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určite budete so mnou súhlasiť, že staronovým 
slovom, ktoré sme v uplynulom roku 2009 
najčastejšie používali je kríza. Kríza hospodárska, 
ekonomická, finančná, ale ako povedal vo svojom 
slávnom výroku Tomáš Baťa – kríza v prvom rade 
ľudská, morálna.
Kríza, ktorá naštrbila naše sebavedomie, naše 
istoty a znova nám ukázala, čo má v našom 
živote skutočnú hodnotu. Kríza, ktorá v celom 
svete znova oprášila a potvrdila nezastupiteľný 
a nenahraditeľný význam rodiny. Znova sme si 
mohli všetci uvedomiť, že naša najsilnejšia istota 
v časoch krízy je práve silná, široká rodina. 
Tak, ako všetkých, aj prácu Spoločnosti Úsmev 
ako dar  sprevádzala po celý rok kríza. Učila 
nás byť šikovnejšími, učila nás, ako aj s menšími 
prostriedkami vykonať viac práce. 
Hlavne nám však opäť potvrdila nezastupiteľný 
význam našej činnosti, pretože čím väčšia je kríza, 
tým viac detí a rodín potrebuje našu pomoc.

Čo nás teší?
Teší nás, že počet našich stálych a aktívnych úsmevá-
kov prekročil 500. V spolupráci s Nadáciou DeDo 
sme otvorili kompletné Centrum pre obnovu rodiny 
Dorka v Košiciach, v ďalších centrách pokračuje 
úspešne naša činnosť a už v piatich mestách fungujú 
naše nízkoprahové zariadenia pre ohrozené deti. 
Úsmev ako dar vytvoril na svojej pôde detašované 

pracovisko Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce  
Trnavskej univerzity. Prostredníctvom pobočiek vyko-
návame najrozsiahlejšiu akreditovanú činnosť na Slo- 
vensku. V spolupráci s Vysokou školou sv. Alžbety sme 
sprevádzkovali detský domov v Serednom na Ukra-
jine, v ktorom sa o deti starajú profesionálni rodičia.

Čo nás trápi?
Napriek všetkým úspechom nás však trápi, že 
v roku 2009 stúpol počet ohrozených rodín, počet 
„kandidátov“ na umiestnenie v detských domo-
voch. Zo skúseností a z našich výskumov vieme, že 
v prípade väčšiny týchto rodín netreba veľa na ich 
záchranu, že už teraz by sa takmer polovica detí 
mohla z detských domovov vrátiť k svojim rodi-
nám, keby s rodinami niekto systematicky pracoval. 
Preto ako najväčšiu výzvu pre našu prácu vnímame 
v roku 2010 venovať najviac energie systémovým 
zmenám v oblasti sanácie ohrozených rodín. 

Záverom môjho príhovoru mi dovoľte vyjadriť 
svoje veľké ocenenie a poďakovanie všetkým, 
ktorí nám neustále podávajú pomocnú ruku a bez 
ktorých by sme nerobili to, čo robíme a neboli by 
sme tam, kde sme. Sú to všetci naši dobrovoľníci, 
zamestnanci, partneri, spolupracovníci, zamestnanci 
štátnej a verejnej správy, mediálni partneri –  
jedným slovom, všetci priatelia našich detí.

Čo najviac bolí ma,
to srdce kvôli tebe.
Som utrápená stratená,
no som tu kvôli sebe.

Plačem, už nedokážem smiať sa
po dychu lapám v srdci
a v duchu stále pýtam sa:
„Prečo sa tak trápim?”

Myslím stále na teba,
cítim sa tu sama.
Jediné čo chýba mi
si Ty, moja mama.

Tvoje úprimné oči,
tvoj krásny smiech.
Prajem si len jednu vec,
s tebou byť a to hneď.

Ľúbim Ťa mama.

Júlia, 15 r., DeD Ilava Klobušice

Príhovor

Milí priatelia, Vyznanie

predseda Spoločnosti Úsmev ako dar
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Dieťa na všestranné a plnohodnotné naplnenie 
svojich potrieb, na svoj harmonický a kontinuálny 
vývin od počatia až po dospelosť potrebuje domov 
v úplnej rodine. 

Najvyšším záujmom dieťaťa je možnosť vyrastať  
vo vlastnej funkčnej rodine.

Ak to nie je možné, pre dieťa je najvhodnejšie  
vyrastať u príbuzných.  Ak ani to nie je reálne, 
vlastnú rodinu môže nahradiť rodina náhradná. 

V prípade, že sa náhradnú rodinu nedarí nájsť, 
môže dieťa vyrastať v zariadení, ktoré rodinu 
v maximálnej možnej miere nahrádza. 

Rodiny, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii, 
rodiny náhradné a osobitne deti vyrastajúce 
v systéme ústavnej starostlivosti, potrebujú špeciálnu 
pomoc a ochranu zo strany celej spoločnosti.

Spoločnosť Úsmev ako dar pomáha a podporuje 
rodiny v napĺňaní ich poslania. Naša práca  
s rodinou a dieťaťom je postavená na rozvoji 
rodičovských zručností, na poznaní potrieb 
a pocitov dieťaťa a  jeho bezpodmienečnom prijatí, 
ako aj na úcte k biologickej rodine dieťaťa.

1.   zvyšovať počet rodín schopných všestranne 
napĺňať potreby detí a vytvárať im bezpečný 
a stály domov

2.   znižovať počet detí vyňatých súdom 
z biologických rodín do systému náhradnej 
starostlivosti

3.   zvyšovať počet detí vrátených po ich vyňatí 
do biologickej rodiny, v prípade, že to nie je 
možné, zvyšovať počet detí žijúcich v rodinách 
príbuzenských a náhradných 

4.   znižovať počet detí žijúcich dlhodobo 
v systéme ústavnej starostlivosti, v prípade 
detí žijúcich v ústavnej starostlivosti prispievať 
k tomu, aby bolo čo najviac detí umiestnených 
v profesionálnych rodinách

5.   zvyšovať počet detí, ktoré sú po ukončení 
ústavnej starostlivosti úspešné vo svojom 
osobnom, rodinnom a pracovnom živote

– najstaršou a najväčšou dobrovoľníckou mimo-
vládnou organizáciou registrovanou Minister-
stvom vnútra SR, ktorá podporuje deti žijúcice 
v detských  domovoch, v náhradných rodinách 
a v krízových rodinách z celého Slovenska,

– poskytovateľ  sociálnej prevencie a sociálneho 
poradenstva, registrovaný Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, číslo:503/2000-I/52,

– poskytovateľ vybraných  činností sociálno-
právnej ochrany, registrovaný Ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, číslo: 
12/2002-I/52.4,

– držiteľ akreditácie Ministerstva školstva SR pre 
vzdelávacie aktivity výcvikového programu  
PRIDE,  číslo: 1500/2514/2002/190/1

Filozofia Spoločnosti Úsmev ako dar:

SPDDD Úsmev ako dar je: Poslanie a ciele Spoločnosti Úsmev ako dar:

Spoločnosť Úsmev ako dar sa v duchu svojho motta ...aby každé dieťa malo rodinu, snaží napĺňať nasledovné ciele:

Poslaním Spoločnosti je ochrana práv opustených 
a ohrozených detí, žijúcich v systéme náhradnej 
starostlivosti alebo v krízových rodinách, v zmysle 
Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach 
dieťaťa, schváleného Valným zhromaždením OSN 
dňa 20.11.1989, ako i ochrana rodín v zmysle 
Charty práv rodiny.

Hodnoty Spoločnosti:

Spoločnosť Úsmev ako dar uznáva a rešpektuje 
dôstojnosť každého človeka od jeho 
počatia, riadi sa a sleduje pri svojom konaní vždy 
najvyšší záujem dieťaťa a chápe rodinu ako 
prirodzené prostredie pre život dieťaťa, 
pričom nezabúda na význam širokej rodiny. 
Snažíme sa prejavovať úctu k ľuďom, ktorí 
napĺňajú potreby dieťaťa mimo biologickej 
rodiny, ako aj úctu ku každému členovi, 
aktivistovi, zamestnancovi. 
Rešpektujeme právo dieťaťa participovať 
na rozhodnutiach, ktoré sa ho týkajú. 
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Štatistiky Slovenska      

Vývoj počtu detí v ústavnej starostlivosti:   
Rok 2005 2006 2007 2008 2009
Forma 
starostlivosti

Detský domov 4 191 4 709 4 570 4 579 4 098

z toho v 
profesionálnych 
rodinách

222 317 399 598 772

DSS + 
RDD+ŠŠI* 2 225 1 274 1204 1088 1015

* domovy sociálnych služieb, reedukačné domovy.  
(ŠŠI od roku 2006 zrušené)
    
Počet detí žijúcich mimo vlastnej rodiny: 
Rok 2009 - Kde žijú: Počet detí

Náhradná osobná starostlivosť 5 392

Pestúnska starostlivosť 2 478

Poručníctvo 647

Ústavná starostlivosť 5 113

        
Vývoj počtu osvojených detí:    
Rok 2005 2006 2007 2008 2009

Počet detí 271 336 312 283 335

   

Zdroj štatistík: ÚPSVaR     
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Pomáhame rodinám, aby 
ich deti nešli do detského 
domova ...

Našou snahou je pomôcť rodine ešte skôr, ako jej 
funkcie začnú zlyhávať v takej miere, že je potrebné 
vyňatie dieťaťa z dôvodu jeho ohrozenia. Pomoc 
biologickým rodinám poskytujeme vo forme 
sociálneho poradenstva, dlhodobého sprevádzania 

a podpory, ako aj vo  forme finančnej alebo 
materiálnej pomoci. 

Počas roka 2009 sme pomohli viac ako
1250 rodinám z celého Slovenska:

Konkrétna pomoc biologickým rodinám

Pobočka BA TT NR BB DK PD KE PO Sumár
Počet 
poradenstiev 176 839 612 258 860 780 416 132 4073

Materiálna 
pomoc 78 57 16 51 116 39 165 54 576

Finančná pomoc 10 1 6 1 0 0 57 12 87



10 11

Škála problémov, s ktorými sa stretli terénni 
sociálni pracovníci Spoločnosti Úsmev ako dar 
bola široká - od výchovných problémov s deťmi, 
cez bytové a finančné problémy rodín, pomoc pri 
hľadaní zamestnania, až po podávanie návrhov na 
zrušenie ústavnej starostlivosti nad maloletými 
deťmi. 

Viacero rodín, s ktorými sme spolupracovali, žilo 
iba zo sociálnych dávok. 

Práca s rodinami zahŕňala všetky fázy sociálnej 
práce od vyhľadávania cez diagnostiku, plánovanie, 
realizáciu plánu a následné dlhodobé sprevádzanie 
rodín. 

Pracovali sme aj na zmene výchovného štýlu 
rodičov, ktorých správanie bolo často spúšťačom 
problémového správania dieťaťa.  Pravidelnými 
návštevami rodín sme v mnohých prípadoch 
ovplyvňovali aj mienku ľudí z blízkeho okolia, ktorí 
mali spočiatku predsudky voči pomoci týmto 
rodinám. 

Našim sociálnym pracovníkom sa podarilo 
mnohým rodinám pomôcť a zabrániť umiestneniu 
detí do detských domovov. Do pôvodnej rodiny 
sa vďaka Úsmevu ako dar podarilo vrátiť 15 detí, 
do starostlivosti príbuzných a blízkych osôb sme 
pomohli umiestniť 13 detí.

Terénna sociálna práca

Počet detí umiestnených do rodiny v spolupráci s našimi pracovníkmi:

„Na Úsmev ako dar ma nakontaktovala pani na úrade práce, znamenalo to pre 
mňa veľmi veľa. Bola som na križovatke a ak by som nestretla ľudí z Úsmevu ako 
dar, mohol sa môj život vyvinúť úplne opačným smerom,“ 

hovorí Andrea Šulíková, 

mama troch chlapcov.  V poslednom mesiaci tehotenstva prišla o podnájom a hrozilo jej,   
že s deťmi skončí na ulici. Úsmev ako dar jej pomohol platiť nájomné aspoň do doby krátko 
po pôrode, potom jej sprostredkoval ubytovanie v krízovom stredisku Fortuna. Vďaka tomu 
jej najmladší syn Andrejko nemusel ísť do detského domova a prostredný syn Jakub strávil 
v reedukačnom detskom domove len mesiac a hneď sa mohol vrátiť k mame. Najstarší Peter  
je už samostatný.
Teraz má už malý Andrejko dva roky a pani Andrea si pomaly hľadá prácu, aj v tom sa jej 
snažíme pomôcť.

Pani Andrea s deťmi  
na výlete.

Pobočka BA TT NR BB DK PD KE PO Sumár
Vrátenie dieťaťa 
do pôvodnej rodiny 4 0 1 0 0 0 9 1 15

Adopcia, osvojenie 6 5 0 2 0 0 2 0 15

Pestúnska 
starostlivosť 4 1 1 0 1 2 8 0 17

Náhradná osobná 
starostlivosť 0 0 13 0 0 0 0 0 13

Profesionálne 
rodičovstvo 
(forma ústavnej 
starostlivosti)

3 8 11 4 20 0 21 1 68

Sumár klientov za 
pobočku 17 14 26 6 21 2 40 2 128
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Rodinná skupinová konferencia (ďalej RSK) je 
stretnutie širokej rodiny, na ktorom sa tvoria 
plány a prijmú rozhodnutia ohľadom dieťaťa. 
Počas RSK dochádza k presunu zodpovednosti 
v rozhodovacom procese na členov širšej rodiny, 
pričom sa prihliada najmä na záujmy a práva 
dieťaťa. Zvolá ju a vedie nezávislý koordinátor na 
podnet úradu, odborníka alebo samotnej rodiny. 
Koordinátor ani odborníci však o riešení situácie 
nerozhodujú. Riešenie navrhuje samotná rodina. 

Model RSK sa vyznačuje vysokou úspešnosťou 
prijatých riešení. Potvrdzujú to aj štatistiky, podľa 
ktorých sú plány rodiny s použitím RSK úspešné 
v 75 % prípadov, v 12,5 percenta prípadov sa 
problém rodiny podarilo vyriešiť už v procese 
prípravy RSK a v 12,5 percenta prípadov sa RSK 
neskutočnila. 
(Zdroj: Organizácia Eigen Kracht Centrale, Holandsko,  

vzorka: 1000 RSK)

Aj samotní sociálni pracovníci potvrdzujú, že 
rodiny vytvárajú dobré plány, podľa ich hodnotenia 
bolo 67 percent sledovaných plánov prijatých na 
RSK efektívnejších a lepších a 33 rovnako dobrých, 
akoby ich vytvoril sociálny pracovník. Nijaký plán 
nebol hodnotený ako horší.

SPDDD Úsmev ako dar je v súčasnosti jediným 
subjektom na Slovensku, ktorý realizuje 
tento model práce s rodinou, má vyškolených 
koordinátorov a rozvinutú spoluprácu so 
zahraničím.

Na Slovensku sa uskutočnilo už 26 RSK. Priemerne 
sa ich zúčastnilo 11 členov rodiny a 4 odborníci. 
Najčastejšie sa touto formou riešili nasledovné 
problémy:

n ohrozený vývin dieťaťa (nedostatočná 
starostlivosť rodičov, alkoholizmu, strata 
bývania, finančné problémy)

n v rámci výchovných opatrení (záškoláctvo, 
poruchy správania, trestná činnosť)

n rodina a dieťa v detskom domove (návrat 
dieťaťa domov, pomoc pri nadviazaní kontaktu  
a vytvorení vzťahu).

Ešte v roku 2006 sme získali rozhodnutie 
o akreditácii na dobu 5 rokov na nasledovné 
činnosti SPO a SK detí  podľa Zákona č. 305/2005 
Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 
kuratele:

n Prípravu dieťaťa na náhradnú rodinnú 
starostlivosť podľa §33 odsek 2 až 4. 

n Príprava žiadateľa, ktorý má záujem 
stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na 
náhradnú rodinnú starostlivosť  podľa §36, §38 
a príprava žiadateľa, ktorý  má záujem 
o profesionálne vykonávanie náhradnej 
starostlivosti podľa §53, ods. 7,8.

n Sprostredkovanie nadviazania osobného 
vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom o 
náhradnú rodinnú starostlivosť  podľa §42, 
§43 ods. 6. 

n Sociálne poradenstvo na uľahčenie plnenia 
účelu náhradnej rodinnej starostlivosti podľa §33. 

n 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 prirodzenom rodinnom 
prostredí dieťaťa podľa § 27, ods.4 a 
spolupráca pri vypracovávaní plánu sociálnej 
práce s rodinou a dieťaťom podľa § 32, ods.3. 

n Výchovné, sociálne a výchovno-rekreačné 
programy v rámci realizácie výchovných opatre-
ní 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.

Rodinné skupinové konferencie Akreditované činnosti

V roku 2009 sme obnovili akreditácie Ministerstva školstva SR na vzdelávanie:

V roku 2009 sme získali novú akreditáciu na vzdelávanie:

n PRIDE pre lektorov
 Cieľová skupina - lektori programu PRIDE, čo 

sú odborníci ( psychológovia, psychoterapeuti) 
a náhradní rodičia, ktorí majú praktické skúse-
nosti s výchovou dieťaťa v náhradnej rodine.

n PRIDE 
 Cieľová skupina - biologickí rodičia, osvojitelia, 

náhradní rodičia, vychovávatelia a iní odborníci 
pracujúci s deťmi a rodinami, študenti vysokých 
škôl.

n Anjelská akadémia
 Cieľová skupina - dobrovoľníci Spoločnosti, 

ktorí sa venujú deťom v detských domovoch 

a náhradných rodinách, pracujú s nimi dlhodobo 
a svojou prácou posilňujú rozvoj ich sociálnych 
zručností a kompetencií.
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PriPravujeme náhradných 
rodičov Pre Prijatie detí 
z detských domovov ...

„PRIDE mi pomohol pochopiť prežívanie dieťaťa 
pri presunoch a stratách a uvedomiť si, že k týmto 
deťom treba pristupovať zvlášť citlivo. Dozvedela som 
sa, čo všetko deti prežívajú, čo potrebujú. Som rada, 
že sme si tu nestavali vzdušné zámky typu „všetky 
deti si zlatučké“, ale nám boli poskytnuté pravdivé 
informácie, čo nás môže ako profesionálnych rodičov 
stretnúť.“ 

Vlasta,  
profesionálny rodič

„Keď moja žena bola prvý raz na PRIDE, chcela sa 
o ňom so mnou stále rozprávať. Teraz to už chápem, 
je to zážitok, ktorý je umocnený prežívaním druhých. 
Škoda, že nebol PRIDE pred 20 rokmi, keď sme 
vychovávali svoje deti.“  

Miro
účastník programu PRIDE

Pomoc náhradným rodinám v akejkoľvek 
podobe prispieva k lepšiemu porozumeniu 
detí a správnemu napĺňaniu ich potrieb. Naším 
zámerom je podporiť náhradné rodiny dostupnými 
prostriedkami, sprevádzať ich celým procesom 

náhradného rodičovstva. Poradenstvo náhradným 
rodinám je jednou z vyhľadávaných foriem pomoci 
zo strany náhradných rodičov. Mnohí z nich sa 
totiž cítia so svojimi ťažkosťami sami.

Pobočka BA TT NR BB DK PD KE PO Sumár
Počet 
poradenstiev 335 174 88 12 104 47 127 128 1015

Materiálna 
pomoc 3 0 4 3 111 1 100 13 235

Finančná pomoc 0 0 0 0 0 0 23 0 23

Konkrétna pomoc náhradným rodinám

V roku 2009 sme pomohli viac ako 470 náhradným rodinám.

Kluby náhradných rodín a svojpomocné skupiny

Každá z ôsmich pobočiek Spoločnosti Úsmev 
ako dar pravidelne organizuje kluby náhradných 
a profesionálnych rodín, ktoré sú pre rodičov 
ideálnym miestom na vymieňanie skúsenosti. 
Stretnutia navštevujú aj odborníci, ktorí rodičom 
poskytujú kvalifikované rady. 

