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Pre nás je dôležité každé jedno dieťa. Staráme sa o to, aby sa mohli rozvíjať
a mali okolo seba ľudí, ktorým na nich skutočne záleží. Len tak raz budú
schopní založiť si vlastnú rodinu a viesť plnohodnotný život.
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Aký bol rok 2021?
Rok 2021 sa niesol v znamení 30. výročia založenia nášho občianskeho združenia. Výročia sú udalosti,
pri ktorých človek rekapituluje, hodnotí to minulé a hľadá východiská pre to budúce. Odvážna vízia je ako
snehová guľa. Neustále na seba nabaľuje nové myšlienky, projekty a ľudí. Čím viac zanietených ľudí
na seba nabalíme, tým viac dokážeme meniť veci k lepšiemu. A o to nám ide celých 30 rokov.
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar dnes realizuje svoju víziu „Aby rodina
zostala spolu” programovo a odborne. Plnohodnotné a harmonické detstvo v kruhu rodiny je nezastupiteľnou hodnotou ako pre každé dieťa, tak pre celú spoločnosť. Táto hodnota si zaslúži našu ochranu
a deti, ktorým ju nemôžu sprostredkovať vlastní rodičia, si zaslúžia našu podporu. Pre nás je dôležité
každé jedno dieťa. Staráme sa o to, aby sa mohli rozvíjať a mali okolo seba ľudí, ktorým na nich skutočne
záleží. Len tak raz budú schopní založiť si vlastnú rodinu a viesť plnohodnotný život. Programy spoločnosti Úsmev ako dar vznikli a trvajú práve preto, aby im túto podporu dlhodobo prinášali. Sme priatelia
detí z detských domovov, náhradných rodín a ohrozených rodín.
Rok 2021 bol pre nás všetkých extrémne náročný z dôvodu pandémie COVID-19. Vlna solidarity a porozumenia na Slovensku dosiahla extrémne rozmery a minulý rok bol právom nazvaný rokom ľudskosti.
Úsmev ako dar bol ako subjekt hospodárskej mobilizácie v prvej línii a moji kolegovia a spolupracovníci
pracovali naozaj 24 hodín 7 dní v týždni, aby pomohli tým rodinám a deťom, ktorí našu pomoc akútne
potrebovali. Som pyšný na prácu mojich kolegov. Úsmev ako dar bol zaradený medzi 10 TOP organizácií,
ktorí v čase pandémie pomáhali tým najzraniteľnejším, umiestnili sme sa na krásnom 7. mieste.
Rád by som sa úprimne poďakoval všetkým tým, ktorí s nami už 30 rokov spolupracujú pri napĺňaní motta
„aby rodina zostala spolu“. Bez ich nezištnej a obetavej pomoci by sme nemohli robiť to, čo robíme
a neboli by sme tam, kde sme. Aj vďaka Vám – našim dobrovoľníkom, partnerom, spolupracovníkom,
podporovateľom, zamestnancom štátnej a verejnej správy, mediálnym partnerom a sponzorom môžeme
byť priateľmi detí.

prof. Doc. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
predseda Spoločnosti Úsmev ako dar

Rok 2021 bol pre nás extrémne náročný. Pandémia nás doslova stiahla z ulíc a vhodila nás do digitálneho
sveta. Niežeby sme v ňom už predtým neboli, ale od vypuknutia korony určite oveľa intenzívnejšie. Sme
veľmi vďační, že máme okolo seba toľko skvelých ľudí a firiem, ktorým nie sú ľahostajné ľudské životy
a nie je im cudzie pomáhať. Želáme si, aby bol svet takým pekným miestom, že naša pomoc bude potrebná len minimálne, pretože sa budú mať všetci dobre, žiaľ, v tom bode zatiaľ nie sme. Preto si naozaj
vážime pomoc a dôveru všetkých našich partnerov a spolupracovníkov a taktiež veľkú podporu verejnosti,
ktorá nám taktiež dôveruje. Bez tejto dôvery by sa nám nepodarilo pomôcť stovkám rodín a detí – či už
potrebujú pomoc s bývaním, sprevádzaním, resocializáciou, rekvalifikáciou, nájdením si práce, vzdelaním
či podporou a rozvojom talentu detí žijúcich mimo vlastnú biologickú rodinu. Rovnako dôležití sú pre nás
všetci naši zamestnanci a dobrovoľníci, ktorí sú každý deň, sedem dní v týždni pripravení pomáhať
všetkým, ktorí to potrebujú.

Bc. Štefan Adamjak
výkonný riaditeľ Spoločnosti Úsmev ako dar

Dlhodobo vnímam Spoločnosť Úsmev ako dar ako spoločenstvo ľudí, u ktorých mnoho ľudí v núdzi
z radov domovákov, odchovancov detských domovov, ako aj mnoho rodín na pokraji chudoby v súčasnej
dobe, i rodín utekajúcich pred vojnou, nenájde len podanú pomocnú ruku vo forme hmotnej pomoci,
ale hlavne oporu a dôveru, blízkeho priateľa v sprevádzaní v tých najťažších životných situáciách. Je to
spoločenstvo s veľkou trpezlivosťou a odhodlanosťou, za čo im patri veľký obdiv a vďaka. Aj vďaka týmto
ľudom môže byt svet krajší.

prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc.
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lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu,
vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení
a zahraničných humanitárnych misií v rozvojových krajinách

Sme najväčšou dobrovoľníckou
organizáciou na Slovensku,
ktorá už celé štvrťstoročie
pomáha ohrozeným deťom.

Stále kráčame jedným smerom, s jediným
cieľom. Našou úlohou je postarať sa o to,
aby mohli deti bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných. Aj preto sme
katalyzátorom najdôležitejších systémových zmien v problematike detských domovov. Za 30 rokov činnosti prešlo naším
systémom pomoci viac ako 35 000 detí
a mladých dospelých, ktorí nás nazývajú
čestným titulom „priatelia detí z detských
domovov“, a my robíme všetko, aby sme si
to zaslúžili. Pri príležitosti nášho jubilea
sme natočili promo video a pripravili sme
niekoľko eventov v zmysle aktuálnych
pandemických opatrení.

