viac ako 70 klientov. Malou súčasťou tohto krízového centra, ktoré ponesie tiež názov Dorka,
bude denný stacionár Svetielko pre vzdelávanie
a rehabilitáciu kombinovane postihnutých detí.
Denný stacionár bude prevádzkovať o.z. Viera
– láska – nádej sídliace v Prešove.

Centrum pre rodinu v Dolnom
Kubíne
V priestoroch Centra pre rodinu funguje pre
deti a mládež nízkoprahový klub. Cieľom klubu
je vytvoriť priestor pre stretávanie sa mladých
ľudí a neformálnych skupín mládeže.
Prostredníctvom klubových aktivít ponúkame
alternatívy pre mladých ľudí, ktorí trávia množstvo voľného času návštevami nočných podnikov, konzumáciou alkoholu a túlaním sa po
sídliskách.
V Centre pre rodinu funguje aj niekoľko svojpomocných skupín – Dolnokubínsky abstinenčný klub (DAK) a svojpomocná skupina
náhradných rodín.

Prešov: Stav pred rekonštrukciou

„ Každý projekt centra pre rodinu je
prevenciou pred totálnym zlyhaním
rodiny s nedoziernými následkami najmä
pri odlúčení dieťaťa od milujúcej rodiny.“
Doc. RNDr. Jozef Ondáš, CSc.
predseda Správnej rady Nadácie DeDo

Štúdia rekonštrukcie
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Dom v
Blatných
Remetoch

Sociálny dom Jasov

Centrum pre rozvoj rodiny

V roku 2011 prebehla na dome v Jasove rozsiahla rekonštrukcia, ukončená zazimovaním
stavby. Prvý zo štyroch bytov už slúži jednej
biologickej rodine. Veľkú časť rekonštrukcie
sme financovali zo zdrojov získaných zo zahraničia cez premonštrátov v Európe a USA.

V apríli 2011 sme v Hlohovci otvorili Centrum
pre rozvoj rodiny. Po polročnom fungovaní má
centrum 244 členov, ktorí sa podľa vlastného výberu zapájajú do programu. Je otvorené
každý pracovný deň a približne štyrikrát do týždňa je tam odborný program zverejnený na sociálnej sieti, cez ktorú komunikujeme s verejnosťou. Plánujeme centrum rozšíriť o kluby náhradných rodín.

Centrum MAK
Centrum MAK je stredisko pre deti a rodiny z
nízkopodnetného prostredia na Coburgovej
ulici v Trnave, v komunite so sociálne znevýhodnenými, prevažne rómskymi rodinami. Poskytuje sociálne poradenstvo pre rodičov, nízkoprahovú činnosť pre žiakov od 7 rokov a detské centrum pre deti do 6 rokov.
Medzi priority centra patrí tiež intenzívna terénna
sociálna práca s rodinami z Coburgovej ulice.
Zlepšili sme spoluprácu s farnosťou na Tulipáne,
tunajší kňaz sa zapojil do našich aktivít a úzko
spolupracujeme pri hľadaní spoločných riešení.

Nízkoprahové centrum pre
deti a rodiny
V obci Blatné Remety zakúpila VŠZaSP sv. Alžbety rodinný dom pre našu činnosť. Slúži ako
nizkoprahové centrum pre deti a rodiny v obci
Blatné Remety, v ktorej viac ako 20% obyvateľov tejto obce sú deti v pestúnskej starostlivosti (v obci je 42 pestúnskych rodín v ktorých je
120 detí).
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Domovské vzdelávacie
centrum v Dunajskej Lužnej
Úsmev ako dar a Nadácia DeDo založili toto
vzdelávacie centrum, ktoré poskytuje mladým ľuďom po odchode z detského domova
už siedmy rok ubytovanie, vzdelávacie kurzy a asistenciu pri hľadaní práce – všetko pod
jednou strechou.
V roku 2011 prijalo centrum stého klienta.

Funclub Fortuna
je nízkoprahový klub pre deti z nízkopodnetného prostredia na sociálnej ubytovni Fortuna v
Dúbravke, Bratislava. Ide o komunitu so sociálne znevýhodnenými rodinami a ich deťmi, ktorej
cieľom je rozvíjanie ich sebapoznania, tvorivosti, slovnej zásoby a ďalších znalostí.
Aj v tomto roku sme vo FunClube pre deti organizovali rôzne aktivity. Stretávali sme sa 3x do
týždňa a príležitostne aj počas víkendu. Pripravili sme tiež zaujímavé jednodňové výlety, víkendové pobyty a tábory.

Medzinárodná spolupráca

Ukrajina – krízové centrum
pre matky v núdzi – Seredné,
Zakarpatská oblasť, Ukrajina
Po vybudovaní tretieho detského domova rodinného typu v Serednom sa ako ďalší nevyhnutný krok ukázalo vybudovať subjekt na prevenciu pred samotným zlyhaním 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 dlhoročnú skúsenosť a takáto
dôležitá preventívna služba v Zakarpatskej oblasti akútne chýba, rozhodli sme sa v spolupráci s rehoľnými sestrami z Kongregácie Jesu a
Mukačevskou diecéznou charitou sv. Martina
vybudovať krízové centrum pre matky s deťmi v ohrození. Krízové centrum Panny Márie
pre matky s deťmi od 1. októbra 2010 poskytuje prístrešie a základné služby pre ohrozené
matky s deťmi. V roku 2011 poskytlo útočisko
6 matkám s deťmi. V areáli bolo dokončené
detské ihrisko, ktoré financovala Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

ju v spolupráci so Slovenským konzulátom na
Ukrajine a Úradom pre ochranu práv detí (ako
UPSVaR v SR). Zišlo sa na nej 80 účastníkov.
Jej cieľom bolo združiť organizácie, ktoré pôsobia na Ukrajine a realizujú tam rôzne projekty pre deti a rodiny. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia z Nemecka, Českej republiky,
Ukrajiny a Slovenska.

Európska sociálna cena
Jozefovi Mikloškovi, predsedovi Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
bola 3. 10. 2011 udelená v nemeckom Eschweileri „Európska sociálna cena“. V 15. ročníku tohto
prestížneho podujatia sme sa stali prvými nenemeckými nositeľmi ceny ESP. Ocenenie korunuje
dvadsaťročnú činnosť Úsmevu v prospech skvalitňovania života detí v detských domovoch a prácu
v sociálnej a charitatívnej oblasti. Predseda spoločnosti ju prevzal z rúk prezidenta výboru pre
udeľovanie Európskej sociálnej ceny a predsedu
GBP Petra Schonera.

Rodinný detský domov sv. Alžbety – Seredné, Zakarpatská
oblasť, Ukrajina
Rodinný detský domov v obci Seredné s kapacitou 10 detí už piaty rok poskytuje individuálnu starostlivosť deťom, ktorým bola súdom nariadená ústavná výchova s cieľom zabezpečiť
ich zdravý vývoj, vzdelávanie a prípravu na zaradenie sa do samostatného života v dospelosti. Od roku 2010 priamo v našom detskom
domove sv. Alžbety funguje detašované pracovisko VŠZaSP sv. Alžbety.
V roku 2011 sme okolo domu dokončili terénne úpravy, položili sme zámkovú dlažbu a urobili chodník. V lete sme zabezpečili pre celú
„rodinu“ 4-dňový ozdravný pobyt v Tatrách.

