Občianske združenie Rozum a Cit

Výročná správa 2017
Občianske združenie Rozum a Cit je nezisková organizácia podporujúca myšlienku náhradnej
rodinnej starostlivosti na Slovensku. Dieťa má právo vyrastať v rodine. Žiadna forma ústavnej
starostlivosti nenahradí rodinné prostredie a to, čo rodina dokáže dieťaťu ponúknuť. Pokiaľ sa
biologická rodina o dieťa nedokáže, alebo z rôznych dôvodov nemôže postarať, dieťa má
právo vyrastať v náhradnej rodine.
Leitmotívom organizácie je skvalitniť život náhradným rodinám, ktoré sa ocitli v dlhodobej
životnej kríze (sociálna, psychická, finančná, etc.). Sme s nimi, pretože dieťa by malo
vyrastať v láskavej a stabilnej rodine, ktorá je podľa nás optimálnym prostredím na šancu
prežiť plnohodnotnejší život.
Otvoriť srdce, náruč a svoj domov dieťaťu, ktoré ho samé nemá, chce veľkú dávku odvahy,
trpezlivosti, rešpektu a predovšetkým lásky. Skvalitňujeme život náhradným rodinám, pretože
oceňujeme a vážime si ich rozhodnutie prijať opustené dieťa a milovať ho.
Medzi naše hlavné ciele patrí:
-

skvalitňovanie života detí vyrastajúcich v NRS
sprevádzanie, podporovanie a odľahčovanie rodičov pri výchove detí a napomáhať tak
k stabilite rodinného prostredia
poskytovanie odborného sociálneho, psychologického či právneho poradenstva
pomoc pri adaptácií sa na novovzniknutú situáciu v rodine

-

zvyšovanie znalosti náhradných rodičov v oblasti výchovy a náhradnej rodinnej
starostlivosti
pomoc rodinám pri riešení náročných životných situácií
vyhľadávať a pomáhať rodinám, ktoré majú vo výchove dieťa vlastných príbuzných

K napĺňaniu týchto cieľov nám pomáha rozrastajúci sa tím odborníkov a dobrovoľníkov
mysliacich srdcom. Čo považujeme za nesmierne dôležité, pretože ako povedal jeden múdry
malý princ:

„Dobre vidíme iba srdcom. To podstatné, je pre oči neviditeľné.“
(Antoine de Saint Exupery)
Patronát nad Občianskym združením Rozum a Cit prebrali vychovávatelia všetkých detí:
Janka a Tomáš Šebovci - herci súkromného divadla Maškrta.
„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.
V maškrtníckom Zázračnom ateliéri
nemáme čarovné prútiky, kúzelné
paličky ani zázračné prstene. Máme
však hlavy plné nápadov a presvedčenie, že nič nie je nemožné. Našou snahou je priniesť
deťom do OZ Rozum a Cit hru, zábavu, kreativitu a fantáziu. Aby sa aj deti v náhradných
rodinách ocitli v rozprávke so šťastným koncom.“

V roku 2017 sme realizovali nasledujúce projekty a aktivity:

Odborné poradenstvo v náhradných rodinách
Počet rodín, ktorým sme poskytli poradenstvo: 60
Členovia tímu: 5
Ceníme si, že sme v roku 2017 dostali príležitosť zúčastniť sa
projektu Family Kampaň - rodina na prvom mieste. Vďaka nemu
sa náš tím odborníkov rozrástol o sociálnu pracovníčku, sociálnu
pedagogičku, psychologičku a právničku. Dokážeme tak zastrešiť
väčšie množstvo náhradných rodín a poskytnúť komplexnejšiu
a efektívnejšiu pomoc.
Vďaka tomuto projektu sme za rok 2017 dokázali poskytnúť
odborné poradenstvo, alebo sprostredkovať finančnú pomoc 60 náhradným rodinám
žilinského kraja.. Číslo samotné je dôkazom toho, že projekt a účasť na ňom majú veľký
význam.

Odľahčenie
Počet zúčastnených rodín: 15
Počet zúčastnených detí: 45
Počet dospelých : 24
Členovia tímu: 7
Odľahčenie je náhradnými rodinami jeden z najžiadanejších a najoceňovanejších projektov.
V priebehu roku 2017 bolo poskytnuté 15 rodinám, pričom „odľahčovatelia“ pracovali so 45
deťmi v Žiline, Martine, Vrútkach, Rajci, Zakamennom, Dolnom Kubíne, Ružomberku, Bytči
a v Rudine. „Odľahčovateľ“ poskytuje náhradným rodičom pomoc, priestor na oddych
a načerpanie nových síl. Do rodiny prichádza ako kamarát pre dieťa, mnohokrát ako vzor
mimo rodiny, ktorý dieťaťu zmysluplne vypĺňa voľný čas, pomáha s učením, dáva mu iný
pohľad na seba a svet okolo. Mnohokrát sa medzi nimi vybuduje dôverný vzťah. Deti sa tak
bezpečne môžu „veľkému kamarátovi“ zdôveriť so svojimi trápeniami aj radosťami, ktoré
z rôznych dôvodov nedokážu povedať svojim pestúnom.

Klub náhradných rodín v Dolnom Kubíne
Počet zúčastnených rodín:13
Počet zúčastnených osôb: 60
Klub náhradných rodín v Dolnom Kubíne ponúka rodinám priestor na pravidelné stretávanie,
vzdelávanie, tvorenie, vzájomné podporovanie, rast. Priestor, kde sa môžu spoločne deliť
o radosti, úspechy, no aj prekonávať únavu, vyhorenie, pocity neúspechu pri výchove
prijatých detí. Častým problémom pestúnov je, ako motivovať ich deti k tvoreniu, či učeniu
ako takému. U mládeže sa opakovane dostávame k zásadnej otázke hľadania identity.
Remeslá a výtvarné techniky sú nenásilné metódy, ktoré pomáhajú vyjadriť skryté
a nevyslovené emócie, posilňujú sebavedomie, sebahodnotu a úctu voči sebe. Preto je každé
stretnutie sprevádzané tvorivou činnosťou – šitie, plstenie, háčkovanie, dekupáž, výroba
mydiel, či sviečok, aťď.

Hlinený dotyk- priebežne počas roka
Počet zúčastnených detí:9
Počet zúčastnených dospelých :2
Členovia tímu:3
Každý rok sme realizovali trojdňové pobyty zamerané na prácu s hlinou. Rodinami bol tento
pobyt oceňovaný a nám sa len potvrdili jej pozitívne účinky. Rozhodli sme sa preto vytvoriť
priestor, kde by deti z náhradných rodín mohli pravidelne s hlinou prichádzať do kontaktu.
Pravidelne realizujeme keramickú dielňu, kde sú deti sprevádzané láskavou slobodnou
a významnou umelkyňou Mgr. Art. Dankou Krajčovou a Evkou Špitálnikovou.
Dielňa poskytuje deťom možnosť prejaviť a rozvíjať svoju kreativitu a umelecké nadanie. No
predovšetkým tvorí bezpečný priestor, kde deti môžu tvoriť, komunikovať, zdieľať, a tak
intenzívnejšie pracovať so svojimi pocitmi a riešiť ich. Ukázalo sa, že pre niektoré deti je to
jeden z mála svetlých bodov v ich živote.
„Hlina je úžasná, lebo špiní, je kašovitá a mäkká - teda pôsobí na zmysly , čo zaujme
každého. Ľahko s ňou splynieme. Poskytuje niečo navyše, čo žiadny iný materiál nemá.
Prepojenie medzi ňou a tým, kto s ňou tvorí. Uľahčuje spojenie s vlastnými emóciami... Dá sa
prostredníctvom nej nadviazať kontakt so svojimi zmyslami:
...agresívne dieťa si môže do hliny vybiť svoju nahromadenú energiu,
...vystrašení a neistí si zažijú pocit kontroly aspoň nad niečím, môžete si dovoliť urobiť
„chybu“, ...deti s nízkym sebahodnotením zažívajú jej pomocou jedinečnosť so sebou samým,
...deti, ktoré ťažšie komunikujú, nachádzajú pomocou hliny správne slová,
...naopak urozprávaní sa naraz vyjadrujú presne a vecne.“
Arteterapeutka Violet Oaklander

Trojdňový pobyt „Som tu, kým nie je s Tebou mama“, ktorý sa uskutočnil
v horskom hoteli Severka v Zákopčí a to v dvoch termínoch: 2. - 4. jún 2017
a 20. - 22. október 2017
Počet zúčastnených:10 NRS a NOS
Počet zúčastnených detí: 21
Členovia tímu:9
Tento projekt realizujeme dvakrát ročne, pretože je rodinami veľmi žiadaný. Aj v roku 2017
sme sa stretli s novými rodinami pri šijacích strojoch, na ktorých šikovné a tvorivé náhradné
mamy vytvorili patchwork životného príbehu – deku, či vankúše, ktorí ostávajú počas
dlhých rokov s rodinou.
Doslovný preklad slova patchwork je práca z kúskov látok. Aj život dieťaťa v pestúnskej
rodiny je často pospájaný z mnohých kúskov, ktoré aby fungovali ako celok, treba spojiť do
úprimných súvislostí. Do patchworku životného príbehu sa premietnu ľudia, s ktorými sa
dieťa cestou ku pestúnom stretlo, dôležité vzťahové osoby, fotografie, obrázky, básne,
odtlačky častí tela – nohy, ruky, pery, vysvedčenia, ocenenia, dôležitá korešpondencia, teda
minulé a súčasné dôležité udalosti života. Fotografie tlačíme na špeciálnu fotolátku, s ktorou
sa dá ďalej pracovať, všívame ich do patchworku pod dohľadom šikovných lektoriek šitia.
Touto aktivitou môžeme úspešne pomáhať tam, kde slová nemôžu alebo nedokážu
pomenovať to, čo trápi detskú dušičku. Vznikajú nové pohľady rodičov a detí na seba
navzájom. Projekt je nápomocný vo vytváraní identity v rámci rodiny.
Okrem toho sme pracovali so solárnou fotolátkou, kde deti vytvárajú aktuálne obrázky
a odtlačky technikami, ktoré sú pre ne nové.
Tiež sa nám podarilo deťom zabezpečiť celodennú canisterapiu DC Havino. Deti mali
možnosť zažiť poučné divadlo so psíkmi, čítanie rozprávok, motorické hry, trénovanie
psíkov, športové hry a skvelé canisterapeutky, ktoré ich celým dňom sprevádzali.

Priestor v srdci - Malá Fatra 29.september - 1. október 2017
Počet zúčastnených detí:14
Členovia tímu:
Prvýkrát sme do projektov zaradili outdoorový pobyt určený pre teenagerov. Hlavnou
aktivitou bol pobyt v horách, konkrétne sme absolvovali prechod Malou Fatrou. Cieľom bolo
motivovať mladých ľudí k zmysluplnému využívaniu voľného času. Súčasne sa pobytom
v teréne učili mnohým zručnostiam - vedieť si pomôcť v komplikovanej situácií, pracovať
v tíme, držať spolu, byť trpezliví, vzájomne sa tolerovať, komunikovať a v nemalej miere si
rozširovať vnímanie sveta a vytvárať nové postoje voči nemu.

Sny o mori - Hotel Horal Morava 15. - 17. september 2017
Počet zúčastnených detí:10
Členovia tímu:4
Počas roka 2017 nám začali pribúdať rodiny z oblasti náhradnej osobnej starostlivosti.
Predovšetkým starí rodičia vychovávajúci svoje vnúčatá. Príbuzní sa v roli náhradného rodiča
často ocitajú z dôvodov ťaživých rodinných situácií. Mnohokrát je to náhle rozhodnutie a to
bez predchádzajúcej prípravy. Objavujú sa generačné rozdiely, pocity viny zo zlyhania,
strachu z opakovania predchádzajúcich chýb, obavy, čo bude ďalej, vyčerpanosť.
Práve preto sme sa rozhodli tento pobyt venovať práve tento cieľovej skupine. Realizoval sa
na slovensko-moravskom pomedzí vo Veľkých Karloviciach v hoteli Horal. Tri dni v peknom
prostredí boli plné relaxu, našich arteterapeutických aktivít, doplnené návštevou Valašského
múzea v Rožnove pod Radhoštem. Sprevádzali nás patróni OZ RaC, Janka a Tomáš Šebovci.

Vianoce v lete - kaštieľ Krasňany 25. - 27. august 2017
Počet zúčastnených dospelých:1
Počet zúčastnených detí:14
Členovia tímu:6
Pobyt bol určený pre deti mladšieho školského veku bez náhradných rodičov. Deti boli
sprevádzané lektormi, dobrovoľníkmi a našimi patrónmi Jankou a Tomášom Šebovcami.
Tieto dni sme strávili v Krasňanskom kaštieli. Dostali sme príležitosť naplno si vychutnávať
jeho atmosféru. Krásne počasie a veľká krásna záhrada nám tiež ponúkli priestor na mnoho
outdoorových aktivít.
Mnohými kreatívnymi aktivitami sme sa chystali na náš spoločný štedrý večer. Síce už v lete,
ale vlastnoručne vyrobenými ozdobami, vianočným stromčekom, chutným jedlom, či
skvelými dezertmi sme si vyčarili atmosféru vianočných sviatkov. Deti vyrábali mnoho
krásnych ozdôb, zdobili medovníčky, chystali sálu a stôl na štedrú večeru. Posilnili si svoju

tvorivosť a zručnosti, schopnosť spolupracovať, oceňovať, vyjadrovať svoj postoj, poznať
a prijať seba samého. Tiež sa s Jankou a Tomášom naučili pripraviť si chutné a zdravé
pochúťky.
Na štedrý deň sme sa dobovými kostýmami preniesli do starodávnych čias. Každý našiel
v sebe kúsok malej princeznej, či malého princa.

Sever na severe - deň ocenenia náhradných rodín, dňa 28. júna 2017
Počet zúčastnených dospelých :24 NRS a NOS
Počet zúčastnených detí:31
Členovia tímu:3
Cieľom tohto projektu je ocenenie každodennej lásky, trpezlivosti a tolerancie náhradných
rodín. Za to všetko si zaslúžia veľa pozornosti a odmeňovania. Preto im venujeme tento
špeciálny deň, počas ktorého chceme vyjadriť vďaku, ocenenie a našu podporu.
V roku 2017 sme boli v okolí Liptovského Mikuláša. Prvou zastávkou bola zoo Kontakt, kde
sme mali príležitosť byť zvieratkám tak blízko ako sa len dá. Možnosť vidieť z blízka leva, či
tigra, byť vo voliére s desiatkami papagájov, či veveričiek, vo výbehu s klokanmi, pohladkať
si mladého macka Kubka, či počuť hlboký „spev“ emu, si vychutnali nie len deti.
Keďže nás deň bol výnimočne horúci, všetci sa tešili na osvieženie, ktoré nás čakalo v
aquaparku Tatralandia. Počasie nám prialo a tak sme deň využili naplno každý podľa svojej
chuti. Plávali sme, vyšantili sa na tobogánoch, či relaxovali na slniečku. Stretli sme sa na

spoločnom chutnom obede v areáli Tatralandie. Tento deň okrem iného ponúka priestor na
opätovné stretnutia, zoznamovanie sa, rozhovory.
Projektu sa zúčastnilo .....detí, ....dospelých a ... lektorov a dobrovoľníkov.

Ukážme svetu Rozum a Cit
Napriek niekoľkým rokom fungovania OZ sme dostávali spätnú väzbu, že nás ľudia
nepoznajú a naša činnosť nie je verejnosti známa. Preto sme sa rozhodli ukázať svetu Rozum
a Cit. Prostredníctvom fotiek a výrobkov chceme prezentovať nielen našu činnosť a aktivity,
ale tiež emócie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našej práce. V spolupráci s fotografom sme
zostavili výstavu, ktorá bude putovať po niekoľkých miestach v Žiline.
Prvú časť projektu sme realizovali ku koncu roka 2017 v priestoroch galérie a reštaurácie
SOHO1 v Žiline. Jednalo sa o výstavu fotiek z akcií a aktivít OZ Rozum a Cit a výrobkov detí
a náhradných mám. Výstava bola otvorená 01.12.2017 a bola spojená s vernisážou
a vianočným večierkom.
Vianočný večierok sme si vychutnali v počte cca 60 pozvaných. Večierok začal
nezabudnuteľným predstavením dievčat z divadla Kapor na scéne - Snehulienka a sedem
trpaslíkov. Ďakujeme Miške Pastorkovej a Jarke Sýkorovej za perfektný zážitok pre deti aj
dospelých.
Rodiny si mohli so sebou odniesť vlastnoručne zdobené medovníčky, vyrobené ozdoby na
stromček, či plsteného vtáčika.
A ako sa na vianočnom večierku patrí, nechýbalo ani chutné občerstvenie.

20. výročie založenia

Nadáciu a Občianske združenie Rozum a Cit založili v roku 1997 manželia Juraj a Jaroslava
Málikovci. Pán Mgr. Juraj Málik je majiteľom firmy Poradca podnikateľa a Nadácia Rozum a Cit sídli v
budove firmy – PP Centrum v Žiline. Zároveň v Prahe sídli sesterská organizácia: Nadační fond a
Zapsaný spolek Rozum a Cit.
Poslaním Nadácie Rozum a Cit je finančne podporovať náhradné rodiny. Patrónkou Nadácie Rozum a Cit je už vyše
desaťročie skvelá herečka, veľkorysá a priateľská - Zuzana Kronerová.Poslaním Občianskeho združenia je rodinám
skvalitňovať život prostredníctvom sociálneho, psychologického a právneho poradenstva , sprevádzaním,
odľahčením, vzdelávaním a podpornými terapiami. Nad Občianskym združením Rozum a Cit prebrali patronát
vychovávatelia všetkých detí, herci súkromného divadla Maškrta –Janka a Tomáš Šebovci.

Spoločne pod značkou Rozum a Cit cieľavedomo podporujeme náhradné rodiny, ktoré sú pre mnohé
opustené, týrané, zanedbávané, postihnuté deti z inštitúcií jedinou možnosťou, ako získať vlastnú
rodinu. To im žiadny ústavný pobyt neposkytne.Našim cieľom je, aby sa deťom skvalitnil život v
náhradných rodinách a pomohli sme im vytvoriť skutočný domov, lebo len tak majú šancu prežiť
naplnený život uprostred blízkych ľudí a vytvárať zdravé vzťahy.Vždy sa pokúšame rodiny veľkolepo
podporiť , či oceniť v ich snažení a rozhodnutiach.
Oslava 20. výročia existencie Rozumu a Citu bola fúziou spolupráce firmy PP Centrum a Rozumu
a Citu. Pripadla na horúcu letnú sobotu na Jána a boli sme pripravení uvítať oveľa viacej ľudí! Akciu
našlo cca 250 ľudí tak, aby sa zabavili deti, ale aj dospelí. Rodiny prišli podporiť a oceniť tváre
Rozumu a Citu – Janka a Tomáš Šebovci- súkromné divadlo Maškrta, a zavítala ku nám po rokoch
pani Zuzana Kronerová.Chceli sme priblížiť našim spriateleným organizáciam a verejnosti náš spôsob
práce v rodinách a na víkendových pobytoch.Okrem využívania kreativity na terapeutické účely
ponúkame rodinám odľahčenie, sprevádzanie, poradenstvo – sociálne, psychologické a právne. Bolo
možné tvoriť na mnoho spôsobov – vytvárať dielka z hliny v novej keramickej dielni, plsťovať z vlny
rôzne postavičky, s dolnokubínskymi pestúnkami sa vyrábali motivačné fimo lyžičky, naša externá
kolegyňa – patchworkárka Dagmar Méresová tvorila so záujemkyňami patchworkové miniatúry ,
kolegynky z PP Centra Martina Švandová a Mirka Hubocká sa venovali maľovaniu na tvár , Maťkin
syn Maťko spletal rôzne náramky , kto mal chuť si precvičiť svoje zmysly, mal môžnosť na chodníku
zmyslov.Dievčatá z Detského centra Havino zo Žiliny prišli so svojimi psími terapeutmi .Blanka
Puškárová tancovala so ženami Tance univerzálneho mieru. Každý príchodzí sa v reštaurácií SOHO1
mohol občerstviť a zdieľať so psychológmi – našimi externými kolegami - Michalom a Lukášom .
Našou odmenou nám boli pozitívne spätné väzby od rodín a spolupracujúcich organizácií , čo nás
utvrdilo v zmysluplnosti nášho zámeru skvalitňovať každodenný život náhradným rodinám.

Finančný súhrn za rok 2017

Príjmy OZ Rozum a Cit
Príjmy od nadácie J&T
66.845,00 eur
Príjmy od Poradcu podnikateľa
14.082,72 eur
Príjmy od mesta Dolný Kubín
820,00 eur
Príjmy od nadácie RaC
2.500,00 eur
Úroky
0,00 eur
SPOLU
84.247,72 eur
Výdavky nadácie
Ochrana a zhodnotenie majetku OZ RaC
0
Propagácia verejnoprospešného účelu OZ RaC
0
Prevádzka OZ RaC : poštovné
30,65 eur
Prevádzka OZ RaC : PHM
728,79 eur
Odmena za výkon funkcie predsedu OZ
0
Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu0
cestovné výdavky
Mzdové náklady
38.904,42 eur
Mandátne zmluvy
17.657,78 eur
Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou OZ Rozum a Cit
Dary – finančná podpora
0
Akcie, služby pre náhradné rodiny
26.116,01 eur
Audit, ekonomické služby, ostatné služby
0
Iné náklady – bankové poplatky
107,54 eur
Daň z príjmu z úrokov
0
SPOLU
83.545,19 eur

Patróni občianskeho združenia:
Mgr.Art. Janka Šebová a Mgr.Art. Tomáš Šebo

Zakladateľ:
Mgr. Jaroslava Máliková
Mgr. Juraj Málik

Štatutárna zástupkyňa OZ RaC:
Janka Peluchová

Sídlo:
Občainske združenie Rozum a Cit
M: Rázusa 23/A
010 01 Žilina

a-mail: kozinkovaozumacit.sk
mobil: +421/905510429
web: www.rozumacit.sk
číslo účtu: 2927886395/1100 Tatrabanka a.s.
IČO: 37902849

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:

