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Aktuality

STALO SA

Dorka získala cenu Socie
Centrum pre obnovu rodiny Dorka získalo prestížnu Cenu nadácie SOCIA. Nadácia každoročne oceňuje najkvalitnejšie sociálne služby poskytované rodinám, deťom,
zdravotne postihnutým a seniorom. Centrum Dorka získalo ocenenie v kategórii sociálnych služieb pre rodiny v kríze so súťažným návrhom „Šetriaci program pre mladých dospelých“.

Anjelská akadémia je
akreditovaná
Anjeli, ktorí tento rok ukončili Anjelskú akadémiu, dostali certifikáty akreditovaného
štúdia. Akadémia totiž získala akreditáciu na
Ministerstve školstva SR, ako oficiálny vzdelávací program mladých.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa
uskutočnilo 29. mája 2009 v hoteli Crowne
Plaza v Bratislave.
Cieľom Šetriaceho programu je pomôcť
mladým dospelým po odchode z detského
domova priblížiť sa reálnemu životu a naučiť ich šetriť. Pomáha im nielen pravidelne
uhrádzať poplatky v centre, ale súčasne aj
ušetriť sumu, ktorú budú potrebovať v budúcnosti na zaplatenie vlastného alebo nájomného bývania.

„Anjeli môžu certifikát využiť pri prijímaní do zamestnania či do školy,“ hovorí predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domov Jozef
Mikloško. Certifikát potvrdzuje, že dobrovoľníci
majú vedomosti o detských domovoch, o transformácii, poznajú sociálne zákony a získali zručnosti, ktoré im umožňujú pracovať s deťmi a budovať s nimi pevné a pozitívne väzby.
Tento rok absolvovalo akadémiu 109 dobrovoľníkov, z toho 40 anjeli si prevzali akreditovaný certifikát a ukončili tak svoje vzdelávanie.
Certifikáty si prevzali v auguste na celoslovenskom stretnutí anjelov v Liptovskom Mikuláši.

Cenu z rúk veľvyslanca J.E. Roba
Swartbola prebrali predseda SPDDD
Úsmev ako dar Jozef Mikloško,
manažér projektu výstavby Centra
Dorka Radoslav Dráb a sociálny
pracovník Martin Cvik.
Autor: Martin Cvik
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-haj-

Na Medzinárodných hrách sme
boli druhí
Tento rok súťažili deti z detských domovov už na 19. Medzinárodných športových
hrách. Hostiteľom športových hier bol Detský domov Jablonné v Podještědí v Českej
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STALO SA
republike. So Slovákmi a Čechmi súťažili aj
chlapci a dievčatá z Maďarska.

v detských domovoch, na podporu a pomoc
rodinám v kríze a podporu náhradných rodín.

Chlapci zo Slovenska jednoznačne zvíťazili v hode guľou, v skoku do výšky či v behu na 60 metrov. Dievčatá obsadzovali
druhé priečky, darilo sa im v skoku do výšky
a v štafetovom behu.

-haj-

Medzinárodnému kolu predchádzali tri regionálne a jedno celoslovenské kolo, ktoré zorganizovali domovy s podporou spoločnosti Nestlé. Celoslovenského kola v Detskom domove Zlatovce v Trenčíne - sa zúčastnilo 132 detí.
Motiváciou pre súťažiacich budúci rok bude
určite to, že sa jubilejný 20. ročník majstrovstiev uskutoční na Slovensku v Bratislave.
-haj-

Štvrté Mosty k rodine
V priebehu septembra a októbra organizovala Spoločnosť priateľov detí z detských
domovov Úsmev ako dar regionálne konferencie „Mosty k rodine”.
Na konferenciách v ôsmich mestách odznelo takmer 600 príspevkov. Hovorilo sa o terénnej sociálnej práci, komunikácii dospelých s deťmi, o práci s deťmi s poruchami
správania, ale aj o spolupráci detských domovov s biologickými rodinami.

Mesiac Úsmevu a kávy
Takmer dva milióny korún (64.211,83 €) sa
podarilo vyzbierať v priebehu júna počas akcie Pomôžme deťom s ÚSMEVOM. V uliciach krajských miest rozdávali dobrovoľníci retroplechovky kávy Nescafé Classic. Každý, kto sa rozhodol pomôcť Úsmevu ako dar
a daroval 1 €, získal 115-gramové historické balenie kávy. Vyzbierané peniaze použije
Úsmev ako dar na rozvojové aktivity pre deti
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„Hlavným cieľom konferencií je sieťovanie,
chceme, aby sa stretli odborníci zo štátnej
správy, samosprávy a z mimovládnych organizácii, prezentovali to, čo robia a spojili sa
v pomoci ohrozeným deťom a rodinám v kríze,“ hovorí Katarína Minarovičová z nitrianskej pobočky Úsmevu ako dar.
Záštitu nad konferenciami mala ministerka
práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová a generálny riaditeľ Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny Ján Sihelský.
-haj-
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PRIPRAVUJEME

Hľadáme profesionálnych rodičov
Od septembra tohto roka do februára budúceho roka organizuje Úsmev ako dar spolu
s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny informačné stretnutia pre záujemcov o profesionálne rodičovstvo.
Na Slovensku je podľa štatistík ministerstva
práce 333 profesionálnych rodín, v ktorých žije 598 detí. V detských domovoch je pritom
v súčasnosti 4665 detí. Cieľom stretnutí je
zvýšiť počet profesionálnych rodičov. Tí majú

Vianoce s Úsmevom
Budeme na
Vianočných trhoch
Aj tento rok bude mať Úsmev
ako dar stánok na bratislavských Vianočných trhoch. Kto
má záujem podporiť naše aktivity, nájde nás na Hlavnom námestí v dňoch od 7. do 13. decembra.
V stánku sa môžete ponúknuť
domácimi koláčikmi, pomôcť
Úsmevu ako dar kúpou darčekov, ktoré vyrobili deti z detských
domovov, alebo sa dozvedieť
viac o našich programoch pomoci deťom v biologických rodinách, v detských domovoch
a v náhradných rodinách.

Vianoce s Polusom
a Nadáciou Joj
Každý kto príde nakupovať darčeky do bratislavského nákupného centra Polus môže kú-

Spravodaj – Úsmev ako dar

pre život detí obrovský význam. Umožňujú im
vyrastať v rodinnom prostredí a sledovať prirodzené vzory rodinných rolí a poskytujú väčší
priestor na individuálny rozvoj detí.
V každom kraji sa raz za mesiac uskutoční
jedno stretnutie. Bližšie informácie o mieste
a čase nájdete na www.usmev.sk. Projekt je
financovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci programu Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodín.

piť darček aj dieťaťu v detskom
domove. Od 3. novembra do
20. decembra je vo vstupnej
hale umiestnená nádoba s asi
3 700 želaniami. Návštevníci si
môžu jedno želanie detí z detských domovov vybrať, darček
kúpiť a odovzdať ho hosteske.
Kto má záujem, môže pripojiť
aj osobné vianočné prianie.
Želania, ktoré si do 20. decembra nikto nevyzdvihne, splní deťom Polus a Nadácia televízie Joj. Vianočný dar dostanú
aj štyri vyžrebované domovy zo
všetkých zúčastnených domovov, ktoré sa do akcie zapojili. Partneri projektu im následne vymenia plastové okná, sanitu, podlahy alebo zrekonštruujú strechy.

