Občianske združenie Rozum a Cit
Výročná správa 2016

V apríli 2017 oslávila organizácia Rozum a Cit 20. výročie svojej existencie, a teda 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. My počúvame rodičov a ich
deti , a za pochodu prispôsobujeme služby ich potrebám.Učili sme sa navzájom.Počas týchto rokov
sme vybudovali 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 nás naďaľej utvrdzuje, že stará múdrosť od Nisargadattu je to, čo dáva
zmysel všetkým zúčastneným.
„Robte to, v čo veríte,
a verte v to, čo robíte,
všetko ostatné
je iba strata času a energie.“

Občianske združenie Rozum a Cit je nezisková organizácia, ktorá už piaty 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
Predsedníctvo Občianského združenia Rozum a Cit
Mgr. Jaroslava Máliková
Mgr. Juraj Málik
Janka Peluchová
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.“

Svoje ciele sme v roku 2016 napĺňali nasledovnými projektami a aktivitami:

„ Odľahčenie“
Počet zúčastnených detí : 40
Počet zúčastnených dospelých: 19
Členovia tímu : 7

V roku 2016 sa teda do projektu „Odľahčenie“ zapojilo celkovo 12 rodín, v ktorých naši
„odľahčovatelia“ pracovali so 40 deťmi. Rodiny, ktoré využili túto pomoc, sú zo Žiliny, Skalitého,
Martina, Vrútok, Ružomberka, Zakamenného, Hubovej a Skalitého. O službu odľahčenia majú záujem
nielen náhradní rodičia, ale aj deti, s ktorými pracujeme. O službu je veľký záujem, náhradní rodičia
potrebujú pomoc, oddych, zastávku v rýchlom behu životom. S dospelými kamarátmi majú výborné
vzťahy, a dokážu svojim prístupom pozitívne zasiahnuť do ich života.Dávajú deťom a mládeži iný
pohľad na neho samého, na školu, na vzory, na trávenie voľného času. Často sa našim kolegom
zdôveria s trápeniami, radosťami, ktoré svojim pestúnom z rôznych dôvodov povedať nedokážu.

„Odborné poradenstvo a sprevádzanie v náhradných rodinách“ – počas
celého roka na vyžiadanie a podľa potreby.
Niektoré rodiny, ktoré naďalej potrebovali našu pomoc, ostali v projekte.
V roku 2016 sme sprevádzali 9 rodín žilinského kraja.
Odborné poradenstvo bolo poskytnuté cca 60 ľuďom v 32-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 : 11
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
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„ ktorý sa
uskutočnil v horskom hoteli Severka v Zákopčí v termínoch 27. - 29.
05.2016. a 21.-23.10.2016.
Počet zúčastnených detí : 25
Počet zúčastnených dospelých: 1 4 NRS a NOS
Členovia tímu : 8

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
s lektorkou Dagmar Méresovou a Ivkou Melicherovou. Podarilo sa nám poskytnúť deťom celodennú
canisterapiu s OZ Detské centrum Havino, 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
/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 11.-13.11.2016 na chate Kamilka v Oščadnici.
Počet zúčastnených detí : 12
Počet zúčastnených dospelých: 7 NRS
Členovia tímu : 6

Víkendový pobyt s názvom „Hlinené dialógy “ sa niesol rovnako v mene dotyku, s fokusom na zmysel
hmat. Pobytu sa zúčastnilo 6 rodín , ktoré pod vedením skúsenej psychologičky- arteterapeutky
Mgr. Ivanky Senkovej a terapeutky Mgr. Danky Kozinkovej , koordinátorky podpory rodín Naďky
Janušovej a dobrovoľníčiek Mišky Šimlíkovej a Miroslavy Hubockej 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 / , hnietením cesta a pečením chleba či voňavých
perníčkov . . 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.

