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„Nem ôžeš zmeniť sve t,
ale mmôžeš
ôžeš zmeniť celý sve t
jednému človeku.”
Paul Shane Spear

Náš cieľ
Vytvárame (ne)obyčajné priateľstvá medzi
dospelými dobrovoľníkmi a deťmi, ktoré
nevyrastajú vo svojich rodinách.

BUDDY
príbeh
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VÍZIA
Aby každé dieťa, ktoré nevyrastá vo svojej
rodine, malo aspoň jednu osobu, ktorej dôveruje
a viedlo samostatný a dôstojný život.

V roku 2006 si Ladislav Kossár kúpil
korálky za tisíc korún od detí z detského
domova.

MISIA
Išiel do detského domova a opýtal sa:

Hľadáme, školíme a staráme sa o dobrovoľníkov,
aby boli pripravení podporovať deti, ktoré nevyrastajú vo svojich rodinách.

„ A ko v á m m ôžeme pomôcť?“
Odpoveď bola jednoduchá:

č as mi mo d e ts ké h o d omova.
omova
o

„Vy rasta
rastalili ssme
me v láskavej
l áskavej ro
roddiine
ne,, do
d osstali
tali sme vvzzddelani
el an iee a poc
po cho
hopipi llii sm
sme,e, že v ži vo te
to ninikto
kto nedá sám. Preto
Pret o si my slíme,
slí me, že každé di eťa
eť a by malo mať ni eko
e kohhoo,, kto
kt o mu
po môže
pom
ôže ná
nájjsť
sť svo je
j e mi est
estoo v živote
ži vo te.“. “

eh BUDDY.
Takto sa začal príbeh
Ladislav Kossár, zakladateľ & Lucia Kossárová, spoluzakladateľka
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"M ô j BUDDY jee IT čká
č á r,r
JE sup er a je m údry.
údry
C hodí zaa m nou
Chodí
ou a j ke
kebyby
nemm us el."
Majko (13)
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BUDDY
rovnica
BUDDY je o vzťahu, ktorý lieči a učí deti
opäť dôverovať. Keď deti trávia spoločne
s dobrovoľníkom svoj voľný čas, dokážu
si vytvoriť dôverný vzťah a zároveň
získajú oporu pri svojom ďalšom životnom rozvoji.
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PROBLÉM
Takmer 5000 detí na Slovensku
vensku nevyrastá v rodinách, ale v Centrách pre
e deti a rodiny (ďalej len
centrum alebo CDR). Ústavná
tavná starostlivosť im však
nedokáže dať to, čo potrebujú
ebujú najviac - blízky vzťah
s dospelým, ktorý by sa im nezištne venoval.
Po odchode z centra tak často žijú na okraji
a
spoločnosti.

RIEŠENIE
BUDDY hľadá, vyberá a spája dobrovoľníkov s deťmi z CDR. Dobrovoľníci sa
a stále vzdelávajú a deťom
na spoločných stretnutiach
ach venujú to najvzácnejšie,
svoj čas. Postupne vzniká
ká zdravý, dôverný a dlhodobý vzťah.
Tento vzťah poskytuje základ pre napĺňanie
individuálnych potrieb detí a oporu pri hľadaní
ich miesta v spoločnosti.i.

„Ak sa rodina nedokáže postarať
o deti, majú právo na zvláštnu
ochranu.“
Dohovor o právach dieťaťa, článok 20: „Ochrana detí bez rodiny“

12 CDR

centrum pre deti a rodinu

BUDDY
program
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BUDDY je programom, v ktorom 13-členný
expertný tím mení ﬁnančné dary od darcov na nezištné vzťahy. Deti sa stretávajú
s dobrovoľníkmi, ktorí im venujú svoj čas
bez nároku na odmenu. Spoločne vytvárajú vzťahy, ktoré sú kľúčové pre úspešné
zaradenie detí do spoločnosti.

94 DETÍ

99 DOBROVOĽNÍKOV*
DOBROVOĽNÍKOV
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k
koordinátorka

kkoordinátorka

ZAKLADATELIA, PROGRA
PROGRAM, MANAŽMENT, FINANCIE, MARKETING, PRÁVO, ODBORNÝ GARANT

podporovatelia

koordinátorka

4 KOORDINÁTORKY
KOORDINÁTORKY**

9 PODPORNÝ TÍM

150 PODPOROVATEĽOV
individuálni, korporátni, nadační

* V roku 2019 sme mali okrem klasických BUDDY dobrovoľníkov aj doučovacích a podporných dobrovoľníkov.
Na každého BUDDY dobrovoľníka pripadá jedno dieťa
** Na jednu koordinátorku pripadá cca 20 dvojíc

História
Hľadáme riešenia, aby raz každé dieťa, ktoré vyrastá mimo svojej rodiny, malo aspoň
jedného dospelého kamaráta, ktorému
môže plne dôverovať.