V roku 2009 náhradní rodičia založili aj dve nové 
svojpomocne skupiny v Holíči a v Brezne, ktoré 
rovnako navštevujú naši špecialisti pre rozvoj 
rodiny a sociálni pracovníci. 
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Pestúnom pomohol náš program PRIDE. Manželia Mikulovci zo Zlatých Moraviec 
mali jedného syna a túžbu rozšíriť rodinu sa im nedarilo naplniť. „Navrhla som teda 
manželovi, aby sme si vzali do pestúnskej starostlivosti dievčatko. “ 
Absolvovali PRIDE a do rodiny prijali trojročnú dcérku. „Program PRIDE nás naučil 
chápať, čo dieťa prežilo, ako sa vnútorne cíti a ako k nemu máme pristupovať,“

hovorí Monika Mikulová.

Dcérka nemala v pôvodnej rodine vhodné podmienky na život, opakovane sa dostávala do 
nemocnice so zápalmi pľúc, mala aj získanú epilepsiu. Jej prejavy sa však v rodine úplne stratili.
Dnes už majú Mikulovci u seba aj jej bračeka. Potešil sa mu najmä ich vlastný syn David, 
ktorý túžil po bratčekovi. „Vysvetlila som mu, že teraz sme všetci spokojní. Nová sestrička 
s bračekom, lebo majú rodinu, David preto, že má brata a ja som spokojná, lebo som túžila 
po dievčatku,“ hovorí pestúnska mamina. 

Manželia Mikulovci  
a ich rodina.

PRIDE je celoživotný výcvikový program, ktorého 
cieľom je zlepšiť kvalitu pripravenosti náhradných 
rodičov, vychovávateľov a odborných pracovníkov. 
Zároveň je určený aj pre biologických rodičov 
detí, pretože jeho cieľom je rozvoj rodičovských 
zručností. Je to zážitkový program, opierajúci sa o 
emocionálnu stránku človeka. Umožňuje dospelým 
spoznať svoje schopnosti, aby mohli účinne 

pomáhať deťom vyrovnať sa so svojou minulosťou, 
prijať prítomnosť a pripraviť sa na samostatnú 
budúcnosť. 
Počas roka 2009  sme pripravovali nových 
majstertrénerov a lektorov revidovaného 
prípravného výcviku programu PRIDE a snažili 
sa o prehĺbenie poznatkov a osvojenie si nových 
zručností, ktoré PRIDE ponúka do praxe. 

Program PRIDE

V roku 2009 sa programu PRIDE zúčastnilo:

Pobočka BA TT BB DK PD KE PO Sumár

Počet výcvikov 2 6 4 1 1 6 4 24

Počet 
náhradných 
rodičov

12 4 6 2 3 16 6 49

Počet 
odborníkov 9 50 33 2 1 30 0 125

Počet 
dobrovoľníkov 6 83 10 4 8 4 9 124

Počet 
profesionálnych 
rodičov

4 14 7 8 0 48 8 89
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Pomáhame deťom 
v detských domovoch

Anjelský program v číslach:
Pobočka BA TT NR BB DK PD KE PO Sumár
Jednodňové 
aktivity 197 120 65 38 110 62 85 30 707

Počet účastníkov* 3114 1420 644 705 1213 1086 1889 697 10768

Vzdelávacie 
aktivity 44 86 31 27 133 56 59 8 444

Počet účastníkov* 894 825 1000 286 1267 647 624 143 5686

Viacdňové 
aktivity 3 2 5 3 5 1 12 0 31

Počet účastníkov* 72 25 57 31 72 14 309 0 580

Jeden z pilierov našej Spoločnosti. Dlhodobý 
rozvojový dobrovoľnícky  program zameraný 
na prácu s deťmi a mládežou v detských 
domovoch a náhradných rodinách, ale tiež s deťmi 
z biologických rodín v kríze. 

Anjelský program je efektívnym nástrojom na 
prevenciu sociálnopatologických javov u ohrozenej 
skupiny detí a mládeže.  Anjeli pomáhajú deťom 

zmysluplne tráviť voľný čas, sú pre nich príkladom 
zdravého spôsobu života, pomáhajú napĺňať 
ich sociálne potreby a podporujú rozvoj ich 
schopnosti budovať vzťahy.

Dobrovoľník - Anjel je pre dieťa v detskom 
domove či v krízovej rodine kamarátom, 
dôverníkom, radcom v ťažkých chvíľach. 

Anjelský program

* Počet detí z detských domovov a naši Anjeli.
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Nadväzujú na činnosť jednotlivých anjelských 
tímov, ktoré pre deti pomáhajú organizovať letné 
a zimné rozvojové tábory. 

Minulý rok sme zorganizovali i niekoľko 
špecifických táborov napr. v spolupráci so Štúdiom 
zážitku, ale aj tábor súrodenecký, spevácky, tanečný 
či tábor pre deti z náhradných rodín, z rodín 
v kríze a z rodín v sanácii. 

Prostredníctvom hier a aktivít mali deti počas 
táborov možnosť zlepšiť svoje zručnosti 
v sebaprezentácii, komunikácii a v tímovej 
spolupráci a pripraviť ich na preberanie 
zodpovednosti za svoj život.

Rozvojové pobyty

Pobočka BA TT NR BB DK PD KE PO Sumár
Letné a zimné 
pobyty 9 2 4 6 2 2 11 0 35

Počet účastníkov 267 68 72 123 42 45 187 0 804

Súrodenecké 
tábory

Program Úsmev 
sv. Mikuláša

1 0 0 1 0 0 0 0 2

Počet účastníkov 27 0 0 21 0 0 0 0 48

Sumár pobytov 10 2 4 7 2 2 11 0 37

Počet účastníkov 294 68 72 144 42 45 187 0 852

„Vo veku, keď som potreboval maminu, dotyky a objatie, ale nedostával som ich, mi 
veľmi pomohol detský domov a Úsmev ako dar. Dva roky potom, ako som prišiel do 
domova, začali k nám intenzívne chodiť anjeli, brávali nás von, na tábory, spoznal 
som veľa nových ľudí. Vtedy som si uvedomil, že aj ja chcem pomáhať. Poznám život  
v detskom domove a dnes sa snažím pomôcť druhým, aby sa cítili lepšie,“  

hovorí Tomáš Vrzala.

Detstvo prežil v Charitnom detskom domove sv. Lujzy v Nitre, dnes sa ako archanjel sám 
venuje deťom v domove. Študuje na Univerzite K. Filozofa a v štúdiu ho podporuje aj 
štipendium z Fondu Pipi Dlhej Pančuchy

Vpravo Tomáš Vrzala na 
tábore „v akcii“. Vľavo 
Marek Bahelka. 
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Štipendijný program, ktorý deti v detských 
domovoch motivuje študovať a zároveň im 
pomáha pri zabezpečovaní materiálnych 
podmienok nevyhnutných k štúdiu. 

Väčšina detí v detských domovoch študuje na 
učilištiach a stredných odborných školách bez 
maturity. Fond od roku 1995 prostredníctvom 

štipendií podporuje mladých dospelých, ktorí 
majú záujem ďalej sa vzdelávať na vysokej škole, 
prípadne si zvyšujú kvalifikáciu po ukončení 
náhradnej starostlivosti (nadstavbové štúdium). 

V školskom roku 2009/2010 dostávalo  
štipendium 41 študentov.

Cieľom projektu je spájanie súrodencov, ktorí žijú 
v odlišných zariadeniach náhradnej starostlivosti. 

Minulý rok sme zorganizovali 2 súrodenecké 
pobyty pre 48 detí. Nakoľko neustále narastá 
počet detí, ktoré hľadajú stratených súrodencov, 
založili sme centrum spájania súrodencov. 
Tútorkami centra sa stali Katarína Brychtová 
a Bibiana Ondrejková. 

Zdôrazňovaním potreby zachovania súrodeneckej 
väzby v duchu zákona 305/2005 Z. z. sa snažíme aj 
o prevenciu rozdeľovania súrodeneckých skupín 

pri umiestňovaní do náhradnej starostlivosti. 

Fond Pipi Dlhá Pančucha

Projekt Úsmev sv. Mikuláša

„Úsmev ako dar mi pomáhal počas môjho pobytu v detskom domove aj po odchode 
z neho, v domove náš navštevovali dobrovoľníci, ktorí boli pre nás predovšetkým 
pozitívnymi vzormi. Úsmev ako dar bol tiež hnacím motorom, vďaka ktorému som 
začala študovať na vysokej škole. Počas štúdia som dostávala štipendium z Fondu 
Pipi Dlhej Pančuchy, použila som ho na cestovné do školy, na obedy v škole, na 
nákup skrípt a technických pomôcok. Čo je však najdôležitejšie, po odchode 
z domova mi úsmeváci pomohli nájsť ubytovanie a prácu popri škole,“ 

hovorí Silvia Kováčová.

Vyrastala v detskom domove Cerovo, štipendium dostáva ako študentka Katolíckej univerzity 
v Ružomberku, v ďalšom školskom roku bude študovať sociálnu prácu na VŠ sv. Alžbety.

Zľava: 
Bibiana Ondrejková, 
Silvia Kováčová  
a Zuzana Vačková
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Najmilší koncert roka

Pobočka BA TT NR BB

Dátum konania: 4.6.2009 19.4.2009 26.4.2009 17.5.2009

Moderátor: Iveta Malachovská            
Roman Juraško Junior Andrej Bičan Peter Novák Šarkan

Hostia:
Baletné štúdio M. Thierovej, 
Old School Brothers, Mirka 

Partlová    Janko Slezák
Dominika Mirgová MODANS,  

Matej Chrenko
Mária Čírová, 
Break Fans     

Pobočka DK PD KE PO

Dátum konania: 18.4.2009 25.4.2009 5.4.2009 9.5.2009

Moderátor: moderátori 
bábkového divadla Eva Žideková Katka Brychtová Fero Gura

Hostia: Tomáš Bezdeda, 
Peter Bažík Jakub Petránik Misha Marián Čekovský

V roku 2009 sme zorganizovali už 19. ročník 
Najmilšieho koncertu roka, zameraného na rozvoj 
talentu detí z detských domovov a náhradných 
rodín. Prostredníctvom prezentovania svojich 
schopností na verejnosti deti získavajú stratenú 
sebaistotu a sebadôveru. 
Koncert má tiež upriamiť pozornosť verejnosti 
na talent detí v detských domovoch a odbúrať 
predsudky voči nim. 