„Sever na severe“ - deň ocenenia náhradných rodín 01.07.2016
v Ružomberku .
Počet zúčastnených detí : 35
Počet zúčastnených dospelých: 21 NR a NOS
Členovia tímu : 3

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 2016 sme úplne zmenili destináciu, a ostali sme na severe Slovenska.Uvítalo nás mesto
Ružomberok, kde sme začali deň v Galérií Ľudovíta Fullu.Dvojhodinový kultúrno - vzdelávací
program so skvelými lektorkami nás previedol umením a galériou, vlastným bytom maliara, bol to pre
mnohých vnímavých hlboký zážitok, a zdalo sa, že aj mládež spolupracovala, a rada. Kým sme
obdivovali, hľadali súvislosti a rozjímali v umelcovej svätyni, vonku sa vypršalo a my sme pokračovali
ku talianskemu obedu do pizzérie Bella. Spoluorganizátorkou bola Ivka Melicherová, majiteľka
pizzérie, kde verím, chutila typická talianska kombinácia jedál. Po jedle, oddychu a kávičke sme sa
presunuli na trojhodinové kúpanie do Aquaparku Lúčky.Deti sa vybláznili, nadviazali staro – nové
priateľstvá, rodičia zdieľali a oddychovali. A presne toto sme chceli!Kávička, dobroty a zmrzlina
rozmaznala brušká. Cieľ projektu sa naplnil do poslednej litery, dokonca sme sa podvečer stihli
niektorí pozrieť na povestné Lúčanské vodopády.Nádhera! Krásny deň sa chýlil ku koncu, ale
s dobrým pocitom a naplnenou dušou.Projektu sa zúčastnilo 35 detí, 21 dospelých a 3 lektori
a dobrovoľníci . Rodiny sa videli, počuli a mnohé sa stihli spriateliť, alebo oživiť vzťahy.

„Čičmanské dobrodružstvo v kuchyni“ – sa konalo 16.-18.09.2016 na chalupe
Brundzovce v Čičmanoch.
Počet zúčastnených detí : 12
Počet zúčastnených dospelých: 2 NRS a NOS
Členovia tímu : 4

V septembri sme sa znova vrátili do chymárnej dediny Čičmany, na pobyt bez pestúnov s hercami
manželmi Šebovcami , terapeutkou Mgr. Dankou Kozinkovou , sociálnou pracovníčkou Mgr. Jankou
Hrnkovou a troma dobrovoľníkmi pre skupinu detí mladšieho školského veku. 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...Maškrtníci ako profesionálni herci pracujú s dramatizáciou, divadelnou rolou,rolovými
archetypmi , katarziou , pri svojej práci používajú bábky , masky, prevleky, maľovátka, písaný text,
tvorenie jedla prvky muzikoterapie a arteterapie.Toto 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. Deti bez
pestúnov a dozoru starých mám sa uvoľnili, zdieľali, tvorili .Začali sme zoznamovaním a vytvorením
skupinovej dynamiky. Varili sme si spoločne zeleninové aj raw /nepečené/ jesenné jedlá, aby sme
deti zoznámili so zdravšími druhmi jedla, vyrábali sme pesto a iné dobroty , pričom spoločné
stravovanie okolo veľkého stola je zakaždým veľkým zážitkom pre nás všetkých.Tvorili sme venčeky
do vláskov pre dievčatá, chlapci z jesenných prírodnín vytvorili škriatkov, ale aj totemy, takže vznikli
nádherné originálne kúsky.Materiál na tieto pekné výtvory sme zozbierali naokolo, pretože počasie
nám neprialo. V nedeľu sme stihli maľovanie peračníkov, taštičiek na stravenky, nákupných tašiek
pomocou šablón a vlastnej fantázie.Pomedzi aktivity sme si sami pripravovali desiatu a olovrant pod
vedením Janky a šikovných malých maškrtníčok.Víkend bol po okraj naplnený nádhernými aktivitami
pod vedením nášho veselého tímu.Zažili sme aj malú súkromnú dojemnú omšu šesťročného Rudka
z Martina.
Deti predškolského veku sú tvárne, nápomocné a relatívne s malými problémami.Bolo to príjemné
prelýnanie , tvorenie a čas strávený s nimi.

Arteteterapeutický pobyt s prvkami dramaterapie „ Malé leto “
konaný v dňoch 13.-16.08.2016 na chalupe Brundzovce v Čičmanoch.
Počet zúčastnených detí : 13
Počet zúčastnených do spelých: 0
Členovia tímu : 7

Počas štyroch dní sa tímu / Mgr.art.Janka Šebová , Mgr. art Tomáš Šebo , Mgr.Janka Hrnková
a Mgr. Danka Kozinková , Janka Látková a Mgr. Miriam Hubocká/ podarilo zaujať mladých ľudí
arteterapeutickými a tvorivými aktivitami na indiánsku tému, ale s moderným kontextom.Keďže život
Čičmancov bol v minulosti v mnohom podobný ako život Indiánov , mali sme teda styčné body. Naše
aktivity sa prelýnali životnou filozofiou Indiánov, láskou a úctou ku prírode, jedlom, ktoré varili a jedli,
za ktoré ďakovali , hry, ktoré hrali ,sny, ktoré snívali, smrť, na ktorú neverili , polodrahokamy, ktorými
sa liečili.Tím mal vďaka svojej rôznorodosti čas aj na individuálnu prácu s mládežou. Arteterapia má
potenciál liečiť zranené emócie , redukuje tenziu , rozvíja empatiu, kreativitu a fantáziu , rozvíja
sebadôveru , dokáže odblokovať komunikačný kanál, ale aj vytvára pocit zodpovednosti .
Cieľom letného arteterapeutického pobytu Malé leto bolo porozumenie problémov v správaní
dieťaťa alebo porúch správania , alebo zmiernenie jeho neprispôsobivosti voči náhradným rodičom,
či okoliu vôbec. Ďalej rozvoj sociálnych zručností a zvýšenie sociálnej interakcie.Pripravenými
tvorivými aktivitami , rolovými hrami či psychologickými hrami sme cielene riešili problémy, ktoré
mládež má. 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.Sú dôsledkom ich doteraz prežitého a sumár ich
životných skúseností Ich spätné väzby sú veľmi pozitívne, a sú našou motiváciou.
Počas 4 letných dní v Čičmanoch sme sa stretli s mládežou , ktorá bola vo veku 13 - 17 rokov,
v období dospievania, niektorí prežívali svoju dlhodobú krízu identity, a dávali to okoliu
pocítiť.Pracovali sme na skupinách, ktoré potrebovali byť terapeutické. 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,v
skupinách sme odkrývali vzájomné konflikty a nepríjemnosti. Tvorili sme krásne indiánske kapsičky na
polodrahokamy , šperky z kože , farbili sme látku – batikovali krásne kúsky, vyrobili sme si lapače
zlých snov, navštívili sme Osadu Dallas vo Fačkove a jazdili na koňoch, hovorili sme o závislostiach,
alternatívnej liečbe, hľadaní Boha a zmyslu života, venovali sme sa bylinkám v kuchyni, spoločnému
vareniu a stolovaniu.Spolu sme sa nechali inšpirovať jednoduchou indiánskou kuchyňou a piekli sme,
či varili spoločne špeciality ku desiate a olovrantu.Mladí nedostali šancu na nudu, sa mali šancu
rozvíjať a realizovať , boli chválení a podporovaní celú dobu Malého leta.

Finančný súhrn za rok 2016

Príjmy OZ Rozum a Cit
Príjmy od nadácie J&T
29.338,04 eur
Príjmy od Poradcu podnikateľa
18.710,35 eur
Príjmy od mesta Dolný Kubín
1.000,00 eur
Príjmy na projekty 2017
33.600,00 eur
Úroky
0,00 eur
SPOLU
82.648,39 eur
Výdavky nadácie
Ochrana a zhodnotenie majetku OZ RaC
0
Propagácia verejnoprospešného účelu OZ RaC
0
Prevádzka OZ RaC : poštovné
15,80 eur
Prevádzka OZ RaC : PHL
501,41 eur
Odmena za výkon funkcie predsedu OZ
0
Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu0
cestovné výdavky
Mzdové náklady
14.716,84 eur
Mandátne zmluvy
14.020,00 eur
Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou OZ Rozum a Cit
Dary – finančná podpora
0,00 eur
Akcie, služby pre náhradné rodiny
19.710,02 eur
Audit, ekonomické služby, ostatné služby
0
Iné náklady – bankové poplatky
84,00 eur
Daň z príjmu z úrokov
0,32 eur
SPOLU
49.048,39 eur

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

Sídlo:
Občianske združenie Rozum a Cit
M.Rázusa 23/A
01001 Žilina

e-mail:

kozinkova@rozumacit.sk

mobil:

+421/905510429

web:
www.rozumacit.sk
číslo účtu: 2927886395/1100 Tatrabanka a.s.
IČO:
37902849

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