2006

Vôľaa ppoommôôcť
Vôľ
cť deťo
de ťomm
 kúpa korálok
 BUDDY program začal ako letný tábor
4 živly
 založenie občianskeho združenia
 dobrovoľnícky tím

Rozvoj zruč nost í detí
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0

 od založenia ubehlo 8 rokov a my sme
pochopili potrebu a silu individuálneho
prístupu
 vzťahová väzba sa dostáva do popredia
 organizácia prestáva pracovať priamo
s deťmi a nadväzuje odbornú spoluprácu
s dobrovoľníkmi ako kľúčovým nástrojom
zmeny
 organicky vznikajú prvé BUDDY dvojice
 3 pracovníci

2010

 vzdelávanie zamerané na zručnosti detí,
príprava na samostatnosť (doučovanie, IT,
ﬁnancie, práca, komunikácia)
 dlhodobé víkendové zážitkové vzdelávanie
v oblasti životných zručností
 prvé ﬁremné spolupráce
 prvý zamestnanec
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 stredobodom programu je vytváranie dvojíc,
výber, vzdelávanie a podpora dobrovoľníkov
koordinátorkami (psychológmi)
 profesionalizácia organizácie
 zameriavame sa na meranie kvality a dopadu
programu
 naštartovanie stratégie udržateľnosti
 10 pracovníkov

2018

st a bilizá c ia a p ríprava na ras t
 posilnenie tímu a udržiavanie kvality programu
 zavedenie novej smernice o ochrane a bezpečnosti detí
 prvá lokálna náborová kampaň
 deﬁnícia stratégie získavania zdrojov a marketingu
 13 pracovníkov

Čo deťom
chýba?
Deti majú
j naplnené
p
základné potreby…
potreby

… chýba
ý im však individuálna pozornosť

V Centrách pre deti a rodiny je
o deti po materiálnej stránke
postarané.

Každé dieťa má jedinečné sociálne a emocionálne potreby, ktoré často ostávajú
nenaplnené.

čas,
PRIATEĽSTVO,
DÔVERA,
LÁSKA

Aj tí najstarostlivejší zamestnanci
centier sú za starostlivosť o deti
platení. Každé dieťa si však zaslúži
pozornosť a vzťah, ktorý je priateľský a nezištný.

ZDRAVÉ
SOCIÁLNE
ZÁZEMIE

Sociálna sieť detí vyrastajúcich
v centrách zriedka siaha mimo inštitúciu. Ich pohľad na svet je preto
často skreslený. Deťom chýbajú
zdravé rodinné vzory a reálny
kontakt s vonkajším prostredím,
kde by boli zodpovedné samé
za seba.

strava
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lekárska
starostlivosť

STAROSTLIVOSŤ
V KOLEKTÍVe

VEDENIE
A MENTORSTVO

Deti potrebujú skutočné vzory,
ku ktorým môžu vzhliadať a učiť
sa od nich. Dôsledne vyberáme
zrelých, dospelých ľudí s dobre
nastavenými hodnotami, ktorí sú
im skutočnou oporou a venujú im
to najcennejšie – svoj čas. Iba pár
hodín týždenne totiž dokáže pozitívne zmeniť osud dieťaťa na
celý život.

INDIVIDUÁLNA
PODPORA

Každé dieťa je iné. Iba cielená individuálna starostlivosť môže riešiť
hlboko zakorenené traumy a rozvíjať potenciál každého dieťaťa.

Naše miesto
v systéme

TRNAVA

PIEŠŤANY
PEČEŇADY

ROHOŽNÍK

BUDDY program poskytuje podporu deťom,
ktoré nemôžu vyrastať vo svojich rodinách.
Dopĺňame existujúci štátny systém, ktorý
s rastúcim vekom dieťaťa vynakladá viac peňazí na jeho starostlivosť a začlenenie do spoločnosti.

V našom programe pracujeme na tom, aby
sa deti po odchode z Centier pre deti a rodiny stali čo najľahšie a najrýchlejšie plnohodnotnými členmi našej spoločnosti.
Naším spoločným prianím však pritom ostáva,
aby žiadne dieťa nemuselo vyrastať v CDR.

MALACKY

N
NOVÁ
SPOLUPRÁCA
V TRENČÍNE

BRATISLAVA
3 CDR
BERNOLÁKOVO
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KOLÁROVO

NITRA

Centrum pre deti a rodiny (do 100)
CDR, v ktorom je dieťa a má BUDDY dobrovoľníka (11)

Dôvera

Adopcia a pestúnska
starostlivosť
Nachádzanie náhradných
rodín pre deti z nefunkčných rodín

Začlenenie
Riešenie nezamestnanosti,
bezdomovectva, poskytovania sociálnych dávok

Nová spolupráca, deti z CDR Trenčín zapojíme do programu v roku 2020

BUDDY
na Slovensku

Prevencia
Opatrenia, ktoré
predchádzajú rozpadu
rodiny

BUDDY umožnuje znížiť
náklady na začlenenie

blému
iešenie pro
Náklady štátu na r

0

5

10

12

15

Náhradná starostlivosť:
Deti žijú v Centrách pre deti a rodiny v kolektíve alebo v profesionálnej
ej rodine

18

20

26

VEK
DIEŤAŤA

BUDDY postupne rozširujeme do nových rej deti svojho
j
giónov a miest. Dnes už majú
dobrovoľníka v deviatich mestách v troch
krajoch – v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom. Podarilo sa nám uzatvoriť spoluprácu s novým Centrom pre deti a rodiny
v Trenčíne, ktorého deti zapojíme do programu v roku 2020.
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BUDDY
hodnoty
Hodnoty, ktoré zdieľame, sú našou oporou
pri napĺňaní našej vízie samostatnej budúcnosti detí z Centier pre deti a rodiny.

V

BEZPEČNOSŤ
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Kľúčová pre dlhodobý
pozitívny vplyv na
a deti
a spoločnosť

Každý potrebuje
pocit bezpečia

D

MÚ R O S Ť
Pracujeme odborne
a citlivo zároveň

BUDDY
stojí na
vedeckých
základoch
BUDDY sme začínali ako dobrovoľnícku
aktivitu založenú na hodnotách priateľstva
a dôvery. Opierame sa však aj o vedecké
poznatky z teórie vzťahovej väzby, ktorá
je celosvetovo uznávaným konceptom diagnostiky a liečby traumatizovaných detí
vyrastajúcich v nefungujúcich rodinách.

ÚSMEV
S radosťou budujeme
súdržné komunity

DÔVERA
Bez dôvery nie je
možná spolupráca

„Vzťahy sú rozhodujúcim
zdravie, štastie
faktorom pre
p zdravie
úspech.““
a úspech
75 rokov trvajúca štúdia Harvardskej univerzity

„Počas života si vytvárame niekoľko vzťahových väzieb, pričom každá z nich má svoj význam. No najdôležitejšia je prvá väzba, ktorú
zvyčajne buduje matka a dieťa ňou získava
pocit bezpečia. Ak sa ako bábätko cítime bezpečne, v dospelosti máme vybudovaný vnútorný pocit istoty. Podľa teórie vzťahovej väzby tak každé dieťa potrebuje byť plne prijaté
už na začiatku svojho života. Väčšina detí z centier takýto pocit nemá. Je pre ne dôležité, aby
stretli niekoho, pri kom sa cítia bezpečne a kto
ich naučí dôverovať. Ak takéhoto človeka nestretnú, nesú si detské zranenia do dospelosti
a majú problémy nadviazať blízke vzťahy, či
prekonávať bežné životné prekážky.“

Zdroj: adultdevelopmentstudy.org

Mgr. Zuzana Zimová
odborná garantka programu BUDDY
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Som veľm i ra da ,
že som súč
s úč a sť ou
ou
t vvojho
o jho žživot
ivot a .

HANKA
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buddy dieťa

marta
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pa rt n erst vo
s Cdr

nnábor
á bor
do brovoľní kov
dobrovoľníkov

1.

2.

3.

v ý b er

BUDDY
metóda

20

BUDDY
pyramída

pri r a den i e

V šesťstupňovom komplexnom procese
BUDDY dôsledne vyberáme dobrovoľníkov, ktorí si dokážu s deťmi z Centier pre
deti a rodiny vytvoriť dlhodobé priateľstvá.
1. Naším dlhodobým partnerom sú Centrá pre
deti a rodiny. Po nábore dobrovoľníkov robí
náš tím psychologičiek ich dôsledný výber.

2. Výber je hĺbkou a komplexnosťou podobný výberu adoptívneho rodiča. K deťom sa tak dostanú dospelí so správne nastavenými hodnotami.
Nechýba psychodiagnostika, či výpis z registra
trestov.

3. Ak dobrovoľník prejde náročným výberom,
nasledujú stretnutia. Najskôr sa koordinátorka
stretne individuálne s dieťaťom aj dobrovoľníkom. Potom nasleduje spoločné prepájacie

44.

v z del ávan ie

66.

sa m ostatn osť

Našim poslaním je vybudovať dlhodobý
vzťah založený na bezpečí a dôvere.
Je to vzťah, ktorý dieťa pozitívne nasmeruje na jeho ceste k samostatnosti.
MLADÝ DOSPELÝ

stretnutie dieťaťa a dobrovoľníka za účasti
koordinátorky a zamestnancov CDR.
Vytvárame vždy dvojice rovnakého pohlavia.
Do programu štandardne zapájame deti od
12 rokov, pričom dobrovoľník by mal byť
minimálne o 10 rokov starší od dieťaťa.

sa m ostatnosť
ostatn osť

Dô v ern é ppririaateĽs
Dôverné
t eĽ stv
tvoo s BBUDDY
UD DY
dobrovoľníko
dobrov
oľ n íko m pom
po môž
ô žee di eŤ
eŤaŤu
a Ťu
p o op
opust
ust en
e níí CDR
CD R zzaaČaŤ
Č a Ť pplno
l no ho
hodn
dnoottný
ný
a ssaa mmost
ost atný
a tn ý žžii vo
vott..
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4. Aby dobrovoľníci čo najlepšie deťom porozumeli, prechádzajú školeniami ako napríklad
Vzťahová väzba, Systém sociálno-právnej
ochrany, Bezpečnosť a ochrana dieťaťa,
Efektívna komunikácia s dieťaťom.
Naše koordinátorky taktiež dobrovoľníkov
neustále podporujú a sledujú. Cieľom je podpora budovania vzťahu, overenie bezpečnosti
a kvality vzťahu, podpora pri riešení náročnejších situácií a rozvoj dieťaťa prostredníctvom
nástroja Hviezda.

5. Výsledkom celého procesu je samostatný vzťah
medzi dieťaťom a dobrovoľníkom, ktorý je založený na dôvere a priateľstve.

zručnost
zručn
ost i

v z ťa h

K až
a ždý
dý dô
dôverný
verný
vzŤ aahh je za
zalložený
ožený
na p oc it e
bezppeČia
bez
eČ ia .

d ôv er
dôv
era

b e zzpečn
p ečn osť

6. Čím je BUDDY vzťah dlhodobejší a kvalitnejší,
tým menej potrebuje podporu našich koordinátoriek. Tie tak môžu pomáhať prekonávať
prekážky novým, či kratšie trvajúcim vzťahom.

DIEŤA

Dô vern ý a bezpe
Dôverný
bez peČný
Čn ý
vz Ťah
vzŤ
ah je zá
z áklado
kl a domm
na ďa
ďalš
l šíí ro
r ozvoj
z vo j
di eŤaŤa.
die
Ťa Ť a.

Bezpečie
a ochrana
dieťaťa
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V BUDDY programe nám záleží na tom,
aby sme budovali bezpečné vzťahy.
Preto je pre nás bezpečie dieťaťa vždy
na prvom mieste.

JJasné
asné pravidlá
pravidl á a proc
proceessyy pr
pree BBUU DDY pr
prog
ogrraamm
Pravide lné hodn
hodnote
otennieie vzťahu
v zťa hu od
o d detí
de tí,,
dobrovoľníkov
dobrovoľn
íkov a CCDR
DR

Naše koordin
koordinátorky
átorky po
podpor
dporuu j ú a mmoonitor
ni tor u jjúú
každý jede
je de n vzťah

Vstupné
Vstu
pn é šškole
k ol enniaia dobrovoľní
d obro vo ľníkk ov
Náš tím odborníkov nastavuje všetky procesy tak,
aby nenastal ani jeden prípad úmyselného alebo
neúmyselného narušenia bezpečia dieťaťa.
V roku 2019 sme preto vytvorili a zaviedli novú
smernicu o ochrane a bezpečnosti dieťaťa.

še sťstupňový
šesťstu
pň ov ý výbe r dobr
dobroovvoľ
oľníníkk ov
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…na ceste
k samostatnosti

d o ž i vo ta
U B Y T O V A N IE
p e n i az e a n ájo
jo m

Každý cíp Hviezdy predstavuje jednu kľúčovú životnú oblasť. Na začiatku vzniknutého
problému dieťa zvyčajne nevidí východisko.
Keďže však má s dobrovoľníkom vybudovaný už dôverný a bezpečný vzťah, vie od neho
prijať pomoc pri riešení svojho problému.
Spoločne sa pokúsia nájsť možnosti, ako
prekonať zložitú životnú situáciu.
Dieťa tak zvládne svoj problém vyriešiť
a vie, že dobrovoľníka môže kedykoľvek
požiadať o prípadnú pomoc.

RO Z HO D NU
ROZ
N U TI A
A SPR ÁVAN I E

AK O S A CÍTII TTEE

24

Rozvoj
dieťaťa …

Z D R AVI E

2

1

Z As e kn u t i e

Jankova cesta
k samostatnému bývaniu
neprijímam pomo
pomoc.

pri jat i e po m o ci
Hrozí mi vysťahovanie, žijem
v asistovanom bývaní, v nevhodnom prostredí alebo som bezdomovec. Spolupracujem, ale nie
som iniciatívny.

sa m ostatnosť
ostatn osť
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4

* The Outcomes Star ™

3
Po vytvorení dôverného vzťahu môže
dobrovoľník začať pomáhať napĺňať individuálne potreby a ciele dieťaťa v rôznych
oblastiach života. Či už ide o dobré výsledky
v škole, nájdenie si práce, či prvého vlastného bývania. Od roku 2018 preto využívame licencovaný nástroj Hviezda*, ktorý
pomáha zaznamenávať pokroky dieťaťa
a usmerňovať ho na jeho ceste k plnohodnotnému životu.

5

s k úša n i e
skúša
Mám s pomocou kde bývať a nehrozí mi vysťahovanie. Robím
kroky, aby som žil samostatne,
ale som len na začiatku.

Žijem samostatne a dokážem
sa o seba postarať bez pomoci.
Keď je treba, viem, ako získať
pomoc.

z isťova n i e čo f u n gu j e
Mám stabilné bývanie, alebo som
oň požiadal. Snažím sa o seba
postarať, ale potrebujem čiastočnú pomoc s nájomnou zmluvou,
bývaním s ľudmi, či inými problémami.

“Hv i ezda je s uper, llebo
“Hviezda
ebo dá
dáva
va
ddoo súvi
súv isl
s loost
s tii dôlež
dô l ežii té oobla
blassttii
zo žživo
iv ottaa a zn
z náz
á zorn
o rní,í, ako
ak o jedna
jed n a
oblaa sť ov
obl
o vplyvňuje
pl yv ň uje druhú.”
dr uhú .”
Mirka (42)
BUDDY dobrovoľníčka

Kto je BUDDY
dobrovoľník?

26
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Dobrovoľník je zrelý, dospelý človek, ktorý
prijíma dieťa také, aké v skutočnosti je.
Pravidelne sa s ním každý týždeň stretáva
mimo centra a dáva mu to najvzácnejšie,
čo má – svoj čas. Dieťa tak získava človeka,
ktorému môže plne dôverovať a ktorý
mu pomáha pripraviť sa na samostatný
život v dospelosti.
U dobrovoľníka hľadáme schopnosť:
 budovať dlhodobý vzťah,
 pochopiť životnú situáciu iných ľudí,
 pracovať na rozvoji seba a iných,
 mať zodpovedný a angažovaný prístup,
 mať hodnotový systém v súlade s hodnotami BUDDY programu.

LUCIA (39)

ONDREJ (30)

Bratislava
vedúca ekonomického oddelenia
BUDDY dobrovoľníčka už 4 roky

Bratislava
technický konzultant
BUDDY dobrovoľník už 2 roky

"JJee to neskutoč
neskuto čnÉ,
nÉ , ddÁvam
Á va m
tro chu ččasu
trochu
asu a menÍ
menÍmm TÝ
TÝMM
NI EKOMU
NIE
KOM U Ži vvoott.“.“

Je trpezlivý,
trpezlivý empatický
a zodpovedný

35,3
priemerný vek dobrovoľníka

Ako najradšej
trávite
spolu čas?