30. výročie Spoločnosti priateľov detí
z detských domovov Úsmev ako dar
Pre občianske združenie Úsmev ako dar bol rok 2021 jubilejný. 2. apríla 2021 sme oslávili 30 rokov
existencie občianskeho združenia. Vzniklo po ôsmich rokoch neformálnej existencie, organizovania
vianočných koncertov Úsmev ako dar a pomoci deťom v detských domovoch. Našou hlavnou misiou
je pomôcť deťom, aby mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných. Plnohodnotné
a harmonické detstvo v kruhu rodiny je nezastupiteľnou hodnotou ako pre každé dieťa, tak pre celú
spoločnosť. Táto hodnota si zaslúži našu ochranu a deti, ktorým ju nemôžu sprostredkovať vlastní
rodičia, si zaslúžia našu podporu. Programy spoločnosti Úsmev ako dar vznikli a trvajú práve preto,
aby im podporu dlhodobo prinášali. Sme priatelia detí z detských domovov, náhradných rodín
a ohrozených rodín.
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Práca
s ohrozenou
rodinou
v pandemickom
čase

Situácia, v ktorej sa naša krajina
ocitla pri vypuknutí pandémie
COVID-19 spôsobila, že chudobní
sa stali ešte chudobnejší.

Viacerí jednoduchí pracujúci
rodičia, ktorí žili iba z mesačnej
výplaty, doslova z úst do úst, prišli
zo dňa na deň o celý svoj príjem.
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Až 8000 rodín sa počas pandémie koronavírusu
ocitlo v náhlej núdzi. Ide o najhoršie možné
situácie, v ktorých jeden z rodičov alebo samoživiteľ stratil pravidelný a často jediný príjem.
Najviac zasiahnuté rodiny pochádzajú z chudobnejších častí východného Slovenska.

Keď človek príde o prácu zo dňa na deň,
ide o rovnaký pocit, ako keď príde
o blízku osobu. V čase krízy spôsobenej
koronavírusom a predbežných opatrení
malých a stredných firiem sa to môže
stať hocikomu. Takáto situácia je
okrem náhlej a nečakanej straty príjmu
spojená aj s emočným vypätím
a strachom. Najmä keď má rodič deti
a
budúce
zamestnanie
je
v nedohľadne,“ tvrdí MUDr. Monika
Guľašová, psychologička pracujúca
s ohrozenými rodinami.

Na solidaritu s rodinami v núdzi vyzval aj odborník na infektológiu, profesor Vladimír
Krčméry: Ocitli sme sa v dobe, ktorú pesimisti nazývajú katastrofou a optimisti príležitosťou na solidaritu. Ľudstvo prekonalo množstvo epidémií a pandémií, posledných 50
rokov sme nad všetkými vyhrali, tak nevidím dôvod, aby sme nevyhrali aj nad touto.
Solidarita je to, čo nám priniesla táto doba a čo by som podčiarkol. Teraz budeme mať
ozaj viac príležitostí pre solidaritu, aby sme pomohli rodinám, ktoré sú na pokraji
ekonomickej krízy. To, čo môžeme urobiť, urobme hneď. Na to, aby sme dali niekomu
darček, nemusíme čakať na Vianoce.”

Jednorodičovské
rodiny
Medzi rizikovú skupinu patria jednorodičovské rodiny, ktoré prišli o prácu. Bez financií neboli schopní
zabezpečiť svojim deťom základné životné potreby a adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Najväčším
rizikom pre tieto rodiny je akútna hrozba straty bývania, ktoré udržiava rodinu pokope.

Vplyv koronavírusu na ohrozené rodiny:
1. strata zamestnania
2. výpadok príjmu/príjmov v rodine
3. sociálno-psychické problémy

4. pokusy o samovraždu
5. prehlbovanie choroby u onkologických, ale aj iných pacientov
6. vážne psychické problémy a depresie rodičov

V roku 2021 naši odborní pracovníci na celoslovenskej úrovni poskytli dovedna 11 209 odborných poradenstiev 638 rodinám, vďaka čomu sa nám podarilo ochrániť 139 detí pred stratou rodiny, umiestnením do centra
pre deti a rodiny. V rámci kampane Daruj obed sme vydali viac ako 34 000 teplých obedov pre ohrozené
rodiny.

ČÍSLA KONKRÉTNEJ POMOCI ZA ROK 2021

Po et rodín

Po et detí v rodinách

Po et poradenstiev

Biologické rodiny

204

74

5194

Náhradné rodiny

268

31

4516

Mladí dospelí

47

-

1302

Rodiny mlad ch dospel ch

28

34

197
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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.
Je šťastím, ak môže človek vyrastať v láskyplnej a fungujúcej rodine. Mnohé rodiny však nedokážu
svojim deťom takéto zázemie poskytnúť a práve im chceme byť oporou pri vytváraní zdravého prostredia pre ich deti.
Stretnutie rodinného kruhu je stretnutie širokej rodiny, ktorá si sama tvorí plán, prijíma rozhodnutia pre
vyriešenie problémov a preberá za ne zodpovednosť, pod vedením kvalifikovaných koordinátorov.
Prostredníctvom Stretnutí rodinného kruhu (SRK) sme iniciovaním širokej rodiny a iných blízkych osôb
v roku 2021 pomohli nájsť to najlepšie riešenie náročnej životnej situácie pre 32 rodín.
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Akreditované
činnosti
Platné akreditácie Spoločnosti Úsmev ako dar:

Rozsah vybraných činností SPOD a SK (podľa zákona č.305/2005 Z.z.), ktoré sme
oprávnení vykonávať na základe získanej akreditácie Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny.

Rozhodnutie č. 7469/2006-I/21 AK, právoplatne predĺžené 5.11.2021 na obdobie 5 rokov
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 bod 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
starostlivosť:
- §40

na

náhradnú

rodinnú

Uľahčenie
nadviazania
osobného
s dieťaťom a sprostredkovanie NRS:
- §42
- §43

vzťahu

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

Rozhodnutie č. 7469/2006-I/21 AK, právoplatne predĺžené 5.11.2021 na obdobie 5 rokov
Vykonávanie vybraných opatrení SPOD a SK
v Centre pre deti a rodinu, ambulantnou a terénnou formou v prostredí podľa §4 ods. 1 písm. a) až
c) a ods. 6 zákona č. 305/2005 Z.z.
§11 ods.2, písm. a), b), c)
§11 ods.3, písm. b) bod 1 až bod 5
§44a) ods.1, písm. a) a b)
§73 ods.6, písm. a) až e)

Vykonávanie výchovných opatrení na základe
zákona č.36/2006 Z.z. o rodine:
§37 ods.2 písm. d) – sociálne poradenstvo,
psychologické poradenstvo.
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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 11959/2009-I/20 zo dňa 1. júla 2010 právoplatne
predĺžené rozhodnutím č. 14594/2018-M_OAK na 5 rokov od dátumu 19. 10. 2018:
Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva v zmysle §16 ods. 1 písm. b) a §19 ods. 3
uvedeného zákona.

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,
rozhodnutím č. 2018/13685:2-74AA zo dňa 28.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť
16.12.2018, udelené na obdobie 5 rokov.
Číslo akreditovaného programu: 1500/2018/96/1
Koordinácia a facilitácia konferenčného modelu práce s rodinou
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.

Akreditované činnosti, na vykonávanie ktorých udelilo Spoločnosti oprávnenie Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Číslo rozhodnutia AK 028/2021/13 zo dňa
29. novembra 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. novembra 2021. Akreditáca je
udelené na obdobie 5 rokov.
Poskytovanie pomoci obetiam trestných činov vo forme špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť
zraniteľnej obeti podľa §5 ods. 4 zákona o obetiach trestných činov.
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Sme subjektom
hospodárskej mobilizácie
Boli sme v prvej línii
Spoločnosť Úsmev ako dar bola od nástupu pandémie v roku 2020 vyhlásená
za subjekt hospodárskej mobilizácie. Aj napriek tomu, že naši zamestnanci
a odborní pracovníci boli každý deň vystavení riziku nakazenia, 24 hodín
sprevádzali a pomáhali ohrozeným rodinám zvládať ich ťažkú životnú situáciu, len
aby tieto rodiny zostali so svojimi deťmi. Každý deň pomáhali rodinám aj za cenu,
že následne museli znášať následky ochorenia COVID-19.

Pôžičiam, vrátim
Pani Ingrid z Košíc
Prácu by si našla, ale bránia jej v tom zdravotné problémy,
ktorých riešenie sa odkladom operácie predlžuje a hrozí,
že zostane na ulici aj s dvoma neplnoletými deťmi. „Požičiam,
vrátim, požičiam, vrátim, tak fungujeme. Nemá mi kto
pomôcť, nemám ani súrodencov. Pomoc z Úsmevu ako dar
sme využili na potraviny. Keby som nemohla bývať tu a mala
si platiť sociálny byt, lieky synovi každý mesiac, plus škola
a strava, musela by som mať príjem a nie prácu na dohodu.
Ja som nežiadala nikdy nič od nikoho, ale keď treba, tak treba,
hlavne kvôli deťom, lebo teraz im nemôžem im dať nič.
Jednoducho sa nedá. Budem veľmi vďačná každému, kto by
mi pomohol. Úprimne, skúsim im to nejako vynahradiť alebo
vrátiť,“ vyznala sa pani Ingrid.

Podporu našej práci v tomto ťažkom období vyjadrila aj pani prezidentka
Zuzana Čaputová.

Mnohé slovenské rodiny teraz prechádzajú
ťažkou skúškou. Na Slovensku je veľa rodín,
ktoré sa nedokážu vyrovnať s neplánovanými výdavkami, náhlou stratou príjmu
a aj samotné náklady na bývanie pre nich
predstavujú veľkú záťaž. Zvlášť sa to týka
rodín s deťmi. Organizácia Úsmev ako dar je
jednou z organizácii, ktoré pravé takýmto

rodinám dlhodobo pomáha. Napríklad
platbou účtov za bývanie, nákupom
potravín, hygienických potrieb alebo liekov.
Práve cez takéto organizácie môžete
pomôcť rodinám, ktoré sa ocitli v ťažkej
situácii, aby mohli zostať spolu a nestratili
strechu nad hlavou.“
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Európske projekty
V roku 2021 sa nám podarilo zrealizovať viacero projektov pre ohrozené rodiny,
náhradné rodiny i mladých dospelých.

ACF Projekt
Príprava mladých dospelých na samostatný život
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’ bol 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.

Projekty IA
Rozšírenie odborných tímov po celom Slovensku
Počas štyroch rokov sme vďaka Európskemu sociálnemu fondu a Európskemu fondu regionálneho rozvoja
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, realizovali dopytovo-orientované projekty pod názvom
PARTNER 1, PARTNER 2, PARTNER 3, PODPORA 1 a PODPORA 2.
Realizáciu projektov sme vykonávali v období od septembra 2017 do augusta 2021, okrem projektu
PARTNER 3, ktorý mal trvanie od novembra 2017 do októbra 2021. Vďaka projektom sa nám podarilo rozšíriť
odborné tímy pôsobiace na celom Slovensku o psychológov a špeciálnych pedagógov, čo nám umožnilo
poskytnúť komplexnú odbornú pomoc rodinám, ktoré boli v projektoch zapojené. Tiež sme rozšírili svoju
pôsobnosť v rámci regiónov Slovenska a poskytli odbornú pomoc aj v obciach, kde jej je nedostatok. Aj
po skončení projektov sa nám podarilo udržať odborné tímy, ktoré naďalej pokračujú v systémovej
a odbornej práci s ohrozenými a náhradnými rodinami na celom Slovensku.

Pre náhradné rodiny sme realizovali tieto projekty:

Názov projektu: PARTNER 1 - Príprava a sprevádzanie náhradných rodín na Slovensku
ITMS2014+: 312041G216
Región: SR
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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: TSK, NSK
Cieľom projektov bola podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v náhradnom rodinnom prostredí.
Cieľovou skupinou boli:
• deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately
• subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

Pre ohrozené rodiny sme realizovali tieto projekty:

Názov projektu: PODPORA 1 - Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín na Slovensku
ITMS2014+: 312041G707
Región: SR
Názov projektu: PODPORA 2 - Podpora a sprevádzanie ohrozených rodín v Bratislavskom kraji
ITMS2014+: 312041G716
Región: BSK
Cieľom projektov bola podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v prirodzenom rodinnom prostredí. Cieľovou skupinou boli:
• deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately
• subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
• 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.
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Aj dobrovoľnícky program bol
v roku 2021 zasiahnutý
pandémiou COVID-19. Z dôvodu
svojej ochrany veľká časť
zariadení zavrela svoje dvere
a my sme nemohli v týchto
zariadeniach realizovať
návštevy detí.

Keďže boli systematické aktivity
značne obmedzené nariadenými
opatreniami, sústredili sme sa
na vytváranie nového modelu
komunikácie s CDR a dobrovoľníkmi. Internetové ZOOM vysielanie
sa stalo základom pre komunikáciu a aspoň čiastkové naplnenie cieľov, ktoré sme si zaumienili.
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Rozvoj
dieťaťa
žijúceho

mimo vlastnú
rodinu
Anjelský program v rámci Spoločnosti priateľov
detí z detských domovov Úsmev ako dar má
za sebou roky práce, skúseností, aktivít dobrovoľníkov, odborníkov v práci s mladými
dospelými, ktorých pri vzdelávaní usmerňujú
v reálnom fungovaní v živote. Dobrovoľníci
realizujú aktivity a podujatia aj pre deti v CDR,
ktoré majú význam pre psychický a duševný
vývin detí, ale zároveň aktivitami v oblasti športu,
kultúry, hier, vzdelávania a podpore ich talentu
zvyšujú sebavedomie detí, dávajú priestor ich
realizácii v živote, nasmerovaní. Dobrovoľníci
svojim aktívnym prístupom a vlastnými skúsenosťami sú pre deti v detských domovoch
vzorom, vytvárajú si s nimi rôzne kamarátske
vzťahy, ktoré sú dôležité pre zdravý vývin detí.
Okrem toho stretnutia s dobrovoľníkmi plnohodnotne vypĺňajú voľný čas detí.

Najmilší
koncert roka
V roku 2021 sme počas krátkeho obdobia, kedy
boli zmiernené opatrenia súvisiace s COVID-19
zrealizovali podujatia zamerané na podporu
a rozvoj umeleckého a športového talentu detí.
Umelecký talent rozvíjame u detí prostredníctvom
projektu pod názvom Najmilší koncert roka.
Odborná porota vybrala spomedzi 200 detí
najväčšie talenty na regionálnych online kolách
a do celoslovenského kola sa prebojovalo 60 detí
zo 14 zariadení a náhradných rodín.

Športové
hry
Rozvoj športového talentu realizujeme prostredníctvom Športových hier pre deti z CDR. Z dôvodu
pandémie sme v roku 2021 nemohli zrealizovať
regionálne športové súťaže, zorganizovali sme
len celoslovenské súťažné kolá vo futbale,
volejbale, stolnom tenise a atletike. Zašportovalo
a zasúťažilo si 220 detí z 30 centier pre deti
a rodiny.

Najmilšie na tomto koncerte je pre mňa
ten
pocit,
ktorý
dáva
deťom
z detských domovov, že aj oni sú
hviezdy a majú šancu zabodovať.
Začleniť sa do života bez toho pocitu,
že človek má domov, kam sa môže
vrátiť, musí byť hrozne náročné,“
povedal spevák Mário „Kuly“ Kollár,
ktorý už niekoľko krát vystúpil a osobne
podporil deti na tomto podujatí.

Psychologička
Andrea
Hudeková
konštatuje,
že:
„Deti
prirodzene
potrebujú pohyb, sociálne kontakty,
zdravé súťaženie a zážitok úspechu
a jedinečnosti. Po skúsenostiach
môžem povedať, že práve športové hry
organizované Úsmevom ako dar už
tradične prispievajú k napĺňaniu týchto
potrieb detí a posilňujú tak ich sebahodnotu. Ako psychologička v CDR
v nich navyše v súčasnosti, kedy
nevieme ako dlho budeme bojovať
s pandémiou, vidím aj možnosť rozvoja
dôležitej sociálnej zručnosti – vedieť sa
zabávať tak, aby som zároveň chránil
a bral ohľad na druhých.“

Okrem spomínaných aktivít sme počas roka zrealizovali 1218 jednodňových a viacdňových podujatí
pre 13 481 detí. „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
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Vzdelávanie
Vzdelávanie je proces všestrannej humanizácie
človeka, je to pretváranie a zdokonaľovanie
všetkých jeho schopností. Spoločnosť Úsmev
ako dar v tejto oblasti sieťuje a vzdeláva
odborníkov, profesionálov, riaditeľov a zamestnancov CDR a dobrovoľníkov, ktorí sú súčasťou
systému podpory a pomoci ohrozeným deťom
a rodinám. Realizujeme pre nich akreditované
vzdelávacie programy, výcviky a tréningy
zručností, odborné domáce a zahraničné konferencie, semináre, webináre a školenia.

Sme vzdelávacou inštitúciou,
pandémia COVID-19 a s ňou
spojené opatrenia sa však podpísali aj na organizovaní
vzdelávacích aktivít. Presunuli
sme sa viac do online priestoru,
obmedzili sme osobné kontakty.
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Naše vzdelávacie aktivity ocenila aj
pani Andrea. „Chcela by som Vám i celej
organizácii Úsmev touto cestou veľmi
pekne poďakovať za možnosť sa takto
vzdelávať. Ja to velmi oceňujem,
nakoľko po skončení školy chcem
deťom pomáhať najlepšie ako viem
a najmä s odborným prístupom. Ja
sama viem, že vzdelanie na VŠ v odbore
sociálna práca nie je postačujúce pri
práci s deťmi. Ste úžasní, že robíte tieto
vzdelávačky. Nemôžem sa dočkať
ďalších, s vašimi úžasnými lektormi.“

V roku 2021 sme zrealizovali tieto

vzdelávacie podujatia
01.

Terapeutický výcvik

02.

Poradenský výcvik

5 online stretnutí
5 víkendových stretnutí

(Základy teórie attachmentu, komplexné vývojové
traumy, poruchy správania vychádzajúce z porúch
attachmentu, terapeutické rodičovstvo, spracovanie
životnej histórie dieťaťa, školské problémy detí s
poruchami attachmentu.

03.

Konferencie a semináre

04.

Akreditovaný výcvik SRK

05.

Webináre

06.

Anjelská akadémia

07.

Štipendijný program

1 konferencia
pre mladých dospelých
32 výcvikov
30 webinárov online
2 webináre v CDR
2 víkendové stretnutia
a 15 online stretnutí
85 študentov

prostredníctvom Fondu Pipi Dlhej Pančuchy

08.

Program PRIDE

09.

Domovácky parlament

10.

Vzdelávanie pre mladých
dospelých odchode z CDR

6 skupín

Príprava a vzdelávanie náhradných rodičov
v dĺžke 3 mesiace

35 mladých dospelých
15 víkendových
Príprava a vzdelávanie mladých dospelých
a týždňových
na dospelosť cez online zoom stretnutia
pobytov
15 víkendových
a týždňových
pobytov

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 2021 naším vzdelávaním 2238
odborníkov a dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi.
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Dostupné sociálne
nájomné bývanie
Deťom najviac pomôžeme, keď pomôžeme ich rodinám. Rodina v núdzi je pojem, ktorý sa
bohužiaľ stal našou každodennou súčasťou. Niektorí z nás si nedokážu predstaviť, čo to
v praxi znamená. Čo to znamená rodina, kde jeden alebo obaja rodičia stratia prácu, kde sa
rodičia dostanú do dlhov a do kolotoča exekúcií. Aké to je, keď vám hrozí vyňatie dieťaťa
z rodiny. Mnohým z nich sa však dá pomôcť, len to s nimi nemôžeme ako spoločnosť vzdať.
Nosným pilierom pomoci týmto rodinám je budovanie dostupného sociálneho nájomného bývania tak,
aby bolo dostupné cenou, lokalitou, bezpečnosťou a stabilitou. V prvom rade chceme dať ohrozenej
rodine s deťmi bezpečný a stabilný domov na dôstojnej úrovni a súčasne im poskytnúť podporné služby
podľa potrieb rodiny (sociálne, psychologické, špeciálnopedagogické, právne, duchovné, zdravotné
a ďalšie). V roku 2021 sa nám podarili viaceré celoslovenské i lokálne úspechy:
1. Výsledkom nášho dlhodobého snaženia bolo vyhlásenie historicky prvej výzvy orgánov štátnej správy
na podporu sociálneho nájomného bývania na Slovensku. Kvalifikovanou prípravou celej výzvy a aj
nami podaného grantu nielen Úsmev ako dar, ale aj ďalších 14 organizácii na Slovensku získali možnosť
realizovať svoje programy sociálneho nájomného bývania s prvkami housing-first celkovo v 225 bytoch
na Slovensku.
2. Počet prenajatých bytov v správe našej organizácie sa zvýšil počas roku 2021 o 14 bytových
jednotiek na celkovo 41 sociálnych nájomných bytov, ktoré v našej zriaďovateľskej pôsobnosti voláme
skutočné Dostupné sociálne nájomné bývanie. 80 % klientov tohto programu sú jednorodičovské rodiny
s dvomi a viac deťmi s prevažujúcou skupinou matiek samoživiteliek so stredoškolským vzdelaním,
pracujúcich najmä v oblasti služieb.
3. Lokálnym úspechom bolo získanie budovy bývalej materskej školy v mestskej časti Košice - Pereš
do dlhodobého nájmu za účelom vytvorenia 4 bytových jednotiek pre 4 pracujúce rodiny spĺňajúce
podmienky nášho programu Dostupného sociálneho nájomného bývania. Vzhľadom na náročné rokovania s mestom Košice Mestské zastupiteľstvo v Košiciach definitívne tento zámer schválilo a budovu
prenajalo našej organizácii na svojom zasadnutí 16. 12. 2021.
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Sieť centier pomoci
V súčasnosti má naša organizácia vybudovanú sieť centier pre obnovu rodiny Dorka. Vybudovanie
týchto zariadení 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, vo Zvolene a Ružomberku, ktoré sú unikátnymi miestami
pomoci rodinám v ťažkej situácii.
Súčasná kapacita siete týchto centier na pomoc rodinám, deťom a mladým dospelým predstavuje

300 osôb, čím sa kapacitne radí na 1. miesto na Slovensku v poskytovaní pobytových služieb
rodinám s deťmi a mladým dospelým. Prispeli sme tak ku vzniku najrozsiahlejších poskytovateľom
pobytových sociálnych služieb pre rodinu a deti na Slovensku.

05

4

Ružomberok

Prievidza

14

06
01

Bratislava
Dunajská
Lužná

03

1

Spišská
Nová Ves

1

Gelnica

04

Prešov
02
7

10

Košice
Jasov

Zvolen

ÚTULKY
Partnersky vybudované
centrá - Domovské
vzdelávacie centrum
Dunajská Lužná, Centrá
Dorka Košice, Prešov,
Zvolen, Ružomberok,
Útulok pre rodiny v núdzi
Bratislava

SOCIÁLNY
DOM JASOV
Sociálny dom
sv. Norberta Jasov
(7 bytov)
v spolupráci
s Rádom
premonštrátov

SOCIÁLNE
NÁJOMNÉ BYTY
ÚSMEV AKO DAR
Bratislava (14 bytov),
Prievidza (4 byty),
Košice (9 bytov),
Spišská Nová Ves (1 byt),
Gelnica (1 byt)

Názov projektu: Dostupné sociálne nájomné bývanie
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

21

Podpora
mladých
dospelých
Neodmysliteľnou cieľovou skupinou našej práce
sú mladí dospelí po skončení náhradnej
(ústavnej, pestúnskej, náhradnej osobnej)
starostlivosti, ale aj mladí dospelí z ohrozených
biologických rodín.

Pandémia sa veľmi dotkla tejto
cieľovej skupiny, ich starosti
a neľahkú životnú situáciu len
prehĺbila.

Títo mladí ľudia mali veľmi zložité
životné podmienky aj v čase pred
pandémiou. Musia postaviť na
vlastné nohy častokrát bez
pomoci a podpory, čo spôsobuje,
že často spadnú do siete sociálnej
pomoci a ich štart do života býva
veľmi komplikovaný.
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V adaptačnom období im poskytujeme poradenstvo, finančnú a materiálnu pomoc. Počas života
ich sprevádzame, organizujeme pre nich svojpomocné skupiny a poskytujeme im praktické
návody „čo robiť“ a „na koho sa obrátiť“, aby
pre nich budúcnosť nebola strašiakom,
ale perspektívou.

Organizácia Úsmev ako dar je jedinečná; jej
aktivity vznikajú z reálnych potrieb reálnych
ľudí. Sympatické od prvého dňa spolupráce je
práve to, že podobne ako u nás vo firme, tak aj
pracovníci z Úsmev ako dar sú pre vec zapálení
a veci, ktoré prezentujú aj vykonávajú. Nie sú
iba „distribútorom“ podpory. Návštevy ich
projektov v teréne majú vždy pozitívy vplyv
na naše interné vzťahy v tíme, pretože cítime,
že reálne pomáhame adresným prijímateľom
z nášho okolia,“ dodáva Stanislav Pagáč
z SK CTP Invest SK.

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. Pandémia obmedzila naše
aktivity aj v tejto oblasti. V roku 2021 sme
zrealizovali 13 víkendových a týždňových pobytov, na každom stretnutí sa zúčastnilo priemerne
20 mladých dospelých.

Domovácky
parlament
V roku 2017 sme založili Domovácky parlament,
ktorý tvoria domováci reprezentujúci CDR
vo svojom kraji. Je to unikátny projekt, ktorého
cieľom je vychovať silných lídrov spomedzi
mladých domovákov (detí z CDR). Prostredníctvom Domováckeho parlamentu formujeme
zrelých mladých ľudí, ktorí budú schopní ďalej
pomáhať svojim mladším kamarátom
v Centrách pre deti a rodiny.
V roku 2021 sa nám podarilo zorganizovať
15 víkendových a týždňových pobytov, kde sa
na každom stretnutí zúčastnilo 35 mladých
dospelých z celého Slovenska. Mladí strávili
spolu intenzívne čas a pracovali na rôznych
témach ako sebapoznávanie, sebadôvera,
dôležitosť odpustenia v ich živote, motivácia
k zmene, prečo vidíme veci inak, ale napr. aj
na témach ako marketingová komunikácia.
Počas celého roka sme sa stretávali každý
utorok prostredníctvom zoomu.

Pri stretnutiach s domovákmi nájdeme
vždy riešenia na daný problém, keď sme
spolu cítime pohodu, spokojnosť,
a zažívame kopec srandy, ako keby sme
boli opäť spolu v detskom domove.“
Žaneta Dychová, koordinátor projektu
BA

Vytvorenie platformy na prezentovanie
aktuálnych potrieb detí v Centrách,
ale i nové nápady v záujme zlepšovania
kvality života všetkých mladých
dospelých v Centrách ma nesmierne
tešia. Naše skúsenosti ukazujú,
že z mladých dospelých, ktorí sa včas
podchytia vyrastajú šikovní mladí lídri
schopní riadiť projekty a aktivity.“
Roman, koordinátor projektu na východe Slovenska.

Stále sa nám ako zásadná potreba
ukazuje nutnosť súčinnosti centier
pre deti a rodiny s domovmi na polceste
a to už skôr ako len pred odchodom
mladého dospelého zo zariadenia,
aby prechod z jedného zariadenia
do druhého nepredstavoval v živote
mladého človeka stres a obavy, ktoré
brzdia proces jeho osobného rozvoja“,
Mária Soboličová, koordinátorka projektov iniciatívy.

Strecha
Táto iniciatíva vznikla na stretnutí odborníkov pracujúcich s mladými dospelými v Košiciach v roku 2012 a zastrešuje
problematiku odchovancov CDR.
Hlavnou náplňou jej činnosti je stretávanie sa organizácii pracujúcich s mladými dospelými po odchode z CDR
za účelom užšej spolupráce a výmeny
skúsenosti. Súčasťou Iniciatívy je zhruba
15 organizácií pracujúcich s cieľovou
skupinou. V roku 2021 sme bohužiaľ
z dôvodu pandémie neuskutočnili žiadne
stretnutie.
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Náhradné
rodiny
Cestu k náhradnému rodičovstvu lemuje mnoho pochybností a obáv. Náhradných rodičov
na nej preto sprevádzajú naši odborníci, ktorí im poskytnú podporu a usmernenie vo všetkých fázach ich neľahkej, no úžasnej úlohy: prijať a milovať opustené dieťa. Prvým krokom
je príprava prostredníctvom vzdelávacieho programu PRIDE, ktorý im pomôže dieťaťu porozumieť a pochopiť jeho vnútorný svet.
Ročne pripravíme viac ako 150 záujemcov o náhradné rodičovstvo, pripravujeme aj profesionálnych
rodičov ako zamestnaneckých rodičov a sprevádzame viac ako 660 rodín s ich deťmi. Poradenstvo sme
v tomto období poskytli 4516-krát.
Súčasťou nášho sprevádzania náhradných rodičov je aj konkrétna podpora. V roku 2021 sme poskytli
finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc 268 náhradným rodičom, ktorí sa na nás môžu obrátiť
kedykoľvek aj po skončení prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť a prijatí dieťaťa do rodiny.
Ako akreditovaný subjekt prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť organizujeme pre náhradné rodiny
svojpomocné skupiny, pomáhame im obnoviť kontakty, hlbšie sa spoznať, zdieľať svoje životné skúsenosti, radosti i starosti. Sme nápomocní pri riešení výchovných, školských, psychologických, legislatívnych alebo právnych vecí súvisiacich s náhradným rodičovstvom. Sprostredkovali sme mnohé
cenné osobné skúsenosti náhradných rodičov budúcim náhradným rodičom a nezabudli sme ani
na podporu a sprevádzanie čakateľov na vytúžené dieťa. Na požiadanie sme vykonali aj tzv. aktualizácie
žiadateľov a realizovali sme individuálne konzultácie v ich domácom prostredí.

Chápem, že prvé týždne, možno mesiace, s našim vytúženým dieťatkom budú veľmi náročné, pretože nevieme,
aké budeme mať informácie o jeho minulosti a či vôbec budú nejaké. Budeme sa musieť snažiť aplikovať
všetko, o čom ste nám na príprave rozprávali. Už len to, že človek nad tým často uvažuje aj mimo hodín u Vás,
ho motivuje aj v samoštúdiu.“ Lenka, náhradná mama
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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.“ Emília Chovancová
Bezáková, koordinátorka
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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.
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Podeľme sa!
Pôstna polievka
2021

Koniec zlým
snom

15. ročník tradičného pôstneho podujatia
Podeľme sa! 2021 nezastavila ani náročná
pandemická situácia na Slovensku. Toto pôstne
podujatie podporované Konferenciou biskupov
Slovenska a v spolupráci s Katolíckym hnutím
žien Slovenska malo v tejto zložitej a sociálne
náročnej dobe na Slovensku ešte väčší význam.
Výťažok putoval na výstavbu skromných piatich
bytových jednotiek pre chudobné rodiny s deťmi
na východe Slovenska, ktoré prišli o strechu nad
hlavou a hrozilo im reálne bezdomovectvo.
Súčasťou tejto jednoduchej stavby sú aj ambulantné priestory pre prácu psychológa
s mnohokrát zranenými deťmi ako aj dobrovoľnícke doškoľovacie centrum, aby mohli tieto
sociálne vylúčené deti dobehnúť všetko
zameškané.
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Pokračovanie online zbierky z roku 2020
pomáha rodinám priamou finančnou a materiálnou pomocou ako aj dostupným sociálnym
nájomným bývaním, ktoré Úsmev ako dar
buduje pre ohrozené rodiny a ich deti. Najakútnejší problém, ktorý sme s rodinami minulý rok
riešili bolo ako si udržať bývanie. Pomáhali sme
im aj 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 sme vozili členov
týchto rodín do zdravotníckych zariadení
a na nevyhnutné vyšetrenia k lekárom, robili
donášku teplých jedál a samozrejme pomáhali
aj s nákupom a doplnením potravín, drogérie
a hygienických potrieb.Vďaka zbierke Koniec
zlým snom si aj známe slovenské osobnosti
verejného života uvedomili, aké to majú rodiny
v núdzi ťažké. Zbierku podporilo viac ako
30 známych tvárí, medzi nimi aj Lucie Bílá,
Rytmus, Katarína Brychtová, Martin Nikodým,
Demotivácia, Kristína Tormová, Separ, Strapo,
Diana Hágerová, Karin Haydu, Katarína Knechtová, ale aj profesor Vladimír Krčméry
či prezidentka Zuzana Čaputová.
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Pomôžme im
zažiariť so značkou
Orbit

Vianočný
beneﬁčný koncert
Úsmev ako dar

V spolupráci so spoločnosťou Mars Czech
a značkou Orbit sme zrealizovali už piaty ročník
kampane pod názvom „Pomôžme im zažiariť“.
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 prebiehala
v období september až október 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 podporu programov uľahčujúcich
mladým dospelým vstup do dospelosti.

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 robí spoločnosť
deťom z náhradnej starostlivosti a divákom
na obrazovkách RTVS už 39 rokov. Je to
najstarší osvetový benefičný koncert poukazujúci na problematiku detí žijúcich v náhradnej
starostlivosti nielen na Slovensku ale i v strednej Európe. Kým na predchádzajúce Vianočné
benefičné koncerty Úsmevu ako dar pricestovalo takmer 1000 detí z Centier pre deti a rodiny
z rôznych kútov Slovenska, posledné dva
ročníky boli iné, hoci odkaz zostáva rovnaký.
Hlavnou osvetovou 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. Minulý rok sa vydarilo opäť hviezdne obsadenie koncertu, o dobrú
náladu sa postarali skvelí moderátori a naši
dlhoroční priatelia a podporovatelia.

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 nezaváhala
ani minútu. Odvtedy som im moderovala
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.
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05
1. Darcovská
konferencia
Kvalitu života ohrozených detí možno pozitívne
meniť, spolu s Úsmevom ako dar pomáhajú
firmy z celého Slovenska. Spoločnosť priateľov
detí z detských domovov Úsmev ako dar je
najstaršou
a
najväčšou
mimovládnou
organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej
starostlivosti a pomoci ohrozeným rodinám na
Slovensku. Bez partnerov, ktorí denne participujú na pomoci rodinám v ťažkých životných
situáciách, by to však nešlo. Keď sa pomôže
rodine, pomôže sa aj deťom.
V roku 2021 sme zorganizovali 1. Darcovskú
konferenciu na Slovensku. Z dôvodu pandemických opatrení sme si do virtuálneho štúdia
pozvali vybraných strategických partnerov našej
organizácie, aby sme ukázali verejnosti význam
podpory našich projektov. Pozvanie prijalo
spolu 17 partnerov Úsmevu. V rámci moderovaného rozhovoru sme predstavili jednotlivé
strategické
partnerstvá
prostredníctvom
kategorizácie našich cieľových skupín.
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Som sám hrdým otcom a som úprimne
rád, že naša spoločnosť stojí po boku
Úsmevu ako dar už 14 rokov, finančne aj
morálne. Zároveň sa teším, že aj naši
zamestnanci pravidelne venujú svoj čas
a energiu, aby poskytli pomoc dobrovoľne a nezištne“ skonštatoval generálny
riaditeľ Východoslovenskej energetiky
Holding, a.s., Markus Kaune.

Vo firme máme zriadenú komisiu, ktorá
schvaľuje projekty na podporu, lebo ich
dostávame veľmi veľa, ale tú najdôležitejšiu pomoc, aj Úsmevu ako dar, poskytujú
práve naši zamestnanci. Viac ako 800
ľudí sa zapojilo do dobrovoľníckych
projektov v našej firme len počas
pandémie,“
dodal
Juraj
Probala
z Deutsche Telekom IT Solution Slovakia.

CSR projekty sa snažíme podporovať
systematicky, ale veľmi často prichádzajú s nápadmi koho a ako podporiť práve
naši zamestnanci,“ potvrdila aj Andrea
Kalafusová z FPT Slovakia.

Naša cezhraničná
pomoc v roku 2021
Pretrvávajúca pandémia ochorenia Covid-19 nám znemožňovala pravidelne
navštevovať našich vysunutých kolegov na Zakarpatskej Ukrajine. Preto sme sa
v roku 2021 snažili pre nich vytvoriť finančné a materiálne podmienky na prácu
našej partnerskej organizácie Zakarpatie bez sirôt, ktorú vedie náš kolega Jozef
Posypanka.
Pravidelnou podporou práce sestry Marietty z Kongregácie Jesu pôsobiacej v Užhorode sme docieľovali
integráciu presídlených rodín z prvej vlny vojnového konfliktu na Donbase. Potvrdením kvalít nášho
dlhodobého pôsobenia bolo vymenovanie pána Jozefa Posypanku za riaditeľa centra pre prípravu
náhradných rodičov v rámci štátnej oblastnej administratívy.
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Ďakujeme partnerom
Ďakujeme, že ste nám pomáhali pomáhať v ťažkom a náročnom pandemickom roku 2021, aj keď ste sami
mali mnoho starostí. Vďaka za Vašu podporu a pomoc deťom, mladým dospelým a rodinám, ktoré sa
ocitli v núdzi kvôli strate práce, bývania či kvôli ťažkej chorobe.

Generálni partneri
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Hlavní partneri
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Za výnimočnú podporu
a pomoc ďakujeme

Partnerské organizácie
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Partneri

Mediálni partneri
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Ekonomika
VÝDAVKY ZA ROK 2021 (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:
Spotreba materiálu

560 912,47 €

113 788,98 €

Spotreba energie

27 414,46 €

Opravy a udržiavanie

13 165,82 €

Cestovné

17 886,07 €

Ostatné služby

388 657,14 €

Mzdové náklady (sociálne poradenstvo, terénna sociálna práca,
sprevádzanie, služby psychológa, manažment organizácie
a administratívne činnosti):

896 285,18 €

Mzdové náklady

652 266,63 €

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

221 239,03 €

Zákonné sociálne náklady
Ostatné náklady
Dane, poplatky, poistenie a ostatné náklady
Propagácia projektov, osvetové kampane,
náklady na reprezentáciu

22 779,52 €
544 834,88 €
32 626,90 €
3 886,72 €

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

17 350,19 €

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

103 493,35 €

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

387 477,72 €

Výdavky celkom

2 002 032,53 €

PRÍJMY ZA ROK 2021 (v EUR)
Prijaté príspevky od iných organizácií

353 196,42 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb

291 819,88 €

Prijaté členské príspevky

5 000,00 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane

177 457,72 €

Prijaté príspevky z verejných zbierok

17 714,83 €

Dotácie
Ostatné príjmy (príspevky za poskytnuté služby, predaj publikácií,
príjmy z reklamy, ostatné príjmy)
Príjmy celkom
Výsledok hospodárenia

1 140 103,38 €
107 986,59€
2 093 278,82 €
91 246,29 €

V rámci poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva boli v roku 2021 v Košiciach
a Spišskej Novej Vsi ekonomicky oprávnené náklady na jednu hodinu poradenstva 10,54,- EUR.
Služba bola spolufinancovaná z rozpočtu KSK.

Ďakujeme
za pomoc a podporu
Úprimne ďakujeme všetkým tým, ktorí s nami už 30 rokov spolupracujú
pri napĺňaní motta „aby rodina zostala spolu“. Bez Vašej nezištnej a obetavej
pomoci by sme nemohli robiť to, čo robíme a neboli by sme tam, kde sme.
Aj vďaka Vám – našim dobrovoľníkom, partnerom, spolupracovníkom,
podporovateľom, zamestnancom štátnej a verejnej správy, mediálnym
partnerom a sponzorom môžeme byť priateľmi detí.

Mnohé slovenské rodiny teraz prechádzajú ťažkou skúškou.
Na Slovensku je veľa rodín, ktoré sa nedokážu vyrovnať
s neplánovanými výdavkami, náhlou stratou príjmu a aj
samotné náklady na bývanie pre nich predstavujú veľkú
záťaž. Zvlášť sa to týka rodín s deťmi.

Kontakt na nás:
Spoločnosť priateľov detí
z detských domovov
Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 821 05 Bratislava
info@usmev.sk

