Výročná správa nadácie Rozum a Cit za rok 2000
Pestúnske rodiny – ostrovy bezpečia pre opustené deti.
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Poslanie, ciele a vízie
Hlavným poslaním nadácie Rozum a Cit je pomáhať opusteným deťom prežiť detstvo uprostred rodiny. Jedine tá im
môže vrátiť stratený pocit istoty a bezpečia, pocit, že patria niekam, k niekomu kto ich má rád, komu na nich záleží, kto
pri nich bude stáť v dobrom i zlom.
Cieľavedome preto podporujeme pestúnske a profesionálne náhradné rodiny, ktoré sú pre mnohé opustené, týrané,
zanedbávané, postihnuté deti, deti z detských domovov, dojčenských ústavov, diagnostických centier, osobitných
škôl internátnych a iných špeciálnych inštitúcií jedinou možnosťou ako získať vlastnú rodinu. Našim cieľom je získať
čo najviac ľudí, ktorí by boli ochotní stať sa náhradnými rodičmi, aby čo najviac opustených detí získalo nový,
skutočný domov, lebo len tak majú šancu vyvíjať sa ako harmonické osobnosti.
Našou víziou je dieťa žijúce na Slovensku, ktoré má pri sebe aspoň jedného milujúceho človeka, ktoré má aspoň jedno
miesto na svete, kde sa cíti bezpečne a isto a ktoré má šancu získať zdravé sebavedomie.
Zámery nadácie
Finančná podpora projektov, rodín, ale i jednotlivcov v prípadoch:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ak rodina uvažuje o ďalšom dieťati do NRS a potrebuje vytvoriť k tomu podmienky (napr. bytové zariadenie)
rekonštrukcie, prestavby domov, bytov za účelom vytvorenia priestoru pre deti
kúpa potrieb na vybavenie domácnosti – práčka, chladnička a pod.
sociálna výpomoc pre sociálne slabšie rodiny
príspevok na dieťa, ktoré si rodina vezme z detského domova do NRS
finančný dar na operácie, liečenia pre zdravotne postihnuté deti
realizácia projektov v rámci spoločenských akcií pre deti a podpora rozvoja ich nadania a zručností
prezentovať a podporovať myšlienku náhradnej rodinnej starostlivosti na verejnosti

Činnosť nadácie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyhľadávanie náhradných rodín, ktoré potrebujú finančnú podporu prostredníctvom okresných úradov, našich
spolupracovníkov a dobrovoľníkov.
Kontaktovanie rodín, návštevy a overenie situácie a účelu, na ktorý rodiny žiadajú finančnú podporu.
Finančná podpora rodín na ich potreby.
Individuálna poradenská činnosť v rámci rozvoja sociálno – psychologických zručností.
Priame oslovovanie firiem so žiadosťou o podporu nadácie – fundrasing a oslovovanie firiem prostredníctvom
direct marketingu.
Osveta o náhradnej rodinnej starostlivosti pri kontaktoch s médiami, pri poskytovaní rozhovorov a prezentáciou
našich činností prostredníctvom brožúr.

7.

Organizácia mikulášskeho predstavenia pre deti v NRS v Mestskom divadle Žilina.

Finančný súhrn
Základné imanie
PRÍJMY
Zostatok z minulého roka
Príjmy z verejnej zbierky
Úroky
Pôžičky
Spolu:
VÝDAVKY
Dary – podpora rodín
Tlačiarenské služby
Poštovné
Mzdy
Ostatné výdavky
Daň z úrokov
Spolu:

100 000 Sk
504 072 Sk
918 666 Sk
65 963 Sk
2 000 Sk
1 590 701 Sk

784 980 Sk
40 283 Sk
70 000 Sk
30 325 Sk
8 971 Sk
12 320 Sk
946 879 Sk

Pomohli sme
V roku 2000 sme pomohli 37 náhradným rodinám finančnými i materiálnymi darmi vo výške celkom 687 309 Sk.
Našimi darmi sa snažíme prispievať k zlepšeniu podmienok detí žijúcich v náhradných rodinách, ktoré ich prijali za
svoje pod svojou strechou i vo svojich srdciach.
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