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DETSKÝCH DOMOVOV

ÚSMEV AKO DAR

VÝROČNÁ
SPRÁVA
2020

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 Centrách pre deti a
rodiny (do 31.12.2018 detský domov), na
prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a
sprevádzanie náhradných rodín a pomoc
mladým dospelým po odchode z Centra pre
deti a rodiny.
Svoju víziu „...aby rodina zostala spolu“
prakticky a odborne presadzuje už 30 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.
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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
BILLION
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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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. 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.
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AKO
NAPĹŇAME
NAŠU MISIU?

150

Pracujeme s rodinami v kríze
Budujeme a prevádzkujeme sieť
krízových centier, ktoré sú pripravené
prijať a sprevádzať celú rodinuBILLION
v núdzi
a dlhodobé sociálne nájomné bývanie
Poskytujeme pomoc a poradenstvo
mladým dospelým
Sieťujeme odborníkov
Vytvárame koncepty, ktoré vedú k
zmene legislatívy
Komunikujeme s verejnosťou
Pripravujeme a sprevádzame náhradné
rodiny
Vzdelávame a supervidujeme
dobrovoľníkov pre prácu s deťmi
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NAŠA
ČINNOSŤ
1, 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 2020 sme poskytli konkrétnu pomoc,
poradenstvo, sprevádzanie a krízovú
intervenciu viac ako 837 rodinám v kríze. V
týchto rodinách žije viac ako 1500 detí.
Máme široký team odborných sociálnych
pracovníkov po celom Slovensku. Vďaka ich
práci zachraňujeme deti pred vyňatím z ich
biologickej rodiny.
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Služby, ktoré poskytujeme:
Terénna sociálna práca
Stretnutia rodinného kruhu
Poradenstvo a sprevádzanie
Krízová intervencia
Prevádzkujeme nízkoprahové
centrá
Realizujeme pobytové
podujatia
Konkrétna pomoc rodinám

Rok 2020 bol kvôli pandémii
ochorenia Covid-19náročnejší na
prácu s touto cieľovou
skupinou.Ozývalo sa nám čoraz viac
rodín,ktoré sa dostali do krízových
životnýchsituácií z dôvodu straty
zamestnania, v dôsledkučoho im
hrozila strata bývania,nemali
potraviny a iné základnéživotné
potreby. Práve z tohto dôvodu bolo
gro našej práce zameranéna túto
cieľovú skupinu
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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
BILLION
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.
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Keďže vieme, že rodine vždy
najlepšie pomôžu ich najbližší,
pokračovali sme v organizovaní
Stretnutí rodinných kruhov, doteraz
ich bolo viac ako 290, inými slovami
stretnutia rodinného kruhu výrazným
spôsobom zmenili kvalitu života viac
ako 654 deťom.
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PRÍBEH RODINY,
KTOREJ POMOHOL
SRK

Pani S. vyrastala v detskom domove. Keď po
ukončení strednej školy zostala tehotná s
prvým synom , otec dieťaťa sa s ňou hneď
rozišiel. Z detského domova sa presťahovala
k rehoľným sestrám Matky Terezy v
Bratislave. Tam sa spoznala s manželom, s
ktorým má 4 deti. Nebolo to však šťastné
manželstvo, pribúdali problémy, nakoľko jej
manžel odmietal pracovať, vo zvýšenej
miere požíval alkohol, bral drogy a hrával na
automatoch. Pani S. mu niekoľko krát dala
šancu, ale problémy sa opakovali. Všetka
starosť o rodinu bola na jej pleciach. Často
sa sťahovali, bývali v krízových centrách a
ubytovniach, kde im bola poskytovaná
sociálna pomoc. V centre v Cíferi bývala už
sama s deťmi, avšak toto centrum ukončilo
svoju činnosť. Od apríla 2020 bývajú v
Centre pre obnovu rodiny v Bratislave. Do
Centra prišli bývať bez najstaršieho syna.
Po čase nastali problémy s druhorodeným
synom a pani S. bola ponúknutá pomoc
formou zrealizovania SRK. Cieľom bolo
vytvoriť plán riešenia ich životnej situácie a
predovšetkým zachytiť problém s rizikovým
správaním syna, ktorý ohrozoval celú rodinu.
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Stretnutie rodinného kruhu sa konalo
koncom roka 2020 a bolo na ňom
prítomných 15 dospelých a 3 deti. Vytvoril
sa podporný kruh z rodinných
príslušníkov, širokej rodiny, známych,
zástupcov mesta a profesionálov z danej
oblasti. Cieľom SRK-u bolo podporiť syna,
aby sa začal osamostatňovať a podporiť
mamu a jej maloleté deti, aby mali
primerané a bezpečné bývanie. Ako silná
stránka rodiny je fakt, že rodina je
súdržná a priateľská, matka je pracovitá,
deti mame pomáhajú.
Stretnutie bolo posilnením rodinných
väzieb, súdržnosti a spolupatričnosti. Do
poslednej chvíle bolo neisté, či príde syn.
Nakoniec prišiel a bol to aj pre neho silný
zážitok a potvrdenie, že celej rodine záleží
na tom, aby sa dal do poriadku. Určite
zacítil silnú podporu rodiny a pocit, že to
bude dobré. Dopad SRK vnímajú všetci
zainteresovaní veľmi pozitívne. Príbuzní
mamy, ktorí o a jej aktuálnej situácii vôbec
nevedeli sa stali pre mamu a jej deti
silným zdrojom opory.
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2, PRIPRAVUJEME A SPREVÁDZAME
NÁHRADNÉ RODINY