Vianočný koncert
opäť s rekordom
Aj na tohtoročnom 27. vianočnom koncerte Úsmevu ako dar
spolu vystúpia umelci a deti
z detských domovov. Cieľom
koncertu je motivovať deti do

-haj-

ďalšej činnosti a podporiť rozvoj ich talentu. Na koncerte
nadväzujú deti nové priateľstvá
a stretávajú sa súrodenci, ktorí žijú vo vzdialených detských
domovoch.
Tento rok budú deti tancovať
a spievať spolu s Adelou Banášovou a Petrom Modrovským,
Mirkou Partlovou a Jánom Slezákom, so skupinami Gladiátor, Gipsy.cz a Old School
Brothers. Deti sa počas nahrávania koncertu opäť pokúsia
vytvoriť slovenský rekord. Aký,
dozvieme sa na koncerte.
Koncert odvysiela Slovenská
televízia na Jednotke počas
Vianočných sviatkov.
Počas koncertu bude možné
opäť posielať darcovské SMS
správy a podporiť tak našu víziu... aby každé dieťa malo rodinu. Správu v tvare DMS USMEV
posielajte na číslo 877. Cena
darcovskej SMS správy je 1 €.
(viac na www.darcovskasms.sk).

-haj-
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Naše pobočky
Košice: Projekt Môj mentor
V septembri v košickom Centre pre obnovu rodiny DORKA spustili nový projekt Môj
mentor. Realizuje sa vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý spravuje Nadácia
pre deti Slovenska. Projekt nadviazal na prvé mentorské aktivity, ktoré sme rozbehli v Centre DORKA ešte v roku 2008. Ide
o dobrovoľnícky program pre deti z centra,
ktorý sa uskutočňuje metódou jeden na jedného. Vytvorí sa vhodná dvojica dobrovoľník
a dieťa (mentor a mentee), ktorá sa stretáva po dobu minimálne desiatich mesiacov.
Náplň ich spoločných aktivít preto závisí na
dohode medzi mentorom, dieťaťom a rodičom, pričom by malo ísť v prvom rade o taký spôsob trávenia času, ktorý minimalizuje
finančné vstupy, napr. prechádzka, guľovanie, púšťanie šarkanov, návšteva útulku pre
zvieratá, hry v prírode a iné. V prípade, že sa
jedná o aktivitu, pri ktorej sú predsa potrebné určité financie, napr. vstupné do divadla,
náklady hradí dieťaťu rodič.

Projekt ponúka dieťaťu možnosť spoznať
svet mimo rodinu v sprievode dôveryhodného človeka, možnosť naučiť sa samostatnosti a zodpovednosti, nadviazať priateľský
vzťah, dodržať slovo a tráviť čas netradičným
spôsobom. Mentor nenahrádza rodičov, ale
v živote dieťaťa zohráva podpornú rolu. Je
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jeho veľkým kamarátom, dôverníkom, oporou, radcom, pomáha mu v ťažkých chvíľach
aj pri dôležitých rozhodnutiach. Naši dobrovoľníci musia byť na svoju úlohu pripravení, preto sme v októbri zorganizovali vzdelávanie pre starých aj nových mentorov. Výcvik prebehol na horskej chate Lajoška na
Prednej Holici. Napriek tomu, že nás prekvapila prvá a poriadna snehová nádielka,
víkend sa naozaj vydaril.
Ing. Radovan Sidor

Prievidza: Kluby náhradných
rodín
Po trojročnej prestávke sa v prievidzskej pobočke Úsmevu ako dar začali opäť stretávať náhradní rodičia. Uskutočnili sa už štyri
stretnutia. Na posledné prišlo osem náhradných rodičov a deväť detí.
„Tieto stretnutia náhradní rodičia veľmi potrebujú, necítia sa sami so svojimi problémami,“ hovorí predsedníčka pobočky Jana Kocanová, sama dvojnásobná náhradná mamina. „Okolie totiž nevie pochopiť, že deti, o
ktoré sa staráme, sú iné a tlačí na nás. V
škole počujeme, že deti neposlúchajú, na
krúžkoch, že boli zlé a výnimkou nie je ani
to, že deťom nadávajú do cigáňov,“ dodáva.
Na prvom stretnutí sa predstavili rodičom zamestnanci pobočky, hovorili o programoch
Úsmevu ako dar a zisťovali, o aké témy majú
záujem. Najväčší bol o odborné prednášky.
Túto požiadavku pobočka zabezpečila vďaka doktorke PhDr. Marte Dudžíkovej, ktorá
rodičom prednášala na tému Vývinové špecifiká detí v náhradnej starostlivosti a na najbližšom stretnutí bude rozprávať o detskej
hyperaktivite. Ďalšia téma, o ktorej hovorila
lektorka PRIDE Edita Riháriová mala názov
Rómske deti v osvojení.
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Naše pobočky
Najbližšie stretnutie Klubu náhradných rodín
bude 20. novembra. 
-haj-

