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Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 

Spoločnosť Úsmev ako dar je najväčšou a najstaršou celoslovenskou 

neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov  

a náhradné rodiny. 

 

Úsmev ako dar je myšlienka a tradícia, o ktorej málokto vie že ju založili 

šoféri BSP Mirka Nešpora v Československej televízie z odboru dopravy v 

Mlynskej Doline v Bratislave, ktorá si zobrala patronát nad Detským 

domovom v Holíči, kde vyrastal jeden ich kolega. Prvá návšteva bola dosť 

oficiálna. Po druhej, tretej sa však ľady prelomili, deti cítili, že záujem o 

ich život je úprimný a trvalý. Zamestnanci televízie od roku 1975 

organizovali pre deti pravidelné návštevy, výlety, tábory, karnevaly, 

športové olympiády a vianočné besiedky. A keď videli zmysluplnosť svojej 

činnosti pre deti, uvedomovali si že 12 ľudí nemôže pomôcť všetkým 

deťom, ale môže osloviť ďalších, aby sa zapojili do pomoci deťom, ktoré 

žili v detských domovoch na celom Slovensku. Ich snaha vyvrcholila v 

roku 1982, keď šoféri zorganizovali prvý ročník Vianočného benefičného 

koncertu Úsmev ako dar v Dome ROH (Istropolis) v Bratislave. Zúčastnilo 

sa ho 25 detských domovov zo Západoslovenského i Juhomoravského 

kraja a významný československí umelci radi prijali pozvanie… A takto 

začala tradícia, ktorá každoročne oslovuje tisícky ľudí pre pomoc deťom, 

ktorý nemajú to šťastie, vyrastať vo svojej vlastnej rodine.  

Myšlienku pomoci deťom v systéme náhradnej starostlivosti sme začali 

presadzovať ešte pred vznikom samotnej spoločnosti. Naša história 

vyrástla na tradícií benefičných koncertov, ktoré pre deti z detských 

domovov organizoval tím šoférov Slovenskej televízie na čele s Júliusom 

Hronom, zakladateľom a čestným predsedom spoločnosti Úsmev ako dar. 
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V roku 1982 sa v bratislavskom Istropolise uskutočnil prvý benefičný 

koncert so širšou pôsobnosťou. Pravidelný kontakt s týmito deťmi a 

spoznávanie ich životným podmienok viedol k potrebe založenia 

organizácie zameranej na systematickú prácu v oblasti náhradnej 

starostlivosti. Víziu špecializovanej organizácie sa nám podarilo naplniť v 

roku 1991, kedy vznikla Spoločnosť priateľov detských domovov. Išlo nám 

predovšetkým o zlepšenie kvality pomerov, v ktorých deti vyrastali. No 

čím ďalej, tým viac sa do centra našej pozornosti dostávala individuálna 

osobnosť každého dieťa. Preto sme sa v roku 1996 premenovali na 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov. A začala sa nová etapa 

našej odbornej činnosti – s novou výzvou. Tou výzvou bola zmena 

internátneho typu detských domovov na domovy rodinného typu. V roku 

2000 sme v spolupráci s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny 

zriadili koncepčnú skupinu, ktorá pripravovala transformáciu systému 

náhradnej starostlivosti, aby sa deti s nariadenou ústavnou výchovou 

mohli jednoduchšie vrátiť do rodín či vyrastať v iných formách náhradnej 

rodinnej starostlivosti. V prípade, že nie je dostupná ani jedna z týchto 

dvoch možností, aby mali šancu dospievať v prostredí čo najviac 

pripomínajúcom rodinné zázemie. Nešlo len o zmenu organizačnú, ale o 

zmenu celej filozofie. Na základe vlastných skúseností a vedeckých 

výskumov sme sa snažili presvedčiť kompetentných, že je nevyhnutné 

uprednostniť rodinu a rodinné formy výchovy pred inštitucionálnymi. 

Uspeli sme a do roku 2005 transformácia položila základy rodinnej 

výchovy v detských domovoch. Transformáciu považujeme za jeden z 

najväčších míľnikov našej dlhodobej snahy o zlepšenie života detí   

domovoch. 
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NAŠE PROGRAMY PRE DETI V DETSKÝCH DOMOVOCH 

Anjelský program 

Hlavným cieľom anjelského programu je rozvíjať, posilňovať a podporovať 

osobnostné predpoklady, schopnosti a vlastnosti dieťaťa, vzbudiť u detí 

záujem o umenie, kultúru a šport. Pravidelnou systematickou činnosťou s 

deťmi v domovoch sa upevňujú vzťahy, posilňujú väzby a vytvárajú sa 

nové priateľstvá. Anjelský program sa realizuje pravidelnými stretnutiami 

dobrovoľníkov - anjelov s deťmi minimálne jedenkrát do mesiaca v 

detských domovoch po celom Slovensku. 

Deti z detských domovov majú sťažený prístup k vzdelaniu. Zvýšiť ich 

šance pomáha práve štipendium poskytované z Fondu Pipi Dlhej 

Pančuchy. Úsmev ako dar ním podporuje študentov stredných i vysokých 

škôl. Medzi štipendistami sú deti z detských domovov, náhradných rodín i 

mladí dospelí, ktorí po dovŕšení 18 rokov žijú ďalej v detských domovoch 

alebo v krízových centrách. 

V roku 1990 vznikla tradícia Najmilšieho koncertu roka. Jedná sa o 

regionálne kolá, ktoré sa konajú v každom kraji. Na týchto koncertoch 

vystupujú len deti z detských domovov a náhradných rodín. Najlepšie 

vystúpenia následne postupujú do Bratislavského finále. 

