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„Necítim sa tak á sama,
viac sa usmie vam.”
Janka, 16

Milý BUDDY priateľ,
rok 2020 nás všetkých prekvapil. Zažili sme množstvo
stvo nových pocitov a emócií, učili sme sa byť
spolu aj na diaľku a snažili sme sa zvládnuť nové a nepoznané. Rok pandémie nám ukázal, akú
veľkú hodnotu má naše zdravie, prehodnotili sme
e priority a opäť si uvedomili dôležitosť
spoločne tráveného času pri zdanlivo obyčajných veciach. Každý deň boli skúšané naše vzťahy,
naša vzájomná trpezlivosť a najmä dôvera – dôvera
ra v seba, aj dôvera vo vzťahy okolo nás.
Dôvera je nielen jedna z kľúčových hodnôt programu
amu BUDDY, ale je nesmierne podstatná
vo vzťahoch s dobrovoľníkmi, vo vzťahoch detí s ich
ch dobrovoľníkmi, ako aj v našich vzťahoch
s Vami - našimi podporovateľmi a priateľmi, fanúšikmi,
šikmi, či partnermi.
Aj napriek mnohým výzvam nám rok 2020 priniesol
ol výsledky, za ktoré sme veľmi vďační a máme
z nich radosť. Tešíme sa, že sa tešia aj naše BUDDY
Y deti a naďalej dôverujú svojim BUDDY
dobrovoľníkom.
Budeme veľmi radi, keď si nájdeš chvíľu času a začítaš
čítaš sa do našej výročnej správy za rok 2020.
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COVID-19 aj nám priniesol výzvy, s ktorými sme saa museli popasovať, napriek tomu sme dosiahli
veľa úspechov, s ktorými sa chceme s Tebou podeliť.
eliť. Dozvieš sa, koľko nových BUDDY vzťahov
sa nám podarilo vytvoriť, zistíš viac o BUDDY svete
e v roku 2020 a ako sme zapojili nové Centrá
pre deti a rodiny (CDR). Ďalej Ti povieme, čo všetko
o sa nám podarilo vo výbere, vzdelávaní
a starostlivosti o dobrovoľníkov. Ukážeme Ti, ako sa nám darí vytvárať kvalitné vzťahy a ako ich
vyhodnocujeme. Aj v roku 2020 sme pracovali na rozvoji zručností detí na ich ceste
k samostatnosti. Môžeš sa dočítať o našich výsledkoch
dkoch a dopade programu. O tom, ako sa darí
s prácou a bývaním našim mladým dospelým, ktorí
rí už opustili brány centier.
Aj našim podporovateľom sme dali priestor povedať,
dať, čo všetko pre nich v živote znamená jedna
z našich hodnôt – dôvera, a ako veľmi si cenia svojj čas. V závere nájdeš prehľad nášho ﬁnančného
hospodárenia a dlhodobého strategického plánu..
Chceme sa Ti veľmi pekne poďakovať za dôveru a podporu, ktorú nám dávaš. Vážime si ju, lebo
vďaka nej vieme dať deťom, ktoré nevyrastajú vo svojich rodinách, to, čo im najviac chýba - čas,
vďaka, ktorému majú pocit, že niekomu na nich záleží a berie ich také, aké v skutočnosti sú.
Vďaka dôvere a spoločne strávenému času BUDDYY dobrovoľníka s dieťaťom môžu aj tieto deti
vykročiť na cestu k svojej samostatnosti.
V mene všetkých detí z celého srdca ďakujeme,
Laci a BUDDY tím

Laci KOssár, ZAKLADATEĽ
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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
Vytvárame a priebežne podporujeme bezpečné
vzťahy medzi deťmi a dobrovoľníkmi, ktorí
pravidelne, nezištne a dlhodobo dávajú jednému
dieťaťu svoj voľný čas a rozvíjajú jeho potenciál.

Išiel do detského domova a opýtal sa:

„„Ako
Ako vám môžeme pomôcť?“
Odpoveď bola jednoduchá:

„V
„Vymyslite,
Vym
myslite, aby deti kvalitne trávili
voľný čas mimo detského domova.“

„V
„Vyrastali
Vyrass
sme v láskavej rodine, dostali sme vzdelanie a pochopili sme, že v živote
to nikto nedá sám. Preto si myslíme, že každé dieťa by malo mať niekoho, kto mu
pomôže nájsť svoje miesto v živote.“

Takto sa začal príbeh BUDDY.

Ladislav Kossár, zakladateľ & Lucia Kossárová, spoluzakladateľka
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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

Možnosť budovať priateľský,
nezištný a dôverný vzťah aj
s dospelými mimo centier je pre
rozvoj dieťaťa veľmi dôležitá.

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.

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.

strava
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lekárska
starostlivosť

INDIVIDUÁLNA
PODPORA

STAROSTLIVOSŤ
V KOLEKTÍVe

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

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.

PROBLÉM
V zmysle Dohovoru OSN o právach dieťaťa (1989)
je ľudským právom dieťaťa vyrastať v rodinnom
prostredí, v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia.
Avšak takmer 3500 detí na Slovensku nevyrastá v
rodinách, ale v ústavnej starostlivosti skupinovou
formou. Tieto deti majú mnohé traumatické
zážitky zo svojich biologických rodín a ústavná
starostlivosť im nedokáže dať to, čo potrebujú
najviac - blízky vzťah s dospelým, ktorý by sa im
nezištne a individuálne venoval. Po odchode
z centra tak často žijú na okraji spoločnosti.
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Prevencia
Opatrenia, ktoré
predchádzajú
rozpadu rodiny

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

Dôvera
Bezpečný
a priateľský vzťah,
ktorý posúva
k samostatnosti

Začlenenie
Riešenie nezamestnanosti,
bezdomovectva,
poskytovania sociálnych
dávok

Samostatnosť
Práca, bývanie,
kvalitné vzťahy

RIEŠENIE
BUDDY hľadá, vyberá a spája dobrovoľníkov
s deťmi z CDR. Dobrovoľníci sa stále vzdelávajú
a deťom na spoločných stretnutiach venujú to
najvzácnejšie, svoj čas. Postupne vzniká zdravý,
dôverný a dlhodobý vzťah.

Náklady

ie
átu na riešen

20
Náhradná starostlivosť:
Deti žijú v Centrách pre deti a rodiny v kolektíve alebo v profesionálnej rodine

Tento vzťah poskytuje základ pre napĺňanie
individuálnych potrieb detí a oporu pri hľadaní
ich miesta v spoločnosti.

BUDDY umožnuje znížiť
náklady na začlenenie

prob mu

26

VEK
DIEŤAŤA

História
Takmer osem rokov nám trvalo, kým sme
prišli na riešenie, ktoré pomôže deťom
nevyrastajúcich vo svojich rodinách.
Dnes usilovne pracujeme na vybudovaní
kvalitnej a udržateľnej organizácie, ktorá
bude vedieť prinášať ďaľším stovkám detí
bezpečné vzťahy a pomáhať im k
samostatnému životu.

20 16 -2 0 18

20 10
Vývoj programu a profesionalizácia
Rozvoj zručností detí
vzdelávanie zamerané na zručnosti detí,
príprava na samostatnosť (doučovanie, IT,
ﬁnancie, práca, komunikácia)
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výber, vzdelávanie a odborná podpora
dobrovoľníkov koordinátorkami (psychológmi)
je základom našej práce
profesionalizácia organizácie

dlhodobé víkendové zážitkové vzdelávanie
v oblasti životných zručností

zameriavame sa na meranie kvality a dopadu
programu

prvé ﬁremné spolupráce

naštartovanie stratégie ﬁnančnej udržateľnosti

prvý zamestnanec

10 pracovníkov

20 0 6

20 19
Prišli sme ako na to

Vôľa pomôcť deťom
kúpa korálok
BUDDY program začal ako letný tábor 4 živly
založenie občianského združenia
dobrovoľnícky tím

od založenia ubehlo 8 rokov a my sme pochopili
potrebu a silu individuálneho prístupu k deťom
teória vzťahovej väzby sa stáva vedeckým
základom našej práce

Stabilizácia a príprava na rast
posilnenie tímu a udržiavanie kvality programu

organizácia prestáva pracovať priamo
s deťmi a nadväzuje odbornú spoluprácu
s dobrovoľníkmi ako kľúčovým nástrojom zmeny

zavedenie novej smernice o ochrane
a bezpečnosti detí

organicky vznikajú prvé BUDDY dvojice

deﬁnícia stratégie získavania zdrojov
a marketingu

3 pracovníci

prvá lokálna náborová kampaň

13 pracovníkov


13

Zomkli sme sa
Rok 2020 bol náročný na osobné stretnutia a udržovanie
vzťahov. Aj v online svete sa nám podarilo udržať vzťahy
detí s ich dobrovoľníkmi a upevniť súdržnosť interného
tímu. Zorganizovali sme aj vianočný online večierok
pre 140 účastníkov, pre deti, dobrovoľníkov, interný
tím a zamestnancov CDR. Uzatvorili sme spolupráce
s novými CDR. Presun do online sveta nás zefektívnil
a pripravil na rast do iných regiónov.

Úspechy
a výzvy
v roku 2020
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„Zrazu sa mi ako ﬁlm premietla celá
tá náročná cesta uchádzača
o dobrovoľníctvo - jeho prihláška,
vstupný pohovor, výberové kolá,
školenia, až po stretnutie
s dieťaťom. Naša práca má zmysel.
Nájsť vhodného dobrovoľníka je
náročné a často zdĺhavé, ale tie
iskry v očiach dieťaťa pri prvom
stretnutí naozaj stoja za to.”