Prešov: Štyri úspešné sanácie
Vďaka kolegom prešovskej pobočky
Úsmevu ako dar sa do pôvodných rodín tento rok vrátilo 12 detí, z toho šesť sa vrátilo k biologickým rodinám žijúcim v jednej
z najväčších rómskych osád na Slovensku
- v Lomničke pri Podolínci.
„V jednom prípade išlo o matku, ktorá zostala na ulici s troma staršími deťmi, štyri mladšie deti išli do domova. Tejto matke sme zabezpečili bývanie v maringotke,“ hovorí Mária Maráková, riaditeľka programu PRIDE
v Prešove.
Do ďalšej rodiny v Lomničke sa podarilo vrátiť dvoch súrodencov. Ďalšie rodiny pochádzali zo Starej Ľubovne, do jednej z nich sa
podarilo vrátiť päť súrodencov, ktoré úrad
umiestnil na pol roka do detského domova. Rodičia ich nechávali samé doma, bez
dohľadu. Vďaka terénnym pracovníkom
Úsmevu ako dar sa obaja rodičia začali o výchovu detí viac zaujímať a pochopili, akí majú v ich živote význam.

sa najmä športovalo na vonkajších ihriskách
v areály. Teraz na jeseň si deti prichádzajú
zahrať biliard, stolný futbal, ping-pong, zacvičiť v posilňovni, alebo zahrať na hudobnej aparatúre či vyhľadať informácie na internete. Časom by mali pribudnúť aj pravidelné
krúžky pre deti, náhradní rodičia plánujú obnoviť napríklad bábkové divadlo.
„Hľadáme možnosti ako činnosť centra
zefektívniť, nie je pre nás dôležité, aby prichádzali stovky deti, ale aby sme si s deťmi, ktoré prídu, vytvorili vzťah. Prichádzajú
k nám totiž deti, ktoré vykazujú isté poruchy
správania a deti s výchovnými problémami
a v centre s nimi chceme pracovať. Našou
snahou je pracovať s týmito deťmi tak, aby
sme im ukázali správne hodnoty, nasmerovali ich smerom, ktorý ich ovplyvní pozitívne
v ich budúcnosti,“ hovorí predseda pobočky Jozef Šimek.

„Sme radi, že sme mohli pomôcť aspoň týmto rodinám, je to potrebná práca, ale dôležité je sprevádzať rodičov aj naďalej, aby sa
mohla rodina dlhodobo stabilizovať. V mnohých prípadoch sa totiž situácia v rodine po
návrate dieťaťa opäť zhorší. Bohužiaľ, sanácia rodiny sa považuje za ukončenú, keď sa
dieťa vráti domov,“ hovorí Maráková.
-ah-

Dolný Kubín: Otvorili centrum
Nízkoprahové centrum otvorila dolnokubínska pobočka Úsmevu ako dar iba na jar a už
sa tu vystriedali desiatky detí. V lete sem
chodili do denných táborov, počas ktorých
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Naše pobočky
Nízkoprahové centrum pre deti a mládež sa
nachádza v Centre pre rodinu na sídlisku
Brezovec v Dolnom Kubíne. V nízkoprahovom centre má ambulanciu aj jediný detský
psychiater na Orave, detský psychológ a zamestnanci pobočky tu pravidelne poskytujú
poradenstvo rodinám. „Keď sa nám podarí
zrekonštruovať celé zariadenie, radi by sme
tu poskytovali komplexnú starostlivosť pre
dieťa a rodinu, ktorá sa ocitla v zložitej životnej situácii, vrátane možnosti krátkodobého
ubytovania, “ hovorí Šimek. 
-haj-