Celoslovenskej prehliadke detského talentu 
predchádza každoročne 7 regionálnych koncertov. 

Koncertov, ktoré boli prístupné verejnosti 
a pozvaným hosťom, sa aktívne zúčastnilo viac ako 
1700 detí, dobrovoľníkov a aktivistov Spoločnosti. 

Detské práva
Zameriavame sa na zvyšovanie právneho vedomia 
detí, a to najmä v rámci detských rozvojových 
programov (letné tábory, lyžovačky, ...) a 
prostredníctvom realizácie anjelského programu 
v jednotlivých zariadeniach. 

V roku 2009 sme zaznamenali pokles počtu 
podnetov týkajúcich sa fyzického týrania, 

šikanovania a sexuálneho zneužívania detí 
v detských domovoch. 

V roku 2009 sme riešili 10 konkrétnych prípadov 
porušovania práv dieťaťa, najmä šikanovanie, 
rozdeľovanie súrodencov, ale aj nútené odchody 
detí z detských domovov vo veku 18 rokov. 
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Pomáhame mladým 
dosPelým Po odchode 
z detského domova ...

Podporuje a pomáha mladým dospelým opúšťajú-
cim detské domovy. Realizuje sa v nasledovných 
formách:
Prevencia – stretnutia našich dobrovoľníkov 
s deťmi v detských domovoch, organizovanie 
vzdelávacích aktivít. 
Konkrétna pomoc – podstatná časť SOS 
programu, nakoľko každoročne stúpa počet 

mladých dospelých, ktoým vieme pomôcť. Ide 
najmä o pomoc pri hľadaní práce, ubytovania, 
poskytnutie sociálneho poradenstva a podporu  
pri komunikácii s inštitúciami ...
V roku 2009 Spoločnosť Úsmev ako dar spolu 
so Spoločnosťou T-Mobile zriadila Linku pre 
budúcnosť – bezplatnú telefonickú linku pre 
deti v detských domovoch a mladých dospelých.

Program SOS:

SOS podľa regiónov:

Pobočka BA TT NR BB DK PD KE PO Sumár

SOS program 475 25 38 135 0 40 221 172 1106

„Danke Müllerovej-Sladkej patrí moja vďaka za to, že ma dostala na liečenie. 
Môžem povedať, že mi vlastne zachránila život. Po liečení mi pomohla nájsť prácu 
a pomohla mi v začlenení do života. Danka je pre mňa ako mama, je môj strážny 
anjel, “

hovorí Žaneta, 

jedna z „domováčok“,  ktorej pomohla Danka Müllerová-Sladká.  Tá už sedem rokov vedie  
SOS program na pobočke v Bratislave.
Žaneta prežila celý život v detskom domove, s rodičmi neudržiava nijaký kontakt.  
O SOS programe sa dozvedela od iných mladých dospelých z detských domovov.

Žaneta pri svojej  
práci v nemocnici.

LINKA PRE BUDÚCNOSŤ:  0800 800 123
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Centrum pre obnovu rodiny Dorka, Košice

Krízové stredisko, Rožňava 

Centrum Tymián, Banská Bystrica 

Nízkoprahový klub Fortuna, Bratislava

Centrum Dorka pre obnovu rodiny v Košiciach 
prevádzkovala v roku 2009 tri samostatné 
zariadenia v tomto objekte, a to zariadenie 
núdzového bývania s kapacitou 48 klientov, 
dom na polceste pre mladých dospelých 
s kapacitou 20 klientov a krízové stredisko 
pre 18 detí, z toho deväť detí bolo umiestnených 
v profesionálnych rodinách. 
V centre Dorka prebiehajú aj dobrovoľnícke 
programy určené pre deti žijúce v Centre. Jedná sa 
o Klub domácich úloh, Klub pre maličkých 

a špecializovaný dobrovoľnícky program 
Mentoring. Centrum je miestom prípravy 
a vzdelávania náhradných a profesionálnych rodín 
a miesto pre stretávanie svojpomocných skupín 
náhradných rodičov. 
Prevádzku Centra Dorka podporuje Košický 
samosprávny kraj a Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Košiciach. Projekt Centra Dorka 
je najväčším spoločným projektom Nadácie 
DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov 
a Spoločnosti priateľov detí z detských domovov 
Úsmev ako dar. 

V novembri 2009 Centrum Dorka zriadila svoje 
detašované pracovisko ako Krízové stredisko 
Rožňava s kapacitou 10 detí.
Zriaďovateľom  tohto krízového strediska je 
Spoločnosť Úsmev ako dar spolu s Nadáciou 
Dedo – Solidarita s deťmi z detských domovov 
a v spolupráci so sestrami Saleziánkami - Inštitút 
Dcér Márie Pomocnice.

Spoločnosť Úsmev ako dar začala pracovať so 
sociálne znevyhodnenými rodinami z ubytovne 
Fortuna v roku 2008. Klub vedú naši dobrovoľníci a 
naši terénni sociálni pracovníci. Medzi hlavné činnosti 
klubu patrí organizovanie voľnočasových aktivít pre 
deti, zameraných na rozvoj ich osobnosti, tvorivosti 
a nadania. Ďalšie činnosti sú zamerané na rozvoj 
rodičovských schopností a zručností rodičov.

Centrum sa zameriava na pomoc, podporu 
a vzdelávanie mladých dospelých po ukončení 
ústavnej starostlivosti. Súčasťou služieb je 
i poskytovanie bývania. 
 V roku 2009 prešlo zariadením 12 klientov, z toho 
boli siedmi mladými dospelými, v jednom prípade 
išlo o osamelého rodiča a v jednom o rodinu 
s deťmi.
Zriaďovateľom centra je mesto Banská Bystrica.

Naše centrá pomoci
Spoločnosť Úsmev ako dar v spolupráci 
s ostatnými partnermi zriadila a prevádzkuje 
krízové centrá, domovy na polceste či zariadenia 
núdzového bývania v Košiciach, Rožňave, Banskej 

Bystrici a v Dunajskej Lužnej. Ďalšie takéto 
centrum vzniká v Dolnom Kubíne. V Trnave 
a v Bratislave Úsmev ako dar zriadil  
a prevádzkuje nízkoprahové centrá. 

Opravená budova krízového centra Dorka

Klub domácich úloch v Dorke

Pásku prestrihli: (zľava) Zdenko Trebuľa, Iveta Kubalová, Jozef Ondáš
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Centrum MAK, Trnava

Centrum pre rodinu, Dolný Kubín

Stredisko pre deti a rodiny z nízkopodnetného 
prostredia na Coburgovej ulici v Trnave – centrum 
MAK sa nachádza v komunite so sociálne 
znevýhodnenými, prevažne rómskymi rodinami. 
Miestnosti centra slúžia na poskytovanie 
sociálneho poradenstva pre rodičov, nízkoprahovú 
činnosť pre žiakov od 7 rokov a detské centrum 
pre deti do 6 rokov. 
Cieľom programov pre deti vo veku od 2 do 6 
rokov je najmä pripraviť deti na školskú dochádzku 
a prostredníctvom záujmových činností rozvíjať ich 
sebapoznanie, tvorivosť, jemnú a hrubú motoriku, 
slovnú zásobu a ďalšie znalosti. 
 
Nízkoprahové aktivity s dobrovoľníkmi a 
s deťmi prebiehajú aj priamo v teréne -  na ulici. 
Intenzívne sa pri nich spolupracovalo s Asociáciou 
nízkoprahových programov. V roku 2009 sa 
Centrum MAK stalo jej členom.

Centrum MAK sa snaží pomáhať obyvateľom aj 
materiálne. Podľa situácie konkrétnych rodín im 
v roku 2009 poskytlo základné potreby, oblečenie, 
potraviny, pomôcky pre deti, hračky a iné. 

Vo vznikajúcom Centre pre rodinu otvorila 
pobočka Úsmev ako dar v Dolnom Kubíne 
začiatkom roka 2009 nízkoprahový klub pre deti 
a mládež.  

Po dobudovaní má centrum poskytovať komplexnú 
starostlivosť o dieťa a rodinu:
– aby sme minimalizovali riziko krízy v rodine, 
– aby sme naučili rodičov zvládnuť krízové situácie.
Dobudovanie centra plánujeme na rok 2011.

Domovské vzdelávacie centrum, Dunajská Lužná

Rodinný detský domov na Ukrajine

Spoločnosť Úsmev ako dar spolu s Nadáciou 
Dedo sú zakladateľmi tohto centra. 
Vzdelávacie centrum poskytuje mladým ľuďom po 
odchode z detského domova už šiesty rok pod  
jednou strechou ubytovanie, vzdelávacie kurzy 
a asistenciu pri hľadaní práce.

Medzi vzdelávacie kurzy patrí napríklad práca 
s počítačom, jazykové kurzy, ale aj školenia 
s názvom „Bez obáv do života“, ktoré 
odchovancov učia ako hospodáriť, ako si hľadať 
prácu, ako zlepšiť svoje komunikačné zručnosti.

V Serednom na Zakarpatskej Ukrajine sme  
22. apríla 2009 slávnostne otvorili druhú časť 
Detského domova sv.  Alžbety, ktorá už od 
leta tohto roku bude slúžiť aj ako Detašované 
pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety. 

Takouto aktivitou chceme prezentovať našu snahu 
pomáhať nielen deťom z detských domovov 
a náhradným rodinám na Slovensku.
Našou snahou je pomáhať aj tam, kde potrebujú 
taktiež naštartovať reformu systému náhradnej 
starostlivosti.
 
Spoločne s partnermi a s veľkým prispením 
Vysokej školy Sv. Alžbety plánujeme budovanie 
ďalších spoločných projektov – napr. krízového 
centra pre matky s deťmi v Serednom.

