Ročná správa spoločnosti Úsmev ako dar za rok 2018

FAKTY O DEŤOCH KTORÉ SÚ MIMO RODINY A V DETSKÝCH DOMOVOCH
(DeD)
•

•
•
•
•

na Slovensku je 68 centier v zriaďovateľskej pôsobnosti ústredia a 22 akreditované
subjekty (bývalé neštátne DeD)
o v detských domovoch je 4747 detí (z nich je 252 mladých dospelých)
o 6,8% z nich sa podarilo v roku 2018 vrátiť späť do vlastnej rodiny
v roku 2018 bolo vyňatých 1309 detí z rodín
priemerný vek detí v detských domovoch bol 8,87 roka - najväčšia veková skupina detí
je vo veku 11-15 rokov = 1589 detí
priemerný vek detí vyňatých z rodín bol 5,84 roka- najviac detí je vyňatých vo veku do
1 roka života dieťaťa a potom deti vo veku od 11-15 rokov veku
len 32,3,% detí v DeD nemá súrodencov (4 a viac súrodencov má 47,1% detí v CDR)

Výsledky našich vlastných výskumov hovoria o rodičoch, ktorí majú vyňaté deti, z nich:
• 35% sa nechcelo o deti postarať,
• 14,21% sa nemohlo o deti postarať,
• 50,78% sa nevedelo o deti postarať.
Taktiež naše výskumy ukazujú, že narastá rezignácia rodičov, pri vynímaní detí z rodín
protestuje len 22% rodičov. Napriek všetkému by sa viac ako 56% detí mohlo vrátiť do svojich
vlastných rodín, ak by s ich rodinami niekto systematicky pracoval.
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Kto sme:
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou
mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým
rodinám. Zameriava sa na podporu a rozvoj detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou
rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc mladým dospelým po odchode
z detského domova. Svoju víziu „...aby každé dieťa malo rodinu“ prakticky a odborne
presadzuje už 28 rokov. Prvoradým záujmom organizácie Úsmev ako dar je skvalitniť život
detí v ohrozených rodinách a náhradnej starostlivosti, o čo sa usiluje ako na individuálnej, tak
na celospoločenskej úrovni.

Naša filozofia:
Sme presvedčení, že dieťa potrebuje pre zdravý psychosociálny vývoj prostredie úplnej rodiny
s otcom a mamou. Len tak môže naplniť svoje potreby a zažiť bezpečnú vzťahovú väzbu, ktorá
je základom kvality neskorších vzťahov a komunikácie. Stabilné a priaznivé rodinné prostredie
dokáže adekvátne rozvíjať osobnosť dieťaťa, zveľadiť jeho potenciál a pripraviť ho na vstup
do širšieho sociálneho kontextu.
Za primárny záujem dieťaťa považujeme možnosť vyrastať vo vlastnej funkčnej rodine
s otcom a mamou. Ak dieťa takúto možnosť nemá, je preňho najvhodnejším riešením vyrastať
u príbuzných. V prípade, že nie je reálna ani táto možnosť, môže pôvodnú rodinu zastúpiť
náhradná rodina vo forme osvojenia alebo pestúnstva. Pokiaľ sa nedarí naplniť ani túto
alternatívu, je potrebné pre dieťa zabezpečiť starostlivosť zariadenia, ktoré preňho vytvorí
prostredie čo najviac pripomínajúce to rodinné.

Naše hodnoty:
Spoločnosť Úsmev ako dar uznáva a rešpektuje dôstojnosť každého človeka, a to od jeho
počatia. Pri svojich aktivitách má vždy na zreteli najvyšší záujem dieťaťa. Rodinu chápe ako
prirodzené prostredie pre život dieťaťa, a nezabúda ani na význam širšieho príbuzenstva.
S veľkou úctou pristupuje k ľuďom, ktorí sa starajú o dieťa mimo biologickej rodiny a napĺňajú
jeho potreby. Rešpektuje právo dieťaťa spolupracovať na rozhodnutiach, ktoré sa ho bytostne
týkajú. Váži si všetkých svojich členov, zamestnancov a dobrovoľníkov.
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A/ Pracujeme s ohrozenými rodinami
Pracujeme s ohrozenými rodinami, v ktorých môže dôjsť k vyňatiu dieťaťa, a rodinami,
v ktorých už k vyňatiu došlo. Považujeme za kľúčové zachovať integritu a kontinuitu života
dieťaťa. Preto sa usilujeme, aby deti nemuseli svoje rodinné prostredie vôbec opúšťať, alebo
aby sa doňho mohli čím skôr vrátiť. V roku 2018 sme poskytli konkrétnu pomoc, poradenstvo,
sprevádzanie a krízovú intervenciu viac ako 400 rodinám v kríze, v týchto rodinách žije viac
ako 1200 detí. Rozšírili sme náš odborný team na 35 odborných sociálnych pracovníkov
po celom Slovensku, vďaka ich práci zachránime 175 detí pre vyňatím z ich biologickej rodiny.
Služby, ktoré poskytujeme:
-

Terénna sociálna práca - pracujeme s ohrozenými rodinami v ich vlastnom prostredí
a systematickou starostlivosťou tak predchádzame krízovými situáciám.
Stretnutia rodinného kruhu - realizujeme stretnutie širokej rodiny a blízkych osôb,
ktorých cieľom je zmobilizovať prirodzenú podpornú sieť okolo dieťaťa.
Poradenstvo a sprevádzanie - poskytujeme klientom poradenstvo, dlhodobé
sprevádzanie a asistenciu pri manažovaní ich pracovného a rodinného života.
Krízová intervencia - stojíme pri rodinách v krízových situáciách a aktivujeme ich sily
a zdroje nevyhnutné na prekonanie nepriaznivého stavu.
Nízkoprahové centrá - prevádzkujeme denné centrá pre deti z nízkopodnetného
sociálneho prostredia, kde môžu tráviť svoj voľný čas konštruktívne.
Pobytové podujatia - realizujeme pobyty pre deti so špecifickým programom
posilňujúcim ich pozitívne schopnosti a modely správania sa.
Konkrétna pomoc rodinám - v naliehavých prípadoch vieme rodinám ponúknuť
pomocnú ruku aj konkrétnou, adresnou pomocou.

Príbeh ohrozenej rodiny:
Naša spolupráca s rodinou pani Katky sa začala vo chvíli, keď už pohár, takpovediac, pretiekol.
Dve zo štyroch detíboli kvôli vymeškaným hodinám umiestnené v liečebno-výchovnom
sanatóriu a rodinekaždú chvíľu hrozilo deložovanie. Nič povzbudivé. Pani Katke sa situácia
zdala natoľko bezvýchodná, že to jednoducho vzdala. Nemala už silu ani chuť nič podnikať.
Až po našej intervencii sa nám ju podarilo presvedčiť, že to ešte stojí za to. Kvôli deťom, aj
kvôli nej samej. Počas prvých troch mesiacov sprevádzania rodiny sa toho zmenilo veľa. Pani
Katka sa zaevidovala na úrade práce, pomohli sme jej vybaviť sociálne dávky a zdravotné
poistenie. To bolo predpokladom pre to, aby si našla stále zamestnanie ako opatrovateľka. Ani
pravidelný príjem však nestačil na pokrytie dlhu na nájomnom. Aby sme vyriešili aj tento
problém, museli sme do osudu rodiny zaangažovať nielen ďalších príbuzných, ale aj úrady.
S bytovým úradom sme sa dohodli na splátkovom kalendári a dvoch členov rodiny, ktorí s pani
Katkou obývali byt, sme požiadali, aby sa na chode domácnosti podieľali aj finančne. Keď sa
teda deti vrátili zo sanatória, vrátili sa „do svojho“. Z najhoršieho bola rodina vonku. Jej situácia
nie je ani dnes ľahká, no už im aspoň nehrozí to najhoršie. Že kvôli nevyužitým a opusteným
šancám stratia jeden druhého. Aby ich pani Katka využila, potrebovala LEN postrčiť. Niekedy
stačí LEN... a veci sa dajú do pohybu.
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Stretnutie rodinného kruhu
Stabilným prvkom v našej práci s biologickými rodinami je Stretnutie rodinného kruhu (SRK).
V tomto modeli práce s rodinou je hlavným aktérom samotná rodina. Práve ona najlepšie pozná
svoju situáciu i svoje možnosti. Prístup SRK využíva potenciál širokej rodiny a dieťaťu
blízkych ľudí, rozširuje okolo neho kruh bezpečia a iniciuje ozdravný proces v rodinnom
systéme. Všetci zaangažovaní preberajú svoj podiel zodpovednosti na napĺňaní potrieb dieťaťa
pri tvorbe plánu pomoci. Úloha ochrany a starostlivosti o dieťa tak zostáva v kompetencii
rodiny, ktorej prirodzene náleží. Skúsenosti a výskumy u nás i v zahraničí ukázali, že tento
systéme práce so širokou rodinou prináša pozitívnu zmenu až 80 % rodinám, ktoré SRK
absolvovali.
Príbeh rodiny, ktorej pomohol SRK
Malý Mirko vyrastal od narodenia u starých rodičov. Mamina sa oňho postarať nevládala, no
so synom bola v kontakte. Keď mal Mirko 3 roky, stará mama vážne ochorela a hrozilo, že
Mirko bude z rodiny vyňatý. Vtedy sa vystrašená mamina obrátila na jednu z našich pobočiek
a my sme sa rozhodli zorganizovať SRK. Zišla sa na ňom celá široká rodina, takmer 30 ľudí,
a 2 sociálne pracovníčky miestneho úradu. Veľmi zavážilo aj podporné vyjadrenie sociálnej
pracovníčky úradu práce, ktorá rodine odporučila ponechať starostlivosť o Mirka starým
rodičom pokiaľ to pôjde. Lenže práve v tom bol ten háčik. Pokiaľ to pôjde? To nikto nedokázal
odhadnúť, a tak bolo potrebné pripraviť sa aj na situáciu, keď už to ďalej nepôjde. Každý
z Mirkovej rodiny mal svoje obmedzenia – zdravotné, finančné, materiálne, no spolu dokázali
zostaviť plán, v ktorom sa každý ujal určitej, hoci aj malej povinnosti. Starej mame i mame
malého Mirka veľmi odľahlo, keď z úst Mirkovho strýka počuli, že v prípade potreby sa oňho
postará on. Jasné rozdelenie kompetencií všetkým pomohlo vydýchnuť si a striasť zo seba
bremeno strachu o dieťa. Od tohto SRK-u už uplynul nejaký čas a z rodiny i od sociálnych
pracovníčok prichádzajú samé pozitívne správy. Stará mama sa zo svojej choroby napokon
zotavila a Mirko naďalej vyrastá u nej. Mamina ho pravidelne navštevuje a obe sa môžu
spoľahnúť na podporu príbuzných. Ešte vždy sa v rodine z času na čas vyskytnú problémy, no
s tými si už dokáže pružne, a hlavne samostatne poradiť.

B/ Pripravujeme a sprevádzame náhradné rodiny
Pripravujeme a sprevádzame náhradných rodičov. Vedieme ich k porozumeniu potrieb,
skúseností a pocitov detí, ktoré stratili svoje pôvodné zázemie. Rozvíjame ich rodičovské
zručnosti a podnecujeme ich k bezpodmienečnému prijatiu, ako aj k úcte a rešpektu voči
biologickej rodine detí. Všetko toto učíme náhradných rodičov v našom zážitkovom
vzdelávacom programe PRIDE. Náhradným rodičom poskytujeme nielen vzdelávanie, ale aj
celoživotné sprevádzanie. V roku 2018 sme pripravili 80 náhradných rodičov pre prijatie
dieťaťa z detského domova.
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Služby, ktoré poskytujeme:
-

-

-

Vzdelávací program PRIDE - zážitkový vzdelávací program pre náhradných rodičov,
ktorý im sprostredkuje výhľad do životnej situácie opusteného dieťaťa a vybaví ich
potrebnými kompetenciami na jeho prijatie.
Poradenstvo a dlhodobé sprevádzanie - pomáhame rodinám zvládať náročné situácie
a ponúkame im oporu v záťažových obdobiach počas celého procesu náhradnej
starostlivosti.
Psychologická pomoc - v prípade potreby posilňujeme náhradných rodičov a ich deti aj
formou psychologického poradenstva.
Nadstavbové vzdelávanie - ďalšie vzdelávacie moduly programu PRIDE pre špecifické
výchovné oblasti a skupiny detí s osobitým znevýhodnením.
Kluby náhradných rodín - svojpomocné kluby facilitované našimi odborníkmi, kde
náhradní rodičia nájdu podporu i pocit spolunáležitosti. Kluby prevádzkujeme
v Bratislave, Prievidzi, Ružomberku a v Košiciach.

Postrehy náhradných rodičov:
Nemyslela som si, že toto raz poviem (napíšem), ale stretnutia s našimi lektorkami mi po
skončení prípravy normálne chýbajú. Som veľmi vďačná Bohu, že sme sa rozhodli pre Úsmev
a že práve Saška a Milka boli s nami. Zážitkové učenie s nimi nadobudlo pre mňa úplne iné
dimenzie, vďaka ich prístupu, zanietenosti a autentickosti sme si všetko veľmi intenzívne prežili
(a niekedy aj pretrpeli 😊). Myslím, že aj pre nich to muselo byť veľakrát ukrutne náročné
ostať nad vecou a nebrať si osobne to, čo sa ich bytostne dotýkalo. Zvládli to ale bravúrne,
naozaj klobúk dolu pred ich ľudskými ale aj odbornými schopnosťami a zručnosťami. Taktiež
sa mi páčilo, že sme mohli byť úprimní aj my a veľmi sa mi rátali aj tie mnohé situácie, keď
sme sa spolu zasmiali. Ďakujeme za všetky povzbudenia a cenné rady a najmä ich osobné,
úprimné skúsenosti a reálne zážitky. Veľmi dúfam, že pomôžete a obohatíte aj mnoho ďalších
uchádzačov o NRS. Ďakujeme za všetko, najmä za úprimný záujem, obetu a trpezlivosť.
Dominika
Ďakujeme našim lektorkám za celú našu prípravu na osvojenie, pestúnstvo, náhradné
rodičovstvo. Ďakujeme za ich čas, trpezlivosť ale i za rady a postrehy pre nás budúcich rodičov.
Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou prípravy, diskusie i aktivít. Bolo to pre nás veľmi
obohacujúce a poučné. Prostredníctvom niektorých aktivít sme častokrát prišli k novému
sebapoznaniu. Hoci príprava bola časovo náročná (stretnutia a samoštúdium materiálov), sme
veľmi radi sa vďační za túto možnosť. Prajem vám, nech vám zostane radosť zo života, elán a
úprimnosť, aby aj iní, ďalší účastníci mali rovnakú šancu vás spoznať.
Pavol
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Príbeh náhradnej rodiny:
Začiatkom roku 2018 sme prišli do kontaktu s rozvedenou ženou, kde do životom skúšanej
matky štyroch dospelých detí vstúpili dvaja novonarodení vnuci – dvojičky. Matka dvojičiek,
ktoré sa už pýtali na svet, nemala vytvorené vhodné podmienky, stroskotal jej vzťah s biol.
otcom detí a bola rozhodnutá detí sa po narodení vzdať. Stará mama nedostala čas na
zamyslenie sa čo ďalej, pohľad na dvojičky v pôrodnici v sekunde zmenil celý jej život.
Finančná situácia v rodine bola veľmi skromná, vzácna bola každá odpracovaná hodina starej
mamy, no ani to jej nezabránilo v túžbe zachrániť dve krásne novonarodené deti. Vzdala sa
svojej práce, hoci bola pre ňu veľmi dôležitá. Deti prevzala do svojej starostlivosti
bezprostredne po prepustení z pôrodnice. Následne jej boli zverení maloletí i súdnym
rozhodnutím do Náhradnej osobnej starostlivosti. Od nášho prvého stretnutia bola presvedčená
o správnosti svojho rozhodnutia. Ani na chvíľu nezapochybovala o tom, že spravila najlepšie
ako mohla. Je odhodlaná urobiť všetko pre bezpečie svojich vnúčat, ich šťastie a zdravie a dať
im dostatok svojej lásky. Súčasťou našej práce je okrem iného neustála podpora starej mamy
pri napĺňaní jej cieľov a rozhodnutí. Sama má množstvo zdravotných problémov, borí sa s
bytovou otázkou a túži získať priestor pre zabezpečenie pocitu súkromia, bezpečia a domova
svojím krásnym vnúčikom. Stará matka je rozhodnutá zapájať a povzbudzovať biologickú
matku do starostlivosti o deti, napomáha jej pri vytváraní si vzťahu s maloletými. Napriek
mnohým zdravotným komplikáciám bábätiek a zhoršeniu vlastného zdravotného stavu, napriek
mnohým stavom vyčerpanosti, nedostatku spánku, fyzickej a finančnej náročnosti starostlivosti
o deti v priebehu prvého roka života, je naším potešením pohľad na dvojičky, kde je zjavná
láskyplná starostlivosť, vytvorená silná vzťahová väzba k starej matke a ostatné pokroky
primerané zdravému psychickému a fyzickému vývoju detí.

C/ Staráme sa o deti v detských domovoch, v náhradných rodinách
a biologických rodinách
Staráme sa o deti v detských domovoch. Rozvíjame ich osobnosť, prostredníctvom Anjelského
programu im ponúkame priateľské väzby a motivujeme ich k tomu, aby sa venovali
zmysluplným činnostiam – štúdiu, umeniu a športu. Organizujeme pre nich vzdelávacie aktivity
a rozvojové pobyty. Spájame súrodencov, ktorí v systéme náhradnej starostlivosti vyrastajú
oddelene.
Staráme sa o deti z náhradných a ohrozených rodín. Organizujeme pre ne pobyty a aktivity,
ktoré do ich detského sveta vnášajú pozitívne zážitky. Len tie dokážu vyvážiť bolestné
skúsenosti straty a strádania, ktorými tieto deti častokrát prešli, a znovu v nich obnoviť dôveru.
Programy a aktivity, ktoré pre deti robíme:
-

Dobrovoľnícky Anjelsky program - dlhodobý dobrovoľnícky program poskytujúci
ohrozeným deťom podpornú vzťahovú väzbu.
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-

-

-

-

-

-

Udeľovanie podpory vzdelávania Fondu Pipi Dlhej Pančuchy - program zabezpečujúci
finančné prostriedky mladým ľuďom z náhradnej starostlivosti, ktorí sa rozhodli
študovať a naplniť svoje profesijné ciele. V roku 2018 boli podporení 67 z nich.
Najmilší koncert roka - celonárodná prehliadka umeleckých vystúpení detí z detských
domovov a náhradných rodín. Šiestich regionálnych kôl sa zúčastnilo spolu 347 detí zo
63 zariadení. 58 detí z 18 zariadení vystúpilo 7.6.2018 na celoslovenskej prehliadke
v Bratislave.
Športové hry - súťaž v atletických, loptových disciplínach a stolnom tenise pre deti
z DeD. V základných kolách sa do tohto projektu v SR zapojilo 770 detí z detských
domovov, v celoslovenskom kole súťažilo 650 detí z 52 detských domovov.
Vyvrcholením siedmych regionálnych a jedného celoslovenského kola boli
medzinárodné preteky v Českej republike za účasti Slovenska a Českej republiky, kde
súťažilo 40 športovcov zo Slovenska proti Čechom.
Domovácke kilometre uja Peťa - regionálne podujatie na východnom Slovensku, ktoré
v deťoch formuje záujem o šport a zdravé trávenie voľného času.
Maľujeme s úsmevom - výtvarná súťaž pre deti z detských domovov na tému Vianoce
a 4 ročné obdobia prebiehala v septembri a októbri 2018. Každý rok sa súťaže zúčastní
viac ako 500 detí z DeD z celého Slovenska.
Olympiáda nízkoprahov - projekt vnášajúci do rizikového sídliskového prostredia
alternatívny spôsob trávenia voľného času. Zábavná športová súťaž pre deti
z nízkoprahových klubov.
Rozvojové pobyty - pobyty so špecifickým programom posilňujúcim ich pozitívne
schopnosti a kompetencie, podujatia poskytujúce čas na sústredenú prácu
i nadväzovanie nových priateľstiev.

Sumárny počet aktivít, ktoré sme zorganizovali pre deti v roku 2018:
Pobočka

BA

TT

NR

PD

BB

Jednodňové podujatia
Viacdňové podujatia
Pobytové podujatia

296
15
7

261
4
3

223
7
4

272
6
5

191
9
6

KE
a
PO
145
2
2

Spolu
aktivít
1388
43
27

Postrehy detí:
„Bola to moja prvá lyžovačka a nikdy na ňu nezabudnem. Naučila som sa lyžovať a nebáť sa ísť na vlek.
Veľmi som sa ho bála, ale nakoniec som to zvládla, pretože mi pomohli dobrí úsmeváci.“
Mária, 7 rokov
„Najviac sa mi páčilo v banskom múzeu. Keď budem veľký, chcem pracovať v múzeu, lebo mám rád
históriu a chcel by som tam veľmi pracovať a starať sa o všetky tie veci, ktoré sú tam“
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Ferko, 14 rokov
„Neviem povedať, čo sa mi tu najviac páčilo. Spolu sme všetko robili, varili, športovali, učili sa a aj
starali sa o seba. Bola to veľká zábava a o rok chcem ísť zase.“
Paťko, 15 rokov

„Mať rodinu je najväčšie šťastie v živote dieťaťa a som rada, že na akcie môžeme chodiť všetci
súrodenci spolu, lebo to je moja jediná rodina, ktorú teraz mám.“
Maťka, 16 rokov

D/ Poskytujeme pomoc a poradenstvo mladým dospelým
Mladí dospelí. Tak sa zvykne hovoriť mladým ľuďom, ktorí časť svojej minulosti strávili
v detskom domove a teraz ho majú opustiť a osamostatniť sa. Podľa veku dospelí naozaj sú. Sú
ale na dospelosť skutočne pripravení? Nesú v sebe množstvo otázok, od tých osobných Kto sú?
Kto boli ich rodičia? Kam patria?, až po tie praktické Kde budú bývať? Čo budú robiť? Kto im
pomôže, ak by náhodou zlyhali? Ako si založí rodinu? Pracujeme s mladými dospelými už pred
odchodnom s domovov a sme sprievodcami v začiatkoch ich samostatnosti. Nájdu u nás to, čo
sa na ulici ťažko hľadá – pomoc a radu kompetentného blízkeho.
Služby, ktoré poskytujeme:
-

SOS program - program zameraný na vzdelávanie, informovanosť a prípravu mladých
dospelých do života.
Iniciatíva Domováci domovákom - iniciatíva úspešných domovákov poskytujúca
vzdelávanie a inšpiráciu ďalším mladým dospelým.
Poradenstvo - v rešpektujúcom vzťahu ponúkame mladým dospelým konkrétne
poradenstvo, ako postupovať pri riešení ich problémov.
Sprevádzanie - rozvíjame potenciál mladých dospelých a ponúkame im vedenie pri
postupnom nadobúdaní optimálnych sociálnych, pracovných a rodinných návykoch.
Konkrétna pomoc - adresná pomoc v naliehavých prípadoch, keď „od mála závisí veľa“.
Domovy na polceste - v spolupráci s Nadáciou DeDo prevádzkujeme zariadenia, kde
mladí dospelí nájdu dočasné bývanie i potrebnú sociálnu asistenciu.

Iniciatíva Domováci domovákom
V roku 2013 sa na Úsmeve sformovala iniciatíva pod názvom „Domováci domovákom“. Ide
o zoskupenie úspešných mladých ľudí, ktorí kedysi sami vyrastali v detskom domove, a teraz
majú chuť svoje skúsenosti odovzdať ďalej, svojim mladším kolegom – deťom z domovov,
a poradiť im, ako v živote uspieť. V roku 2018 sme zrealizovali 8 stretnutí, na každom stretnutí
sa zúčastnilo 50 mladých dospelých z celého Slovenska. Pravidelne 1 krát v mesiaci sa
v jednotlivých krajoch stretávajú bývalí domováci v rámci svojpomocnej skupiny.
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Domovácky parlament
V roku 2017 sme založili Domovácky parlament, ktorý tvoria domováci reprezentujúci detský
domov vo svojom kraji. Hlavným cieľom a náplňou parlamentu je poukázať na súčasné
problémy a potreby detí v detských domovoch, prezentovať ich na rôznych fórach odbornej
i laickej verejnosti a ponúkať jej možnosti riešenia. Na pôde parlamentu bývalí domováci
rozprávajú o úskaliach, s ktorými sa po odchode z domova stretli a akým spôsobom ich riešili
a kto im pri tom pomáhal. V roku 2018 sme zrealizovali v rámci parlamentu 6 stretnutí, na
každom jednom sa zúčastnilo 55 detí z detských domovov.

E/ Prevádzkujeme centrá pre obnovu rodiny Dorka, domovy na polceste,
komunitné centrá a nízkoprahové kluby
Budovanie centier pre obnovu rodiny ako centier prvej, krízovej pomoci a sociálneho
nájomného bývania sú našimi hlavnými nástrojmi ako zabezpečovať, aby sa deti do detských
domovov vôbec nedostali, prípadne sa k svojej rodine mohli čím skôr vrátiť. Dnes vieme, že
minimálne polovica detí z preplnených detských domovov by sa mohla vrátiť do svojich rodín,
ak by s nimi niekto systémovo pracoval. Úsmev ako dar v spolupráci s Nadáciou DeDo práve
z tohto dôvodu vybudovali sieť centier DORKA pre rodiny v núdzi v Košiciach, Prešove a vo
Zvolene, ktoré sú unikátnymi miestami pomoci rodinám v ťažkej situácii. Centrá Dorka slúžia
ako pomyslené ARO – prijímajú a podporujú rodinu ako celok (oboch rodičov a deti) a
sprevádzajú ju kritickou situáciou. Tento model funguje už viac ako 10 rokov a centrá Dorka
denne sprevádzajú životom a poskytujú strechu nad hlavou takmer 300 ľuďom – deťom aj ich
rodičom. Dlhoročné skúsenosti s ich fungovaním dokázali za rok postaviť na nohy až 80 %
takýchto rodín. V marci 2018 sme sieť centier rozšírili o nové zariadenie v Bratislave.
Bezpečný domov vo forme nájomného sociálneho bývania pre rodiny, ktoré už nie sú v kritickej
situácii, avšak komerčný podnájom alebo úver na vlastné bývanie sú pre nich nereálne, prináša
tzv. starostlivé bývanie. To umožňuje rodinám nezávisle a stabilne bývať a v prípade potreby
využívať pomoc sociálnych pracovníkov a iných odborníkov. Tento model dlhodobého
nájomného bývania pre rodiny s nízkymi príjmami má potenciál byť modelovým projektom pre
riešenie situácie mnohých rodín v núdzi na Slovensku. Ako ukazujú skúsenosti zo zahraničia,
práve nájomné bývanie s podpornými službami je úspešným a efektívnym spôsobom, ako
chrániť rodiny pred bezdomovectvom, vyňatím detí do detských domovov a ďalším
zhoršovaním situácie rodín a ich prepadávaním do stále hlbšej chudoby. Starostlivé bývanie
dnes poskytujeme v Sociálnom dome sv. Norberta v Jasove a Centre Vincentínum v Košiciach
– Šaci a v roku 2019 ho budeme rozširovať vďaka pomoci partnerov až pre 40 osôb.
Zariadenia, ktoré prevádzkujeme v spolupráci s nadáciou DeDo
-

Centrum pre obnovu rodiny Dorka v Košiciach
Centrum pre obnovu rodiny Dorka v Prešove
Centrum pre obnovu rodiny Dorka vo Zvolene
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-

Centrum pre obnovu rodiny Dorka v Bratislave
Sociálny dom Sv. Noberta v Jasove
Sociálne bývanie Vincentínum v Košiciach - Šaci
Domovské vzdelávacie centrum v Dunajskej Lužnej

Komunitné a nízkoprahové centrá, ktoré prevádzkujeme:
-

Rodinný detský domov sv. Alžbety s Serednom na Ukrajine
Nízkoprahový klub Fun club Fortuna
Nízkoprahové centrum MAK
Komunitné centrum na obnovu rodiny v Nitre
Komunitné centrum Úsmev ako dar v Rimavskej Sobote
Komunitné centrum v Ružomberku

Súčasná kapacita siete Centier pre obnovu rodiny Dorka predstavuje 261 osôb (detí
a rodičov), čím sa kapacitne radí na 1. miesto na Slovensku v poskytovaní služieb rodinám
s deťmi a mladým dospelým. Sme najrozsiahlejším poskytovateľom pobytových
sociálnych služieb pre rodinu a deti na Slovensku.

F/ Vzdelávame a supervidujeme dobrovoľníkov pre prácu s deťmi
Mladým ľuďom, ktorí sú ochotní nezištne pomáhať na úkor svojho voľného času sa väčšinou
hovorí dobrovoľníci. My ich však voláme Anjeli. Prečo? Pretože okrem ochoty pomáhať sú títo
mladí ľudia vždy nablízku. V rámci nášho Anjelského programu sa snažíme, aby každý detský
domov pravidelne navštevoval niektorý z úsmeváckych Anjelských tímov. To je predpoklad
pre nadviazanie takzvaných „cezpoľných“ priateľstiev. Priateľstvá z domovov môžu byť na
celý život, ale priateľstvo s niekým mimo domova obohatí život opusteného dieťaťa o celkom
novú hodnotu. Je však potrebné, aby Anjeli svojim kamošom dobre rozumeli. Aby pochopili
ich zranenia a spôsoby, ako sa s nimi vyrovnávajú. A práve o to sa stará naša Anjelská
akadémia – dvojročný akreditovaný vzdelávací program pre dobrovoľníkov pracujúcich
s deťmi v náhradnej starostlivosti.
V roku 2018 nás vysoký záujem nových anjelov o vzdelávanie prostredníctvom Anjelskej
akadémie milo prekvapil. Je dôkazom toho, že Anjelský program ako jeden z našich
najdôležitejších programov má význam a my do budúcna urobíme všetko preto, aby ostal aj
naďalej atraktívny pre ďalších záujemcov. Zorganizovali sme opäť dva semestre, na jar a na
jeseň. Prednášky a worshopy sme obohatili o témy, ktoré v súčasnosti najviac trápia detské
domovy. Náročné je získať nových ľudí do tímu, avšak náročnejšie je udržať si ich. Preto sme
veľkú pozornosť venovali aj motivácii, utužovaniu kolektívu a prehlbovaniu súdržnosti
jednotlivých tímov.
Prváčka Lucka z Nitry berie túto tému tiež veľmi vážne: „Úsmeváčkou som sa rozhodla stať
preto, lebo som vyrastala v milujúcej rodine a keď vidím deti okolo seba, ktoré vyrastajú bez
nej, cítim, že je moja povinnosť pomáhať im aspoň tak, že budem ich Anjelom. Aj keď viem, že
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im nikdy nenahradím rodinu, chcem aby vo mne našli človeka, na ktorého sa vždy môžu
spoľahnúť.“
Dlhoročná lektorka Anjelskej akadémie: „Osobne sa na príprave a realizácii Anjelskej
akadémie angažujem preto, že ju považujem za svoje "dieťa". Keď som bola v úplných
začiatkoch oslovená v rámci vytvorenia osnov, skrípt a celkovej tvorby programu, považovala
som to za veľkú výzvu. Potrebu vzdelávania ľudí vstupujúcich do života detí vyrastajúcich v
detských domovoch som už vtedy považovala za veľmi aktuálnu, a postupom rokov a práce s
tými deťmi ju považujem za neskonale potrebnú.“

G/ Sieťujeme a vzdelávame odborníkov
O dieťa sa v prvom rade starajú a chránia ho rodičia. Ak ale ich starostlivosť zlyháva, vstupujú
do osudu dieťaťa štátne inštitúcie, špecializované zariadenia, kompetentné organizácie
a odborníci. Robia to v dobrej vôli, ale zásah do prirodzeného tkaniva rodiny je vždy chúlostivá
záležitosť. Preto ho treba previesť citlivo, s čo najväčšou znalosťou problematiky
a porozumením pre vec. Celý proces pomoci má viacero rovín, no prvoradá je vždy rovina
ľudská. Čo dieťa prežíva? Ako najlepšie zabezpečiť jeho zdravý vývin? Ako mu pomôcť
začleniť sa do spoločnosti? Odpovede na tieto otázky prichádzajú z rôznych strán. Snahou
Úsmevu je, aby zazneli na spoločnom fóre a boli dobre počuteľné pre odborníkov z rôznych
oblastí. Len tak môže vzniknúť zmysluplný dialóg, ktorý sa doberie podstaty veci, a to – ako
zlepšiť fyzický, psychický, sociálny a duchovný život ohrozeného dieťaťa.

Výber konferencií a seminárov, ktoré sme v roku 2018 usporiadali pre odbornú verejnosť
a mladých dospelých:
-

-

Ako viesť deti k odpusteniu – konferencia bola súčasťou projektu Podpora duševného
zdravia u detí, 22. – 23. 3. 2018, Liptovský Mikuláš a Ružomberok, 214 účastníkov
16. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – v spolupráci s Ministerstvom
spravodlivosti SR, 9. – 10. apríl, Omšenie, 79 účastníkov
Tímová spolupráca pre dobro dieťaťa a rodiny II
Štyri tímové stretnutia zamestnancov detských domovov, krízových stredísk, centier
Dorka a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sa konali v Piešťanoch 1. - 2. 10. 2018
pre ZSK a NSK (91 osôb), 8. - 9. 10. 2018 pre BSK a BBSK (103 osôb), 15. - 16. 10.
2018 pre PSK a TNSK (105 osôb) a 22. – 23. 10. 2018 pre KSK a TTSK (113 osôb),
celkovo sa zúčastnilo 411 osôb.
17. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – v spolupráci s Ministerstvom
spravodlivosti SR, 19. – 20. október 2018, Omšenie, 86 účastníkov
Mosty v sociálnoprávnej ochrane – 18. ročník medzinárodnej konferencie,
5. - 7.11.2018, Účelové zariadenie NR SR, Častá – Papiernička, 165 účastníkov.
Regionálne konferencie Mosty k rodine - 25. 9. 2018 v Košiciach a 3. 10. 2018
v Banskej Bystrici, spolu 194 účastníkov.
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Vďaka spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Fórom riaditeľov a
zamestnancov detských domovov, Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety a Konferenciou biskupov Slovenska prešlo v roku 2018 naším vzdelávaním 4 067
odborníkov a dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi.

H/ Realizujeme výskumy a vyvíjame koncepčnú činnosť
Nikde nie je potreba prepojenia teórie a praxe taká veľká, ako pri práci s ohrozenou rodinou
a deťmi. Preto Úsmev už od začiatku existencie svojej organizácie vyvíja okrem konkrétnych
programov aj koncepčnú činnosť. Našu skúsenosť so stovkami príbehov detí sme už v 90.
rokoch minulého storočia pretavili do koncepcie ohľaduplnejšieho systému náhradnej
starostlivosti a účinnejšej sociálnoprávnej ochrany v procese transformácie detských domovov,
ktorý premenil internátny systém detských domovov na systém v maximálnej možnej miere
rodinu pripomína. Neskôr sme k našim aktivitám pridali aj výskumnú činnosť, ktorá nám
pomohla zmapovať terén ešte systematickejšie. Len z takéhoto prepojenia teórie a praxe,
poznania a porozumenia môže vzísť vízia efektívnej pomoci. Dnes ju máme a snažíme sa ju
napĺňať v oblasti právnej, sociálnej, akademickeji mienkotvornej.
Od roku 2016 funguje občianske združenie Liga ochrany detí, ktoré združuje 20 organizácií
pôsobiacich v oblasti starostlivosti o dieťa a rodinu, ochrany práv detí a fyzické osoby
pôsobiace v oblasti práva a psychológie. Našim cieľom je rozvíjať tému pozitívneho
rodičovstva, upriamovať pozornosť na starostlivosť o dieťa už počas prenatálneho obdobia
a útleho detstva či rozvíjať restoratívne praktiky pri práci s rodinami.

I/ Robíme osvetu
Verejná mienka je prelietavej povahy. My sa však staráme o to, aby téma starostlivosti
o ohrozené rodiny a opustené deti „nevychádzala z módy“. Svojimi podujatiami a kampaňami
pripomíname verejnosti, že život detí v náhradnej starostlivosti zostáva problémom. Pre všetky
deti, a množstvo ďalších, ktoré raz budú ochranu štátu potrebovať, je životne dôležité, aký
postoj k nim zaujmeme. Otvorene komunikujeme o problematike náhradnej starostlivosti,
robíme osvetu a otvárame spoločenskú debatu. Snažíme sa vykoreniť vžité predsudky a ukázať
situáciu opustených detí v pravdivom svetle.
Kampane a podujatia, ktoré sme v roku 2018 zrealizovali:
-

Zbierka Deň úsmevu
Zrealizovali sme už 16. ročník verejnej finančnej zbierky pod názvom Deň úsmevu.
Cieľom verejnej zbierky bolo upriamiť verejnosť na problematiku detí z detských
domovov a vyzbierať finančné prostriedky, ktoré budú použité na rozvojové aktivity
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-

-

pre tieto deti, na vzdelávanie, na podporu a pomoc rodinám v kríze a na podporu
náhradného rodičovstva v SR. Zbierka bola realizovaná pri dodržiavaní podmienok
určených Ministerstvom vnútra SR v období od 12.mája do 25.mája 2018.
Oplať úsmev so značkou Orbit
V spolupráci so spoločnosťou Mars Czech a značkou Orbit sme zrealizovali už tretí
ročník kampane pod názvom „Oplať úsmev“. Kampaň bola jedinečná nielen pre našu
organizáciu ale bola to aj jedinečná kampaň tejto značky. Prispela nielen k povedomiu
o ústnom zdraví a prevencii v starostlivosti o ústnu hygienu u detí, ale ukázala
verejnosti, že Orbit chce a viem pomáhať aj tým, ktorí to najviac potrebujú - deťom bez
harmonického rodinného zázemia. Kampaň 'Oplať úsmev' prebiehala v období
od 10.9. - 21.10.2018 a na rozžiarení detských úsmevov sa mohli podieľať všetci,
zakúpením akejkoľvek žuvačky z celého portfólia značky Orbit. 1 % z ceny každého
predaného výrobku v tomto období bolo venované na pomoc deťom. Ambasádorkou
kampane sa stala naša priateľka Mária Čírová.
Mediálna kampaň Rodina sa počíta
Niekedy sa rodiny ocitnú v zložitej situácii. My sa snažíme pomôcť im ešte skôr, ako sa
dostanú k hrozbe vyňatia dieťaťa z rodiny a jeho umiestneniu do detského domova.
Často stačí maličkosť, aby sa dieťa ocitlo v detskom domove, ale cesta späť trvá príliš
dlho. Dieťa, ktoré bolo nedobrovoľne odlúčené od svojich blízkych, môže mať
psychické následky na celý život. Toto hrozí ročne viac ako 2000 deťom v rodinách s
finančnými problémami. Kampaň Rodina sa počíta pokračuje aj v roku 2019.

36 výročie Vianočného benefičného koncertu Úsmev ako dar
Vianoce sú časom rodinných stretnutí, ale žiaľ nie každé dieťa má rodinu. Preto môžu byť
Vianoce aj príležitosťou uvedomiť si hĺbku straty, ktorú opustené deti celý život zažívajú.
Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar vznikol z potreby vniesť do ich životov radosť a
pocit spolupatričnosti. A tiež preto, aby sme na tieto deti nezabudli, boli k ich potrebám o čosi
vnímavejší a vedeli ako im pomôcť.
Náš Vianočný benefičný koncert netreba nikomu predstavovať. Už 36 rokov robí spoločnosť
deťom z náhradnej starostlivosti a divákom na obrazovkách RTVS. Vystriedali sa pri ňom
generácie. Začínal v roku 1982 z iniciatívy partie nadšencov okolo zakladajúceho člena
spoločnosti Júliusa Hrona. Za tých 36 rokov sa toho veľa zmenilo, no našťastie zostalo aj čosi
z toho pôvodného. Zostalo nadšenie, s ktorým sa každoročne do vianočnej benefície púšťame
a zostala priazeň, ktorou ju diváci zahŕňajú. Dnes už má koncert iný zmysel, než mal vo svojich
počiatkoch, kedy neboli naplnené ani základné potreby detí v domovoch. V tomto smere sa
situácia podstatne zlepšila. No stále je tu veľa toho „nenapleného“, čo opustené deti pociťujú.
Koncert im tieto biele miesta nedokáže vyplniť, ale dokáže im vyjadriť účasť, a tým aj nádej,
že všetko nie je stratené. A tú bolo na tvárach detí aj tento rok vidieť.
„Úsmevu ako dar pomáham hádam od ich vzniku, už vtedy to bolo veľmi spontánne
rozhodnutie a vďaka ľuďom ako Tonko Valentín a Julo Hron, som v čase oslovenia v roku 1990
13

nezaváhala ani minútu. Odvtedy som immoderovala množstvo takýchto výnimočných podujatí,
spoznala „domovákov“, z ktorých sú už dnes dospelí ľudia, ale aj nových, ktorí nemajú šťastie
ako deti z bežných rodín,“ spomína si na začiatky moderátorka Iveta Malachovská, ktorá stála
pri zrode vianočného koncertu.
Tanečník a dvojnásobný otec Laci Strike takisto podporuje koncert dlhé roky. „Účinkovať na
koncerte mi príde úplne prirodzené. Tie deti sa tešia, keď ma tam vidia. Tanec ich baví, tak ich
chcem motivovať a potešiť. Navyše, ako otec dvoch detí vidím, koľko pozornosti si deti pýtajú.
Takže mám pocit, že si to zaslúžia.“

J/ Akreditované činnosti
Rozsah vybraných činností SPO detí a SK (podľa zákona č.305/2005 Z.z.) oprávnených
vykonávať na základe získanej akreditácie.
-

rozhodnutie č.7469/2006-I/21AK, rozhodnutie č.29580/2006-I/21AK, obe predĺžené
rozhodnutím č. 7757/2016-M_OSSODRAK, právoplatným od 20.12.2016
rozhodnutie č. 10988/2016-M_OSSODRAK, právopl. 20.12.2016

Obsah rozhodnutí:
Opatrenia SPODaSK na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú
psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby:
§11 ods.1, písm. a), b), c)
§11 ods.2, písm. a)
§11 ods.3, písm. b) bod 1 a bod 2
Realizácia výchovného programu a sociálneho programu v rámci výchovných opatrení a
sociálnej kurately detí:
§12 ods.1, písm. d)
§13 ods.1
§17 ods.4
Úprava rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo zverené do starostlivosti fyzickej osoby alebo
právnickej osoby. Opatrenie je realizované v spolupráci s orgánom SPODaSK, obcou a so
zariadením na výkon rozhodnutia súdu:
§27 ods.4
§32 ods.3
Sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti:
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§33 ods.9 až 11
§43 ods. 6, 7, 8, 9

Príprava fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú
rodinnú starostlivosť a aktualizácia prípravy:
§36, §37, §38, §40
Uľahčenie nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom:
§42 ods.5 až 14
Uľahčenie zabezpečovania náhradného rodinného prostredia
§44a) ods.1, písm. a) a b) bod 1 a 2

Akreditované činnosti, na vykonávanie ktorých udelilo Spoločnosti oprávnenie Ministerstvo
práce, sociálnych veci a rodiny SR podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v
znení neskorších predpisov. Č. rozhodnutia 9631/2015-M_OSS právoplatne predĺžená
rozhodnutím č. 14594/2018-M_OAK na päť rokov od dátumu 19. 10. 2018: poskytovanie
špecializovaného sociálneho poradenstva podľa § 16 ods. 1 písm. b) a § 19 ods. 3
Akreditované vzdelávanie, na vykonávanie ktorých udelilo Spoločnosti oprávnenie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu – sekcia regionálneho školstva podľa § 42 ods.
2 písm. e) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.390/2011 Z.z.
Individuálna práca s dieťaťom v detskom domove – edukatívno – zážitkový program (rozsah
70 hodín, inovačné vzdelávanie, 17 kreditov, platnosť akreditácie do 31.12.2018), č. 969/2013KV.
PRIDE – efektívna výchova a starostlivosť o dieťa v náhradnej alebo inštitucionálnej
starostlivosti (edukatívno-zážitkový program), (rozsah 50 hodín, aktualizačné vzdelávanie, 13
kreditov, platnosť akreditácie do 31.12.2018), Č. 1054/2013-KV.
PARTNER (podpora-akceptácia-rozvoj-tímovosť-náklonnosť-empatia-rodina) – edukatívnozážitkový program (rozsah 50 hodín, aktualizačné vzdelávanie, 13 kreditov, platnosť
akreditácie do 31.12.2018), Č. 1053/2013-KV.
Individuálna práca ako jedna z najúčinnejších foriem práce s dieťaťom a rodinou –
edukatívno-zážitkový program (rozsah 70 hodín, inovačné vzdelávanie, 17 kreditov, platnosť
akreditácie do 31.12.2018), Č. 968/2013-KV.
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Akreditované vzdelávanie, na vykonávanie ktorých udelilo Spoločnosti oprávnenie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na základe zákona č. 568/2009 Z.Z. o
celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3-modulový vzdelávací program:
Koordinácia a facilitácia konferenčného modelu práce s rodinou / Koordinácia a facilitácia
rodinných konferencií – Stretnutí rodinného kruhu (rozsah 130 hodín, platnosť akreditácie do
27. 11. 2023), č. POA:1500/2018/96/1
Koordinácia a facilitácia konferenčného modelu práce s rodinou / Koordinácia a facilitácia
prípadových konferencií a stretnutí multidisciplinárnych tímov (rozsah 30 hodín, platnosť
akreditácie do 27. 11. 2023) (POA:1500/2018/96/1)
Koordinácia a facilitácia konferenčného modelu práce s rodinou / Koordinácia a facilitácia
restoratívnych konferencií a školských kruhov (rozsah 150 hodín, platnosť akreditácie do 27.
11. 2023) (POA:1500/2018/96/1)

K/ Projekty IA
Spoločnosť Úsmev ako dar už 35 rokov programovo a odborne realizuje svoju víziu „Aby každé
dieťa malo rodinu“. Uvedomujeme si, že dieťa pre svoj harmonický a plnohodnotný rozvoj a
všestranné naplnenie svojich potrieb potrebuje prostredie úplnej rodiny. Tešíme sa, že naše
dlhodobé úsilie vyústilo do reálnych systémových zmien, ktoré prinášajú zlepšenie kvality
života detí.
Projekty realizujeme v období od septembra 2017 až do júna 2021. Sú to dopytovo orientované
projekty, ktoré nám umožňujú pokračovať v systémovej a odbornej práci s ohrozenými a
náhradnými rodinami na celom Slovensku. Ponúkajú rodinám lepšiu perspektívu, otvorenú
budúcnosť a pomoc pri zabezpečení dlhodobosti a stability. Dávajú im šancu stabilizovať ich
rodinné prostredie a tým dať ich deťom šancu na lepší život.
Pre náhradné rodiny realizujeme v tomto období projekty:
Názov projektu: PARTNER 1 - Príprava a sprevádzanie náhradných rodín na Slovensku
ITMS2014+: 312041G216
Región: SR
Názov projektu: PARTNER 2 - Príprava a sprevádzanie náhradných rodín v Bratislavskom
kraji
ITMS2014+: 312041G220
Región: BSK
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Názov projektu: PARTNER 3 - Príprava a sprevádzanie náhradných rodín v Trnavskom a
Nitrianskom kraji
ITMS2014+: 312041J010
Región: NSK, TSK
Cieľom projektu je podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
náhradnom rodinnom prostredí.
Cieľovou skupinou sú:
• deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
• subjekty vykonávajúce tieto opatrenia
• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia, vo verejnom
aj v neverejnom sektore

Pre ohrozené rodiny realizujeme v tomto období projekty:
Názov projektu: PODPORA 1 - Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín na Slovensku
ITMS2014+: 312041G707
Región: SR
a
Názov projektu: PODPORA 2 - Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín v Bratislavskom
kraji
ITMS2014+: 312041G716
Región: BSK
Cieľom projektu je podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
prirodzenom rodinnom prostredí.
Cieľovou skupinou sú:
• deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
• subjekty vykonávajúce tieto opatrenia
• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj
v neverejnom sektore
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Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

L/ Ekonomika
VÝDAVKY ZA ROK 2018 (v EUR)
Výdavky spojené s organizovaním podujatí a programov pre rodiny a
deti, budovaním centier pre rodiny a deti a ich prevádzkou,
organizáciou vzdelávacích aktivít a so službami pre rodiny a deti:

515 143,39 €

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Ostatné služby

132 066,65 €
14 636,42 €
8 020,79 €
21 967,72 €
338 451,81 €

Mzdové náklady (sociálne poradenstvo, terénna sociálna práca,
sprevádzanie, služby psychológa, manažment organizácie a
administratívne činnosti):
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné náklady
Dane, poplatky, poistenie a ostatné náklady
Propagácia projektov, osvetové kampane, tlač publikácií, náklady na
reprezentáciu
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Poskytnuté príspevky iným právnickým osobám
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Výdavky celkom
Výsledok hospodárenia
PRÍJMY ZA ROK 2018 (v EUR)
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté členské príspevky
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Prijaté príspevky z verejných zbierok
Dotácie
Ostatné príjmy (úroky, ostatné výnosy, príspevky za poskytnuté služby,
predaj publikácií, príjmy z reklamy)
Príjmy celkom

682 460,85 €
493 880,62 €
168 362,10 €
20 218,13 €
222 366,87 €
17 066,85 €
12 309,89 €
10 373,40 €
128 966,61 €
53 650,12 €
1 419 971,11 €
5 231,65 €

207 125,02 €
69 363,76 €
5 000,00 €
173 101,98 €
44 390,52 €
830 529,29 €
95 692,19 €
1 425 202,76 €

V rámci poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva boli v roku 2018 v Košiciach a Spišskej Novej
Vsi ekonomicky oprávnené náklady na jednu hodinu poradenstva 10,00 Eur. Služba bola spolufinancovaná
z rozpočtu KSK.
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Kontakty
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
02 /638 15 208
info@usmev.sk
IČO: 173 165 37
DIČ: 2020919615
IČ DPH: nie sme platcami DPH
Bank. spoj.: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN SK93 3100 0000 0040 4002 9105
Právna forma: Občianske združenie
Registrácia: MV SR, VVS/1-900-90-374

Personálne zloženie Centrály Spoločnosti Úsmev ako dar:
predseda/štatutárny zástupca: Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
Výkonný riaditeľ: Ing. Eva Bodnárová/Mgr. Emília Bezáková, PhD.
Asistent výkonného riaditeľa: Štefan Adamjak
Manažér pre marketing, fundraising a PR: PhDr. Mária Soboličova, PhD.
Event manažér: Ing. Kristína Móriová
Manažér anjelského programu: Lucia Sivoková
Manažér pre vzdelávanie: Mgr. Jana Bytčaneková
Metodik Stretnutí rodinného kruhu: PhDr. Monika Miklošková, PhD.

Manažéri regionálnych pobočiek:
Bratislavský a Trnavský kraj: Mgr. Zuzana Spiessová
Nitriansky kraj: Roman Hajdák
Trenčiansky kraj: Mgr. Michaela Brunclíková
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Banskobystrický kraj: Mgr. Miroslava Gubalová
Východné Slovensko a Zakarpatská Ukrajina: Mgr. Katarína Trembuláková

20