Nitra: Pracujeme so siedmimi
rodinami
Nitrianska pobočka Úsmevu ako dar pomohla vrátiť do pôvodnej rodiny dcéru po
10-tich rokoch pobytu v detskom domove.
Dievčatko bolo v domove pre vážne zdravotné problémy, rodičia neverili, že by sa o ňu
dokázali postarať. Tento rok sa dievča vrátilo do svojej biologickej rodiny, jej zdravotný
stav sa zlepšil, rodičia s ňou nadviazali bližší kontakt a súhlasili s jej návratom domov.
„Pozitívne by mohol skončiť aj ďalší prípad
sanácie, ide o matku, ktorej partner zomrel
a ona skončila s dcérou v domove pre osamelých rodičov. Keďže partner, s ktorým už
istý čas nežila, sa staral o dvoch synov, tí
skončili v detskom domove. Po troch mesiacoch terénnej práce ich matka začala pravidelne navštevovať a ak jej obecný úrad pridelí sociálny byt, je pripravená zobrať ich
k sebe,“ hovorí Katarína Minarovičová, riaditeľka programu PRIDE v Nitre.

ného desiatky kilometrov. V tomto prípade
skončil chlapec v Kremnici a 10 rokov svojich rodičov nenavštívil.
Nitrianski terénni pracovníci už viac ako rok
pracujú aj s ďalšími štyrmi rodinami, dobre sa vyvíja situácia v jednej z nich. Rodičia desiatich detí umiestnili dve z nich v detskom domove, teraz po 15-ročnej prestávke
ich bola matka s ostatnými súrodencami prvý raz navštíviť. „Snažíme sa pomocou návštev povzbudiť záujem rodičov o synov, najmä staršiemu z chlapcov, ktorý budúci rok
dovŕši 18 rokov a z domova odíde, sa tak
otvára cesta, kam ísť. Rodičia už prejavili záujem prijať ho doma,“ hovorí Minarovičová.
-ah-

Banská Bystrica: Jedinečný
tábor náhradných rodín
Päť náhradných rodín z Rimavskej Soboty a okolitých dedín sa stretlo v lete na tábore v Látkach. „Program bol zameraný na
získanie rodičovských zručností pri riešení výchovných problémov detí v rodinách,
vlastne išlo o PRIDE rozšírený o zážitkové
programy. Súčasťou pobytu boli individuálne aj spoločné konzultácie s odborníkmi,“
hovorí Eva Bendíková, externá spolupracovníčka Úsmevu ako dar. S deviatimi deťmi

Nie vždy sa však terénna práca končí pozitívne, v Nitre prežívajú aj smutný príbeh, kde
je odcudzenie rodičov a syna natoľko silné,
že sa jeho návrat do rodiny pravdepodobne nepodarí. Je to dôsledok minulosti, keď
detské domovy len slabo pracovali s pôvodnou rodinou a deti, ktoré boli vyňaté z rodiny, sa dostávali často do domova vzdiale-
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Naše pobočky
pracovali animátori voľného času z Úsmevu
ako dar a program bol zacielený na získavanie pozitívneho sebavedomia.
Zorganizovaním tábora reagovala pobočka
na výzvu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote. Keďže mal tábor
veľký úspech, Úrad ho plánuje budúci rok
zopakovať. Záujem oň majú aj ďalšie Úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny. Ďalším pozitívnym efektom je, že rodiny, ktoré sa stretli v tábore sa rozhodli ďalej stretávať, založili
si svojpomocnú skupinku a vymieňajú si skúsenosti z výchovy deti.
Dobrý pocit má aj Eva Bendíková. „Jednou zo spoločných aktivít bolo, aby sa deti a rodičia naučili organizovať si navzájom
program a vymieňať si ocenenia a slovné pohladenia. Deti nás poriadne popreháňali, pri-

pravili pevnosť Boyard a po chate sme hľadali indície v obrázkovom písme. Najsilnejším zážitkom však bolo, keď rodičia počúvali
ocenenia svojich detí. V rodinách sa o pocitoch veľa nerozpráva, tu plakali otcovia, keď
od svojich biologických detí počuli, ako ich
majú radi,“ hovorí Bendíková. 
-haj-

