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Motto:
„Rozum nás privedie k úspechu, cit k človeku“
Nemôžeme zatvárať oči pred tým, aký život žijú opustené deti, nechcené deti.
Je ťažké zmeniť svet zo dňa na deň, ale mali by sme sa o to aspoň malým skutkom
pokúsiť.
Pokiaľ pre spoločnosť nebude tým najdôležitejším hľadiskom právo dieťaťa na
život v rodine a všestranná podpora náhradnej osobnej starostlivosti, je naša i vaša
pomoc naozaj potrebná.
Náhradné rodiny pomáhajú deťom, ktoré osud
postavil ďaleko mimo štartovaciu čiaru. Nie každý sa
môže ujať opusteného dieťaťa. Pomôcť v rámci
ľuďom, ktorí to dokážu, ale môžeme všetci.
Preto ma teší, že i tento rok sme mohli podporiť
tých, ktorí sa rozhodli zmeniť život opustených detí.
Pomôcť všetkým náhradným rodinám, ktoré
prijali
opustené
dieťa a láskavým slovom
a pohladením vrátia deťom potrebnú lásku a pocit
domova.
Verte, že našu podporu potrebujú a že si ju
skutočne zaslúžia.

Zuzana Kronerova
patrónka Nadácie Rozum a Cit
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Milí priatelia,
s radosťou Vám predkladáme stručné informácie o činnosti nadácie Rozum a
Cit za rok 2011.
I tento rok sme intenzívne pomáhali opusteným deťom umiestneným v
náhradných rodinách. Ku každému prípadu, ku každej rodine, ako i k jej členom sme
pristupovali individuálne.
Nadácia Rozum a Cit obdrži za mesiac okolo 20 žiadostí od náhradných rodín
o finančnú pomoc pri rekonštrukcii domov, detských izieb, nákup domácich a
školských potrieb, na zdravotné pomôcky či voľnočasové aktivity a v neposlednom
rade, ak obaja rodičia stratia zamestnanie.
Naša práca má charakter terénnej sociálnej práce. Po doručení žiadosti rodiny
o finančný príspevok sa skontaktujeme s rodinou a navštívime ju v jej prirodzenom
prostredí. Tu spoznávame históriu rodiny, ich radosti i starosti a vieme oveľa lepšie
posúdiť či je rodina skutočne odkázaná na našu podporu. Snažíme sa vypočuť si ich,
pochopiť ich život, ktorý je v podstate bežným a podobným ako ten náš, ale predsa
výnimočným. Náhradní rodičia sú vynimoční tým, že poskytli opustenému dieťaťu
domov.
S náhradnými rodinami sa stretávame počas roka na rôznych akciách. I tento
rok sa nám podarilo zrealizovať tvorivé dielne v penzióne Gita v chatovej oblasti
Podhájska za podpory našich darcov. Program je vždy bohatý a veľmi zaujímavý. Deti
i nahradní rodičia sa uvoľnia, trochu zabudnú na starosti a s dôverou vedú s nami
rozhovory. Deti kreslia, maľujú, modelujú za prítomnosti arteterapeutky a rodičia
diskutujú so sociálnym pracovníkom.
Ďalšou aktivitou bol futbalový turnaj o Putovný pohár a oslava Mikuláša
v spolupráci s občianskym združením Semerčatá. Zapojené sú sem opustené deti
z náhradných rodín ako aj deti z detských domovov. Počas akcie prebiehajú futbalové
zápasy medzi jednotlivými družstvami, menšie deti kreslia a súťažia. Odmenou pre
nich je chutný guláš a sladkosti. Akciu poctila svojou návštevou aj patrónka nadácie
Rozum a Cit, pani Zuzana Kronerová, ktorá sa veľmi rada vždy porozpráva s rodinami
a deťmi.
Touto cestou ďakujeme nadácii J&T a spoločnosti AAA Auto za ich podporu
ako i našim partnerom, penzión Gita v Podhájskej.