Mosty k rodine – Užhorod
Konferencia v Užhorode na Ukrajine sa konala 10. 10. 2011 po prvý krát a realizovali sme
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Vzdelávacie programy,
konferencie a semináre
Mosty k rodine – Sieťovanie odborníkov
a pracovníkov s rodinou a deťmi
V septembri a októbri 2011 sa
konalo 7 regionálnych konferencií
pre 923 odborníkov na prácu s rodinou sa realizovalo v Trenčíne, Bratislave, Dolnom Kubíne, Košiciach, Nitre, Trnave a Banskej Bystrici.
Ústrednou témou 6. ročníka regionálnych
konferencií Mosty k rodine bolo „10 rokov systémových zmien v sociálnoprávnej ochrane“.
Cieľom bolo vymeniť si skúsenosti a zhodnotiť zmeny v sociálnoprávnej ochrane v jednotlivých regiónoch po desiatich rokoch ich fungovania. Dôležitou témou boli dopady ekonomickej krízy na rodinu a tiež problematika detí s
poruchami správania v sociálnej práci. Účastníkmi odborných konferencií boli pracovníci
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, odborníci na rodinu, sociálni pracovníci, starostovia, psychológovia, lekári, odborníci zo škôl,
súdov, akademické autority, náhradné rodiny,
profesionálne rodiny, ale aj študenti, zástupcovia farností a zahraniční odborníci.

Mosty v sociálnoprávnej
ochrane
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11. ročník medzinárodnej konferencie sa
uskutočnil 7. – 9. novembra 2011 v Častej–
Papierničke pod záštitou predsedu NR SR
v spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Inštitútom
ochrany práv dieťaťa a rodiny a Fóra riaditeľov
detských domovov. Táto konferencia je predovšetkým určená pre riaditeľov detských domovov a zástupcov štátnej správy a samosprávy.
Konferencia sa venovala praktickým otázkam,
akými sú napr.: stúpajúci počet detí v detských
domovoch, znižujúci sa stav úradníkov, ktorí
sa venujú problematike zanedbávaných detí v
sociálne slabých a nefunkčných rodinách. Na
konferencii boli zverejnené predbežné výsledky
prieskumu situácie a transformácie v detských
domovoch, a perspektívne výhľady pre detské domovy. Účastníci sa venovali vplyvu živoSpoločnosť Úsmev ako dar – Výročná správa za rok 2011

ta v detských domovoch na sociálnu adaptáciu
mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti, psychickým problémom u detí v náhradnej starostlivosti a ich duchovnému rozvoju. Súčasťou konferencie bolo oceňovanie vychovávateľov a zamestnancov detských domovov za ich dlhoročnú prácu s deťmi.

Anjelská akadémia
Systémové vzdelávanie našich dobrovoľníkov.
Tajov (marec 2011)
Na jarnom vzdelávacom programe pre našich
dobrovoľníkov a Anjelov sa zúčastnilo 43 účastníkov prvého a 19 účastníkov druhého ročníka.
V rámci programu sa účastníci prvého ročníka
oboznámili s ústavnou starostlivosťou, s verbálnou a neverbálnou komunikáciou, s filozofiou
našej spoločnosti a so sociálnou prácou v detskom domove. Účastníci druhého ročníka mali
na programe manažment neziskovej organizácie, písanie projektov, riešenie konfliktov, vzťahovú väzbu, sociálnu prácu s rodinou a spôsoby, ako narábať so zážitkovou pedagogikou
u detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou.
Dolná Lehota (september 2011)
Jesenná Akadémia prebiehala v niekoľkých
prednáškových blokoch, kde pozvaní hostia
na konkrétnych prípadoch prezentovali prácu s deťmi. Okrem prednáškových blokov boli
pre dobrovoľníkov vymyslené zážitkové aktivity, kde si mohli otestovať svoje zručnosti, kreativitu, prácu a komunikáciu v skupine. Dobrovoľníci mali počas akadémie možnosť získavať
nové informácie, pýtať sa dôležité otázky ohľadom práce s deťmi kompetentných ľudí a dostať riešenia na problematické situácie vznikajúce pri ich práci s deťmi.

Vzťahová väzba a jej význam pre
deti v náhradnej starostlivosti
Seminár sme zorganizovali v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety, n.o., Ústavom prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych
vied a Fórom riaditeľov detských domovov v
rámci systematického vzdelávania v oblasti náhradnej starostlivosti. (Máj 2011)

Seminár sudcov
Pod záštitou bývalej ministerky spravodlivosti
Doc. JUDr. Lucie Žitňanskej, PhD. a v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti sme 6.–7.
4. 2011 v Omšenií organizovali seminár pre
45 sudcov krajských a okresných súdov, ktorí sa venujú otázkam rodinného práva a poručníckej agendy, ako aj pre zástupcov Ministerstva spravodlivosti, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradu vlády, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, detských domovov, náhradných rodičov a neštátnych subjektov.
Rodinné súdy
Od septembra 2011 platí novela vyhlášky Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy,
ktorá umožňuje začatie rodinných súdov.
Opodstatnenie špecializácie agendy tzv. rodinného súdnictva predstavujú predovšetkým
dôvody spoločenské (vysoká miera rozvodovosti s tendenciou neustáleho rastu, rastúci
počet detí rodiacich sa mimo manželstva, kríza
rodiny) i profesionálne (nutnosť ďalšieho vzdelávania sudcov v oblastiach nevyhnutných pre
výkon funkcie rodinného sudcu, potreba dopĺňať si vzdelávanie najmä z oblasti forenznej
psychológie, sociológie, teórie riešenia konfliktov) i praktické dôvody.
Sme hrdí na to, že naša spoločnosť mohla iniciovať založenie novej Asociácie rodinných súdov, ktorej predsedom sa stal predseda okresného súdu JUDr. Peter Rajňák.

Supervízne stretnutia pre
profesionálnych rodičov
Projekt „Supervízne stretnutia pre profesionálnych rodičov“ sa realizoval 18 mesiacov vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia. Cieľovou skupinou projektu bolo 509 profesionálnych rodičov z 83 detských domovov.

Odborným rastom sme
skvalitňovali naše služby
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar vďaka finančnej podpore z
prostriedkov ESF realizovala od 1. mája 2010 do
31. októbra 2011 projekt „Vzdelávaním k skvalitneniu služieb“. Zásluhou projektu sa vytvorili odborné inovatívne materiály pre doplnenie vzdelávania našich zamestnancov, zvýšila sa odbornosť
pracovníkov pri práci s biologickou, ohrozenou a
náhradnou rodinou, skvalitnili sa služby náhradnej
starostlivosti o deti na Slovensku a celkovo došlo
k profesionalizácii sociálnej práce s rodinami. Ďalšie vzdelávanie bolo určené pre špecialistov na
rodinný rozvoj a školenia nadstavbových modulov
programu PRIDE. Projekt „Vzdelávaním k skvalitneniu služieb“ sa realizoval v siedmych krajoch:
Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Košickom a Prešovskom.
SOCIÁLNA
IMPLEMENTAÈNÁ
AGENTÚRA
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Akreditácie na vybrané činnosti
Našu činnosť realizujeme na základe rozhodnutia o akreditácii na vybrané činnosti SPO a SK
detí podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele:
nom rodinnom prostredí dieťaťa podľa § 27,
ods.4 a spoluprácu pri vypracovávaní plánu
sociálnej práce s rodinou a dieťaťom podľa § 32, ods.3