Trnava: Spolupráca s Holíčom
Detský domov v Holíči oslavoval v októbri
60. výročie vzniku, z toho už 34 rokov spolupracuje s Úsmevom ako dar. Zakladatelia
tradície Úsmevu ako dar - zamestnanci Československej televízie začali v roku 1975 ako
prvé navštevovať práve deti z tohto domova.
Organizovali pre ne výlety, tábory, karnevaly, športové olympiády a vianočné besiedky.
V tradícii návštev a v organizovaní podujatí
Úsmev ako dar pokračuje dodnes. Už dva
roky chodí do domova štvorica anjelov: Zuzana Wojatschova, Veronika Jakubíková, Jozef Nováček a Lucia Horevajová. Všetci sú
študenti Trnavskej univerzity.
„Chodíme sem už druhý rok každú druhú sobotu a s deťmi trávime celý deň. Naše vzťahy s deťmi sú také silné a priateľské,
že si telefonujeme aj počas týždňa a keď
sa chcú deti porozprávať, prídeme,“ hovorí
archanjelka Zuzana Wojatschova, ktorá skupinku vedie. Sama si z domova berie domov
tri dievčatá vo veku osem, desať a štrnásť rokov. Chodia k nej na predĺžené víkendy alebo na prázdniny.
Stretnutia sú napĺňajúce nielen pre deti z domovov, ale aj pre dobrovoľníkov. „Keď ideme do domova, premýšľame nad našimi
problémami, keď z domova odchádzame,
sme nabití energiou a nijaké problémy nás
netrápia,“ povedala Zuzana.

Ilustračné foto
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Úsmev ako dar pri príležitosti osláv daroval
domovu šek v hodnote 400 eur. 
-ah-
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Rozhovor
Danka Müllerová-Sladká:
Dávam deťom šance
V Úsmeve ako dar pracuje ako dobrovoľníčka už šesť rokov. Danka Müllerová-Sladká vedie program SOS, presnejšie, je sama
programom SOS. V rámci neho pomohla už
stovkám odchovancov, ktorí sa po dovŕšení 18 rokov ocitli za bránami detského domova.

te spať na lavičke v parku alebo v nízkoprahovej ubytovni, ťažko podáte dobré pracovné výkony.

V detskom domove má dieťa zabezpečené isté existenčné potreby, keď odchádza, tieto istoty stráca. Ako na to deti reagujú?
„Odchovanci detských domovov sú jednou z veľmi ohrozených skupín ľudskej society. Dlhé roky, mnohí dokonca od narodenia, boli totiž zvyknutí na to, že mali všetko zabezpečené - určité zázemie,
stravu, bývanie a vzdelávanie. Nestretli sa
s tvrdou životnou realitou, v ktorej sa rozvíjajú vôľové vlastnosti človeka. Keď naše
vlastné dieťa odchádza po dovŕšení 18 rokov do iného mesta na inú školu, má za sebou rodinu, ktorá ho podporuje finančne,
materiálne a aj duševne. Tieto deti nič z toho nemajú. Zostávajú odkázané sami na
seba. Aj tí veľmi šikovní preto často v reálom živote zlyhajú. Potrebujú dostávať životné šance a keď ich dostanú a myslíme
si, že sú aspoň trochu „za vodou“, začínajú experimentovať. Chcú byť rýchlo solventní, bývať na úrovni a neuvedomujú si,
že ľudia, ktorí toto dosiahli, prešli procesom vzdelávania, tvrdo a trpezlivo na svojom postavení pracovali. Nechápu, že systém a poriadok umožňujú najpohodlnejší
spôsob života.“
Takže im pomáhate predovšetkým nájsť
si prácu a ubytovanie.
„Je to začarovaný kruh. Keď nemáte prácu, nemôžete si zaplatiť bývanie. Keď musí-