Žilina, apríl 2012

Nadežda Janušova, správkyňa

Mgr. Andrea Kaplocká, regionálna koordinátorka
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Hlavnou činnosťou Nadácie Rozum a Cit je všestranná podpora náhradných
rodín a šírenie myšlienky náhradnej osobnej starostlivosti.
Náhradné rodiny podporujeme finančne, materiálne a realizujeme tvorivé
dielne. Práve náhradná rodina je šancou na nový a skutočný život pre opustené deti.
Naša pomoc smeruje ku konkrétnej rodine a ku konkrétnemu dieťaťu.

FINANČNÁ PODPORA RODÍN
Na základe žiadosti rodiny o podporu dohodneme osobnú návštevu v rodine za
účelom osobného preverenia sociálnej i materiálnej situácie. Po konzultácii s rodinou
a zvážení ich situácie následne náhradnú rodinu podporíme dohodnutou sumou na
základe darovacej zmluvy, ktorá určuje na aký konkrétne dohodnutý účel náhradná
rodina dar použije.

Za 15 rokov činnosti sme spoznali vyše 830 náhradných rodín, podporili
sme ich čiastkou 611.738,79-Eur a v rodinách našlo domov viac než 885
opustených detí.

Účel použitia finančných prostriedkov
Finančná podpora 275 náhradných rodín
Finančná podpora 148 náhradných rodín
Finančná podpora 109 náhradných rodín
Finančná podpora 78 náhradných rodín
Finančná podpora 33 náhradných rodín
Finančná podpora 74 náhradných rodín
Poradenská činnosť pre rodiny
Propagačná činnosť
Organizačné podujatia – Tvorivé dielne,
Mikuláš, Putovný pohár
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Výška daru
224 476,93 €
99 609,89 €
72 133,49 €
49 238,99 €
56 376,79 €
30 127,91 €
12 612,76 €
18 838,23 €
9 805,79 €
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POSLANIE NADÁCIE ROZUM A CIT
Každé dieťa má prežiť svoje detstvo v bezpečí, obklopené láskou a
porozumením. K tomu potrebuje predovšetkým rodinu – mamu a otca. Nie všetky deti
majú takéto šťastie. Sú tu však náhradné rodiny, ktoré nechceným deťom dokážu
otvoriť svoju náruč a prijímaju ich za vlastné.
Každý mesiac, keď deti vyrastajú bez domova, je navždy premárneným časom,
ktorý ich vzďaľuje od normálneho života, na ktorý majú právo. Deti v náhradných
rodinách zostávajú členmi rodiny aj v dospelosti. Už z rodin neodchádzaju, pretože
puto, ktoré vznikne, je naozaj puto rodinné.
Hlavným poslanim Nadácie Rozum a Cit je preto pomáhať opusteným deťom a
umožniť im prežiť normálne detstvo uprostred rodiny. Vychádzame pritom z
presvedčenia, že detský domov nie je a ani nemôže byť pre žiadne dieťa ozajstným
domovom.

NADÁCIA ROZUM A CIT PODPORUJE:
♠ pestúnov, ktori chcú prijať ďalšie dieťa z detského domova a potrebujú im
vytvoriť vhodné podmienky,
♠ rodiny s väčším počtom detí v pestúnskej starostlivosti,
♠ rodiny, ktore sa staraju o opustené zdravotne ťažko postihnuté dieťa,
♠ pestúnky, ktoré sa starajú samé o opustené deti,
♠ deti a mládež, osamostatňujúca sa z pestúnskej starostlivosti,
♠ pestúnov v nepriaznivej sociálnej situácii,
♠ rodiny, ktoré si deti osvoja.
NAŠA NADÁCIA SA ZAMERIAVA NA PODPORU ČINNOSTÍ:
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

vybavenie domácností – práčka, chladnička a pod.,
finančne prispievame na menšie rekonštrukcie, prestavby domov, bytov
za účelom vytvorenia priestoru pre deti,
príspevky na kúpu auta pre viacdetne rodiny,
kúpa bytoveho zariadenia pre deti – skrine, postele, písacie stolíky, stoličky a
pod.,
sociálna výpomoc pre rodiny,
každému dieťaťu, ktoré prechádza z detského domova do rodiny nadácia
poskytuje príspevok na základné potreby – oblečenie, potreby do školy a pod.,
prispievame na operácie a liečenie pre zdravotne postihnuté deti,
prezentujeme a podporujeme myšlienku náhradnej osobnej starostlivosti,
realizujeme výtvarné dielne pre náhradné rodiny v rámci grantových projektov.
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POMÁHAME TAM, KDE NAŠU POMOC POTREBUJÚ...

1. Pomoc pestúnskym a profesionálnym rodinám a zdravotne ťažko
postihnutým.
Nadácia pomáha náhradným rodinám, ktoré si berú do náhradnej rodinnej
výchovy deti z detských domovov alebo ústavov sociálnej starostlivosti. Väčšina
aktivít preto smeruje na zbieranie finančných prostriedkov, ktoré dávame náhradným
rodinám ako finančnú podporu. Všetky požiadavky o finančnú výpomoc preverujeme
priamo v konkrétnej rodine. Je pre nás dôležité, aby sme realizovali
konkrétnu pomoc konkrétnym ľuďom. Preto podporujeme aj
zdravotne ťažko postihnutých občanov, ktorí nemajú dostatok
finančných prostriedkov na skvalitnenie svojho osobného života.
Suma: 19.433,- Eur

2. Realizácia a podpora voľnočasových aktivít pre deti
z náhradných rodín.
Nadácia pri príležitosti detských sviatkov prispieva na aktivity pre deti z
náhradných rodín. Pri príležitosti Mikuláša sa v spolupráci s o. z. Semerčatá
uskutočnilo predstavenie s rodinami a deťmi, ktoré si pripravili bohatý program pre
Mikuláša, za čo boli odmenené sladkosťami.
Nadácia tiež organizovala
Tvorivé
dielne na Podhájskej pre náhradne rodiny
ako formu sociálnej práce s náhradnými
rodinami. Deti formou arteterapie s pomocou
psychológa hľadali cesty ako identifikovať
problémy spojené s adaptáciou a životom v
náhradnej rodine a spôsob ako ich riešiť.
Využili
niekoľko
zaujímavých
arteterapeutickych techník. Program pre
rodičov bol zameraný na sociálno-psychologický vycvik a voľnú i cielenú diskusiu. Vo
voľnom čase mali deti so svojimi náhradnými
rodičmi možnosť voľného programu.
Suma: 2.490,- Eur
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3. Poradenské služby :

Odborné psychologické a sociálne poradenstvo.
Cieľom odborného poradenstva je zmierniť ťažkosti a vylepšiť vzájomné vzťahy
v náhradnej rodine a poskytnúť náhradným rodinám priebežnú podporu umožnenim
konzultácií v krízových i bežných situáciách. Našim cieľom je sprevádzať náhradné
rodiny a poskytovať im priebežnú i dlhodobú podporu. Tento projekt zabezpečujeme
sociálnym pracovníkom nadácie a v špecifických prípadoch psychológom, ktorí sú k
dispozícii rodinám na telefóne a na osobnej konzultácii v priestoroch nadácie alebo
priamo v rodine. Osobné konzultácie využívajú najmä náhradné rodiny zo žilinského
kraja, avšak od otvorenia pobočky v Nových Zámkoch aj rodiny z bratislavského a
nitrianskeho kraja a okolia.
V uplynulom roku 2011 odpovedali naši
pracovnici na 93 e-mailov, poskytli 179
telefonických konzultácií a 67 osobných
konzultácií na akciách usporiadaných nadáciou.

4. Osveta a propagácia
Nadácia Rozum a Cit sa počas svojej
existencie venuje šíreniu myšlienky náhradnej starostlivosti. Raz ročne vydáva
informačný spravodaj, zúčastňuje sa konferencií a seminárov, uverejňuje články na
webových stránkach babatko, mama a ja, ako i v novinách a časopisoch akými sú
Trend, Zisk, My Nitrianske a Žilinské noviny a v iných médiách.

Výročná správa 2011

7

Finančný súhrn za rok 2011

Základné imanie
Príjmy nadácie

6.639,14 eur

Príjmy od fyzických osôb
Príjmy od iných organizácií
Príjmy z asignácie 2%
Dotácie (ESF)
Úroky
SPOLU
Výdavky nadácie
Dary – finančná podpora
Akcie pre náhradné rodiny
Prevádzka nadácie
Mzdové náklady
Výkon správcu, audit, ekonomické služby
Nájom
Cestovné náklady
Ostatné výdavky
Daň z príjmu z úrokov
SPOLU

1.530,00 eur
13.196,62 eur
20.144,15 eur
3.137,42 eur
1,86 eur
38.010,05 eur
19.433,00 eur
153,33 eur
981,35 eur
6.301,76 eur
8.199,94 eur
1.584,90 eur
403,22 eur
952,29 eur
0,26 eur
38.010,05 eur

Zdroj : Účtovníctvo Nadácie Rozum a Cit

V roku 2011 prijala Nadácia 2%-tá vo výške

20.199,58 eur

Z toho bolo odovzdané rodinám ako dary

17.583,00 eur

Akcie pre rodiny Tvorivé dielne (ubytovanie )
Účtovné služby, audit, mandátna zmluva
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Správna rada pre rok 2011 určila výšku výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie
činnosti v miere max. 25% z celkových výdavkov nadácie.
Na zabezpečenie správy nadácie a jej služieb v skutočnosti použila nadácia finančné
prostriedky v pomere 25% z celkových výdavkov nadácie.

Zmeny v nadačnej listine a v zložení orgánov počas roka 2011
♠ zmeny počas roka 2011 v nadačnej listine a v zložení orgánov nenastali žiadne
Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iných orgánov počas roka 2011
♠ výkon funkcie správcu bol realizovaný na základe mandátnej zmluvy
Prehľad o činnosti nadačných fondov podľa § 13.cit. zákona
♠ nadácia nemá a nikdy nemala založené žiadne nadačné fondy
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Prehľad darov v roku 2011
MENO
Abaffy

MESTO
Trstená

SUMA
1.000.- eur

Andrašiova

Trebišov

250.-eur

Školské potreby, prezúvky

Bartošova

Banská Bystrica

150.-eur

Školské potreby - taška, oblečenie

Bielčíková

Žilina

250.-eur

Zariadenie detskej izby

Blahušiakova

Leštiny

300.-eur

Čistička vody

Bridišová

Komjatice

100.- eur

Sociálna výpomoc

Brieniková

Pucov - Dolný Kubín

200.- eur

Prijatie detí do PS

Domesová

Lučenec

200.-eur

Prijatie dieťaťa do PS

Flajsová

Dolný Kubín

200.-eur

Zariadenie detskej izby

Gapčová

Bratislava

300.- eur

Rekonštrukcia bytu

Geržová

Trenčín

500.-eur

Sociálna výpomoc - školné na VŠ

Grulyo

Humenné

200.-eur

Sociálna výpomoc - palivo na zimu

Hoľanová

Michalovce

200.-eur

Vybavenie domácnosti -chladnička

Horváthová

Dolný Kubín

500.-eur

Rekonštrukcia strechy, skrine

Horvathová

Trebišov

300.-eur

Postele, oblečenie

Hudáková

Trebišov

150.-eur

Sociálna výpomoc - lieky pre ZŤP

Ing.Chochulová

Martin

200.eur

Sociálna výpomoc

Ivančíková

Neded

150.eur

Liečenie v hyperbarickej komore

Jacková

Podbrezová

400.-eur

Zariadenie - aut. práčka, sporák

Jakubisová

Nováky

150.-eur

Zariadenie izby – posteľ, oblečenie

Kerešová

Súľov

Kojnoková

Hrachovo

Kováčiková

Vráble

Krchňáková

1.300.-eur
200.-eur

ÚČEL DARU
Pre nadané deti - majstrovské husle

Rekonštrukcia podkrovia - priečky, podlahy, dvere atď.
Zariadenie dom. - plynový sporák