Čo sa nám napriek
p
ťažkému roku podarilo
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Zvýšili sme náročnosť prihlášky
s cieľom dostať do výberového
procesu len uchádzačov s vyšším
y
predpokladom pre BUDDY
d b
dobrovoľníctvo.
ľ í

Dlhodobý výskum o dopade programu
V spolupráci s Fordham University
a SAV sa nám podarilo rozbehnúť
dlhodobý výskum o dopade
programu s prvými 15 BUDDY deťmi
a deťmi v kontrolných skupinách
v rôznych kľúčových oblastiach ako
napríklad sebavedomie, dôvera
v dospelých, regulácia emócií, kvalita
života, či schopnosť riešiť náročné
životné situácie. Výsledky by nám
mali pomôcť zlepšovať našu prácu
a poskytnúť ďalšie dôkazy
o dôležitosti bezpečnej osoby
v živote traumatizovaného dieťaťa.

S čím sme sa museli
popasovať
Kvôli Covid-19 pandémii sme:
– presunuli celý program do online priestoru (výber,
vzdelávanie, starostlivosť aj výskum) a udržali
pravidelné stretávanie dvojíc,
– objavovali nové spôsoby pre udržanie pravidelného
kontaktu dvojíc,
– posunuli zapájanie prvých detí v Košiciach a Prešove
z jesene 2020 na prvý polrok 2021,
– zrušili BUDDY Day, kde sa raz ročne stretáva tím,
dobrovoľníci, deti a podporovatelia.
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BUDDY svet
v roku 2020
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BUDDY je programom, v ktorom 15-členný
expertný tím mení ﬁnančné dary od darcov
na neobyčajné priateľstvá.
Deti sa stretávajú s dobrovoľníkmi, ktorí
im venujú svoj čas bez nároku na odmenu.
Spoločne vytvárajú dôverné vzťahy, ktoré
sú kľúčové pre úspešné zaradenie detí
do spoločnosti.

H O L ÍČ

nit ra

piešťany

b r at i s l

ava

malacky

bra tis lav a

12 Centier
pre deti a rodinu

t r e n č ín

93 DETÍ

20×

20×
20

20×
20

93 DOBROVOĽNÍKOV
(dobrovoľnícke BUDDY vzťahy)
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CLAIM SK_I

koordinátorka

kkoordinátorka

koordinátorka

koordinátorka

4 KOORDINÁTORKY*
(platení odborníci)

Program, Vzťahy s ddarcami, Marketing, Prevádzka, Odborný garant (bratislava)

11 PODPORNÝ TÍM
(platení odborníci)

firmy, jednotlivci a nadácie

238 FINANčných
PODPOROVATEĽOV

* Naše koordinátorky pravidelne podporujú a monitorujú každý jeden BUDDY vzťah

Čo sa nám podarilo
v programe v 2020?

v z del ávan i e
Vyškolili sme 40 dobrovoľníkov
v téme bezpečnosti a ochrane
dieťaťa

Rozšírili sme prihlášku
do programu
Vyplnenie nového prihlasovacieho
formulára je síce dlhšie, ale o to
viac pomáha uchádzačom aj nám
ku kvalitnej reﬂexii o pripravenosti
na tento typ dobrovoľníctva.

Spolupracujeme s dvoma novými
Centrami pre deti a rodiny (CDR)

pa rtn erst vo S CDR

Online školenia a diskusie pre
dobrovoľníkov a zamestnancov
CDR

Výberový proces sme prispôsobili
na online režim
Úvodné školiaco-informačné
stretnutie aj individuálne
pohovory už vieme realizovať
online formou.

Do programu sa pridalo CDR Holíč
a OZ DOMOV - DÚHA Bratislava,
celkovo spolupracujeme s 12
Centrami pre deti a rodiny.
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Ide o súčasť prevencie pred rizikovým správaním dobrovoľníka
voči dieťaťu.

nábor

Vzdelávací systém sme doplnili
o nový online formát večerného
1,5-hodinového školenia, resp.
diskusie s cieľom zvyšovania
kvality práce s deťmi z CDR.

Zorganizovali sme 5 večerných
školení
Pokryli sme témy: motivácia
k zmene, rozhovory o závislosti,
ﬁnančná gramotnosť, výber
povolania, bezpečnosť na
internete.
Vďaka online formátu vzdelávania sme trojnásobne zvýšili
účasť dobrovoľníkov
Zároveň sme umožnili účasť
výraznému počtu vyťažených
zamestnancov CDR.