Rodina Posypankovcov a deti z domova
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vzdelávame seba 
i ostatných, aby sme zlePšili 
Prácu Pre deti a rodiny...

Medzinárodná konferencia 
Prenatálne dieťa 3

 (17 - 18. septembra 2009,  Bratislava)

–  v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou 
prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie 
a sociálnych vied, Slovenskou komorou sestier a 
pôrodných asistentiek a Ústavom prenatálnej a 
perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych 
vied

– hlavné témy: psychosociálne dopady rizikových 
tehotenstiev na dieťa, profesionálne 
rodičovstvo, kríza ľudských vzťahov a jej 
dôsledok na reprodukčné správanie, vytváranie 
materskej prenatálnej väzby vo vzťahu 
s depresiou a stresom počas tehotenstva.

Seminár Špecifiká rozhodovania 
v otázkach detí a rodiny v súdnom 
konaní  

(30. – 31. marca 2009,  Omšenie)

 –  diskutovalo sa najmä o potrebe špecializácie 
súdov, o súčinnosti súdov v oblasti 
sociálnoprávnej ochrany detí, náhradnej 
starostlivosti, problematike výživného a 
náhradného výživného. 
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Konferencia Štandardy vzdelávania 
zamestnancov v detských domo-
voch a štandardy v práce DeD 

(19.-20. máj, SÚZA, Bratislava)

–  konferencia bola realizovaná v rámci 
výzvy ÚPSVaR SR k zhodnoteniu výskumu 
o potrebách vzdelávania zamestnancov 
detských domovov.

Konferencia Mosty k rodine

– Sociálna práca s rodinou bola téma 
tohtoročných Mostov k rodine, série 
regionálnych konferencií, ktoré každoročne 
organizuje Spoločnosť Úsmev ako dar 
v spolupráci so Združením miest a obcí 
Slovenska.

– Cieľom je vytvoriť priestor na odbornú 
diskusiu a výmenu praktických skúseností 
v sociálnej práci s rodinou medzi odborníkmi, 
akademickými autoritami, praktikmi zo štátnej 
správy, akreditovanými subjektami a zástupcami 
samosprávy. 

Miesto a termíny regionálnych konferencií:

Medzinárodná konferencia Mosty 
v sociálnoprávnej ochrane 
(9. - 11. novembra 2009, Častá – Papiernička) 

–  Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 170 
účastníkov, medzi ktorými nechýbali zástupcovia 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
Ministerstva školstva SR, Ústredia a úradov 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, riaditelia 
detských domovov, sociálni pracovníci, 
vysokoškolskí pedagógovia a predstavitelia 
mimovládnych organizácií.

–  Odznelo 29 príspevkov odborníkov ako sú 
Eva Mydlíková, Jozef Hašto, Pavol Baxa,  Anna 
Záborská. Možnosť podeliť sa o praktické 
skúsenosti mali účastníci konferencie v rámci 
rôznych workshopov.

Anjelská akadémia

Anjeli, ktorí dlhodobo pracujú s deťmi 
v konkrétnych detských domovoch majú možnosť 
absolvovať vzdelávací program – Anjelskú 
akadémiu.  V roku 2009 tento program získal 

akreditáciu Ministerstva školstva SR. 

Anjelská akadémia 1. ročník:  
19. – 22.3.2009 Duchonka/24.-27.3.2009 Mlynky – 
Biele Vody

Anjelská akadémia 2. ročník: 
19. – 22.3.2009 Mlynky/24.-27.3.2009 Duchonka

Anjelská akadémia celoslovenské 
stretnutie:  28. – 31.9.2009 Liptovský Mikuláš

Cieľom celoslovenského stretnutia dobrovoľníkov 
je posilňovanie vzájomných vzťahov a výmena 
skúseností s prácou s deťmi v detských domovoch 
a s deťmi v náhradnej starostlivosti. 

Miesto Dátum

Nitra 29.09.2009

Trnava 30.09.2009

Trenčín 01.10.2009

Dolný Kubín 07.10.2009

Bratislava 08.10.2009

Banská Bystrica 09.10.2009

Prešov 15.10.2009

Košice 14.10.2009
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robíme osvetu, aby sa nám 
Podarilo naPlniť náš cieľ ... 
aby každé dieťa malo rodinu.

Najstarší benefičný koncert na Slovensku, ktorého 
cieľom je najmä zviditeľniť problematiku detí 
žijúcich v detských domovoch a náhradných 
rodinách a podporiť motto spoločnosti Úsmev ako 
dar: “... aby každé dieťa malo rodinu“. 

27. ročník koncertu sa konal 4. decembra v PKO 
v Bratislave, Slovenská televízia ho odvysielala na 
Jednotke 26 decembra. 

Na koncerte vystúpili bez nároku na honorár 
umelci, ktorým je blízka problematika ohrozených 
detí. Radosť nám i deťom urobili skupiny ako 
Gladiátor, Gipsy.cz, spevák Peter Cmorik či 
tanečná tanečná skupina Old School Brothers. 
Spolu s deťmi z detských domovov si zatancovala 
aj Adela Banášová s Petrom Modrovským a Lacim 
Strikom. Deti si zaspievali spolu s Kristínou, 
Mirkou Partlovou a Jankom Slezákom. Režisérom 
koncertu bol Daniel Dangl.

Počas koncertu sa odovzdávalo aj ocenenie Cena 
detského úsmevu. Za hlboký vzťah k deťom, 
o ktoré sa stará, si ho prevzala vychovávateľka 
v detskom domove Jesenské Mgr. Mária Borbášová.  
Za osvetovú činnosť Doc. MUDr. Jozef Hašto PhD., 
autor knihy Vzťahová väzba. V kategórii systémová 
pomoc prevzal ocenenie za Inštitút Krista Veľkňaza 
kňaz Marián Kuffa, ktorý dlhodobo sprevádza 
ohrozené rodiny, vďaka čomu mnoho detí 
nemuselo detstvo prežívať v detskom domove. 

Koncert bez nároku na honorár moderovali zľava Roman 
Pomajbo,  Petra Polnišová, Andrej Bičan, Adela Banášová 
a  Martin Nikodým. 

Na koncerte sa nám podarilo spoločne  
s deťmi z detských domovov vytvoriť zápis 

do Knihy slovenských rekordov  
„Rekord o najväčšie perníkové srdce“, ktoré 
pozostávalo z 2195 perníkov od našich detí. 
Na tvorbu rekordu dozeral Richard Vrablec.

Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar
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V mene detí z detských domovov a náhradných 
rodín ďakujeme všetkým prispievateľom a 
dobrovoľným darcom, ktorí dňa 24.6.2009 prispeli 
k tomu, že sa symbol usmiateho srdiečka stal 
na jeden deň v roku symbolom spolupatričnosti 
s týmito deťmi. Vážime si, že v týchto ťažkých časoch 
sa ešte stále nájdu ľudia s dobrým srdcom, ktorým 
nie je ľahostajný život a osud opustených detí.

Počas 1 dňa úsmevu sme získali na našu činnosť 
38415,52 eur.

Po zarátaní všetkých zbierok, ktoré sme organizovali 
počas celého roka 2009 a po zarátaní výnosu 
z poslaných DMS správ sa nám podarilo vyzbierať 

čiastku 66 568,66 € (2 005 447,45 Sk).

€ / Sk

A.  Poradenstvo, konkrétna finančná a materiálna 
pomoc náhradným rodinám

B.  Poradenstvo, konkrétna finančná a materiálna 
pomoc biologickým rodinám v kríze

C.  SOS program – poradenstvo a konkrétna 
pomoc v núdzi mladým dospelým po odchode 
z detských domovov

D.  Projekty podporujúce nadanie a talent detí 
z detských domovov a náhradných rodín

E.  Letné a zimné rozvojové a vzdelávacie pobyty pre 
deti z detských domovov a náhradných rodín

F.  Jednodňové a víkendové aktivity pre deti 
z detských domovov a náhradných rodín

G.  Vzdelávanie dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi 
z detských domovov

H.  Vzdelávanie náhradných rodičov a odborníkov 
zamerané na podporu zmeny systému náhradnej 
starostlivosti

5473,36

6366,03

4291,37

17849,50

13234,90

9534,44

2584,65

7234,41

164890,44

191783,02

129281,81

537734,04

398714,60

287234,54

77865,17

217943,84

Celoslovenská verejná finančná zbierka 1 deň úsmevu

Košice: 5467,00

Prešov: 4537,83

Prievidza: 2866,92

Dolný Kubín:                    3 602,44

Banská Bystrica: 2 635,12

Nitra: 2771,79

Trnava: 2367,85

Bratislava: 14166,57

Spolu: 38 415,52 €
(1 157 305,90 Sk)

Prehľad vyzbieraných peňazí z jednotlivých 
regiónov za rok 2009:

Prehľad činností realizovaných z vyzbieranej 
finančnej čiastky:

41019,37 43108,94

53596,88

38415,52
42520

2006 2007 2008 2009 2010

Výnos zbierky 1 deň úsmevu - r. 2006 - r. 2010

Eur
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Napísali o nás Naše kampane

Verte rodičovskej intuícii – príbeh a poslanie 

pestúnskej rodiny (Mama a ja, január 2009)

Profesionálni rodičia ľúbia rovnako  

(Mama a ja, február 2009)

Anjeli prinášajú deťom nádej (Petržalské noviny, 

20.3. 2009)

Najmilší koncert roka (SRo, 4.6.2009)

Súrodenci v domovoch spolu nežijú (ČTK, TV 

Markíza, 27.8.2009)

Dotyk súrodenca nie je pre každého 

samozrejmý (Aktualne.sk, 19.8. 2009) 

Na vysokých školách študuje stále málo detí 

z domovov (ČTK, SME, 16.8.2009)

Pomáhajú matkám opäť nájsť zmysel života 

– o práci terénneho soc. pracovníka (SME,  

26.9.2009)

Raz si príde po ne mama, túžia po nej všetky 

deti – príbeh a poslanie profesionálnych rodičov 

(Oravské noviny, 2.11. 2009)

Profesionálnych rodičov je stále málo (STV, 

9.11.2009)

Mamy v profesionálnych rodinách sa nezastavia 

od rána do večera (Pravda, 10.11. 2009)

Hľadá sa tatko s mamkou – o profesionálnych 

rodičoch (TV Joj, 14.11. 2009)

Ohrozené deti nájdu útočisko v krízovom 

stredisku Dominika (TV Markíza, 11.11. 2009)

Na plač pri odchode sa treba pripraviť – o profes. 

rodičoch (Týždenník pre Záhorie, 23.11. 2009)

Starajú sa o deti, ktoré im nepatria. 