S o m rá d vonk u. A t u som m u m ohol

o v š elija k ýc h vec ia c h, o p roblém oc h.
s pr
pravil,
av il, a č o t aamm ((vv dom
d omoove) nik t o
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Na jjčč aast
st ejšie
e jšie c hodím e sem
se m k vode,
v ode,
urobím
uro
bímee zzop
op ár
á r k ole
olečč iek dok oola
la
a p rit om sa
s a rozp
ro zp rá va m e aajj o hlúp os
ostt ia ch
c h,, a j o vá
v á žnyc
ž ny chh vec ia c h.
P rit om vvyvenč
yv en č ím
í mee Leilu, lebo a j oona
na
sa ra da p op rec
re c há dza .
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LEILA
buddy PES

marek
buddy dobrovoľník

STANO

Deti
v programe
71

V roku 2019 sme do programu zapojili
12 nových detí a celkovo sme sa starali
o 94 detí. Priemerná doba zapojenia
v programe sú tri roky.

Podobné
programy
vo svete

>10 ROKOV

5-10 ROKOV

Kvalita
vzťahov

2018

2019

1-2 ROKY
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POČET DETÍ PODĽA DĹŽKY ZAPOJENIA V PROGRAME:

DETÍ
3-5 ROKOV

Výsledky nezávislého hodnotenia dát
z roku 2018 potvrdili, že BUDDY program
vytvára a udržuje kvalitné vzťahy a
umožňuje rozvoj dieťaťa.*

KVALITA VZŤAHU
Dieťa sa cíti vo vzťahu šťastné a spokojné a má s dobrovoľníkom pocit blízkosti

Deti cítia blízkosť dobrovoľníkov

“N a m ôjh
“Na
ôjhoo BUDDY ssaa
m ôž
ôžem
em vždy
vž dy sp oľa
oľ ahn
hnúť
úť ”
Janka (15)
BUDDY dieťa

Od roku 2016 sme zabezpečili podporu individuálneho vzťahu dobrovoľník - dieťa už pre 119 detí.

“ M ô j BUDDY
“Môj
BUDD Y ma
m a po
p očú
čúva,
va , vž
v žddyy
mmii dáva
d áv a na
n a výber.
v ý be r. Cho
Choddíí aj
aj
nnaa mo
mojjee zzáápas
pa syy.”. ”
* Hodnotenie realizovala agentúra Applied Research Consulting, ktorá nezávislo
vyhodnotila program BUDDY a porovnala ho s podobnými programami v zahraničí
**Neexistuje dostatočná hodnota, cieľ je maximalizovať skóre v každom rozmere

Andrej (16)
BUDDY dieťa
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85%

Deti vravia,
že BUDDY
má zmysel

32

Dobrovoľník je kľúčovou osobou v ich
živote.

opýtaných detí povedalo, že dobrovoľník ich počúva viac ako
ostatní dospelí

97%
opýtaných detí povedalo, že sa
na svojho dobrovoľníka môžu
vždy spoľahnúť

25

Dobrovoľníci
vravia, že
BUDDY má
zmysel
Kvalitu vzťahu medzi dieťaťom a dobrovoľníkom sledujeme aj z pohľadu dobrovoľníka
cez sedem ukazovateľov.* Kvalitu programu
potvrdzuje aj skúsenosť dobrovoľníkov, ktorú Applied Research Consulting vyhodnotil
pozitívne a lepšie ako pri porovnateľných
programoch.

75

75

100**

ko m pat i b i l iita
ta
do akej miery sa dobrovoľník cíti dobre priradený
k dieťaťu

75

schopnosť
sch
o pn osť ririešiť
ešiť pro
problémy
b l émy didiee ťaťa
do akej miery sa dobrovoľník cíti pripravený
riešiť problémy a správanie dieťaťa

52

21

v yyhľ
h ľ a da nie
n i e ppoodp
dpor
oryy so ško lo u
do akej miery má dobrovoľník pocit, že ho dieťa
vyhľadá s problémom zo školy

55

bblíz
líz kosť
do akej miery má dobrovoľník blízko k svojmu
dieťaťu

74

95%

DISKOMFORT
do akej miery nemá dobrovoľník pocit, že je
dieťa od neho vzdialené a odtláča ho

opýtaných detí povedalo, že dobrovoľník ich robí šťasnou/
šťastným

Poznámka: Interný prieskum so štandardizovaným
dotazníkom pre deti - Youth Mentoring Survey

50

60

Spo ko j n osť
dobrovoľník má vo vzťahu pocit spokojnosti

* Graf prezentuje priemer rokov 2018 a 2019 na základe interného prieskumu
so štandardizovaným dotazníkom pre dobrovoľníkov - Match Characteristics
Questionnaire

Kde sa nachádzajú porovnateľné programi vo svete
** Neexistuje dostatočná hodnota, cieľ je maximalizovať skóre v každom rozmere
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Mladí dospelí
v programe
BUDDY

Dieťa

„ S ppodp
odp orou BUDDY do
dobrovo
br ovoľľníka
n ík a ssom
o m sk
s koonnčiči llaa š ko
kolluu a
p om aly,
a ly, a llee ist o sa
s a zo mmňňaa ssttáva
áv a do
doko
ko nalý
n al ý člo
čl ovvek.“
ek. “

BUDDY prepája
svety a mení
spoločnosť

V roku 2019 mal program BUDDY
30 mladých dospelých, ktorí sú starší
ako 18 rokov a ktorí už z centra odišli.
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Priateľstvom rozvíjame deti na ich ceste
k samostatnosti, zvyšujeme im šancu nájsť
si dôstojnú prácu a znižujeme náchylnosť
na aktivity mimo zákona. Dobrovoľníci
získavajú možnosti osobnostne sa rozvíjať
a zvyšuje sa ich citlivosť a pochopenie
pre iných.