V ý ber
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PRIRADENIE
roch krajoch
Pôsobíme už v štyroch
Slovenska
Po Bratislavskom, Trnavskom
a Nitrianskom krajii sme sa rozšírili
o kraja, prvým
aj do Trenčianskeho
zapojeným je CDR Trenčín.
a pôsobenie
Pripravujeme sa na
ýchodnom
programu aj na východnom
Slovensku
* Centrum pre deti a rodiny

ou
Na jeseň sme veľkou
mpaňou začali
celoslovenskou kampaňou
kov už aj
hľadať dobrovoľníkov
e.
pre Prešov a Košice.

Zapojili sme 19 nových detí
Aspoň jedno dieťa sme zapojili v 10
z 12 CDR zúčastnených v programe.
Vytvorili sme 20 nových vzťahov
Okrem zapojenia 19 nových detí
sme 1 BUDDY dieťaťu našli
náhradného dobrovoľníka.

sta rostlivosŤ
Sprevádzali sme 93 detí
a 93 dobrovoľníkov

Podporili sme online kontakt
dobrovoľníka s dieťaťom

Napriek pandémii sme zachovali
počet detí v starostlivosti, pričom
priemerný vek dieťaťa je 16 rokov
a priemerný vek dobrovoľníka je
36 rokov.

Vytvorili sme podporný manuál
pre dobrovoľníkov a systematicky
motivovali dobrovoľníka ku tvorivosti v online komunikácii
s dieťaťom.

Vylepšili sme priebežný
monitoring vzťahov
Kvalitu vzťahu sledujeme
priebežne počas roka pomocou
viac ako 30 parametrov v 4
kategóriách - dieťa, dobrovoľník,
vzťah a bezpečnosť.

Ukončili sme starostlivosť
o 16 detí
Tešíme sa, že u 13 BUDDY detí
vzťah pokračoval aj po skončení
našej podpory, pričom priemerný
vek dieťaťa pri ukončení je
20 rokov.

MLADÝ DOSPELÝ

Matúš sa osamostatnil
Býva bezpečne, pracuje a učí sa hospodáriť s peniazmi

z r u čn ost i
zru
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bezpečnosť

DIEŤA
ŤA

BUDDY
pyramída

Matúš a Ondrej - spolu už 5 rokov

Našou víziou je, aby každé dieťa, ktoré nevyrastá
vo svojej rodine, malo aspoň jednu osobu, ktorej
dôveruje a viedlo samostatný a dôstojný život.
Aby sa nám to podarilo, musí sa dieťa cítiť
bezpečne. Ak sa cíti bezpečne, môže si vytvoriť
dôverný vzťah, ktorý je predpokladom pre
následné posilňovanie zručností,í ktoré sú
potrebné na správne nasmerovanie
k samostatnostatnému, plnohodnotnému životu.

„Musím
„M
Mus
u ím
m sa pochváliť, prvýkrát v živote som dožil
mesiac
i tak, aby som mal na účte nejaký normálny
zostatok, nie 30 centov. Normálne so 60 eurami som
prechádzal do ďalšieho mesiaca."
„To
„T
To aj jja ti závidím.“
Matúš
(BUDDY mladý dospelý, 19 rokov)

Ondrej
(BUDDY dobrovoľník, technický konzultant, 32 rokov)

BUDDY vzťah
lieči a učí opäť
dôverovať
Lívia to nemala v živote ľahké, ku svojej rodine nemá blízky
vzťah.
Ani začiatok ich vzťahu nebol jednoduchý. Aj keď si Lívia
a Simona na prvom spoločnom stretnutí porozumeli, u Lívie
zvíťazil strach z opätovného sklamania. Bála sa dôverovať
novému človeku. Nevedela, či to s ňou Simona myslí vážne,
a či tam naozaj pri nej bude aj v ťažkých situáciách, aj tých
veselých. Dlhé štyri mesiace odmietala stretnutia, až kým
si nepovedala, že dá novému priateľstvu šancu.
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„U
„Určite
Určite
e by som to odporučila každému dieťaťu
zapojiť
ji sa do programu BUDDY. Po tom, čo si každé
jijiť
dieťa zažije, je to taký fajn pocit mať niekoho, o koho
sa môže človek oprieť. Má niekoho pri sebe."
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Lívia
(BUDDY mladá dospelá, 22 rokov)

Lívia odmalička rada jazdila na koňoch, no kvôli zraneniu
musela na dlhšiu dobu skončiť. Sima zariadila, aby si Lívia
mohla ísť na celý deň zajazdiť na kone. To bol veľký prelom
v ich vzťahu. Sima vedela, čo Líviu poteší a spravila tak niečo,
čo pre ňu ešte nikto pred tým nespravil.
Lívia si na Simone najviac váži, že má na ňu trpezlivosť
a zvládla to s ňou aj počas jej najťažšieho obdobia.
Môže jej povedať, čo má na srdci. Sima je pre ňu sestra,
mama a kamarátka v jednom.
Sima zas na Lívii obdivuje, že aj keď bola viackrát na dne,
vždy sa pozbierala a posunula ďalej. Nič ju nezastaví. Taktiež
je na ňu hrdá, aká skvelá mama sa z nej stala, a že často vie
reagovať lepšie ako ona, sú s dcérkou zohraná dvojka.
Dnes sú obidve šťastné mamy krásnych detí, vzájomne
si pomáhajú, rešpektujú sa a veria, že ich priateľstvo vydrží
navždy.