Profesionálne. (Nitrianske ECHO 18.12. 2009)

Profesionálna matka je dočasnou matkou 

(Trenčianske noviny, 21.12.2009)

Najväčšie srdce od deti z DD na Vianočnom 

koncerte (Topky.sk, 22.12. 2009)

Odchovanci majú problém  - o Linke pre 

budúcnosť (TV Markíza, 27.12. 2009)

Moje voňavé siroty – o práci profes. rodiča (Šarm, 

15.12. 2009)

Na vianočnom koncerte deti vytvorili rekord 

(Katolícke noviny, 27.12. 2009)

a ďalší...

V roku 2009 sme realizovali kampane, ktoré šírili osvetu 
o problematike detí žijúcich v detských domovoch 
a v náhradných rodinách. Naše marketingové aktivity sú 
predovšetkým zamerané na to, aby sme mohli znižovať 
počet detí žijúcich v detských domovoch a nájsť pre ne 
rodiny náhradné v duchu našej filozofie.

 Aj prostredníctvom marketingových aktivít sa 
snažíme u verejnosti odbúrať predsudky o deťoch 
v detských domovoch a podporiť pozitívny pohľad 
verejnosti na náhradné rodičovstvo.

Kampaň – Vianočný benefičný koncert  
Úsmev ako dar:
Kampaň realizovaná prostredníctvom televíznych 
spotov, billboardov, letákov, inzercie, internetu, PR 
aktivít – články, rekord o Najväčšie srdce od detí 
z detských domovov

Kampaň – Náhradná rodina:
Kampaň realizovaná prostredníctvom informačných 
letákov, plagátov, inzercie, rádio spotov, PR aktivít - 
články

Vytvorme spoloãne bezpeãn˘ domov pre opustené a ohrozené deti. 
S programom PRIDE Vám radi pomôÏeme byÈ náhradn˘m rodiãom.
Program PRIDE je vhodný pre všetkých rodičov, ktorým záleží na správnej 
výchove vlastných detí alebo detí, ktoré sa im nenarodili.

... aby kaÏdé dieÈa malo rodinu

Viac informácií na www.usmev.sk alebo Infolinka: 02/63 81 52 08-9

Reklamní partneri koncertu

Hlavní mediálni partneri koncertu

Mediálni partneri koncertu

Partneri koncertu

Presse & Marketing

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

Partneri

graphic design • print service
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Správa nezávislého auditora

ekonomické výsledky Výsledovka za rok 2009
Spotreba materiálu 113995,57
Spotreba energie 16959,47
Opravy a udržiavanie 7584,95
Cestovné 23090,91
Ostatné služby 394858,08
Mzdové náklady 393848,25
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 85466,69
Zákonné sociálne náklady 10552,15
Daň z nehnuteľností 847,61
Ostatné dane a poplatky 1678,32
Zmluvné pokuty a penále 135,56
Ostatné pokuty a penále (zmluvné-upomienky) 200,47
Úroky 6,10
Kurzové straty 41,51
Dary 1166,78
Iné ostatné náklady 21965,34
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 17333,79
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 64599,66
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 17840,94
Daň z príjmov 86,22
Náklady celkom 1172258,34

Tržby z predaja služieb 97067,28
Tržby za predaný tovar 372,25
Úroky 458,93
Kurzové zisky 6,88
Prijaté dary 15,96
Iné ostatné výnosy 720,66
Prijaté príspevky od iných organizácií 101864,37
Prijaté príspevky od fyzických osôb 118195,66
Prijaté členské príspevky 1075,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane 0,00
Dotácie 524377,75
Výnosy celkom 844154,74
Hospodársky výsledok -328103,60
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Súvaha za rok 2009 
 
AKTíVA  

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 6161.91
Stavby  118069.94
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 100032.08
Dopravné prostriedky 1327.76
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 0.00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe 6639.00
Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku -6161.91
Oprávky k stavbám -24175.10
Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súborom hnuteľných vecí -79624.49
Oprávky k dopravným prostriedkom -1218.16
Pokladnica 30296.16
Ceniny 3378.00
Bankové účty 184536.19
Peniaze na ceste 0.00
Odberatelia 21208.03
Poskytnuté prevádzkové preddavky -1571.76
Ostatné pohľadávky 11522.85
Pohľadávky voči zamestnancom 360.00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdr. poisťovňami 624.03
Ostatné priame dane 821.08
Ostatné dane a poplatky 0.00
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom 28824.26
Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy 450.00
Iné pohľadávky 86416.79
Náklady budúcich období 1723.60
Príjmy budúcich období 11994.34
Vnútorné zúčtovanie 0.00
 
Aktíva celkom 501634.60

Náklady budúcich období tvorí poistenie majetku a telefónne poplatky na rok 2010.  

PASíVA 

Krátkodobé bankové úvery 10.10
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci 3000.00
Dodávatelia 30829.60
Krátkodobé rezervy 11387.72
Nevyfakturované dodávky -40.89
Zamestnanci 1482.00
Ostatné záväzky voči zamestnancom 4200.00
Daň z príjmov 0.00
Iné záväzky 2197.38
Výnosy budúcich období 297661.90
Základné imanie 109199.50
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu 2152.06
Rezervný fond 3319.39
Fondy tvorené zo zisku 454821.34
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -93939.47
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 0.00
Záväzky zo sociálneho fondu 3457.57
 
Pasíva celkom 829738.20

 
Hospodársky výsledok -328103.60
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Hlavní spolupracovníci a partneri:
– DORKA – Centrum pre obnovu rodiny, Košice
– Nadácia DeDo – solidarita s deťmi z DeD
– Domovské vzdelávacie centrum, Dunajská Lužná
– Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská 

univerzita
– Fórum riaditeľov detských domovov
– Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce
– Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
– Ministerstvo spravodlivosti SR
– Ministerstvo školstva SR
– Rodina a deti o.z.
– Samospráva a vyššie územné celky
– Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
– Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
– Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety, n.o.

Zahraničné partnerské organizácie:
– ATD – Fourth World Youth Movement (Jeunesse 

Quart Monde, Francúzsko)

– Parenting UK (Anglicko) – partnerstvo v rámci 
vzdelávacieho projektu Rodičovstvo v Európe 21. 
storočia (program Leonardo da Vinci)

– Daybreak FGC (Anglicko)
– Eigen Kraacht (Holandsko)
– Towarzystvo Nasz Dom (Poľsko)
– Diecézna charita Kolín (Nemecko)
– National Institute for Family and Social Policy 

(Maďarsko)
– Diecezní charita Znojmo (Česko)
– International Institute for Restorative Practices (USA)
– ECPAT International (Thajsko)
– Posmiška jak podarunok (Ukrajina) 

Členstvo v medzinárodných štruktúrach:
– UNICEF Slovensko
– IFCO – International Foster Care Organisation 

(Medzinárodná organizácia náhradnej starostlivosti)

Poďakovanie Partnerom



48 49

Poďakovanie Partnerom

Reklamní partneri

Partneri

Hlavní mediálni partneri Mediálni partneri

 

Generálny partner štipendijného 
programu Vzdelávaním k úspechu

graphic design • print service

Presse & Marketing

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

Za neoceniteľnú pomoc a podporu pri napĺňaní myšlienky „aby každé dieťa malo rodinu“ za rok 2009 ďakujeme: Združená stredná škola, Ivanská cesta 21, 
Bratislava
ZSŠ drevárska, Pavlovičova 3, Bratislava
Súkr. ped. a soc. Akad, Ružová Dolina 29, 
Bratislava
SOU obchodné, Sklenárova 1, Bratislava
Združená stredná škola, Sklenárova 7, 
Bratislava
Spojená škola - , Račianska 78, Bratislava
Obchodná akadémia, Hrobákova 11, 
Bratislava
Obchodná akadémia, Račianska 107, 
Bratislava
ZSŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava
SOU pôšt a telekomunik., Hlinícka 1, 
Bratislava
Škola knih.a inf.štúdií, Kadnárova 7, 
Bratislava
SOU železničné, Na pántoch 7, Bratislava
Súkromné SOU, Bieloruská 1, Bratislava
SOU elektrotechnické, Rybničná 59, 
Bratislava
Škola úžit.výtvarníctva, Dúbravská cesta 
11, Bratislava
Súkromné SOU, Karloveská 32, Bratislava
Obchodná akadémia. Dudova 4, Bratislava
Obchodná akadémia, Nevädzova 3, 
Bratislava
Stred. zdravot. Škola, Strečnianska 18, 
Bratislava
Súkr. SPŠ animov.tvorby, Vlastenecké 
námestie 1, Bratislava
SOU GASMO, Žehrianska 6, Bratislava
Gymnázium Sv. Uršule, Nedbalova 6, 
Bratislava
Gymnázium, Ivana Horvátha 14, Bratislava
Gymnázium škol. Bratov, Čachtická 14, 
Bratislava
Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava
Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava
Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava
Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, 
Bratislava
Gymnázium Sv. Rodiny, Gercenova 10, 
Bratislava
Gymnázium, Haanova 28, Bratislava
ZSŠ záhradnícka, Bratislavská 44, Malinovo