100%*

86%
86%*

mladých dospelých má niekoľko
mesiacov až rokov po odchode
z CDR svoje bývanie**

mladých dospelých má
niekoľko mesiacov až rokov
po odchode z CDR prácu**

Janka
po 3 rokoch s BUDDY dobrovoľníčkou

Dobrovoľníčka
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„ BU
BUDDY
DDY dobrov
dobrovoľníc
oľn íc t vo m a uč
učíí bybyťť vi ac zodp
z o dpoovvedno
edn ouu
a za m yslieť
ys lieť sa
s a na d ttýýmm,, na
n a čo
čomm v žžii vo
vottee sskkuto
ut očn
čnee
zá lleží.
eží. A sa m ozrejm
o zre j m e,e , ddáá va mi no
n ové
vé ppririaateľs
t eľ sttvo
vo..““
Jarmila
po pol roku s BUDDY dieťaťom

Darca

* Odpovede poskytlo 28 z 30 detí
** Rôzne formy práce a bývania

„ BU
BUDDY
DDY p riná
rin áššaa reá lnu hhodno
odn ottuu ppre
re deti
det i z ddets
et skýkých
ch
dom ovov
ov ov a robia
rob ia t o sp rá vni
vn i ľľudi
ud iaa.“. “

útu pre výskum práce a rodiny malo 60 % (227 z 376) mladých dospelých, ktorí odišli
Pre porovnanie, podľa výskumu Inštitútu
estnanie v prvom roku po opustení centra
z centra medzi rokmi 2015 a 2017, zamestnanie
movoch a ich pracovné uplatnenie po odchode, Inštitút pre výskum práce
(Fico, M.: Práca s deťmi v detských domovoch
a rodiny, 2017)

Marek Sásik
Slovenská sporiteľňa
už 7 rokov podporovateľ programu BUDDY

„

Hodnotenie
programu
BUDDY našimi
partnermi
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Chceme sa neustále zlepšovať a prinášať
kvalitnejšie priateľstvá. Preto sa zaujímame o názor našich dobrovoľníkov, detí, či
CDR. Svoje skúsenosti s programom pravidelne hodnotia už aj naši darcovia a kandidáti o dobrovoľníctvo.

75%
dobrovoľníkov je celkovo
spokojných s BUDDY
programom

85%
dobrovoľníkov je
spokojných
s koordinátorkou


3377

“V E Ľ MI S I V ÁŽ IME V A ŠU
PRÁC U ”
CDR Trnava

100%
centier, od ktorých máme
spätnú väzbu, by nás odporučilo aj ostatným
centrám

BUDDY je nádej, nová energia do života pre ľudí,
s ktorými sa osud často nepekne zahral. Je to aj
vizitka vyspelosti krajiny a schopnosti jej ľudí vyjsť
z rutiny každodenného života a podať pomocnú
ruku niekomu, kto stratil vieru v existenciu obyčajného nezištného priateľstva, v ktorom sa nikto na
nič nehrá. Toto priateľstvo môže byť často otočkou,
ktorá zmení život človeka o 180 stupňov. Čím viac
takýchto obyčajných priateľstiev bude vznikať
naprieč Slovenskom, tým viac budem mať pocit,
že sa táto krajina hodnotovo niekam posúva.

Program BUDDY som spoznal cez Laca Kossára.
Laco vytvoril fantastickú organizáciu postavenú
na hodnotách, akými sú láska, pomoc druhým, či
dlhotrvajúci vzťah. Bez váhania som uveril jeho
motivácii a cieľom. Laco dokázal svoje zámery
a plány porozprávať pre mňa v dôveryhodnej
a zrozumiteľnej reči. Rozumie ekonomickým
princípom, má vynikajúce vzdelanie, prešiel cestou
osobnej premeny a má aj ﬁlantropický zámer.
Všetko dokáže vyargumentovať ekonomickými
rovnicami a organizáciu vedie cez jasne zadeﬁnované procesy.
Je autentický a vytrvalý a má ambície, aby BUDDY
pôsobil celosvetovo. Som veľmi rád, že mu môžem
pomáhať a aspoň v náznakoch získať pocit zmyslu
života.

Peter Barecz, vydavateľ magazínu FORBES

Šimon Šicko, CEO Pixel Fedaration
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BUDDY dáva šancu na kvalitnejší život deťom,
ktoré nemali na výber a narodili sa do sveta
bez niekoho, kto by im dal oporu, lásku
a pomáhal im budovať sebadôveru.
Lucia Šicková, Pixel Federation

Prečo ste sa rozhodli
podporiť
p
p
program
BUDDY ?

Prečo spolupracujete
p p
j
s programom BUDDY ?

Myšlienka BUDDY oslovila mňa a mojich kolegov
hneď na prvom stretnutí. Ako zástupcovi úspešnej
ﬁrmy a hlavne človeku mi záleží na tom, aby sa táto aktivita úspešne rozvíjala a aspoň čiastočne nahradila dospievajúcim deťom to, čo im ich biologické rodiny a štát neboli schopní zabezpečiť – čas
venovaný ich problémom, blízkeho človeka „Buddyho“,
úprimný záujem a kamarátstvo. Verím, že aj táto
kvapka v mori pomôže zaradiť sa týmto deťom
do plnohodnotného života a obohatí aj životy
tých, ktorí sa z úprimného srdca tejto podpore
venujú.
Matej Bošňák, Country Managing Partner EY-Slovakia
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Ako
hodnotíme
rok 2019

40

Stále sa snažíme zlepšovať. S podporou
od našich darcov, ochotou a snahou našich
dobrovoľníkov a vytrvalosťou nášho tímu
sa nám podarilo opäť rozšíriť okruh detí,
ktoré majú svojho BUDDY priateľa.
Spájame sa s centrami v nových mestách
a získavame väčšiu dôveru pravidelných
darcov.

EUR

PROGRAM

PRÍJMY*

627 822

 Dostali sme 325 prihlášok od dobrovoľníkov

Jednotlivci

318 429

 12 nových detí má svojho BUDDY dobrovoľníka

Firmy

139 565

 Už 13 detí sa posúva k samostatnosti aj vďaka
nástroju Hviezda

Nadácie

149 755

 Zvýšili sme počet koordinátoriek z dvoch
na štyri

Iné

 Rástli sme v regiónoch - rozšírili sme spoluprácu
o centrum v Trenčíne

MARKETING
 Prvá lokálna kampaň na nábor dobrovoľníkov
v Trnave
 Posilnenie dôvery od dlhodobých ﬁnančných
podporovateľov

PREVÁDZKA
 Nový dobrovoľnícky prevádzkový manažér umožnil zefektívnenie ﬁnančného riadenia
 Nový programový manažér priniesol stabilitu
tímu a umožňuje rozvoj do ďalších regiónov

NEPODARILO SA
 Počet pravidelných darcov rástol pomalšie
 Nestihli sme do programu nájsť sociálneho terénneho pracovníka
 Všetky sily sme sústredili na zefektívnenie našej
prevádzky a historicky prvý regionálny nábor
dobrovoľníkov sme spustili až v druhom polroku – preto sme našli nového dobrovoľníka len
12 deťom

Ve
Verejné
zdroje

18 144
4
1 929

* V roku 2018 sme získali grant od Jacobs Foundation vo výške 100 000 CHF,
ktorý však bol načerpaný a zúčtovaný až ako príjem v roku 2019

Príjmy
a náklady
V roku 2019 sme v BUDDY posilnili príjmy
zo všetkých našich zdrojov, najmä od
jednotlivcov. Úspešne tak pokračujeme
v ďalšom budovaní viaczdrojového ﬁnancovania, ktoré zabezpečuje samostatnosť
a dlhodobosť programu. Naše náklady
sme vynaložili na tím programových, marketingových a manažérskych odborníkov,
ktorí zabezpečujú celoročnú starostlivosť
o BUDDY dvojice a zároveň sa starajú
o bezproblémový chod celého programu.

NÁKLADY

566 109

Program

321 729

Fu
Fundraising
a Marketing

197 134
4

Prevádzka

47 246
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PROGRAM
Nábor a výber dobrovoľníkov, školenie a starostlivosť o dobrovoľníkov, vzťahy s centrami, bezpečnosť detí, meranie výsledkov
a kvality. Časť nákladov na prevádzku podľa pomerného počtu
členov tímu.
FUNDRAISING A MARKETING
Realizácia eventov, komunikácia s médiami, online marketing,
graﬁka, merchendising, tlač materiálov, vzťahy s darcami a rozvoj nových partnerstiev. Časť nákladov z prevádzky podľa pomerného počtu členov tímu.
PREVÁDZKA
Zabezpečenie riadneho chodu organizácie – vedenie účtovníctva, administratívy, ﬁnančný manažment a kontroling,
nájom, náklady na telefóny a IT. Časť nákladov na prevádzku
podľa pomerného počtu členov tímu.

750 000

125

100

600 000
590 000

75

450 000

50

300 000

25

150 000

2015
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13
13

10

Ľudí

3
2016

4
2017

Rast, kvalita
a rozvoj
programu
Našou prioritou je od roku 2015 neustále
zvyšovanie kvality služieb pre čo najväčší
počet detí, ako aj vytvorenie udržateľného ﬁnancovania našej organizácie. Vďaka
odbornosti vedenia programu a celému
tímu odborníkov sa nám v roku 2019 podarilo zvýšiť pravidelné príjmy a zároveň sa
snažíme čo najlepšie využiť zdroje nášho
rozpočtu.

Eur

2018

2019

Deti aktívne v programe
Rozpočet (€)

BUDDY
v nových
regiónoch
BUDDY začínal v Bratislave a postupne sa
nám podarilo nájsť pre deti z CDR dobrovoľníkov už v troch slovenských krajoch.
Pripravujeme sa na rast do nových regiónov, aby ďalšie deti dostali šancu tráviť čas
s dobrovoľníkmi aj v iných častiach Slovenska.

CENTRÁLA
Vedenie programu BUDDY zabezpečuje z centrály
v Bratislave dôležité služby v oblasti
manažmentu, marketingu, či ﬁnančnej podpory.
Tím v hlavnom meste zároveň ďalej rozvíja
program a zabezpečuje metodický dohľad nad
jeho kvalitou.