| 9

Keď som sem prišla, bolo prvoradé vytvoriť si databázu informácii a kontaktov
o všetkých formách bývania, o pracovných
možnostiach, liečebniach, sociálnych úradoch či charitatívnych zariadeniach. Nepomáham totiž len s prácou či bývaním, ale aj
s riešením zdravotných problémov, so štúdiom, liečením závislostí, so získavaním invalidných dôchodkov a sociálnych dávok,
najmä tých, ktoré úrady poskytujú slobodným matkám – odchovankyniam, dávok v
hmotnej núdzi, na ktoré majú nárok tí, čo sú
bez práce.
Našťastie, Spoločnosť Enel veľkoryso
prispel na program SOS, takže môžem deckám poskytnúť rôznu sociálnu výpomoc. Pomáham im predovšetkým preklenúť čas od
nastúpenia do zamestnania po prvú výplatu, ktorá prichádza až po mesiaci. Väčšinou
totiž nemajú peniaze na zaplatenie nocľahu,
na jedlo či na cestu do práce.
Stáva sa mi aj, že idem po Bratislave a stretnem odchovancov, nie flákačov, naopak,
tých, čo majú svoju hrdosť, len sa nevedia
včleniť do spoločnosti, pretože majú tmavšiu
pleť či hendikep a keď sa ich spýtam, či už
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Rozhovor
jedli, povedia nie. Tak ideme nakúpiť. Aj
takto používam peniaze, ktoré Enel daroval.“
Pamätáte si ešte na svoj prvý prípad?
„Prekonala som ťažké obdobie, keď mi zomreli všetci moji blízki, skvelý manžel, dieťa, moji rodičia aj brat Vladko Müller. Pol roka som žila v ústraní, potom som si povedala: “Dostalo sa ti v živote veľa milostí, je
čas ich vracať.“ A prišla som do Úsmevu ako
dar. Mojim prvým „dieťaťom“ bol Ivan. Nikto
mu už nedával šancu, bol zdrogovaný, opitý.
Bola obrovská zima a on prišiel len v teniskách a tenkom svetríku. blížil sa večer a ja
som vedela, že keď ho pošlem preč, vonku
zamrzne. Vtedy som ešte nemala databázu
kontaktov, zavolala som teda do nemocnice
na Antolskej ulici primárovi psychiatrie Halmovi. Trikrát som volala, trikrát ma odmietol.
Ivan nemal doklady a nepatril tam. Na štvrtý raz rezignoval a povedal: „Čo mám s vami Müllerka robiť, doveďte ho.“ Ivana som
doviedla do nemocnice a začala som vybavovala liečenie v Pezinku a potom pobyt v
resocializačnom zariadení. Každý týždeň
mi telefonoval, nevedel sa včleniť do spoločnosti, potreboval sústavný kontakt, mnohokrát som ho hrešila, že sa nesnaží dosť.
Dnes je Ivan už päť rokov „čistý“, pracuje,
s priateľku Dankou bývajú v podnájme, vychovávajú Dankinho 15-ročného syna a majú spolu ročného syna Kuba, ktorému mám
byť krstnou mamou.“
Koľkým deťom ste takto počas 6 rokov v
Úsmeve ako dar pomohli?
„Nepočítam to, možno 80-100 detí ročne,
ale ku každému jednému som sa počas
tých rokov vrátila nespočetnekrát, pretože
oni potrebujú rady, šance, zázemie, nie jednorázovú pomoc.“
Prežívate intenzívne ťažké osudy stoviek
detí, z čoho získavate silu?
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„Z práce, ktorá je požehnaním, z jej výsledkov. Z hodnotných ľudí, ktorí ma obklopujú.
Moje krédo je: Vykroč a ja ti podám ruku.
A to Ja je Boh. Každý večer sa s ním rozprávam. Ďakujem a prosím. Za všetky deti, ktoré mi prešli rukami. Zdá sa, že to funguje.“
Cieľom dnešnej náhradnej výchovy je,