Gymnázium sv.Fr.Assisk., Kláštorné nám. 
3, Malacky
Obchodná akadémia, Myslenická 1, 
Pezinok
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, 
Modra
Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, 
Senec
Spojená škola-Gym s VJM, Lichnerova 71, 
Senec
Gymnázium J. Fándlyho, Školská 3, Šaľa
Obchodná akadémia Žilina
Obchodná akadémia Dolný Kubín
Gymnázium M.M.Hodžu Liptovský 
Mikuláš 
Gymnázium Vrútky
Gymnázium Liptovský Hrádok
Gymnázium  Ružomberok
Gymnázium Námestovo
Gymnázium M.Hattalu Trstená
Gymnázium Tvrdošín
PFKU Ružomberok, detašované prac. 
Dolný Kubín, odbor sociálna práca
Spojená škola HA a OA Slanická Osada
Stredná odborná škola polytechnická 
Dolný Kubín-Kňažia
Združená stredná škola obchodu 
a služieb Martin
Združená stredná škola – dopravná 
akadémia Žilina
Obchodná akadémia Zlaté Moravce
Gymnázium vo Vrábľoch
Gymnázium v  Šuranoch
Gymnázium v Topoľčanoch
Gymnázium v Želiezovciach 
Gymnázium v Nových Zámkoch 
Piaristické Gymnázium sv. J. Kalazanského 
v Nitre
Stredná priemyselná škola stavebná 
v Hurbanove
Pedagogická a sociálna akadémia  v Levi-
ciach
Stredná odborná škola – Szakkőzépiskola 
v Komárne
Gymnázium Bánovce n/Bebr.
Spojená škola  BCE

Gymnázium Ivana Bellu Handlová
ZSŠ  Myjava
Gymnázium Nováky
Gymnázium  Partizánske
Gymnázium Považská Bystrica
Obchodná akadémia Považská Bystrica 
Gymnázium Nedožerského Prievidza
Piaristické gymnázuium Prievidza
Gymnázium Dubnica n.V.
Piaristické gymnázium Trenčín
Gymnázium  Púchov
Gymnázium Nové Mesto n. V.
Gymnázium Á. Vámberyho, Nám. sv. 
Štefana 1190/4, Dunajská Streda
Gymnázium, Smetanov háj 285/8, Du-
najská Streda
Súkromné gymnázium VJM, Hodská 10, 
Galanta
Gymnázium s VJM, Bratislavská 38, Veľký 
Meder
Obchodná akadémia, Dlhá 256/10,Senica
Súkr. SOŠ VIA HUMANA, Mallého 2, 
Skalica
Str.odborné učilište, Zigmundíkova 334/5, 
Vrbové
Gymnázium, Komenského 13,  Hlohovec
Gymnázium P.Coubertina, Námestie SNP 
9, Piešťany
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec
SOU elektrotechnické Gbely
Stredná zdrav. škola Skalica
Gymnázium P.Coubertina Piešťany

Za réžiu regionálnych 
Najmilších koncertov roka 
ďakujeme:

Ľubomírovi Fifíkovi
Jozefovi Balážkovi
Michalovi Lipovskému
Kataríne Cifríkovej
Paľovi Bryndzákovi
Janovi Karasovi
Jane Eliašovej.

Ďakujeme školám pri organizovaní celoslovenskej finančnej zbierky Jeden deň úsmevu:
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TM

  ITES R

spol. s r.o.

SLOVENSKÁ SPRAVODAJSKÁ TELEVÍZIA

Regionálni partneri Ďakujeme ostatným finančným 
partnerom:
ADP s.r.o.
AMWAY SLOVENSKO s.r.o.
Anton Diežka - INTERNACIONAL 
TRANSPORT
ASIO-SK s.r.o.           
Asseco Solutions a.s. 
BIATEC GROUP a.s.
Bioaspa, spol. s r.o.
BRVZ s.r.o.
BUČO s.r.o.
Bureau Veritas Certification Slovakia s.r.o.
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.
Caddies, s.r.o.
CAMPRI, spol. s r.o.
COOP Jednota Námestovo, s.d.
COOP Jednota Senica, s.d.
COOP Jednota Žarnovica, s.d.
CRYSTALGRAF, a.s.
D.I.L.A.N. Servis, s.r.o.
Data Security Consulting, s.r.o.
DelCom Slovakia s.r.o.
DHL Logistics (Slovakia) spol. s r.o.
DOMARK, spol. s r.o.
DSV Slovakia, s.r.o.
ECOLAB s.r.o.
EKOway, s.r.o.
EKOway, s.r.o.
ELBA a.s.
ELV-SERVIS, s r.o.
ENERGOMONT s.r.o.
Ernst & Young, k.s.
eurodent MEDIMA s.r.o.
EUROSAFE Slovakia s.r.o.
FRAGICSLOV, s.r.o.
GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA. a.s.
CHÉMIA - SERVIS a.s.
IQM, s r.o.
Jaroslav Prekop Autoškola
KIWA, spol. s r.o.
LINDBERGH & DACHSER a.s.
LUTRANS - TRADE, spol. s r.o.
LUX Prešov s.r.o.
MEDea pharmaceutical s.r.o.
Menert, s.r.o.
Messer Slovnaft, s.r.o.
NEMETSCHEK Slovensko s.r.o.
NITRAZDROJ a.s.

Panasonic Electronic Devices Slovakia 
s.r.o.
PaSS spol. s r.o.
Pirelli Slovakia, s.r.o.
PLASTED, spol. s r.o.
POLYFORM, s.r.o.
Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.
PPA TRADE spol. s.r.o.
ProLogis Slovak Republic, s.r.o.
RAJ - WAGON s.r.o.
RLX COMPONENTS, s.r.o.
Ružička Csekes, s.r.o.
SAD LIORBUS, a.s.
SARPO, a.s.
SERVIND SLOVAKIA s.r.o.
SK - REMONT s.r.o.
SLOV - MATIC, spol. s r.o.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, 
a.s.
Slovenská komora výcvikových zariadení 
autoškl
TATRA - ALPINE a.s.
T-Com
TEREXIM s.r.o.
TNS AISA Slovakia, s.r.o.
TRANSPETROL, a.s.
ZAEL, s.r.o.
Reštaurácia NA BRÁNE, Žilina
Cukráreň u Václavíka, Trstená     
EUROSTAVBY SK, s.r.o Ružomberok
OFZ  Široká, a. s.

Za pomoc pri ubytovaní 
ďakujeme:
Apollo Hotel   
Best Western Hotel West   
City hotel Bratislava   
Downtown backpapers hostel
Horský hotel Eva, Svätý Jur
Hotel Barónka
Hotel Bristol
Hotel Echo  
Hotel Flóra
Hotel Kyjev, a.s.
Hotel Maxim, Svätý Jur
HOTEL SENEC a.s.   
Hotel Set
Hotel Tatra, a.s.    
Hotely Plus, a.s. 

Minihotel
Thorin a.s.
Turistika s.r.o, Hotel Turist    
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. 

Za materiálnu pomoc, vecné 
dary a služby ďakujeme:
101 DROGERIE – Senica, Emil Krajčík s. 
r. o.
A CLUB
A.R.T. Development, s.r.o.
AESCULAP K+K s.r.o.
AGROMAČAJ, s.r.o.
AHOLD Retail Slovakia, k.s. Hypernova 
Zvolen 
ACHP Levice a.s. 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Alžbeta Ladovičová - Mäso-údeniny u 
Ladoviča  
Angels restaurant & bar   
AQUATHERMAL SENEC, a.s.
Arma, s.r.o., Prevádzaka: Hotel Šachtička
Audit Company Slovakia s.r.o.    
AUTOMAX, s.r.o.
AXIMA SERVICES a.s.
Bagetka, s.r.o.  
BALMA – MÜLLNER
BAMAC spol. s r.o.
bauMax, a.s.
Beta Rádio
BIBUS SK, s.r.o.   
BIGU, s.r.o.     
Bistro History
BOD, s.r.o. 
BOLLYWOOD
Boni FRUCTI, s.r.o.
Boom Snacks Slovakia s.r.o.
Bratislavská papierenská spoločnosť, s.r.o.
Bratislavské kultúrne a informačné 
stredisko
CARREFOUR  Retail Value Stores a.s. / 
Žilina 
CARREFOUR SLOVENSKO a.s.
CeTePe, s. r. o
CLEAN TONERY s.r.o.     
COOP JEDNOTA Martin, spotrebné 
družstvo
COR Consult, s.r.o.
Cornico Popcorn Company, s. r. o.

www.gsi.sk

www.gsi.sk

www.gsi.sk

www.gsi.sk
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Cukráreň u Václavíka, Trstená     
Cukrárenská výroba Bátor
Cukrárenská výroba Jana Nehajová
Cukrárenská výrobňa - Hrotko   
Cukrárska výroba - Filová s.r.o.      
Cukrárska výroba – Jakubec      
CZUCZ, s.r.o.
DANONE, spol. s r.o.
DEÁK spol. s r.o.
DENDRA spol. s r.o.
Dendra, spol. s r.o.
DG TIP spol. s r.o.      
DIMARKO 
Divadlo Aréna
dm - drogerie markt, s.r.o.   
DSi DATA, s.r.o.
ECCO SLOVAKIA, a. s.
ESET,  spol. s r.o.   
Eurest spol s .r.o.
EUROBAL, spol. s r.o.      
EUROSTAVBY SK, s.r.o Ružomberok
FERTILAGRI Trading, a.s.
FIRMA KOLIBA, Peter Záň
Fond národného majetku
FORNETTI SLOVAKIA spol. s r.o.
FRIEB SLOVAKIA s.r.o.     
GASTROLine
Helena Volnárová, Veľký Biel      
Hydrotour, a.s.
Hypernova Ružomberok
HYZA a.s.
Chipita Slovakia, s.r.o.
I.D.C Holding a.s. 
IBER - CARGO, spol. s r.o. 
IKAR a.s.
Ing. Gabriela Pavlová
Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka
Ing. Jozef Pavlo, PhD.
Ing. Monika Pavlová
Ing. Slávka Čaplovičová, cukrárska výroba
INCHEBA, a.s.
INTERSONIC s.r.o.
ITB Food service s.r.o.
JUB, a.s.
JUDr. Ján Borovský
JUDr. Zoltán Koreň
Juraj Kočiš, Veľký Biel   
KAPP, s.r.o. Bernolákovo    
KARTEL NITRA s.r.o. 