150
BILLION

Služby, ktoré poskytujeme:
Vzdelávací program PRIDE
kompetenciami na jeho
prijatie.
Poradenstvo a dlhodobé
sprevádzanie
Psychologická pomoc
Nadstavbové vzdelávanie
Kluby náhradných rodín

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
MILLION
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.

66
32

V roku 2020 sme pripravili a sprevádzali
255 náhradných rodín, v ktorých žije 263
PERCENT
detí.
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3, STARÁME SA O DETI
V CDR, V NÁHRADNÝCH
RODINÁCH A
BIOLOGICKÝCH
RODINÁCH

Staráme sa o deti v Centrách pre deti a
rodiny. 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.
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K všestrannej pomoci
deťom a rodinám sa
pridali aj naši
dobrovoľníci, ktorí od
začiatku korona krízy
odpracovali v rámci
našich 8 centier viac
ako 11 000 dobrohodín.
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PROGRAMY A AKTIVITY, KTORÉ
PRE DETI ROBÍME:

Dobrovoľnícky Anjelsky program - dlhodobý dobrovoľnícky program
poskytujúci ohrozeným deťom podpornú vzťahovú väzbu.
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 2020 boli podporení 79 z nich.
Najmilší koncert roka - celonárodná
prehliadka umeleckých vystúpení
BILLION
detí z CDR a náhradných rodín. Bohužiaľ tento ročník sa z dôvodu
pandémie korona vírusu neuskutočnil.
Športové hry - súťaž v atletických, loptových disciplínach a stolnom
tenise pre deti z CDR. Celkovo sa do tohto ročníka , poznačeného
korona vírusom, zapojilo spolu 90 detí z 26 centier pre deti a rodiny z
5 krajov. Mladé športové talenty prišli motivovať aj slovenskí
reprezentanti v atletike Ján Volko a Iveta Putalová.
Domovácke kilometre uja PeťaMILLION
Maľujeme s úsmevom
Olympiáda nízkoprahov
Rozvojové pobyty

150
66

ÚSMEV AKO DAR | SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2020

11

4, POSKYTUJEME POMOC
A PORADENSTVO MLADÝM
DOSPELÝM

Mladí dospelí. Tak sa zvykne hovoriť mladým
ľuďom, ktorí časť svojej minulosti strávili v
CDR 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?
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 z Centra a sme sprievodcami v
začiatkoch ich samostatnosti.
V roku 2020 sme špeciálnu pomoc venovali
aj 105 mladým dospelým po odchode z
Centra pre deti a rodiny.
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Služby, ktoré poskytujeme:
SOS program
Iniciatíva Domováci
domovákom
Domovácky parlament
Poradenstvo
Sprevádzanie
Konkrétna pomoc
Domovy na polceste - v
spolupráci s Nadáciou DeDo
prevádzkujeme zariadenia,
kde mladí dospelí nájdu
dočasné bývanie i potrebnú
sociálnu asistenciu.
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5, 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 každé Centrum pre deti a rodiny pravidelne navštevoval niektorý z
úsmeváckych Anjelských tímov. To je predpoklad pre nadviazanie takzvaných
„cezpoľných“ priateľstiev. Priateľstvá z CDR môžu byť na celý život, ale priateľstvo s
niekým mimo CDR 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.

150
BILLION

6, SIEŤUJEME A VZDELÁVAME
ODBORNÍKOV

66

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
MILLION
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.
V dôsledku pandémie korona vírusu prešlo v roku 2020 naším vzdelávaním 205
odborníkov a dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi.
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7, 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
pripomínajúci. 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, akademickej i 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.
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8, 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.

150

BILLION
KAMPANE A PODUJATIA, KTORÉ SME V ROKU 2020 ZREALIZOVALI:

Kampaň Koniec zlým snom - zbierka ktorá pomáha rodinám priamou pomocou ako aj
dostupným sociálnym nájomným bývaním, ktoré Úsmev ako dar buduje spolu so
združením Oáza – nádej pre nový život. Najakútnejší problém, ktorý rodinám
pomáhame riešiť je, ako si udržať bývanie. Pomáhame im s hľadaním novej práce,
resp. s prezamestnaním sa a s financiami, ktoré sú potrebné na nevyhnutné lieky a
odborné ošetrenia (napr. návšteva zubára). Okrem toho vozíme členov týchto rodín
do zdravotníckych zariadení a na nevyhnutné vyšetrenia k lekárom, robime donášku
teplých jedál a, samozrejme, pomáhame aj s nákupom a doplnením potravín, drogérie
a hygienických potrieb.
Kvôli pandémii korona vírusu sme pomoc presmerovali hlavne tým, na ktorých
pandémia najviac doľahla - ohrozeným rodinám. Počas krízy systematicky
sprevádzame a pomáhame viac ako 2 000 rodinám v ktorých žije viac ako 6500 detí.
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38. ROČNÍK 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 38 rokov robí
spoločnosť deťom z náhradnej starostlivosti a divákom na obrazovkách RTVS.
Vystriedali sa pri ňom generácie. Za tých 38 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.
Kým na predchádzajúce Vianočné benefičné koncerty Úsmevu ako dar pricestovalo
takmer 1000 detí z Centier pre deti a rodiny z rôznych kútov Slovenska, 38. ročník
bol iný hoci jeho odkaz zostáva rovnaký. Hlavnou myšlienkou koncertu je
upozorňovať na to, že dieťa potrebuje pre svoj zdravý duševný aj sociálny vývoj
rodinu. Odlúčenie od blízkych predstavuje pre deti enormnú vzťahovú traumu,
obzvlášť v prípadoch, keď sa rodiny o svoje deti chcú postarať, ale z rôznych príčin
to nedokážu. Také rodiny potrebujú adresnú pomoc a sprevádzanie pri riešení svojej
náročnej životnej situácie.
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9, 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
Centier pre deti a rodiny vôbec nedostali, prípadne sa k svojej rodine mohli čím skôr
vrátiť. Dnes vieme, že minimálne polovica detí z preplnených CDR by sa mohla vrátiť
do svojich rodín, ak by s nimi niekto systémovo pracoval.
Výsledky našej viac ako 20 ročnej akreditovanej odbornej praxe nám presne ukázali,
že budovaním takýchto centier, kde môžu rodiny nie len bezpečne bývať, ale majú k
dispozícii aj podporu odborníkov, ktoríBILLION
ich sprevádzajú v ich životných situáciách, sa
zachová primárny záujem dieťaťa – vyrastanie v jeho biologickej rodine. Kvalita
odborných služieb je aj podmienená multidisciplinaritou našich odborných teamov
pozostávajúcich nielen zo skúseného sociálneho pracovníka, no aj psychológa,
špeciálneho pedagóga a v neposlednom rade v posledných rokoch aj potrebného
právnika. Výsledky tejto práce sú jasne podložené aj zo štatistických údajov rodín
prijatých do siete zariadeniami sociálnych služieb DORKA, ktoré sme vybudovali v
spolupráci s Nadáciou DEDO v najmenej rozvinutých okresoch. Ukazujú, že až v 86 %
prípadoch je možné rodinu zachrániť. Tieto skúsenosti teraz premietame aj do
modelového sociálneho bývania, ktoré budujeme s organizáciou Oáza - Nádej pre novy
život, n.o. ako "bývanie so sprevádzaním".

150

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
Útulok - Centrum pre obnovu rodiny v Bratislave
Sociálny dom Sv. Noberta v Jasove
Sociálne bývanie Vincentínum v Košiciach - Šaci
Domovské vzdelávacie centrum v Dunajskej Lužnej
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10, 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
- rozhodnutie č. 15562/2020-M_OHKSSAA, právopl. 23.9.2020
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), b), c)
§11 ods.3, písm. b) bod 1 až 5
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
Sprostredkovanie pestúnskej starostlivosti alebo osvojenia:
- §33
Príprava fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú
rodinnú starostlivosť:
- §36, §37, §38
Aktualizácia prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť:
- §40
Uľahčenie nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom a sprostredkovanie NRS:
- §42
- §43
ÚSMEV AKO DAR | SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2020
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10, AKREDITOVANÉ
ČINNOSTI
Uľahčenie zabezpečovania náhradného rodinného prostredia
- §44a) ods.1, písm. a) a b) bod 1 a 2
Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
- §52 ods.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

150
BILLION

Akreditované vzdelávanie, na vykonávanie ktorého udelilo Spoločnosti oprávnenie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o
celoživotnom vzdelávaní.
Rozhodnutie č. 2018/13685:2-74AA zo dňa 28.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť
16.12.2018. Platnosť akreditácie trvá 5 rokov
Číslo akreditovaného programu 1500/2018/96/1
Obsah rozhodnutia:
Modul 1 – Koordinácia a facilitácia Stretnutí rodinného kruhu – 130 hod.
Modul 2 – Koordinácia a facilitácia prípadových konferencií – 30 hod.
Modul 3 – Koordinácia a facilitácia restoratívnych konferencií a školských kruhov – 150 hod.
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11, PROJEKTY IA

Spoločnosť Úsmev ako dar už 38 rokov programovo a odborne realizuje svoju víziu „Aby
rodina zostala spolu“. 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
Názov projektu: PARTNER 3 - Príprava a sprevádzanie náhradných rodín v Trnavskom a
Nitrianskom kraji
ITMS2014+: 312041J010
Región: NSK, TSK
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11, PROJEKTY IA
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

150

Pre ohrozené rodiny realizujeme v tomto období projekty:
Názov projektu: PODPORA 1 - Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín na Slovensku
ITMS2014+: 312041G707
BILLION
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
Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

ÚSMEV AKO DAR | SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2020

21

11, PROJEKTY IA

Názov projektu: Cesta von - pomoc a podpora mladým dospelým a ich rodinám
Kód projektu v ITMS2014+:312041P452
Typ projektu: dopytovo – orientovaný projekt
Trvanie projektu: 11.2018 – 7.2020
Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj
Ciele projektu:
• vzdelávať a pripravovať mladých dospelých na samostatný život, sprevádzať ich
obdobím bezprostredne po ukončení ústavnej alebo náhradnej starostlivosti a uľahčiť im
tak integráciu do spoločnosti, zvýšiť kvalitu života ohrozených rodín odchovancov centier
pre deti a rodiny.
• poskytnúť inovatívny návrh pre zefektívnenie súčasných nástrojov/opatrení a zavedenie
nových inovatívnych nástrojov/opatrení v oblasti chudoby a sociálneho vylúčenia, ktoré by
boli účinné a efektívne v relácii k zvýšeniu miery sociálneho začlenenia cieľovej skupiny
projektu za jej aktívnej účasti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk
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12, ACF PROJEKT
Názov projektu: Cesta do života
Trvanie projektu: 1.8.2020 – 31.7.2021
Ciele projektu: vzdelávať a pripravovať mladých dospelých na samostatný život, rozvíjať
ich zručnosti, sprevádzať ich obdobím bezprostredne po ukončení ústavnej alebo náhradnej
starostlivosti a uľahčiť im tak integráciu do spoločnosti.
Projekt ‘Cesta do života’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z
Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v
partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

150
BILLION
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