REGIÓNY
Prítomnosť v regióne nám umožní lepšie spoznať
a porozumieť špeciﬁkám danej oblasti.
Získame užší vzťah s miestnymi centrami a program
lepšie predstavíme dobrovoľníkom.
Dúfame, že v spolupráci medzi centrálou a regionálnymi ambasádormi nájdeme miestnych ﬁremných a individuálnych podporovateľov.
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Pravidelné príjmy (€)
Kumulatívny počet detí, ktoré už nie sú v programe
Tím

* Profesionalizácia tímu umožní od roku 2020 znižovanie nákladov
na starostlivosť o jedno dieťa. Jedna koordinátorka sa stará približne
o 20 dvojíc
** V roku 2020 nepočítame s rastom počtu zapojených detí, kvôli
ukončovaniu doučovacích a podporných vzťahov
*** Zahŕňa zamestnancov, profesionálnych poradcov a tímových
dobrovoľníkov na plný úväzok

Chceme, aby raz každé dieťa vo všetkých kútoch
našej krajiny malo pri sebe človeka, s ktorým zmysluplne strávi čas a ktorý bude pri ňom stáť a podporovať ho.

Strategický
plán

Efektivita
nákladov
pri raste
počtu detí
v programe
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Všetky investície do programu BUDDY cielime tak, aby sme zabezpečili jeho udržateľný rast pre nasledujúce roky.

Snažíme sa efektívne využívať všetky ﬁnančné zdroje tak, aby s rastom počtu detí zapojených do programu klesali náklady na jedno
dieťa. Tým, že sme vytvorili stabilizovaný
tím odborníkov, vieme zvyšovať počet detí,
o ktoré sa staráme bez toho, aby sa zvyšoval náš tímový rozpočet.

RAST

2006 - 2017

Odhad nákladu
u na dieťa na rok
detí
Celkový počet d
etí

525

€ 7 000
€ 6 200

< 2025

Deﬁnovanie
programu

Podpora vzniknutého modelu

Rast programu

 vznik a rozvoj programu

PROGRAM

 stanovenie kľúčových
princípov fungovania
programu

 zastrešenie programového tímu programovým
manažérom

 získanie dostatočného
počtu centier a detí zapojených do programu

 ukončenie doučovacích a podporných vzťahov

 rozšírenie BUDDY programu do ďalších regiónov
 vytvorenie siete
pobočiek
 zlepšovanie kvality programu
 pravidelné meranie
kvality a prínosu
programu

 optimalizácia počtu vzťahov na koordinátorku

€ 6 000

450

€ 5 000

375

 zavedenie komplexnej bezpečnosti a ochrany detí
v programe

€ 4 000

300

ORGANIZÁCIA

€ 3 000

225

€ 2 000

150

€ 1 000

75

 vytvorenie programového operačného manuálu

 posilnenie odborného tímu

0

€0
ODHAD NÁKLADU
NA DIEŤA NA ROK

2020

2021

2022

2023

2024

2025

POČET DETÍ

 nastavenie vnútorných pravidiel
 stanovenie marketingovej stratégie a komunikácie
značky
 udržateľné financovanie - posilnenie pravidelných
a viaczdrojových príjmov

0 - 200 000 €

1 000 000 €

< 68 DETÍ

< 500 DETÍ
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BUDDY
udržateľnosť
Chceme pomáhať čo najväčšiemu počtu detí
a prinášať im dôverné priateľstvá. Preto nám
záleží na dlhodobej udržateľnosti programu
BUDDY a našu organizáciu sa snažíme
neustále rozvíjať.

Päť pilierov udržateľnosti
organizácie
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HODNOTY

ZNAČKA

FINANCIE

PROGRAM
PROGR
RAM

ĽUDIA

Denne žijeme BUDDY
hodnotami pri nábore
tímu, dobrovoľníkov
a starostlivosti
o darcov.

V našej komunikácii
žijeme značkou BUDDY,
ktorá vyjadruje všetky
naše základné hodnoty.

Aby sme zabezpečili
zpečili
dlhodobú starostlivosť
ostlivosť
o deti a ich dobrovoľbrovoľjú nám
níkov, pomáhajú
rôzne programyy spoločenskej zodpovednosti,
vednosti,
ako aj pravidelní
ní darcovia.

S našimi sk
skúsenosťami
kúsenosťami
sme vytvorili
vytvo
orili jasne stanovené pra
pravidlá,
avidlá, metodiku a spôsob
spôssob práce na
každej úrovni
úrovvni programu.

Odborne rôznorodý,
avšak jednotný a hodnotovo zladený tím.
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BUDDY
tím
BUDDY tím je spojením rôznorodých osobností,
pričom nároky na členov tímu sú vysoké. Okrem
ľudskosti, odbornosti a profesionality vyžadujeme,
aby každý člen dosahoval vysokú osobnú integritu a hodnotové zladenie. Teší nás, že sa každý rok
rozrastáme.

ĎAKUJEME
stovke našich dobrovoľníkov a 150 firemným
a individuálnym podporovateľom.
Sami by sme to nezvládli…
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Orphan Opportunity Fund
an advised fund of Sillicon Valley Community Foundation

Časom
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Program
BUDDY
môžeš
podporiť

Financiami

Pro bono službami

Občianske združenie PRO VIDA
Strážna 11, 831 01 Bratislava
OFFICE
Štúrova 3 (Luxorka), 811 02 Bratislava
IČO: 37 927 051
DIČ: 2022409301
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2383 9960

@TvojBuddy
www.tvojbuddy.sk

Mená detí vo výročnej správe boli zmenené pre ochranu ich osobnosti.

EVERYBODY
NEEDS
SOMEBUDDY