Zimné a letné rozvojové pobyty dávajú deťom šancu rozvíjať svoje 

schopnosti, posilňovať sebadôveru, nadviazať nové sociálne kontakty a 

prehĺbiť priateľstvá. Sú zdrojom zážitkov, radosti a impulzov, ktoré každé 

dieťa potrebuje pre svoj harmonický vývoj. Ciele jednotlivých                    
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pobytov závisia od vekového zloženia alebo špecifických potrieb detí a 

mládeže.  

Cieľom projektu Úsmev Svätého Mikuláša je spájanie a kontaktovanie 

súrodencov, ktorí žijú oddelene v rôznych zariadeniach. Pripravujeme pre 

nich súrodenecké stretnutia a letné a zimné pobyty.  

Cieľom projektu Detské práva je ochrana, podpora a realizácia práv detí, 

ako aj prevencia porušovania práv detí a pomoc v konkrétnych situáciách. 

 

Aktivita je realizovaná vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, 

Výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014-2020", ktoré 

administruje UVENTA - Slovenský inštitút mládeže. 

 

MLADÍ DOSPELÍ 

Program SOS – takto voláme pomoc mladým dospelým. 

Zahŕňa prípravu mladých ľudí na odchod z detského domova a tiež 

podporu tým, ktorí potrebujú pomoc pri adaptácii v reálnom živote 

nasledovnými formami: 

Prevencia – stretnutia našich dobrovoľníkov s deťmi v detských 

domovoch, organizovanie vzdelávacích aktivít. 

Konkrétna pomoc – každoročne stúpa počet mladých dospelých, ktorí 

potrebujú pomoc a poradenstvo po odchode z detského domova. Ide 

najmä o hľadanie práce, ubytovania, poskytnutie sociálneho poradenstva 
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či pracovnej asistencie. Naša sociálna výpomoc mladým dospelým zahŕňa 

vybavenie práce, bývania, zakúpenie stravy podľa potreby, zdravotné 

vyšetrenia, vstupné lekárske prehliadky, cestovné, pomoc slobodným 

matkám s deťmi, mladým rodinám s deťmi. 

SOS linka: Bezplatná telefónna Linka pre budúcnosť: 0800 800 123 

Linka je určená pre pomoc deťom z detských domovov a mladým 

dospelým.  

 

 

CENTRUM PODPORY NÁHRADNÉHO RODIČOVSTVA 

 

Projekt budovania siete podpory náhradného rodičovstva. 

Viac než dve desaťročia sa spoločnosť Úsmev ako dar venuje nielen deťom 

v detských domovoch, ale aj náhradným rodinám, ktoré tieto deti 

prijímajú a vytvárajú im nové rodinné zázemie. Od 1.5.2013 sa naša 

starostlivosť o náhradné rodiny ešte zintenzívnila a skvalitnila. 

Otvárame tri Centrá podpory náhradného rodičovstva v troch 

slovenských regiónoch. 

 

 Centrum pre Východoslovenský kraj vznikol v Košiciach, centrum pre 

Stredoslovenský kraj je v Prievidzi a centrum pre Západoslovenský kraj v 

Bratislave. Vďaka týmto centrám môžu naši odborníci kvalifikovane a 

efektívne vyhľadávať, vzdelávať a sprevádzať náhradných rodičov z celého 

Slovenska. 
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V každom z troch Centier podpory náhradného rodičovstva pôsobí 

erudovaný sociálny pracovník a psychológ, prípadne terapeut. 

 

 

 

POMOC OHROZENÝM RODINÁM 

 

Každá rodina prechádza z času na čas ťažkým obdobím, sú však rodiny, 

ktoré sa s problémami boria dlhodobo. Ak by zostala odkázaná sama na 

seba, mohlo by sa stať, že jej deti budú odňaté. Našou úlohou je podať 

ohrozenej rodine pomocnú ruku a stáť pri nej, kým sa jej situácia nezlepší. 

Počas roka poskytujeme konkrétnu pomoc, poradenstvo, sprevádzanie a 

krízovú intervenciu viac ako 300  ohrozeným rodinám. Rozšírili sme náš 

odborný team na 35 odborných sociálnych pracovníkov po celom 

Slovensku a vďaka ich práci zachránime 175 detí pre vyňatím z ich 

biologickej rodiny. 

 

https://www.usmev.sk/images/pomoc_rodinam/srk/jpg/kruh-rodiny_logo.jpg
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TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA 

Naši pracovníci pomáhajú pri rôznorodých problémoch rodín ako výchovné 

problémy s deťmi, bytové, finančné, problémy pri hľadaní zamestnania, 

podávanie návrhov na zrušenie ústavnej starostlivosti nad maloletými 

deťmi. 

 

Práca s rodinami zahŕňa všetky fázy sociálnej práce: 

 od vyhľadávania, cez diagnostiku, plánovanie, realizáciu plánu pre 

rodiny, následné dlhodobé sprevádzanie rodí, 

 pomáhame rodičom pri výchove (ide najmä o rodiny, ktoré s deťmi 

zažívajú problémové správanie), 

 pomáhame rodinám hľadať správne spôsoby komunikácie s deťmi, 

optimálne modely výchovy. 
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CENTRÁ POMOCI 

 

   

https://www.usmev.sk/centra-pomoci/840-utulok-pre-rodiny-v-nudzi-v-bratislave
https://www.usmev.sk/images/centra_pomoci/web_obr_centier/Mapa_centra_SKUA_20171121.png