aby deti nevyrastali v ústavoch, ale v náhradných, alebo v profesionálnych rodinách. Vidíte efekt? Sú títo odchovanci
na život lepšie pripravení?
„Neviem odpovedať, pretože táto forma starostlivosti tu nie ešte dlho. Určite však aj rok
života vo funkčnej rodine prináša svoje plody.
Je to veľká nádej na riešenie problémov detí.“
Čo by sa malo na systéme starostlivosti o deti zmeniť, aby vám ubudlo práce
a odchovanci boli na skutočný svet lepšie pripravení?
„Najviac by pomohlo, keby deti vyrastali vo funkčnej rodine, pretože potom môžu
prísť tie najväčšie tragédie a vy ste zocelený
a ustojíte ich. Pokiaľ ide o domovy, rozhodne musia viesť deti k reálnemu životu a k samostatnosti, rozvíjať ich vôľové vlastnosti.
V prípade odchovancov, mojim snom je, aby aj
v Bratislave bolo pre tieto deti prechodné bývanie. Je hrozné, keď ku mne chodia deti z celého Slovenska, zoženiem im prácu a musím ich
ubytovať v nízkoprahových ubytovniach, kde sa
stretávajú s amorálnym životom a so závislosťami. Stačilo by, aby mali v slušnom dome jednu
izbičku so sociálnym zariadením, za ktorú by
si, samozrejme, platili a ja by som od nich mohla vyžadovať pracovné výkony. Úsmev ako dar
má takéto krásne ubytovanie v Dunajskej Lužnej, ale práca pre mladých je v Bratislave. Ak
chodia do práce na šiestu ráno a končia o desiatej večer, je ťažké cestovať do práce a späť
do Dunajskej Lužnej?“
Andrea Hajdúchová
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Vzdelávanie
Príde Rob van Pagée
Na najbližší kurz pre koordinátorov Rodinných skupinových
konferencií (Zasadnutia rodinnej rady), ktorý sa bude konať od
20 do 22.11.2009 príde aj samotný zakladateľ tejto formy sociálnej práce Rob van Pagée.
Rob van Pagée začal organizovať RSK v roku 2001. Ako sociálny pracovník pomáhal zneužívaným deťom a nebol spokojný so
systémom práce. „Išiel som za matkou, dieťaťom a za otcom,
ktorý často absentoval, alebo bol opitý, rozprával som s psychológmi a učiteľmi v škole a potom som sa vrátil k supervízorovi a povedal som: toto je môj
plán riešenia problému,“ spomína Pagée. Rodinné skupinové konferencie pracujú inak, do
rozhodovania o riešení problému je zainteresovaná široká rodina, priatelia, dokonca susedia.
Okrem RSK pokračuje Úsmev
ako dar aj so školeniami programu PRIDE, ktoré sa uskutočnia sa v tomto roku, 27.-29.11
a v budúcom roku, 15.-17.1.
a 12.-15.2. v Dolnom Kubíne.
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Mosty v sociálnoprávnej ochrane 2009
Medzinárodná konferencia, Častá – Papiernička, 10.-11. novembra 2009
Partner konferencie:

Konferencia sa koná pod záštitou predsedu NR SR Pavla Pašku a odborným garantom
je Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová.

Partner Celoslovenských športových hier

Generálny partner štipendijného vzdelávacieho
programu „Vzdelávaním k úspechu“

Máte
voľné
miesto
vo svojom
srdci?

Staňte sa profesionálnym rodičom!

PROFESIONÁLNA RODINA
Poslanie zamestnaním
Príďte na naše informačné stretnutie
a dozviete sa viac
o profesionálnom rodičovstve.

Partner informačných stretnutí
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