1.000.-eur

Rekonštrukcia kúpeľne

Bratislava

250.-eur

Rekonštrukcia kúpeľne

Lazová

Bratislava

80.-eur

Lipková

Pernek

300.-eur

Liečenie ZŤP dieťa v PS

Lukačová

Kolta

200.-eur

Zariadenie det. izby - posteľ, skriňa

Magátová

Pezinok

200.-eur

Didaktické pomôcky pre ZŤP dieťa

Medzayová

Nitra

200.-eur

Sociálna výpomoc – školské potreby

Mgr.Koníková

Bzince P/ Javorinou

500.-eur

Oprava poškodenej strechy

Viszkocsilová

Nové Zámky

300.-eur

Príspevok na počítač

Mikulcová

Semerovo

200.-eur

Rekonštrukcia kúpeľne - bojler

Kamasová

Mikšová

200.-eur

Soc. výpomoc- autosedačka, podlaha

Ondríšková

Žilina

1.000.-eur

Pomôcky - ZŤP, pneumatiky

Oravcová

Banska Bystrica

1.000.-eur

Rekonštrukcia kúpeľne

Horváthová

Jasov

300.-eur

Zariadenie domácnosti – aut. Práčka

Pelechová

Nové Mesto N/Váh

400.-eur

Soc. výpomoc – štúdium na VŠ zahr

Pompa

Kežmarok

200.-eur

Rekonštrukcia kúpeľne – sprchový kút

Prchalová

Prievidza

200.-eur

Sociálna výpomoc – šachový turnaj

Pustajová

Rybník

300.-eur

Príspevok na počítač

Rolinová

Bánovce N/Bebrav.

300.-eur

Zariadenie domácnosti – aut. práčka
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Slobodová

Myjava

600.-eur

Rekonštrukcia – zateplenie podkrovia

Šedinárová

Trenčianske Teplice

200.-eur

Sociálna výpomoc – liečenie

Štefánková

Košice

200.-eur

Príspevok na umelecký krúžok

Vojteková

Handlová

250.-eur

Zariadenie izby – postele

Voštenáková

Rudina

Zajac

Trebišov

200.-eur

Soc. výpomoc

OZ Semerčatá

Semerovo

200.-eur

Príspevok na futbalový turnaj a Mikuláš 2011 pre deti v PS

SPOLU

3.453.-eur

Rekonštrukcia domu - komín, dlažba, dvere atď.

19.433.- eur

POĎAKOVANIE A PREHĽAD DARCOV
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

Poradca podnikateľa spol. s r.o., Žilina
SEPI spol. s. r. o., Žilina
Stredoslovenská energetika a.s., Žilina – člen skupiny „edf“
STOPKRIMI s.r.o., Žilina
Mountfield SK s.r.o., Martin
Nadácia J&T, Bratislava
Nadácia Voda, Bratislava
AAA Auto
Centrum pre filantropiu, n.o., Bratislava
Arton s.r.o., Žilina
Slovaktual – Peter Bona, Nové Zámky
Matuščinová Martina
Zuzana Kronerová
Gapčová Jolana
Straková Ružena, Ing.
Sobotič Pavol

Pomáhajú nám nielen podnikatelia, ale najmä stovky súkromných osôb, ktorým nie je
ľahostajný osud opustených detí.

Všetkým darcom, ktorí sa rozhodli v roku 2011 prispieť na činnosť nadácie
ďakujeme.
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Patrónka nadácie:
Zuzana Kronerová

Zakladateľ:
Mgr. Jaroslava Máliková
Mgr. Juraj Málik

Správna rada nadácie:
Mgr. Jaroslava Máliková
Mgr. Juraj Málik
Peter Januš

Revízor nadácie:
Zoja Žideková

Správca nadácie:
Nadežda Janušová

Sociálny pracovnik:
Mgr. Andrea Kaplocká

Sídlo:
Nadácia Rozum a Cit
M. Razusa 23
010 01 Žilina
Mobil: 0905 325 621

Pobočka:
Nadacia Rozum a Cit
M. R. Štefanika 4
940 01 Nove Zamky
Mobil: 0911 389 138

e-mail: nadacia@rozumacit.sk
web: www.rozumacit.sk
č. učtu: 2666150020/1100
IČO: 36135658
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