Kaufland Slovenská republika v.o.s. / 
Ružomberok, Bratislava
Kofola a.s.
KOVÁČ SERVIS   
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Kraft Foods European Business Services 
Centre, Ltd.
Kvetinárstvo Orchidea RE + MI s.r.o.
La Mamma – Pizzeria   
Lahôdkárska výrobňa – MONIKA 
HADŇADOVÁ   
Lahôdky u Sherlocka
Lekáreň SAKULI Žabokreky nad Nitrou
Lenovo (Slovakia) s.r.o.
Lingea, s.r.o.
Ľudmila Kormančíková    
LUKY MZ, s.r.o.      
LYBAR SLOVENSKO, a.s. 
M – CENA s.r.o.    
Martin Hanic-REPRO
Mäso-údeniny u Ladoviča
Mäsovýroba Jendrášek Peter
McCarter a.s.
McDonald´s, Žilina, Bratislava - AuPark
McDonalďs Slovakia spol s r.o.
MD Ateliér, s.r.o.
Miro - Plast Čížek s.r.o.   
MOUNTFIELD SK, s.r.o.
N - motor, s.r.o. 
NATPRO spol. s.r.o.      
Naturino, Kids - Shoes, s.r.o. 
NEW YORKER Slovakia, s.r.o.
NOEMA s.r.o.
NZ Interiér Nové Zámky
OFZ  Široká, a. s.
OPAL – FYTOS, a.s. 
ORAVA MILK, záujmové združenie
ORIMEX, s.r.o.
Palma -Tumys a.s.    
Pekáreň Luptáková R+M
Pekáreň Varín - Potravinka
Pekná modrá, s.r.o.
Penzión Alžbeta, Štiavnické Bane
Perfetti Van Melle Slovakia, s.r.o.
PETRUZALEK s.r.o.
Peza, a.s.
Pizza Restaurant Olivo
Pizzeria Carolina
Pizzeria CIAO

Pizzeria GIULIANO   
Pizzeria PICCOLO
POLIMAS, s.r.o.
POLUS CITY CENTER
Považský cukor, a.s.    
Pramenitá voda Lucka
PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s.
PYRA, s.r.o.  
RADIOPOL - verejná rádiová sieť      
Reštaurácia NA BRÁNE, Žilina
RODEOSHOW, spol. s r. o.
ROS-N.I. s.r.o.     
RSR EQUIPMENTS SK, s.r.o.    
Rudolf Minárik ELVA Servis
Ryba Žilina spol. s r.o.
Siemens, s.r.o.
Slovak Lines, a.s.
Slovanet, a.s.
Slovenské národné divadlo
ST Agency
Stanislav Oreško - KVETINÁRSTVO
ŠEVT, a.s.
ŠOREM, Areál Zváračského ústavu
Štátna plavebná správa
Števková Mária
TAURIS NITRIA spol. s r.o.
Technické služby, s.r.o.
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Timová Viera
Unilever Slovensko spol. s r.o.      
UNIPLAST s.r.o.      
Varia Sound, s.r.o.
Vinárstvo Sadloň, Limbach
VÍNO – MASARYK s.r.o.   
Víno Jano, Limbach
Vitáloš - Zákusky s.r.o.    
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Wella Slovensko, s.r.o.    
Zak & Co., s. r.o.    
Západoslovenská energetika, a.s. 
Združená stredná škola  hotelových 
služieb a obchodu, Prievidza
ZIPAT, s.r.o.
ZOO Bratislava
Železničná spoločnosť Slovensko a.s. 

Špeciálne poďakovanie za 
spoluprácu patrí:
Áno pre život, Rajec

Asociácia náhradných rodín 
ATD Movement International
Bábkové divadlo, Žilina
Banskobystrický samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
Centrum pre filantropiu
Congregatio Jesu
Detská organizácia FRIGO
Dominikánsky konvent Košice
Domovské vzdelávacie centrum, Dunajská 
Lužná
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 
Trnavská univerzita
Farnosti Gréckokatolíckeho apoštolského 
exarchátu sv. Cyrila a Metoda v Košiciach
Farnosti Košickej arcidiecézy
Fórum riaditeľov detských domovov
Fórum života
Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce
Justičná Akadémia MS SR
Kancelária predsedu NR SR
Kinder Helfwerk Slowakei - Wupertahl 
(Nemecko)
Kindermissionswerk (Aachen)
Kiwanis Club Košice
Košický samosprávny kraj
Krajský súd v Košiciach
Kultúrne a spoločenské stredisko, Prievi-
dza
Magistrát hl. mesta Bratislava
Materiálnotechnologická fakulta STU 
Trnava
Mesto Dolný Kubín
Mesto Košice
Mesto Nitra
Mesto Prešov
Mesto Prievidza
Mesto Trnava
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
Mestská časť Košice - staré mesto
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomu-
nikácií SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Nadácia DeDo - solidarita s deťmi z 

detských domovov
Nadácia Intenda
Nadácia JOJ
Nadácia Maruška
Nadácia pre deti Slovenska –  fond Ho-
dina deťom
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia SOCIA
Nadácia SPP
Národná rada Slovenskej republiky
Nitriansky samosprávny kraj
Oblastní charita Znojmo
Predseda Národnej rady Slovenskej 
republiky Mgr. Pavol Paška
Prešovský samosprávný kraj
Protidrogový fond
Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov
Rada mládeže Slovenska
Rotary Club Košice
Slovenská humanitná rada
Slovenská spoločnosť prenatálnej a peri-
natálnej psychológie, medicíny a sociál-
nych vied
Slovenské národné stredisko pre ľudské 
práva
Slovenský výbor pre UNICEF
Štúdio zážitku - Outward Bound Sloven-
sko, o.z.
Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce
Trnavský samosprávny kraj
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
v Novom Meste nad Váhom, v Košiciach, 
v Nitre, v Prešove,v Prievidzi, v Trenčíne, 
a v Trnave
Úrad vlády SR
Určené úrady práce, sociálnych vecí a 
rodiny
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Výbor NR SR pre sociálne veci a bývanie
Vysoká škola zdravotníctva a socálnej 
práce sv. Alžbety, n.o.
Zakarpatská oblastná deržavná adminis-
trácia
Združenie miest a obcí Slovenska
Žilinský samosprávny kraj

 

Za neoceniteľnú pomoc pri 
celoročných aktivitách pre 
deti a ich rodiny ďakujeme 
všetkým dobrovoľníkom 
a spolupracovníkom 
Úsmevu ako dar.   
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PERSONÁLNE  OBSADENIE  SPOLOČNOSTI

Spoločnosť v roku 2009 mala v priemere 45 zamestnancov a 620 osôb pracujúcich na dohody 
o vykonaní práce a o pracovnej činnosti.

Predsedníctvo
predseda:  Doc. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
podpredseda:  Július Hron
členovia: Barbora Kolebová / 
             Mgr. Elena Vaňová   
  PhDr. Pavel Bryndzák, PhD

 PhDr. Dana Severová
 Mgr.Štefan Žarnay /
 PhDr. Mária Périová, PhD
 Roman Hajdák
 Mgr. Monika Gregová /

 Katarína Birošová

manažér: PhDr. Dana Severová             
sekretár/asistent manažéra: Mgr. Lucia Poláková
ekonomika: Ing. Jana Anettová,

 Andrea Harvánková
manažér pre fundraising: PhDr. Mária Périová, PhD.
manažér pre marketing. Mgr. Katarína Dražová /
 Mgr. Tomáš Cehlár
manažér pre média: Katarína Hlavandová/ Andrea Hajdúchová

právny poradca:                       JUDr. Juraj Anetta 
oddelenie programov: Adriana Sisíková
oddelenie projektov:                        Martina Ďurkechová /                            

 Ing. Andrea Jarolínová
koordinátor pre medzinárodnú spoluprácu:  PhDr. Dana Severová
manažér pre regióny a program PRIDE:   Barbora Kotlebová/Mgr. Elena Vaňová
asistent pre regióny:                   Kristína Polakovičová/Jana Garaiová 
metodik:  Mgr. Adrea Hudeková
poradca a supervízor:  Mgr. Elena Vaňová
manažér koncepcie pre náhradnú starostlivosť:  Mgr. Štefan Žarnay
koordinátor pre vzdelávanie:  Mgr. Martin Stav, Daniel Mikloško
MTZ: Erik Homola

regionálni predsedovia:                                    Trnava– Mgr. Zuzana Páleníková
Nitra - Roman Hajdák 
Žilina – PhDr. Jozef Šimek
Prievidza - Mgr. Jana Kocanová
Banská Bystrica – Beata Šnapková
Prešov – Mgr. František Gura

 Košice - Mgr. Katarína Birošová 

regionálni riaditelia pre program PRIDE:  Trnava – Mgr. Mária Prekopová
Nitra – PhDr.Katarína Minarovičová, PhD 
Žilina – Mgr. Zuzana Vosková
Prievidza –  Mgr. Anna Kutníková
Banská Bystrica – Lucia Sobotková
Prešov –  Mária Maráková
Košice – PaedDr. Ivona Hološová
Bratislava – PaedDr. Jana Olosová

Pobočky Úsmev ako dar:

Úsmev ako dar Bratislava 
Ševčenkova 21 
851 01 Bratislava
02 /638 15 208-9
info@usmev.sk

Úsmev ako dar Trnava
A. Žarnová 7
917 02 Trnava
033/55 117 96
usmev.tt@gmail.com

Úsmev ako dar Prievidza
Žilinská univerzita, 
Bakalárska 2
971 01 Prievidza
046/ 54 239 98
prievidza@usmev.sk

Úsmev ako dar Prešov
Hlavná 69, 080 01 Prešov
051/79 442 79
usmev.po@gmail.com

Úsmev ako dar Nitra
Mostná 13
949 01 Nitra
037/77 224 02
usmev.nr@gmail.com

Úsmev ako dar 
Banská Bystrica
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica
048/41 410 07
bbystrica@usmev.sk

Úsmev ako dar 
Dolný Kubín 
Odbojárov 1962
026 01 Dolný Kubín
043/58 623 48
dolnykubin@usmev.sk

Úsmev ako dar Košice
Kováčska 28 
040 01 Košice
055 / 230 4401-2-3  
fax: 055/ 230 4400 
usmev_ke@isternet.sk 
kosice@usmev.sk



 malo rodinu
... aby každé dieťa

Za spoluprácu pri tvorbe výročnej správy ďakujeme:


