
 

Správa z realizácie verejnej zbierky “Deň úsmevu 2020“ za obdobie 

od 16.7.2019– 15.7.2020 

 

SPDDD Úsmev ako dar realizovala v tomto období už 18. ročník verejnej finančnej 
zbierky pod názvom „Deň úsmevu 2020“ na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra 
SR pod číslom SVS-OVS2-2019/023207. Cieľom verejnej zbierky bolo upovedomiť 
verejnosť na problematiku detí z Centier pre deti a rodinu (CDR), vyzbierať finančné 
prostriedky na rozvojové aktivity pre tieto deti, na vzdelávanie, podporu a pomoc 
rodinám v kríze a na podporu náhradného rodičovstva v SR. Zbierka sa konala 
kombináciou niekoľkých spôsobov:  

1. Zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet a zasielaním 
dobrovoľných peňažných príspevkov poštovými poukazmi.  

2. Zasielaním darcovských správ (DMS) prostredníctvom SMS. Naše občianske 
združenie dostávalo 96% z ceny jednej SMS. Najviac úspešní sme každý rok 
v získavaní DMS počas vysielania záznamu Vianočného benefičného koncertu 
Úsmev ako dar 24.12. na RTVS na Jednotke. 

3. Zbieraním príspevkov do uzavretých stacionárnych pokladničiek. Po dohode 
s našimi partnermi umiestnime stacionárnu pokladničku v priestoroch, ktoré nám na 
daný účel vyčlenia. 

4. Zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek. Z dôvodu pandémie COVID-19 
sme bohužiaľ nemohli túto zbierku zorganizovať. Namiesto „Uličnice“ sme 
zrealizovali prvú online zbierku, ktorá bola veľmi úspešná. Za podpory umeleckej 
verejnosti a médií sa nám podarilo vyzbierať finančné prostriedky, ktoré pomohli 784 
rodinám, ktoré sa z dôvodu pandémie ocitli na hranici chudoby a boli ohrození 
stratou bývania.  

5. Predajom predmetov – detských výrobkov, ktoré vyrobili deti z Centier pre deti a 
rodinu (bývalé detské domovy) a deti z krízových rodín. Získané finančné prostriedky 
sme vkladali na osobitný účet. 



 

Po dohode s organizátormi rôznych kultúrnych podujatí, festivalov a osláv sme 
realizovali menšie zbierky po celom Slovensku. Verejná zbierka „Deň úsmevu 2020“ 
bola pre študentov a dobrovoľníkov, ktorí sa každoročne aktívne zapájajú, podnetom 
pre formovanie ich zmyslu pre solidaritu, charitatívne cítenie a veríme, že pomáha 
kultivovať ich mladú osobnosť v zmysle otvárania srdca pre tých, ktorí sú v núdzi, 
vyrástli bez rodičov a potrebujú našu pomoc. Vyzbierané finančné prostriedky sme 
použili na zabezpečenie a realizáciu projektov na pomoc a podporu deťom z Centier 
pre deti a rodinu (bývalé detské domovy), deťom z náhradných rodín, na pomoc 
rodinám v kríze a mladým dospelým po odchode z CDR.  

V Bratislave, dňa 12.10.2020  

 


