Občianske združenie Rozum a Cit

Výročná správa 2015
V novembri 2015 pomyselne oslávilo Občianske združenie RaC tretie výročie svojich aktivít
a ponúkaných služieb náhradným rodinám.Podarilo sa nám počas týchto rokov definovať filozofiu
a smerovanie lode plnej porozumenia a lásky ku našej cieľovej skupine.Sme ako trojročné dieťa, ktoré
sa všetko najdôležitejšie naučí práve počas prvých troch rokov života.Chodiť , hovoriť a myslieť.Nikdy
v živote už neabsorbuje tak veľa za tak krátku dobu.My sme počúvali rodičov a ich deti , a za pochodu
sme kreovali.Učili sme sa navzájom.Počas troch rokov sme vybudovali relatívne veľký tím profesionálov
a dobrovoľníkov mysliacich srdcom. Nad Občianskym združením Rozum a Cit prebrali patronát
vychovávatelia všetkých detí, herci súkromného divadla Maškrta – Nany a Krištof, alebo, Janka a Tomáš
Šebovci.Čas strávený s inšpirujúcim tímom a mladými nádhernými ľuďmi utvrdzuje, že stará múdrosť
od Nisargadattu je to, čo dáva zmysel všetkým zúčastneným. Znie:
„Robte to, v čo veríte,
a verte v to, čo robíte,
všetko ostatné
je iba strata času a energie.“
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Občianske združenie Rozum a Cit je nezisková organizácia, ktorá už štvrtý rok podporuje myšlienku
náhradnej rodinnej starostlivosti na Slovensku. Myslíme si, že dieťa by malo vyrastať v rodine a pokiaľ
sa jeho biologická rodina o neho nedokáže, alebo z rôznych dôvodov nemôže postarať, dieťa má právo
vyrastať v náhradnej rodine.
Myslíme si, že rodinná starostlivosť by vždy mala byť uprednostnená pred akoukoľvek formou ústavnej
výchovy.
Našimi hlavnými cieľmi sú:






skvalitňovanie života detí vyrastajúcich v NRS
sprevádzanie a podporovanie rodičov pri výchove detí, a napomáhať tak ku stabilite
rodinného prostredia
zvyšujeme znalosti náhradných rodičov v oblasti výchovy a náhradnej rodinnej starostlivosti
pomáhame rodinám pri riešení obtiažnych životných situácií
vyhľadávať a pomáhať rodinám, ktoré majú vo výchove dieťa vlastných príbuzných

Patróni občianskeho združenia sú herci súkromného divadla Maškrta Janka a Tomáš Šebovci:

„Byť sám, je niekedy dosť osamelé, ale byť sám s niekým, je lepšie, ako byť sám sám.Aj napriek nepriazni osudu
našli na svojej púti rozprávkou Maruška, Snehulienka či Popolvár niekoho, kto im podal misku polievky a ustlal teplé
lôžko. My – vychovávatelia detí zo zázračnej krajiny – by sme na ich ceste radi vyčarovali trochu hry, zábavy,
kreativity a fantázie. Aby sa aj deti v náhradných rodinách ocitli v rozprávke so šťastným koncom.“
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Svoje ciele sme v roku 2015 napĺňali nasledovnými projektami a aktivitami:

„ Odľahčenie“
Počet zúčastnených detí : 31
Počet zúčastnených dospelých: 19
Členovia tímu : 6
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V roku 2015 sa teda do projektu „Odľahčenie“ zapojilo celkovo 11 rodín, v ktorých naši
„odľahčovatelia“ pracovali s 31 deťmi. Sú to rodiny zo Žiliny,Vrútok , Martina, Dolného Kubína,
Ružomberka a Čadce. O službu odľahčenia majú záujem nielen náhradní rodičia, ale aj deti, s ktorými
pracujeme. Ako sa blíži koniec roka, deti sa pýtajú, či ich kamaráti, teda naši „odľahčovatelia“, budú
k nim chodiť aj v ďalšom roku. Je to znak toho, že o službu je stále veľký záujem, náhradní rodičia
potrebujú pomoc, oddych, zastávku v rýchlom behu životom. No a deti majú kamaráta a vzor, človeka
nie z rodiny, ktorý im dáva iný pohľad na neho samého, na školu, na trávenie voľného času. Často sa
našim kolegom zdôveria s trápeniami, radosťami, ktoré svojim pestúnom z rôznych dôvodov povedať
nedokážu.

„Sprevádzanie a odborné poradenstvo v náhradných rodinách“ – na
vyžiadanie a podľa potreby.
Niektoré rodiny, ktoré naďalej potrebovali našu pomoc, ostali v projekte.
V roku 2015 sme sprevádzali 9 rodín žilinského kraja.
Odborné poradenstvo bolo poskytnuté cca 70 ľuďom v 37-tich rodinách žilinského kraja.
Poradenstvo má viacero foriem: osobnú, mailovú, či telefonickú komunikáciu.
Cieľom odborného poradenstva a sprevádzania je zmiernenie negatívnych návykov , alebo správania
klienta, čím sa vylepšujú vzájomné vzťahy v náhradnej rodine. Našim cieľom je pomáhať náhradným
rodičom pri výchove prijatých detí, podporovať ich informovanosť , znalosť ich práv a orientáciu
v ponuke služieb , a taktiež sa s nimi podielať na riešení konkrétnej situácie a problému, ktorým rodina
prechádza.Plánujeme riešiť sociálno- právnu problematiku , a vzťahy v rodine ošetriť ponukou
dlhodobej psychoterapie jednotlivých členov. Náhradným rodinám poskytujeme priebežnú podporu
umožnením konzultácií v krízových i bežných situáciách. Našim cieľom je sprevádzať náhradné rodiny
a poskytovať im priebežnú i dlhodobú podporu.

Klub náhradných rodín v Dolnom Kubíne.
Počet zúčastnených rodín : 13
Počet zúčastnených osôb : 80

Cieľom Klubu náhradných rodín v Dolnom Kubíne bolo vytvoriť priestor, kde sa môžu rodiny počas
celého roka stretávať, vzdelávať, realizovať, tvoriť , radiť a rásť, aby spoločne prekonali únavu,
vyhorenie , aj pocity frustrácie a neúspechu z výchovy prijatých detí . Naopak, aby sa vzájomne tešili
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z úspechov a každodenných malých radostí , aby zrelaxovali. Často sa opakuje problém pestúnov , ako
motivovať svoje dospievajúce deti, ako ich primäť ku tvoreniu, nevynímajúc učenie ako také.
Opakovane sa dostávame u mládeže ku zásadnej otázke hľadania identity a zmyslu života . Nenásilné
terapeutické metódy pomáhajú identifikovať skryté a nevyslovené emócie , práve preto zaraďujeme
do projektu remeslá a výtvarné techniky /výroba mydla, či sviečok, vkladaný patchwork a iné/. Navyše
sa pripája ďalší bonus, ako tvorením posilniť sebavedomie, sebahodnotu a úctu voči sebe. Toto je
nevyčerpateľná téma pri práci s deťmi, či dospelými.

Arteterapeutický pobyt „Som tu, kým nie je s Tebou mama „ prvá aj
druhá časť, ktorý sa uskutočnil v horskom hoteli Severka v Zákopčí
v termínoch 17.-19.04.2015 a 18.-20.09.2015.
Počet zúčastnených detí : 26
Počet zúčastnených dospelých: 12 NRS a NOS
Členovia tímu : 8
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Rodinami najžiadanejší projekt, ktorý v rodinách zanecháva navždy stopu a nádherný výsledok
v podobe patchworku – deky, ktorá ostáva počas dlhých rokov s rodinou.
Tentokrát sa opäť stretli nové rodiny, teda sme mali dni na zoznamovanie sa popri pilnej práci. Podarilo
sa nám poskytnúť deťom celodennú canisterapiu, ktorá prekročila naše očakávania, deti boli plné
zážitkov zo stretnutia so psíkmi a caniterapeutkami.Divadlo so psíkmi , poučné príbehy, čítanie
rozprávok, motorické hry, cvičenie psíka a starostlivosť o neho , športové úlohy a mnoho viac naplnilo
hlavy a duše detí po okraj.
Projekt vyzdvihol tvorivosť a šikovnosť matiek, ktoré vytvorili patchwork životného príbehu
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/doslovný preklad slova patchwork je práca z kúskov látok./ Aj život dieťaťa v pestúnskej rodine je
často pospájaný z mnohých kúskov, ktoré aby fungovali ako celok, treba spojiť do úprimných súvislostí
. Do patchworku životného príbehu sa premietli ľudia , s ktorými sa dieťa cestou ku pestúnom stretlo,
dôležité vzťahové osoby, živí či mŕtvi biologickí rodičia , teda fotografie ,obrázky, básne, poviedky, fotky
akejkoľvek vlastnej tvorby , odtlačky častí tela – nohy, ruky, pery, dôležitá korešpondencia,
dokumenty , teda minulé a súčasné udalosti života . Fotografie sme tlačili na mieste cez kopírku na
špeciálnu fotolátku , ktorú sme všívali s ostatnými látkami do patchworku. Pracovali sme so solárnou
fotolátkou , deti vytvárali aktuálne obrázky a odtlačky tela technikami, s ktorými sa deti a rodičia ešte
nestretli.Odozvy a spätné väzby boli veľmi pozitívne, projekt priniesol všetkým zúčastneným
uspokojenie, relaxáciu, mal terapeutický účinok a ešte aj úžitok.

Arteterapeutický pobyt „Hlinené dialógy “ , ktorý sa uskutočnil
v dňoch 13.- 15.11.2015 v Jánošíkovom dvore v Zázrivej.
Počet zúčastnených detí : 12
Počet zúčastnených dospelých: 8 NRS
Členovia tímu : 5
Víkenový pobyt s názvom „Hlinené dialógy “ sa niesol rovnako v mene dotyku, s fokusom na zmysel
hmat. Pobytu sa zúčastnilo 5 rodín , ktorí pod vedením skúsenej psychologičky- arteterapeutky Mgr.
Ivanky Senkovej a terapeutky Mgr. Danky Kozinkovej, koordinátorky podpory rodín Naďky Janušovej
a dobrovoľníčiek testovali a rozvíjali svoj zmysel hmatu , eliminovali nahromadené napätie, rozvíjali
sebapoznanie a sebadôveru a vzájomnú spoluprácu prostredníctvom arteterapeutickej práce s hlinou
, hrami zameranými na rozvoj hmatu / hmatové pexeso , tajuplné krabice, opreté chrbty / , štrikovaním
šálov a pečením chleba.
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Prvý večer sme sa zoznamovali a hrali , pátrali po očakávaniach členov rodín, aby sme si zo
sebaskúsenostného víkendu vyťažili čo najviac. Naše oravské a ružomberské rodiny priviezli mnoho
detí, preto mali aj dobrovoľníčky plné ruky práce.Hneď v prvý večer sa predstavili deti talentované na
spev a hudbu, rýchlo sa stratili bariéry, opadlo napätie a vďaka arteterapeutickým hrám sme dokázali
behom večera vytvoriť veľmi dynamickú skupinu. Rodičia si vymieňali vzácne skúsenosti a pohľady na
výchovné problémy detí. Mnohí prišli neistí a plní nepokoja, prišli s nádejou doriešiť na intenzívnom
pobyte načaté témy a trecie plochy so svojimi deťmi. Už v sobotu dopoludnia sa skupina rodičov a detí
pri arteterapeutickej práci s hlinou dozvedala o sebe viacej, práve vďaka hline – materiálu, ktorý je
tvárny, dokáže odkrývať nenásilným spôsobom pocity - podarilo sa zadefinovať nejeden problém
náhradných rodín, a aktívne na nich terapeutky s rodinami pracovali.Hlina odkryla u mnohých rodín
únavu, frustráciu, u mnohých rodičov prebehli búrlivé emocionálne prejavy, čo umocnilo katarziu
vrámci terapeutického procesu.Druhá skupina naopak pracovala s rozvojom hmatu prostredníctvom
vopred pripravených aktivít, pri ktorých sa ešte viacej zblížili.Rodičia sa pri hmatových hrách prejavovali
spolupracujúco.Vôbec nádherne dokázali celé hodiny spolupracovať deti a mládež, v dosť veľkom
vekovom rozptyle / 2,5 – 19 rokov/ , čo bola pre pestúnov veľmi pozitívna spätná väzba a radosť.

„Sever na juhu“ - deň ocenenia náhradných rodín konaný dňa
02.07.2015 v Bratislave .
Počet zúčastnených detí : 25
Počet zúčastnených dospelých: 11 NR a NOS
Členovia tímu : 5

Pestúni , babičky a dedovia - náhradní rodičia so svojimi prijatými deťmi si za každodennú opateru,
lásku a toleranciu zaslúžia veľa pozornosti a odmeňovania.Oveľa viac ako sme im schopní dať.Preto
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sme uskutočnili pre rodiny jednodňový kultúrno – zážitkový pobyt v Bratislave , ktorý im reálne
pomohol sa preladiť a psychicky si oddýchnuť. Pripomenul im, ako veľa pre seba znamenajú v živote.

Cieľom nášho projektu bolo oceniť odvahu a úsilie náhradných rodičov, a poďakovať náhradným
rodičom za roky trpezlivosti a lásky, často za obete, ktoré im ich rozhodnutia do života priniesli. Ich
rozhodnutia sú obdivuhodné , pretože naše rodiny sú často unavené a vyhorené zároveň. Podporujeme
rodičov, aby pochopili, že stojíme na ich strane , a hľadáme môžnosti materiálnej, ale hlavne psychickej
pomoci pre hladšie fungovanie ich rodín.
V roku 2015 sme sa znova zviezli vlakom zo severu na juh. Ale doslova.Plavba loďou na Devín bola pre
deti aj dospelákov zaujímavá, mali sme čas na vzájomné zdieľanie.Keďže sa pridala lektorka
patchworku Dadka a dievčatá Kulkové z Marcheku bolo stále čo riešiť a spomínať. V hoteli pod
Devínskym hradom nás čakalo prekvapenie- prednáška Dr. Hroznatu Živného o histórií hradu
a Bratislavy a skvelý obed .Stihli sme aj výšľap na hrad, a loďka nás zaviezla späť na Fajnorove nádražie,
odkiaľ sme sa presunuli na fantastickú výstavu do Bibiany. Volala sa Kolesenie, a interaktívne nás
nechala zažiť dopad objavenia kolesa na človeka.Chlapcov náramne pobavila. Stihli sme aj zmrzlinu na
Hviezdoslavovom námestí , dospelákov prebrala kávička. Hroznata Živný nás sprevádzal po
trolejbusovú zastávku centrom mesta. Každý si odniesol to, čo presne potrebovala jeho duša.Akcia sa
stala miestom pre vybudovanie pomyselného mosta od Štúrova cez Bratislavu, Rakúsko,Trenčín, Žilinu,
Vrútky, Martin až do Dolného Kubína.Projektu sa zúčastnilo 25 detí, 11 dospelých a 6 lektorov
a dobrovoľníkov.Rodiny sa videli, počuli a mnohé sa stihli spriateliť, hlavne cestou vo vlaku, čo sa
nakoniec ukázalo ako výborný a dôležitý bod projektu.
Spätné väzby rodín a radostné objatia detí na záver sú našou referenciou a v projekte Sever na juhu sa
potvrdilo, že to , čo nám sa môže zdať všedné, je pre rodiny zaujímavé a inšpirujúce.Projekt pozitívne
prekročil naše hranice, bol inšpirujúcim rovnako pre nás, organizátorov.
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„Dobrodružstvo v kuchyni – zdravé maškrty do bruška i pre dušu“
konané v termínoch 22. a 23.05.2015
v domácnostiach rodín
v Skalitom a Ružomberku.
Počet zúčastnených detí : 22
Počet zúčastnených dospelých: 13 NR a NOS
Členovia tímu : 5

Varenie s Nany a Krištofom vždy bolo a ostáva pre deti obrovským zážitkom.Osobné stretnutie s touto
úžasnou dvojicou je veľmi inšpirujúce. Pre malých, aj dospelákov. Fokusom na spoluprácu rodičov a
detí v kuchyni sme chceli docieliť, aby dieťa mohlo byť plnohodnotnou súčasťou svojej rodiny, a mohlo
sa vyjadrovať ku téme varenie. Chceme otvoriť novú – tak samozrejmú – tému, o ktorej sa radšej ani
nehovorí , a pritom je zdrojom hlbokých nedorozumení a konfliktov.
Deti v náhradnej rodinnej výchove sú špecifické. Z predchádzajúcich zariadení, detských domovov či
biologických rodín si prinášajú rôzne stravovacie návyky. Hovorí sa, že po rodičoch dedíme „rodinný
stôl“. A potrebujeme nejaký čas chvíľu, kým dokážeme prispôsobiť chuťové poháriky novým
chutiam.Potrebujeme hlavne správnu motiváciu a odvahu.
Do detí sme dostali viacej zeleniny a ovocia bez toho, aby si to zvlášť uvedomovali- teda zmena
stravovacích návykov od nezdravých smerom ku zdravším.Bol to geniálny a zdanlivo jednoduchý plán
Janky Šebovej, zabaliť zeleninu a ovocie do mexických placiek „torlilas“ , dať jedlu „slovenskú“ príchuť
popri svetových ingredienciách, ktoré deťom významne chutili.
Predstavili sme rodinám žilinského kraja zblízka manželov Šebovcov, deti sa s nimi stihli skamarátiť.
Novými tvorivými receptami sme si všetci rozšírili poznanie a zručnosti , deti si založili vlastnú
kuchársku knižku, kam si zapísali recepty a vlepili fotografie so svojim jedlom a Maškrtníkmi.Chceli sme
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vytvoriť pre deti bezpečný priestor v kuchyni, aby pestúni verili svojim deťom viacej v kuchyni, a deti
sa cítili istejšie na tejto pôde.
Prax v niektorých rodinách nám odkryla , že práve zmena jedla a stravovacích návykov je zdrojom
konfliktov okolo kuchynského stola v náhradnej rodine.Projektom sme dokázali, že rodiny začali variť
spolu, že deti sa môžu podieľať na spoločnom varení a pestúni vidia svoje deti v novom svetle.Mnohí
neveriacky pozerali na svoje ratolesti , premýšľali nahlas o tom, koľko nedôvery majú vo vzťahu ku
deťom, hlavne v kuchyni, kde sa im zdajú nebezpečné mnohé činnosti pri príprave jedla.Deti
v náhradnej rodinnej výchove sú špecifické. Z predchádzajúcich zariadení, detských domovov či
biologických rodín si prinášajú rôzne stravovacie návyky. Hovorí sa, že po rodičoch dedíme „rodinný
stôl“. A potrebujeme chvíľu, kým dokážeme prispôsobiť chuťové poháriky novým
chutiam.Potrebujeme hlavne správnu motiváciu a odvahu.

Rozvoj osobnosti prostredníctvom arteterapie - „Čičmanské
dobrodružstvo v kuchyni“ konaný v dňoch 02.-04.10.2015 na chalupe
Brundzovce v Čičmanoch
Počet zúčastnených detí : 12
Počet zúčastnených do spelých: 2
Členovia tímu : 7

V októbri sme uskutočnili pobyt bez pestúnov s hercami manželmi Šebovcami , terapeutkou Mgr.
Dankou Kozinkovou , sociálnou pracovníčkou Mgr. Jankou Hrnkovou a troma dobrovoľníkmi pre
skupinu detí mladšieho a staršieho školského veku. Maškrtníci ako profesionálni herci pracujú
s dramatizáciou, divadelnou rolou,rolovými archetypmi , katarziou , pri svojej práci používajú bábky ,
masky, prevleky, maľovátka, písaný text, tvorenie jedla či elementy muzikoterapie a arteterapie.Toto
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ich umenie sa vie hlboko zabudovať do podvedomia mladého človeka .Vedia deti motivovať, nabádať,
ako byť lepší človek, a naša skúsenosť s pobytovými akciami je vynikajúca. Deti si odnášajú oveľa viac,
ako predpokladáme.Čičmany nám ukázali cestu....ako byť plnohodnotne s deťmi – mať na všetko čas.
Skrátka: variť, piecť, maľovať, tvoriť z prírodnín a v prírode, výletovať a hrať sa, vychovávať sa navzájom
so štipkou motivačnej dramatiky...Deti bez pestúnov a dozoru starých mám sa uvoľnili, zdieľali, tvorili
.Začali sme tvorením zásterky, ktorú sme ku vareniu potrebovali. Pečiatky zo zemiakov prispeli ku
dozdobeniu záster, kúsky látok sme použili na aplikácie , takže vznikli nádherné originálne kúsky. Varili
sme si spoločne zeleninové aj raw / nepečené a surové / jesenné jedlá, aby sme deti zoznámili so
zdravšími druhmi jedla , pracovali sme v troch skupinách, každá piekla a varila svoje jedlo , spoločné
stravovanie okolo veľkého stola bolo pre mnohých zážitkom.Z jesenných prírodnín sme vytvorili
škriatkov , materiál na nich sme zozbierali na čičmanských lúkach. Dokonca sme šili jabĺčka a vankúš
s čičmanským vzorom.Víkend bol po okraj naplnený nádhernými aktivitami pod vedením tímu.

Arteteterapeutický pobyt s prvkami dramaterapie „ Malé leto “
konaný v dňoch 12.-15.08.2015. na chalupe Brundzovce v Čičmanoch.
Počet zúčastnených detí : 14
Členovia tímu : 8
Počas 4 horúcich dní v Čičmanoch sme sa stretli s mládežou , ktorá bola vo veku 11 - 17 rokov, v období
dospievania, niektorí prežívali svoju krízu identity, a dávali to okoliu pocítiť. Všetko, čo sme dokázali
s mládežou vyrobiť, uvariť, upiecť a vôbec naučiť sa bolo výsledkom – ako vždy – vzájomnej tolerancie,
spolupráce a lásky .Najprv sme sa zoznamovali a učili sa počúvať za pomoci psychohier,nechali sme sa
motivovať v miestnom múzeu , rozbehli sme sa po dedine zapisovať svetoznáme čičmanské vzory
a pomenovali sme ich , vyrábali sme z bielych tričiek „kroje“ , nádherné nositeľné tričká a prekrásne
panenské venčeky. Spolu sme sa nechali inšpirovať jednoduchou miestnou kuchyňou a piekli sme, či
varili spoločne špeciality ku desiate a olovrantu.12 mladých ľudí , ktorí nedostali šancu na nudu, sa mali
šancu rozvíjať a realizovať , boli chválení a podporovaní celú dobu Malého leta.
Pripravenými tvorivými aktivitami , rolovými hrami či psychologickými hrami sme cielene riešili
problémy, ktoré deti a mladí majú.Do aktivít sa zapojili aj dobrovoľníci, ktorí vytvorili väzby s mladými
a boli neodmysliteľnou súčasťou úspechu nášho tímu. Deti si odniesli skúsenosť,že sú prijaté také , aké
sú, že ich prejavy nie sú dobré ani zlé, proste sú. Ich spätné väzby sú veľmi pozitívne, a sú našou
motiváciou. Počas štyroch dní sa tímu / Mgr.Janka Hrnková , Mgr.art.Janka Šebová , Mgr. art Tomáš
Šebo , Zuzana Kovaličková, Michaela Šimlíková a Mgr. Danka Kozinková / podarilo zaujať mladých ľudí
jednoduchými cielenými rolovými hrami, dramatickou improvizáciou , arteterapeutickými a tvorivými
aktivitami.Tím mal vďaka svojej rôznorodosti čas aj na individuálnu prácu s mládežou.

12
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Finančný súhrn za rok 2015

Príjmy OZ Rozum a Cit
Príjmy od iných darcov
Príjmy z asignácie 2%
Úroky
SPOLU

50.808,32 eur
47,08 eur
0,33 eur
50.858,73 eur

Výdavky nadácie
Ochrana a zhodnotenie majetku OZ RaC
0
Propagácia verejnoprospešného účelu OZ RaC
0
Prevádzka OZ RaC : poštovné
17,95 eur
Prevádzka OZ RaC : materiál
664,10 eur
Odmena za výkon funkcie predsedu OZ
0
Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu0
cestovné výdavky
Mzdové náklady
14.270,57 eur
Mandátne zmluvy
14.880,00 eur
Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou OZ Rozum a Cit
Dary – finančná podpora
0 eur
Akcie, služby pre náhradné rodiny
29.891,21 eur
Audit, ekonomické služby, ostatné služby
0
Iné náklady – bankové poplatky
84,00 eur
Daň z príjmu z úrokov
0,01 eur
SPOLU
59.807,84 eur
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Patróni občianskeho združenia:
Mgr.Art. Janka Šebová a Mgr.art. Tomáš Šebo

Zakladateľ :
Mgr. Jaroslava Máliková
Mgr. Juraj Málik

Štatutárna zástupkyňa OZ RaC:
Janka Pelúchová
Sídlo:
Občianske združenie Rozum a Cit
M.Rázusa 23/A
01001 Žilina

e-mail:
mobil:
web:
číslo účtu:
IČO:

kozinkova@rozumacit.sk
+421/905510429
www.rozumacit.sk
2927886395/1100 Tatrabanka a.s.
37902849

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.
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Poďakovanie:
Sme si vedomí, že žiadnu z aktivít by sa nám nepodarilo realizovať bez podpory našich partnerov
a donorov.
Za významnú podporu realizovaných projektov ďakujeme:

Nadácia

Sme vďační za dobrovoľnícku či finančnú pomoc pracovníkom a kolegom z firiem ICP,s.r.o. a EPI
s.r.o na M.Rázusa 23/A v Žiline.
Ďakujeme anonymným darcom a fyzickým osobám, ktorí sa dokážu podeliť.
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