Lívia a Simona - spolu už 6,5 roka

DÔVERA

72

Blíz kosť

**

Ako vnímajú vzťahy
dobrovoľníci
dobrovoľníci*
Päť aspektov kvality vzťahu
z pohľadu dobrovoľníkov
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68 68
2018

2019

Vytvárame
kvalitné vzťahy
Komplexne
p
sledujeme
j
kvalitu
vzťahu, ktorá je
vzťahu
j základným
ý
predpokladom
p
p
pre pozitívny
vplyv na dieťa
Od roku 2018 robíme každoročne s deťmi
aj dobrovoľníkmi štandardizované
dotazníky, v ktorých vyhodnocujeme
kvalitu vzťahov. Tešíme sa, že aj v ťažkom
COVID roku sa skóre kvality zlepšilo.

Sc ho pn os ť rie šiť
pr ob lé my die ťa ťa
Ko mp at ibi lit a s die ťať om

2020

Päť aspektov kvality vzťahu
z pohľadu detí

79 83

84

2018

2019

Sp o ko j nnoossťť

ov oľ ní ko m
Ko m pa t ibi b ili l it a s do br

**

Ako vnímajú
vzťahy deti*

M i e r a ko m fo rt u

Spokkoo j nnosť
Spo
osť

Cí t i sa šť a st n é
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Blízko

sť

2020

Necítii sa poučovan
Necít
poučovanéé

* V období pandemických opatrení sme získali odpovede od 44 dobrovoľníkov
a 35 detí pred odchodom z CDR.
** Neexistuje dostatočná hodnota, cieľ je maximalizovať skóre (max. 100)

BÝVAN IE

5

pen iaze a n áj omm

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

4

ROZHH ODNU
ROZ
O DN UTIA
TIA
A SP
S P RRÁVAN
ÁVAN IE

Rozvoj
dieťaťa …

A VZDELANIE

AKO S A CÍTITEE

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.

3

Hviezda je nástroj, ktorý pomáha
zaznamenávať pokroky dieťaťa v rôznych
oblastiach a podporovať ho na jeho ceste
k samostatnému životu. V roku 2020
pracovalo s našim rozvojovým nástrojom
Hviezda* 12 detí. COVID-19 nám dočasne
znemožnil využívanie Hviezdy s novou
skupinou detí. Deti určili, kde sa v každej
oblasti na Ceste zmeny nachádzajú a čo by
chceli vo svojom živote zmeniť alebo
zlepšiť. Každým rokom nám bude Hviezda
umožňovať systematicky sledovať rozvoj
a posun detí k samostatnosti.
* The Outcomes Star ™

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

ZDRAVIE
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z isťova n i ee,, čo f u n gu j e

Jankova cesta
k samostatnému bývaniu

2

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

1

Z As
Asekn
e kn ut
utie
Hrozí mi vysťahovanie, žijem
v asistovanom bývaní,
v nevhodnom prostredí alebo
som bez domova. Nemám alebo
neprijímam pomoc.

…na
ceste k
samostatnosti
Každý cíp Hviezdy predstavuje jednu
kľúčovú životnú oblasť. Na začiatku
vzniknutého problému dieťa zvyčajne
nevidí východisko. Keďže však už má
s dobrovoľníkom vybudovaný 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 aj s odstupom času vidieť, kde urobilo
aký pokrok, a tak sa posilní jeho motivácia
vydržať. Zároveň vie, že môže kedykoľvek
požiadať svojho dobrovoľníka o pomoc.
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Mladí dospelí
v programe
BUDDY
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V roku 2020 mal program BUDDY
31 mladých dospelých, ktorí sú starší ako
18 rokov a ktorí už odišli z centra.
Máme radosť, že vďaka BUDDY priateľstvu
sa nám darí zvyšovať ich šancu nájsť
si bývanie, prácu a znižovať
pravdepodobnosť aktivít mimo zákona.

100%
100%*
mladých dospelých má niekoľko mesiacov až rokov
po odchode z CDR svoje bývanie**

Hodnotenie
programu BUDDY
našimi deťmi,
dobrovoľníkmi
a CDR
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 uchádzači o dobrovoľníctvo.

90%
90%*
mladých dospelých má niekoľko mesiacov až rokov
po odchode z CDR prácu**, študuje, je na materskej
* Odpovede poskytlo 29 z 31 mladých dospelých, ktorí už odišli z centra
** Rôzne formy bývania a práce

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

CDR

Dobrovoľníci

100%

100%

98%

opýtaných detí povedalo, že sa
na svojho dobrovoľníka môžu
vždy spoľahnúť (vždy príde, vždy
spraví čo sľúbi atď.).

centier, od ktorých máme
spätnú väzbu, by nás odporučilo
ostatným CDR.

opýtaných dobrovoľníkov
povedalo, že podpora, ktorú
dostávajú od BUDDY programu,
ich robí lepším dobrovoľníkom,
lepšou dobrovoľníčkou.

Dieťa
D eť
Di
eťa
a
„Od
„Odkedy
dke
k d mám BUDDY dobrovoľníka, zmenil sa môj
ži t vlastne.
život
ži
v
Keď som bol ešte v CDR, bol som stále
iba tam a hral sa na PC a kukal TV, odvtedy je to iné,
vytiahol ma, chodili sme spolu von, začal som viac
športovať.”

Celkový dopad
na spoločnosť
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Rišo
(BUDDY dieťa, 15 rokov)

BUDDY mení životy detí, dobrovoľníkov,
ako aj našich podporovateľov.
Prepája svety, ktoré by sa inak nestretli
a mení tak spoločnosť k lepšiemu.
Dopad pre deti, dobrovoľníkov a darcov
sme zhrnuli do okruhov na základe
kvalitatívnych dát z viac ako 80 odpovedí
z ročných dotazníkov.

Dobrovoľník
D
Do
bo
br
„BU
„BUDDY
UDD
D Y dobrovoľníctvo mi dalo možnosť nájsť
sii nov
nového
ové
ov
é kamaráta. Zároveň si rozšíriť obzory mimo
takej našej bežnej rutiny a bubliny, v ktorej žijeme.
Vedieť, že sú veci, s ktorými sa iní ľudia trápia, lebo
možno nemajú takúto podporu doma, ako máme my.”
Lukáš
obchodný manažér
(BUDDY dobrovoľník, 41 rokov)

DETII
DET
Opora v živote
Pomoc so školou,
prácou, bývaním
a osobnými výzvami
Zlepšenie v správaní
a zvýšenie sebavedomia
Iný pohľad na životné
situácie
BUDDY dobrovoľník sa
im stal blízkou osobou

do br ov ol‘ ní ci
Prehĺbenie pokory,
trpezlivosti a empatie,
vďačnosti
Osobnostný rast
Radosť z pomáhania

"Stúpajúci príliv
dvíha všetky lode"

podpo rovat elia
Vďačnosť
Radosť z pomoci
Pohľad do iného sveta
Prispievanie k lepšej
spoločnosti

Prispievanie
k systémovej zmene

John F. Kennedy

Spoločnosť je
empatickejšia a znižuje
sa nerovnosť

Podporovateľ
P
od
dp

Spájame svety, ktoré by
sa inak nestretli

„BU
UDD
D Y prináša reálnu hodnotu pre deti z detských
„BUDDY
domo
mov a robia to správni ľudia.”
domovov
Marek Sásik
Slovenská sporiteľňa
(už 8 rokov podporovateľ programu BUDDY)
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Čo ti dáva váš vzťah?

32
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„Dá
„Dáva
Dá
D
áva
v m
mi napríklad dobré zážitky, posedenie pri
d
b
dobrom
jedle, alebo že niekedy, keď nerobíme nič
a Sveťa príde, tak mám lepší deň.”
Kvetka
(BUDDY dieťa, 13 rokov)

„My
My sm
m také kamarátky. V niečom viem ja Kvetke
sme
po
adi ale veľa vecí vie dať aj ona mne, nejakú
poradiť,
spätnú väzbu alebo tak. Keď sa o niečom bavíme,
tak vidím veci možno inak.”
Svetlana
(BUDDY dobrovoľníčka, architektka, 42 rokov)

Svetlana a Kvetka - spolu už 1,5 roka

Opýtali sme
sa nášho
podporovateľa:

Akú hodnotu má
pre teba čas?

Prečo podporuješ
j
program BUDDY?
„Ča
„Často
Ča
Č
asto
o sa hlavne cez víkendy vraciam ku svojim rodičom.
Keď
K
eď sa približujem k mestu, v ktorom som vyrastal,
občas si položím otázku, aký by bol môj život bez
koreňov, bez zázemia, bez rodiny.
Na čom by som staval, z čoho by som vychádzal?
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Deti v centrách sú také samorasty. Osud, či ich životná
situácia, ich korene, spôsobili, že bez vlastného
pričinenia sa ocitli mimo klasickej rodiny, vychovávané
systémom.

Čo pre teba znamená
dôvera?
„Dôvera
„Dô
Dôve je pre mňa niečo ako osobné puto k človeku,
o kt
ktorom
viem, že sme spolu veľa preskákali, veľa spolu
ktor
o
zažili, skrátka máme na čom stavať a máme veľa
dôvodov si veriť. V dnešnom svete plnom individualizmu
a prázdnych slov je dôvera veľmi cenná a jedinečná.”

Vzťah so svojim BUDDY kamarátom im tú rodinu môže
čiastočne nahradiť a hlavne im dať inšpiráciu pre seba
samých, do ich vlastného života, aby nezopakovali chyby
svojich rodičov. Aby sa ich deti mali kam vracať a stále
objavovať svoje korene, keď sa raz budú približovať
k svojmu rodnému mestu.”

„Ča
„Čas
Čas je
e veľmi cenná komodita. Je ťažké ho manažovať
a ta
ttakmer
km vždy mi ukáže, že veľa vecí sa nedá urýchliť skrátka chcú svoj čas. Čas sú tiež chvíle, ktoré môžu
byť viac či menej kvalitné, v závislosti na tom, s kým
a ako ich trávime. Čas je niečo, čo je, s pár výnimkami,
v podstate v "našich rukách”. Záleží od nás, ako s časom
naložíme.”
Peter Barecz
vydavateľ magazínu FORBES
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Príjmy
a výdavky
€
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Napriek pandémii sme v roku 2020 zvýšili
podiel pravidelných príjmov na celkovom
rozpočte. Väčšina darov je od pravidelných
mesačných individuálnych podporovateľov.
Pokračujeme v budovaní viaczdrojového
ﬁnancovania, ktoré zabezpečuje program.
Väčšinu našich nákladov sme vynaložili na
programový tím, ktorý zabezpečuje nábor,
výber a starostlivosť o dobrovoľníkov.
Ďalšie náklady sú spojené s nájdením
a starostlivosťou o BUDDY podporovateľov,
a prevádzkou organizácie.

PRÍJMY

572 269

Jednotlivci

277 604

Firmy

178 532

Nadácie

90 049

Verrejn
Verejné
né zdroje
zdro
zd
roje
je

24 593
593

Iné

1 491

VÝDAVKY

532 830

Program

352 204

Da
Darcovia
arc
rcov
ovia
ia / Podporovatelia
Pod
odpo
poro
rova
vate
tellia

180
18
0 626
626

600
Celkový rozpočet
(€)

566 000
533 000

80%
500
470 000

68%
Podiel pravidelných
príjmov na celkovom
rozpočte

+110 000

400

53%
+ 115 000

Pravidelné
príjmy
(€)

300

- 50 000
výpadok
COVID

250 000
200

PROGRAM

Novinky
y v BUDDY tíme
za rok 2020
Doplnili sme programový tím o terénnu sociálnu
pracovníčku
Od júna je najmä pre deti po odchode z CDR v ponuke
aj praktická pomoc a intervencia sociálnej
pracovníčky, ktorú využíva už 7 mladých dospelých.

Nábor, výber a starostlivosť o dobrovoľníkov, vzťahy
s centrami, bezpečnosť detí, meranie výsledkov
a kvality. Časť nákladov na prevádzku podľa
pomerného počtu členov tímu.

tis. €

2019

DARCOVIA A PODPOROVATELIA
Starostlivosť o nových a existujúcich darcov, budovanie
značky. Časť nákladov na prevádzku podľa pomerného
počtu členov tímu.

Posilňujeme tím pre získavanie nových darcov
Do tímu pribudol nový kolega na získavanie darcov
a tiež sme posilnili kampaňový tím.
Rozšírili sme tím pre starostlivosť o darcov

PREVÁDZKA

Posilnili sme tím o polovičný úväzok, pričom hlavnou
ambíciou je udržanie kvality starostlivosti aj pri
zvyšovaní počtu darcov.

Zabezpečenie riadneho chodu organizácie – vedenie
účtovníctva, administratívy, ﬁnančný manažment a kontroling,
nájom, náklady na telefóny a IT.

Aj napriek výpadku 50-tisíc eur kvôli pandémii (strata
niektorých pravidelných darcov, výpadok pravidelných
eventov) vzrástol príjem z pravidelných darov o 115-tisíc eur.
Podiel pravidelných príjmov na celkovom rozpočte
vďaka tomu vzrástol z 53 % až na 68 %.
Náš cieľ je, aby pravidelné náklady na dlhodobú
starostlivosť o BUDDY dvojice boli v maximálnej
miere kryté dlhodobými pravidelnými príjmami.

2020

2021
(plán)


37

125

750 000

100

600 000
590 000

75

450 000

50

300 000

25

150 000

€

Ľudí
2015

2016

2017

2021

BUDDY
na Slovensku
BUDDY postupne rozširujeme do nových
regiónov a miest. Dnes už majú deti svojho
dobrovoľníka v desiatich mestách a štyroch
krajoch – Bratislavskom, Trnavskom,
Nitrianskom a Trenčianskom. Pripravujeme
spoluprácu s prvými Centrami pre deti
a rodiny v Košickom a Prešovskom kraji.