• prípravu dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť podľa §33 odsek 2 až 4
• prípravu žiadateľa, ktorý má záujem stať sa
pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú
rodinnú starostlivosť podľa §36, §38 a prípravu žiadateľa, ktorý má záujem o profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, podľa §53, ods. 7,8
• sprostredkovanie nadviazania osobného
vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom o náhradnú rodinnú starostlivosť podľa §42,
§43 ods. 6
• sociálne poradenstvo na uľahčenie plnenia
účelu náhradnej rodinnej starostlivosti podľa §33
• opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby
podľa § 11, ods.1 a 2 a zabezpečenie sústavnej ochrany života, zdravia a priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a
sociálneho vývinu dieťaťa – výkon opatrení na úpravu rodinných pomerov v prirodze-

• 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 písmeno e bod 5, §3,
ods. 1,2 a §4 ods.1 až 5
• PRIDE pre lektorov – vzdelávaciu aktivitu
pre lektorov programu PRIDE, teda pre odborníkov (psychológov, psychoterapeutov)
a náhradných rodičov, ktorí majú praktický
zážitok dieťaťa v náhradnej rodine
• PRIDE – vzdelávaciu aktivitu pre biologických rodičov, osvojiteľov, náhradných rodičov, vychovávateľov a iných odborníkov
pracujúcich s deťmi a rodinami, študentov
vysokých škôl
• Anjelsku akadémiu – vzdelávaciu aktivitu
pre dobrovoľníkov Úsmevu, ktorí sa svojou
činnosťou venujú deťom v detských domovoch a náhradných rodinách, pracujú s nimi
dlhodobo a svojou prácou posilňujú rozvoj
ich sociálnych zručností a kompetencií.

V roku 2011 sme podali žiadosť o novú akreditáciu na MŠ SR podľa Zákona o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch pre nasledovné činnosti:
• PRIDE – efektívna výchova a starostlivosť o
dieťa v náhradnej alebo inštitucionálnej starostlivosti

• individuálna práca s dieťaťom v detskom domove – individuálna práca s dieťaťom v detskom domove

• PARTNER – Podpora – Akceptácia – Rozvoj – Tímovosť – Náklonnosť – Rodina
– edukatívno-zážitkový program na rozvoj
zručností efektívnej výchovy a vzdelávania

• TSP – individuálna práca ako jedna z najúčinnejších foriem práce s dieťaťom a rodinou

Inštitút ochrany práv dieťaťa a rodiny
Inštitút je detašovaným pracoviskom Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, kde pôsobia denní doktoranti tejto fakulty. Inštitút organizuje odborné semináre, konferencie, vzdelávacie podujatia,
školenia. Dáva priestor študentom na vykonávanie povinnej praxe. Doktoranti publikujú články v odborných
časopisoch a realizujú výskumy v oblasti sociálnej práce.
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Celoslovenská finančná
zbierka 1 deň úsmevu

e
m
e
j
u
k
a
Ď

V dňoch 20. až 24. júna 2011 sa
konal 9. ročník verejnej finančnej zbierky, ktorej cieľom bolo informovať verejnosť o pretrvávajúcej problematike detí z detských
domovov a vyzbierať finančné
prostriedky, ktoré sú použité na
rozvojové aktivity pre tieto deti,
na vzdelávanie, podporu a pomoc
rodinám v kríze a na podporu náhradného rodičovstva v SR.
V roku 2011 sa nám podarilo v uliciach Slovenska vyzbierať pekných 38 169,14 €. Ďakujeme.
Zbierka sa konala na celom území
SR formou zbierania finančných
príspevkov od dobrovoľných darcov do uzavretých pokladničiek.
stredných a vysokých škôl, z toho vyše
2200 študentov a dobrovoľníkov z celého Slovenska, a vďaka nim sa nám podarilo medzi ľuďmi šíriť osvetu rodiny, jej
neoceniteľnej hodnoty a funkcie.
V rámci zbierky bol v Bratislave umiestnený promo stánok na Poštovej ulici,
kde sa okoloidúci mohli dozvedieť viac
informácií o činnosti spoločnosti Úsmev
ako dar.
DMS USMEV na číslo 877
Počas celého roka bolo možné prispieť
na naše aktivity aj prostredníctvom SMS
správy vďaka DMS správam od Fóra donorov. Celkovo nám ľudia poslali 9065
SMS správ v hodnote 1 €. Ďakujeme.
Viac informácií nájdete na
www.darcovskasms.sk
V rámci zbierky dobrovoľníci rozdávali prispievateľom a okoloidúcim ľuďom letáky o činnosti spoločnosti Úsmev ako dar a o využití finančných prostriedkov získaných zo zbierky za rok 2010. Do zbierky sa zapojilo viacero

je medzinárodná ochranná
známka. Výhradným držiteľom práv k ich užívaniu na
území Slovenska je Fórum
donorov.
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Koncert Úsmev ako dar

29. ročník Vianočného benefičného koncertu
Úsmev ako dar sa konal 16. decembra 2011
o 16,00 hod. v priestoroch Expo Arény v Inchebe. Tohtoročný koncert podporili umelci
a moderátori - Adela Banášová, Matej Cifra „Sajfa“, Roman Pomajbo, Katka Brychtová, Marián Miezga, Juraj Kemka, Daniel
Dangl, Robo Jakab, Richard Stanke, Mária Čírová, Peter Cmorík, Laci Strike a tanečníci zo skupiny Street Dance Academy, Mirka Partlová, skupina A.M.O., skupina Vidiek, chalani z Partičky a Marián Čurko, Miro Jaroš a Dominika Mirgová. Spolu s
umelcami vystúpilo v rámci programu koncertu a predviedlo svoj talent 68 detí z detských
domovov a náhradných rodín. V sále bolo približne 900 detí z detských domovov a náhradných rodín a približne 500 hostí, ktorí vystupujúcich umelcov a deti obdarili veľkým potleskom a v závere programu ich odmenili aj
standing ovation. Koncert bol obohatený aj o
pokus vytvoriť slovenský rekord o najviac bubnujúcich detí na jednom mieste. Rekord sa realizoval pod záštitou Richarda Vrableca a spoločnosti Slovenské rekordy a bol zapísaný do
knihy Slovenských rekordov.
V rámci koncertu sa odovzdávala opäť aj Cena
Milana Rúfusa. Je to morálne ocenenie a po-
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ďakovanie Spoločnosti Úsmev ako dar, ktoré
sa udeľuje výnimočným osobnostiam, ktoré
sa významne pričinili, aby opustené deti našli
rodinu. Cenu za konkrétnu pomoc odovzdával František Kovár a získala ju Základná škola Pod Hájom v Dubnici nad Váhom. Cenu za
osvetovú pomoc odovzdával Jozef Mikloško a
získala ju Katarína Brychtová. A Cenu za systémovú pomoc a za presadenie myšlienky rodinných súdov získala vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, ktorej ju odovzdala
pani Alena Heribanová.
Záznam koncertu odvysielala Slovenská televízia na kanáli JEDNOTKA 24. decembra 2011
a sledovalo ho viac ako 106-tisíc divákov.

Príprava na oslavy 30. výročia
koncertu Úsmev ako dar
Písal sa rok 1982 a v bývalom Dome ROH (terajší Istropolis) sa zišli deti z dvoch detských
domovov z Bratislavského kraja, aby sa zúčastnili prvého benefičného koncertu na Slovensku vôbec s názvom Úsmev ako dar. Ešte
predtým, v júli v roku 1974 sa šoféri Slovenskej
televízie na čele s Júliusom Hronom prihlásili
do Brigády Socialistickej práce Mirka Nešpora. O rok na to podpísali zmluvu s Detským domovom v Holíči, v ktorej sa dohodli na spolupráci. A tak začala činnosť pre deti z detského
domova Holíč. Každý rok sa organizoval pre
deti karneval, letný tábor, športová olympiáda
a vianočná besiedka, z ktorej neskôr vznikol
spomínaný koncert Úsmev ako dar.
Dnes sa píše rok 2012 a Vianočný benefičný
koncert Úsmev ako dar oslávi svoje tridsiate
narodeniny. Tento koncert je najstarším charitatívnym podujatím na Slovensku. Každoročne, už od svojho vzniku vyčarí koncert tisíckam
detí na tvári radosť a úsmev. No nie je to len

Darinka Rolincová

zábava, koncert dlhodobo prináša veľmi potrebnú osvetu, ktorá napomáha nášmu mottu
... aby každé dieťa malo rodinu.
Na tomto koncerte každý rok vystupujú známi
slovenskí umelci, herci, speváci a moderátori,
ktorí vždy ochotne prídu a potešia naše deti a
hostí bez nároku na akýkoľvek honorár. S týmto koncertom sú spojené aj partnerstvá s našimi dlhoročnými sponzormi, ktorí nám pomáhajú s celou produkciou a bez ktorých by sme to
nikdy nedokázali.
Terajší koncert Úsmev ako dar je na konci
roka akousi čerešničkou na „úsmeváckej torte“, ktorá v sebe ukrýva nespočetné množstvo
každodennej konkrétnej práce a pomoci pre
našich klientov, či už ide o deti z detských domovov alebo náhradné rodiny, biologické rodiny a mladých dospelých po odchode z detského domova.

Marika
dokázala naše
deti vždy očariť svojím
spevom
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Ekonomické výsledky
Výsledovka za rok 2011
Suma [eur]

Náklady

Spotreba materiálu
74 482,01
Spotreba energie
16 760,65
Opravy a udržiavanie
8 054,66
Cestovné
6 269,68
Ostatné služby
306 215,05
Mzdové náklady
261 236,93
Zákonné sociálne poistenie a zdr. poistenie
52 190,95
Zákonné sociálne náklady
8 182,70
Daň z nehnuteľností
862,25
Ostatné dane a poplatky
1 077,81
Zmluvné pokuty a penále
187,37
Úroky
9,56
Dary
10 221,68
Osobitné náklady
2,89
Manká a škody (stravné lístky)
2 295,75
Iné ostatné náklady
12 809,74
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
19 755,80
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 566,40
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
116 051,68
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
28 530,02
Daň z príjmov
8,83
Náklady celkom
927 772,41
Suma [eur]

Výnosy
Tržby z predaja služieb
Tržby za predaný tovar
Aktivácia materiálu a tovaru
Úroky
Prijaté dary
Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Prijaté príspevky z verejných zbierok
Dotácie
Výnosy celkom

67 848,41
50,00
1 669,60
49,79
1 830,08
5 168,33
3 400,00
206 086,92
62 428,46
139 045,54
66 184,84
467 440,77
1 021 202,74

(Ostatné výnosy - Tržby za predaný tovar, Aktivácia
materiálu a tovaru, Úroky, Prijaté dary, Iné ostatné
výnosy a Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
a hmotného majetku)
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Ekonomické výsledky
Súvaha za rok 2011
Suma [eur]

Aktíva
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe
Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k stavbám
Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súborom hnuteľných vecí
Oprávky k dopravným prostriedkom
Pokladnica
Ceniny
Bankové účty
Peniaze na ceste
Odberatelia
Poskytnuté prevádzkové preddavky
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči zamestnancom
Iné pohľadávky
Náklady budúcich období
Vnútorné zúčtovanie
Aktíva celkom

6 161,91
131 069,94
127 855,78
1 327,76
7 314,93
6 639,00
-6 161,91
-36 916,90
-101 345,62
-1 327,76
7 283,46
1 318,77
66 776,90
0,00
11 988,96
1 663,32
3 211,31
2 077,01
73 352,34
1 729,97
0,00
304 019,17
Suma [eur]

Pasíva
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci
Dodávatelia
Krátkodobé rezervy
Prijaté preddavky
Ostatné záväzky
Zamestnanci
Ostatné záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
Daň z príjmov
Ostatné priame dane
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom
Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy
Iné záväzky
Výnosy budúcich období
Základné imanie
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
Záväzky zo sociálneho fondu
Pasíva celkom

0,00
116 615,98
9 998,30
0,00
1 058,90
68,15
1 124,36
0,00
0,00
0,00
-222 687,83
0,00
50 112,35
134 145,83
109 199,50
2 152,06
3 319,39
455 397,39
-455 026,58
0,00
5 111,04
210 588,84
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Správa audítora
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Naši ľudia a spolupracovníci
SPDDD Úsmev ako dar v Bratislave
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
02/63815208-9, 0903 781 744,
bezakova@usmev.sk, info@usmev.sk

SPDDD Úsmev ako dar – Východné Slovensko
a Zakarpatská Ukrajina
Kováčska 28, 040 01 Košice
055 / 230 44 01 – 3, usmev_ke@isternet.sk

Ľudia na pobočke:
Predseda: Emília Bezáková
RAP: Emília Bezáková
Asistent RAP: Zuzana Okálová
Program SOS: Dana Mullerová
MAP: Zuzana Slezáková
Psychológ: Andrea Hudeková
Lektori, ŠRR, TSP: Alla Csáderová, Erika Kremská,
Ludmila, Hanková, Božena Dorocáková,
Emília Bezáková, Daniel Mikloško, Mária Soboličová,
Lenka Mitáková, Monika Miklošková

Ľudia na pobočke:
Predseda: Mgr. Katarína Birošová
RAP: PaedDr. Ivona Hološová
Fundraisor: Radoslav Dráb
MAP: Ing. Michaela Sabolová (do 30. 11. 2011),
Bc. Martina Dulebová
Psychológ: Mgr. Veronika Prokopová
Office/základné sociálne poradenstvo:
Bc. Miroslava Žihalová
MTZ: Martin Sedlák
Marketing: Ing. Jana Čopíková
Lektori, TSP, RSK: RNDr. Mgr. Pavol Sedlák,
Mgr. Veronika Prokopová, Mgr. Katarína
Gromošová, Mgr. Monika Gregová, Monika
Haraksimová, Mgr. Katarína Ontková, Mgr. Petra
Lakatošová, PhDr. Slávka Kovaľová, Mgr. Ľuboš
Repický, Mgr. Žaneta Repická, PaedDr. Ivona
Hološová, Mgr. Monika Szatvanyiová, Mgr. Lenka
Mihalyiová, Bc. Andrea Sabadošová, Mgr. Beáta
Bakšiová, Mgr. Janka Lecáková, Mgr. Katarína
Vargová, Bc. Juliana Žabková, Mgr. Miroslav Firda,
Mgr. Janka Lecáková, Mgr. Beáta Bakšiová,
Mgr. Alica Olejníková, Mgr. Katarína Birošová,
Mgr. Peter Olejník, Mgr. Katarína Mrázová,
Mgr. Soňa Hlaváčová, Mgr. Vlasta Nemčíková

SPDDD Úsmev ako dar v Trnave
A. Žarnova 7, 917 02 Trnava / presťahovaný na:
Nám. Jozefa Herdu č. 1, 917 01 Trnava
033/5511796, 0903781464, usmev.tt@gmail.sk
Ľudia na pobočke:
Predseda: Mgr. Zuzana Páleníková
RAP: Mgr. Dana Pukancová
Fundraisor: Mgr. Martina Práznovská
MAP: Bc. Zuzana Wojatschková
Psychológ: Mgr. Andrea Hudeková, psychológ,
metodik, supervizor MAK
sociálny poradca v Centre Mak - Mgr. Juraj Štofej
sociálny poradca v Centre Mak - Bc. Jana Martinkovičová
Lektori, ŠRR, TSP: Mgr. Dana Pukancová,
Mgr. Andrea Hudeková,
SPDDD Úsmev ako dar v Prievidzi
Bakalárska 2, 971 01 Prievidza
046/5423998, usmev.pd@gmail.com
Ľudia na pobočke:
Predseda: Jana Kocanová
Fundraisor: Peter Mečiar, Marián Kocan, Miška
Krajčovičová, Ivana Mjartanová, Martina Mullerová
MAP: Marián Kocan – administrátor, Katarína Šovčíková
Psychológ: Barbora Kotríková
Lektori, ŠRR, TSP: Jana Kocanová, Anna Nagyová,
Barbora Kotríková, Stanislav Kret, Michaela
Brunclíková, Pavol Kasala, Edita Riháriová, Anna
Kútniková, Mária Melicherčíková, Monika Kurková,
Veronika Takáčová, Marián Kocan, Jana Kocanová
SPDDD Úsmev ako dar v Nitre
SPDDD Úsmev ako dar v Nitre, Mostná 13
037 7722402, usmev.nr@gmail.com
Ľudia na pobočke:
Predseda: Roman Hajdák
RAP: PhDr.Katarína Minarovičová, PhD.
Fundraisor: Mgr.Mária Konceková
MAP: Peter Vaš
Psychológ: externý- Mgr.Martin Rothbauer,
Mgr. Miriam Podmanická
Lektori, ŠRR, TSP: Mgr.Martin Rothbauer,
Mgr. Mária Konceková, PhDr. K. Minarovičová, PhD.,
Mgr. Janka Letková, Mgr. Ema Benka, PhD.,
Mgr. Alena Šulganová, Mgr. Eleonóra Kukučková,
Gabriela Reptíková, Hilda Tóthová

SPDDD Úsmev ako dar v Dolnom Kubíne
Odbojárov 1962, 026 01 Dolný Kubín
043/5862348, usmev.dk@orava.sk
Ľudia na pobočke:
Predseda: PhDr. Jozef Šimek
RAP: Mgr. Zuzana Vosková
Fundraisor: Mgr. Mária Kutlíková
MAP: Mgr. Lenka Biňasová
MTZ: Igor Bubala
Ekonóm: Mária Janotíková
Lektori, ŠRR, TSP: MUDr. Jana Nosková,
PhDr. Jana Bachanová, Mgr. Samuel Vaňo
Supervízor: Mgr. Elena Vaňová
Asistent pre náhradné rodiny: Mgr. Mária Danaiová
SPDDD Úsmev ako dar v Banskej Bystrici
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
048/4141007, usmev_bb@isternet.sk
Ľudia na pobočke:
Predseda: Beata Šnapková
RAP: Lucia Sobotková
Sociálny poradca PhDr. Danka Chmelíková
Supervízor: Mgr. Eva Bendíková
Lektori, TSP, ŠRR, RSK: Mgr. Eva Bendíková,
Mgr. Marta Šemrová, Jolana Nátherová,
PhDr. Danka Chmelíková, Mgr. Roman Mojš,
Mgr. Katarína Tomašu, Mgr. Milena Maková,
Mgr. Ján Jánošík
Psychológ Mgr. Monika Sulovcová
(MAP – manažér Anjelského programu, TSP –
terénny sociálny pracovník, ŠRR – Špecialista pre
rozvoj rodiny, RSK – koordinátor rodinných skupinových konferencií, RAP – riaditeľ agentúry PRIDE)
Spoločnosť Úsmev ako dar – Výročná správa za rok 2011
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Ďakujeme našim finančným a celoročným partnerom:

PASELL SLOVAKIA
spol. s r.o.

{t

ITES

Ďakujeme marketingovým partnerom:

LOTOS
PLUS
mediálna agentúra
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s.r.o.

Ďakujeme ubytovacím zariadeniam:

Ďakujeme mediálnym partnerom:

SLOVENSKÁ SPRAVODAJSKÁ TELEVÍZIA

Ďakujeme celoročným partnerom a partnerom za materiálne dary a služby:

ZIPAT
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Za neoceniteľnú pomoc a podporu pri napĺňaní myšlienky
„aby každé dieťa malo rodinu“ za rok 2011 ďakujeme:
Hlavným a celoročným
partnerom:
Auto Impex s.r.o.
Bratislavské kultúrne a informačné centrum
CLEAN TONERY s.r.o.
Coca – Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
DHL Logistics (Slovakia) spol. s r.o.
GTS Slovakia, a.s.
Internetové elektro tpd.sk
MAYA spol. s.r.o.
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nestlé Slovensko, s.r.o.
Q-99 s.r.o.
SHELL Slovakia, s.r.o.
Slovak Telekom, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny
ENEL

Finančným partnerom:
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A.T.S. - Automatik - Tür - Systeme Nitra,
spol. s r.o.
ADP s.r.o.
AGAMON, s.r.o., Bernolákova 104, 028
01 Trstená
AGRO TAMI, a.s.
ACHP Levice a.s.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Anton Diežka - INTERNACIONAL
TRANSPORT
Asseco Solutions a.s.
AUTO - KLIMA Bratislava s.r.o.
AWAS, s.r.o.
Bekaert Hlohovec, a.s.
BIATEC GROUP a.s.
BIBUS SK, s.r.o.
Bioaspa, spol. s r.o.
BORA sort s.r.o.
BRVZ s.r.o.
BUČO s.r.o.
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
Caddies, s.r.o.
CAMPRI, spol. s r.o.
Centaur, a.s.
Constructreal s.r.o.
COOP Jednota Námestovo, s.d.
COOP Jednota Senica, s.d.
COOP Jednota Žarnovica, s.d.
CRYSTALGRAF, a.s.
CZ Slovakia, a.s.
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o.
D.M.P. STEEL s.r.o.
Data Security Consulting, s.r.o.
DelCom Slovakia s.r.o.
Deloitte Audit, s.r.o.
DSV Slovakia, s.r.o.
ECOLAB s.r.o.
ELBA a.s.
ELV-SERVIS, s r.o.
EMER Servis s.r.o.
ENEL Slovenské elektrárne, a.s.
Ernst & Young, k.s.
ETP Management budov, s.r.o.
EURO - BUILDING, a.s.
eurodent MEDIMA s.r.o.
EUROSAFE Slovakia s.r.o.
FRAGICSLOV, s.r.o.
Fraštačania
HENRIETTA - direct marketing, s.r.o.
CHÉMIA - SERVIS a.s.
IBER-CARGO, spol. s r.o.
IMOS - Systemair, s.r.o.
IMPULS - LEASING Slovakia s.r.o.
Intersnack Slovensko, a.s.
IQM, s r.o.
Jaroslav Prekop Autoškola
Jozef Žitník
JUTEX, s.r.o.
KARTEL NITRA s.r.o.
KIWA, spol. s r.o.
KONŠTRUKTA - Industry, a.s.
Lekáreň Agapé, Námestovo
Lekáreň u Samaritána
Letové prevádzkové služby, š.p.
LUTRANS - TRADE, spol. s r.o.
LUX Prešov s.r.o.
M2 Business SK s.r.o.

MAJAPRAKTIK, s.r.o.
Maria Dermeková MD – centrum
MARKO a MARKO s.r.o.
MEDea pharmaceutical s.r.o.
MicroStep s.r.o.
Nadácia Allianz
Nadácia Tesco
NEMETSCHEK Slovensko s.r.o.
NEW YORKER Slovakia, s.r.o.
NITRAZDROJ a.s.
NITROPÉT Slovakia s.r.o.
Novplasta, s.r.o.
OK GROUP SLOVAKIA, a.s.
Partner invest, s.r.o.
PaSS spol. s r.o.
Penzión Alžbeta, Štiavnické Bane
Pirelli Slovakia, s.r.o.
PLASTED, spol. s r.o.
PLASTEX, spol. s r.o.
Plaut Slovensko, s.r.o.
POLVIT s.r.o.
POLYFORM, s.r.o.
Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.
PPA TRADE spol. s.r.o.
Prievidzské strojárne a.s.
PRO:FX (Flash Website Specialist)
ProCS, s.r.o.
PROFIT - INVEST, s.r.o.
RAJ - WAGON s.r.o.
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Rent invest reality, s.r.o.
RLX COMPONENTS, s.r.o.
Ružička Csekes, s.r.o.
S - DRINK, s.r.o.
SARPO, a.s.
SERVIND SLOVAKIA s.r.o.
SK - REMONT s.r.o.
SLOV - MATIC, spol. s r.o.
Slovenská komora výcvikových zariadení
autoškôl
SOCCON, s.r.o.
Softec, s.r.o.
SOFTEC, spol. s r.o.
Stanislav Oreško – KVETINÁRSTVO
TATRA - ALPINE a.s.
TCT, s.r.o.
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Uniles s.r.o.
VIX s.r.o., Poľná 17, 010 01 Žilina
VK SLOVAKIA, s.r.o.
VK, s.r.o. Bardejov
Vladislav Šrojta
VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
ZAEL, s.r.o.
Západoslovenská energetika, a.s.

Za materiálnu pomoc, vecné
dary a služby
ďakujeme:
AD ACTA s.r.o
AESCULAP K+K s.r.o.
AGRO TAMI, a.s.
AGROMAČAJ, s.r.o.
Alžbeta Ladovičová - Mäso-údeniny u
Ladoviča
Anton Toma - TOMA
AQUA PARK TATRALANDIA
AQUATHERMAL SENEC, a.s.
Arma, s.r.o., Prevádzaka: Hotel Šachtička
Audit Company Slovakia s.r.o.
AUTOMAX, s.r.o.
AZ – systém s.r.o.
Bagetka, s.r.o.
BALMA – MÜLLNER
bauMax, a.s.
Bona s.r.o
Boni FRUCTI, s.r.o.
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
CARREFOUR Hypermarket Žilina
CBA Slovakia s.r.o, Chynorany
Cinema City Slovakia, s.r.o.
CLEAN TONERY s.r.o.
Club Ministry of fun, Banská Bystrica
COOP JEDNOTA Martin, Turčianske Teplice
COOP Jednota Senica, SD

Cornico Popcorn Company, s. r. o.
Cukráreň - minipresso
Cukráreň u Václavíka
Cukrárenská výroba - E. Rybárová
Cukrárenská výroba - Pažická
Cukrárenská výroba Bátor
Cukrárska výroba Jana Nehajová,
CZUCZ, s.r.o.
Daffer spol s.r.o
DANONE, spol. s r.o.
DEÁK spol. s r.o.
Decore s.r.o.
DG TIP spol. s r.o.
Divadlo Aréna
dm - drogerie markt, s.r.o.
DOBROSLÁV STUDIO
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
DOXX, a.s.
EDIT PRINT VYDAVATEĽSTVO A
TLAČIAREŇ
EGO, s.r.o.
ENVI-PAK, a.s.
ESET, spol. s r.o.
Eurest spol s .r.o.
FANTASIA.SK, s.r.o.
Fashionsound
Festivaly.sk
FINISH ORC s.r.o.
FIRO-tour
FORNETTI SLOVAKIA spol. s r.o.
FRIEB SLOVAKIA s.r.o.
Fructop spol. s.r.o.
GASTROLine s.r.o.
Gelko production
GMK penzión, Žilina
Groupama poisťovňa, a.s.
Groupe BONGRAIN, Milex a.s./Liptovská
mliekáreň a.s.
HairCare Professionals, s.r.o.
Helena Volnárová, Veľký Biel
HELPERS CREW
HENRIETTA - direct marketing, s.r.o.
HIT FM rádio
Holiday inn Trnava
Hydrotour, a.s.
HYZA a.s., Topoľčany
HYZA, a.s.
Chipita Slovakia, s.r.o.
Chipsy Masaryk
I.D.C Holding a.s.
IKAR a.s.
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka
INCHEBA, a.s.
Intersnack Slovensko, a.s.
ITB Food service s.r.o.
Jaroslav Darmo Mäso - údeniny
JINEX, s.r.o., Žilina
JUB, a.s.
Juraj Kočiš, Veľký Biel
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
KAPP, s.r.o. Bernolákovo
KaSS Prievidza
Kaufland Slovenská republika v.o.s.,
Ružomberok
Kofola a.s., Rajecká Lesná
KOMATOP spol. s.r.o
KOVÁČ SERVIS
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Kraft Foods European Business Services
Centre, Ltd.
Kuulfabrik
Kvetinárstvo Orchidea RE + MI s.r.o.
La Mamma – Pizzeria
Lahôdky u Sherlocka
Lekáreň Harmónia Prievidza
Lekáreň SAKULI
LEKÁREŇ u ANJELA, Dolný Kubín
LUKY MZ, s.r.o.
Mary Kay (Czech Republic) s.r.o.
Mäso-údeniny u Ladoviča
MÄSOVÝROBA - SÚKENÍK B.
McDonald´s Banská Bystrica
McDonald´s, Zuzana NOVÁ, s.r.o., Žilina
McDonalďs Slovakia spol s r.o.
MD Ateliér, s.r.o.
Mesto Prievidza
METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o., Žilina
Mgr. Zlata Hunčagová - Lekáreň Brezovec
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Miro - Plast Čížek s.r.o.
Mitická - Trenčianske minerálne vody a.s.
Mraziarne a.s. Sládkovičovo
MT Agency, s.r.o.
MY Trnavské noviny
NATPRO spol. s.r.o.
Nealko Oravan, spol. s r. o.
Nespa s.r.o
New Yorker, Nové Zámky
OBUV PARTIZÁNSKE, a.s.
OPAL – FYTOS, a.s.
ORAVAFLOR, Dolný Kubín
Palma -Tumys a.s.
Papiernictvo PANDA
Pavol Bosík ml., Prevádzka-Cukrárenská
výrobňa, Veličná
Pekáreň Luptáková R+M, Tvrdošín
Pekáreň Varín - Potravinka
Pemino
Penzión Alžbeta, Štiavnické Bane
Perfetti Van Melle Slovakia, s.r.o.
Peter Križan - MÄSKO
Peter Štepánek
PETRUZALEK s.r.o.
Peza, a.s. Žilina
Pizzeria Carolina, Žilina
Pizzeria CIAO
Pizzeria GIULIANO
Pizzeria PICCOLO, s.r.o., Žilina
Pizzeria VULCANO, Žilina
POLIMAS, s.r.o., Trstená
POLUS CITY CENTER
Potraviny Libuše Rožníková
Považský cukor, a.s.
PPC - Prievidzské pekárne a cukrárne a.s
Pramenitá voda Lucka
PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s.
PYRA, s.r.o.
Quart spol. s.r.o
RADIOPOL - verejná rádiová sieť
Renault Slovensko, spol. s r.o.
RHAPIS, spol. s r.o.
RODEOSHOW, spol. s r. o.
ROXY CATERING, s.r.o.
RSR EQUIPMENTS SK, s.r.o.
SHARKAM V.I.P. CATERING, s.r.o.
Siemens, s.r.o.
Slovak Lines, a.s.
Slovanet, a.s.
Stanislav Oreško – KVETINÁRSTVO
Štefan Švarc a spol. (Pekáreň)
Števková Mária
TACK, s.r.o. - cukrárska výroba
Tatralandia, a.s.
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
Tescoma s.r.o.
TOBSTA, s.r.o.
Trenčiansky samosprávny kraj
trnava-live.sk
trnavsko-tpress
Trnavský dvor
Trnavský hlas
Unilever Slovensko spol. s r.o.
UNIPLAST s.r.o.
Veolia Transport Nitra a.s.
VERBA PEREGRA, s.r.o.
Vinárstvo Sadloň, Limbach
VÍNO – MASARYK s.r.o.
Víno Jano, Limbach
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Výroba a predaj mäsových výrobkov
Jendrášek Peter
www.masky.sk
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba
Bratislava
Záujmové združenie ORAVA MILK
Zelenenina - Bojnice
ZOO Bratislava
Železničná spoločnosť Slovensko a.s.

Za pomoc pri
ubytovaní ďakujeme:
Apollo Hotel
Best Western Hotel West
City Hotel Bratislava
Horský hotel Eva, Svätý Jur

Hotel Barónka
Hotel Echo
Hotel Junior Bratislava
Hotel Maxim, Svätý Jur
HOTEL 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:
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská
univerzita
Vysoká škola zdravotníctva a socálnej práce sv.
Alžbety, n.o.
Áno pre život, Rajec
Asociácia rodinných sudcov Slovenska
Bábkové divadlo, Žilina
Banskobystrický samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Congregatio Jesu
Detská organizácia FRIGO
Dominikánsky konvent Košice
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
UKF v Nitre
Farnosti Gréckokatolíckeho apoštolského
exarchátu sv. Cyrila a Metoda v Košiciach
Farnosti Gréckokatolíckej eparchie v
Košiciach
Farnosti Košickej arcidiecézy
Fórum riaditeľov detských domovov
Fórum života
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Generálny konzulát SR v Užhorode
Charita ČR - Oblastní charita Znojmo
Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce
Inštitút ochrany práv dieťaťa a rodiny pri
FZaSP Trnavskej univerzity
Kancelária predsedu NR SR
Katedra prenatálnej a perinatálnej medicíny,
psychológie a sociálnych vied VŠZaSP
sv. Alžbety
Košický samosprávny kraj
Krajský súd v Košiciach
Magistrát hl. mesta Bratislava
Mesto Dolný Kubín
Mesto Košice
Mesto Nitra
Mesto Prešov
Mesto Žilina
Mestská časť Košice - staré mesto
Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
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.
OZ Slovenské duly
Prešovský samosprávný kraj
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
Dr.h.c. mult.
Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov
Rada mládeže Slovenska
Rímskokatolícka cirkev - Biskupstvo
Banská Bystrica
Slovenská humanitná rada
Slovenská spoločnosť prenatálnej a
perinatálnej psychológie, medicíny a
sociálnych vied
Slovenský výbor pre UNICEF
Spoločnosť Ježišova na Slovensku
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Štúdio zážitku - Outward Bound Slovensko,
o.z.
Trenčiansky samosprávny kraj

Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a
sociálnej práce
Trnavský samosprávny kraj
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom
Úrad Košického samosprávneho kraja
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v
Košiciach, Michalovciach
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v
Prešove
Úrad vlády SR
Určené úrady práce, sociálnych vecí a
rodiny
Ústav prenatálnej a perinatálnej medicíny,
psychológie a sociálnych vied VŠZaSP
sv. Alžbety
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
Združenie miest a obcí Slovenska
Žilinský samosprávny kraj

Ďakujeme školám a ich žiakom
za pomoc pri zbierke 1 deň
úsmevu:
Gymnázium sv. Uršule, Bratislava
Gymnázium I. Horvátha, Bratislava
Gymnázium, Novohradská 3, Bratislava
Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava
Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava
Gymnázium A. Einsteina, Bratislava
Gymnázium Sv. Rodiny, Bratislava
Súkromné 8-r. gymnázium, Kremeľská 2,
Bratislava
Gymnázium sv.Fr.Assisk., Malacky
Spojená škola, Nivy 2, Šaľa
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5,
Bratislava
SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava
SOŠ, Svätoplukova 2, Bratislava
SOŠ, Račianska 78, Bratislava
Obchodná akadémia, Račianska 107,
Bratislava
Obchodná akadémia, Nevädzova 3,
Bratislava
SOŠ, Na pántoch 7, Bratislava
Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava
Obchodná akadémia, Hrobákova 11,
Bratislava
Súkr. SUŠ animovanej tvorby, Bratislava
SOŠ GASMO, Bratislava
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská
Bystrica
Evanjelické gymnázium, Banská Bystrica
Stredná odborná škola hotelových služieb a
obchodu, Zvolen
Stredná odborná škola drevárska, Zvolen
Stredná odborná škola, Krupina
Gymnázium A. Sládkoviča, Krupina
Gymnázium, Detva
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Žiar nad Hronom
Gymnázium - Gimnázium, Fiľakovo
Gymnázium, Kremnica
Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec
Stredná odborná škola, Lučenec
Pedagogická a sociálna akadémia Pedagógiai és Szociális Akadémia, Lučenec
Súkromné gymnázium, Lučenec
Združenená stredná škola, Lučenec
Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Banská Štiavnica
Stredná priemyselná škola Samuela
Mikovíniho, Banská Štiavnica
Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera,
Banská Štiavnica
Stredná odborná škola technická - Müszaki
Szakközépiskola, Rimavská Sobota
Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko
Gimnázium, Rimavská Sobota
Gymnázium M. Tompu Reformovanej
kresťanskej cirkvi s VJM, Rimavská Sobota
Stredná odborná škola - Szakközépiskola,
Rimavská Sobota
Spojená škola, Rimavská Sobota
Súkromná pedagogická a sociálna
akadémia EBG, Brezno
Spojená škola, Brezno
Súkromné gymnázium ŽP, a.s., Podbrezová
Gymnázium M. Kukučína, Revúca
Prvé slovenské literárne gymnázium,
Revúca
Stredná odborná škola, Revúca

Gymnázium - Gimnázium, Tornaľa
Gymnázium, Poltár
Stredná odborná škola, Žarnovica
Spojená škola, Modrý Kameň
Súkromná stredná umelecká škola,
Hodruša-Hámre
Stredná odborná škola, Veľký Krtíš
Obchodná akadémia, Veľká Okružná
32, Žilina
Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
Gymnázium, Hradná 23, 033 01 Liptovský
Hrádok
Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský
Mikuláš
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Ul. 17. novembra 2579, Čadca
Stredná odborná škola hotelová obchodu a
služieb, Dolný Kubín
Obchodná akadémia, Radlinského
1725/55, Dolný Kubín
Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2,
010 08 Žilina
Stredná odborná škola podnikania,
Sasinkova 45, Žilina
Gymnázium Štefana Moyzesa,
Ružomberok
Združená hotelová a obchodná škola,
Liptovský Mikuláš
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Stavbárska 11, Martin
Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín
Gymnázium, Komenského ulica 1357,
Kysucké Nové Mesto
Súkromná stredná odborná škola
podnikania Educo, Slanická Osada,
Námestovo
Gymnázium J. C. Hronského, Čachovský
rad 36, Vrútky
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2,
Martin – Priekopa
Stredná odborná škola, Komenskéo 16,
Lipany
Gymnázium sv. J. Zlatovského, Humenné
Gymnázium Dominika Tatarku 4666/7,
Poprad
Stredná priemyselná škola odevná, Svidník
Gymnázium Kukučínova 4239/1, Poprad
Obchodná akadémia, Stocklova 24,
Bardejov
Obchodná akadémia, Jarmočná 132
Stará Ľubovňa
Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova
20, Prešov
Obchodná akadémia, Štefaniková 29,
Humenné
Obchodná akadémia, Murgašova 94,
Poprad
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Sídl. Duklianskych hrdinov 3, Prešov
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Spojená škola T. Ševčenka, Prešov
Gymnázium sv. Františka Assiského,
Levoča
Pedagogická a sociálna akadémia,
Kmeťovo stromoradie 5, Prešov
Stredná odborná škola Majstra Pavla,
Kukučínova 9, Levoča
Stredná odborná škola, Sládkovičova
2723/120, Snina
Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2,
Vranov nad Topľou
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr.
Alexandra 29, Kežmarok
Gymnázium, Sobrance
Gymnázium Š. Moyzesa, Moldava nad
Bodvou
Obchodná akadémia, Komenského,
Trebišová
Obchodná akadémia, Akademika Hronca
8, Rožňava
Stredná odborná škola, Breziny 282,
Prakovce
Gymnázium Leroncova 46, Krompachy
Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,
Košice
Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Stredná zdravotná škola, Mäsiarska 25,
Košice
Gymnázium, Školská 10, Spišská Nová Vec
Súkromné gymnázium, Petzvalová 4,
Košice
Stredná odborná škola, Zimná 96, Dobšiná

Gymnázium, Exnárová 10, Košice
Športové gymnázium, Trieda SNP 104,
Košice
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Gymnázium, SNP 1, Gelnica
Združená stredná škola hotelových služieb
a obchodu, Michalovce
Stredná priemyselná škola dopravná,
Hlavná 113, Košice
Stredná odborná súkromná škola,
Bukovecká 17, Košice
Gymnázium vo Vrábľoch
Gymnázium v Želiezovciach
Súkromná obchodná akadémia –
Kereskedelmi magánakadémia v Štúrove
Gymnázium v Šuranoch
Stredná priemyselná škola stavebná Építőipari Szakközépiskola v Hurbanove
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka
v Komárne
Gymnázium v Nových Zámkoch
Obchodná akadémia v Zlatých Moravciach
Piaristické gymnázium sv. Jozefa
Kalazanského v Nitre
Pedagogická a sociálna akadémia v
Leviciach
Gymnázium v Topoľčanoch
Gymnázium v Šahách
Gymnázium Vavrinca Benedikta
Nedožerského , Prievidza
Obchodná akadémia F. Madvu 2, Prievidza
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32,
Prievidza
Stredná odborná škola, Vinohradnícka 8,
Prievidza
Gymnázium Ivana Bellu, L. Novomeského
15, Handlová
Stredná odborná škola, , Lipová 8,
Handlová
Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky
Spojená škola - Gymnázium sv. Jána Bosca,
Nová Dubnica
Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23,
Dubnica nad Váhom
Stredná odborná škola , Pruské 294,
Pruské
Gymnázium, Jablonská 5, Myjava
Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto
nad Váhom
Spojená škola s organaizačnými zložkami
Stredná odborná škola
Stredná priemyselná škola, Obchodná
akadémia, Partizánske
Obchodná akadémia, Jesenského 259/6,
Považská Bystrica
Stredná odborná škola, Terézie Vansovej
1054/45 , Púchov
Spojená katolícka škola s organizačnou
zložkou
Stredná odborná škola , Školská 9,
Nemšová
Stredná odborná škola podnikania, Trenčín
Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín
Gymnázium Ľudovíta Štúra , Trenčín
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
, Trenčín
Stredná zdravotnícka škola , J. Braneckého
4, Trenčín
Súkromné gymnázium , M. R. Štefánika
148/27, Považská Bystrica
Stredná odborná škola, Holíč
Súkromná združená SŠ, Dunajská Streda
Súkromná združená SŠ, Dunajská Streda
Gymnázium s VJM, Šamorín
Obchodná akadémia a Gymnázium
M.Korvína s VJM, Veľký Meder
Obchodná akadémia, Hlohovec
Gymnázium sv. Michala Archanjela,
Piešťany
SPŠ Elektrotechnická, Piešťany
SOU elektrotech. A strojárska, Piešťany
Súkromné gymnázium s VJM, Galanta
Súkromná SOŠ dievčenská, Sládkovičovo
Stredná zdravotnícka škola, Trnava
SOU energetické, Trnava

Za neoceniteľnú pomoc pri celoročných
aktivitách pre deti a ich rodiny ďakujeme
všetkým dobrovoľníkom a spolupracovníkom
Úsmevu ako dar.
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Za spoluprácu pri
výrobe výročnej správy
ďakujeme partnerom:

Na tvorbe výročnej správy sa podieľali:
Tomáš Cehlár, Slávka Liptáková, Peter Malatin.

Informácie o papieri:
obálka – GardaCover Hi-Fi, 215 g/m2, vnútro – recyklovaný papier revive 50, gloss white,
115 g/m2. Dodáva Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s r.o., www.brp.sk
Náklad: 1500 ks. Použitím recyklovaného papiera revive 50 sa znížil dopad na životné
prostredie minimálne o nasledujúce hodnoty:
119 kg odpadu, 11 kg CO2 skleníkových plynov, 2 582 litrov vody, 257 kWh elektrickej
energie, 194 kg dreva.
(Zdroj: European BREF (data on virgin fibre paper). Carbon footprint data audited by the Carbon Neutral Company.)

Papier 100% recyklovateľný produkt. Použité tlačoviny recyklujte. Chránite životné prostredie.