Deti aktívne v programe
Rozpočet (€)

pre šov

Pravidelné príjmy (€)

38

Rast, kvalita
a rozvoj
programu

Kumulatívny počet detí, ktoré boli v programe
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piešť any

tr na va

peč eň ad y
trenčín

* Profesionalizácia tímu umožnila od roku 2020 znižovanie nákladov
na starostlivosť o jedno dieťa. Jedna koordinátorka sa stará približne o 20 dvojíc.
** Zahŕňa zamestnancov, profesionálnych poradcov a tímových dobrovoľníkov
na plný úväzok.

malacky

Košice

V roku 2020 sme našli 19 novým deťom
BUDDY dobrovoľníka, a tak celkový počet
detí, ktorým sme už pomohli stúpol na 137
detí. Opäť sme sa starali o približne
rovnaký počet detí ako v roku 2019, keďže
sme ukončovali zapojenia podporných a
doučovacích BUDDY vzťahov, ktoré boli v
minulosti súčasťou programu.

Počas COVID roku sme zrealizovali úsporné
opatrenia, čím sme znížili celkové náklady
organizácie a pripravili sa na rast v roku 2021.
Pokračujeme v zvyšovaní efektivity interného
tímu, posilňovaní podielu pravidelných
príjmov na celkovom rozpočte s cieľom
dosahovania vyrovnaného hospodárenia
a pomoci čo najväčšiemu počtu detí.

nit ra
CDRR
brat islav a 33×CD
bern olák ovo

kol áro vo

Centrum pre deti a rodiny (do 100)
CDR, v ktorom je dieťa a má BUDDY dobrovoľníka (12)
Plánovaná spolupráca

Strategický plán
Všetky investície do programu BUDDY cielime
tak, aby sme zabezpečili jeho udržateľný rast
pre nasledujúce roky.

STABILIZÁCIA
ZÁCIA
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RAST

2018 2020

2006 2017
Deﬁnovanie programu
vznik a rozvoj programu
stanovenie kľúčov ých
princípov fungovania
programu
získanie dostatočného
počtu centier a detí
zapojených do programu

0 200 000 €
(< 68 DETÍ)

Podpora vzniknutého
utého modelu

u
g
program
Rast p

PROGRAM
RAM

g
rozšírenie BUDDY programu
k
S
ď š kkrajov Slovenska
do ďalších
d
vytvorenie siete pobočiek
zlepšovanie kvality programu

zastrešenie programového
o tímu programovým
manažérom
optimalizácia počtu vzťahov
hov na koordinátorku
ukončenie doučovacích a podporných
odporných vzťahov
vytvorenie programového operačného manuálu
zavedenie komplexnej bezpečnosti
zpečnosti a ochrany detí
v programe
príprava na rozšírenie programu
gramu do nových
regiónov
ORGANIZÁCIA
ZÁCIA
posilnenie odborného tímu
mu
nastavenie vnútorných pravidiel
ravidiel
stanovenie marketingovej stratégie a komunikácie
značky
udržateľné financovanie - posilnenie pravidelných
a viaczdrojových príjmov

600 000
00 €
(~ 100 DETÍ)

é meranie kvality
p
pravideln
a dopadu programu
začiatok analýzy pre
ý h
ô b ie programu v iných
pôsoben
krajinách

800 000 €
(~ 200 DETÍ)

Maťo, ako vidíš svoju
budúcnosť? Už vieš, čo
by si chcel robiť, čomu
by si sa chcel venovať?

42

Dokáže ti vzťah s tvojim
dobrovoľníkom pri tom
pomôcť? Ako?

Maťo:
Ma
M
aťo:: „Áno, chcel by som byť barberom. Už teraz
strihávam
t ihá
há
deti z detského domova. Veľmi rád by
som bol barberom, ak sa mi to vydarí a príjmu ma
na školu, pretože ma to baví.”

Maťo
Maťo:
Ma
ť : „Áno, podporuje ma v tom, čo chcem robiť.
LLukáš
káš mi hovorí, že to mám robiť a že mi s tým
ká
pomôže, ako bude môcť.”
Maťo
(BUDDY dieťa, 14 rokov)

Maťo a Lukáš – spolu 3 roky


43

ĎAKUJEME
stovke našich dobrovoľníkov a viac ako
200 firemným a individuálnym
podporovateľom.
podporovateľom
Sami by sme to nezvládli…

44

45

Orphan Opportunity Fund
an advised fund of Sillicon Valley Community Foundation

INDIVIDUAL PHOTOGRAPHER

"Nemô žeš zmeni ť
celý svet, ale môže š
zmeni ť celý svet
jedné mu člove ku.”
Paul Shane Spear

Časom


46

Program
BUDDY
môžeš
podporiť

Pro bono službami

Financiami

Občianske združenie PRO VIDA
Strážna 11,, 831 01 Bratislava
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(Luxorka) 811 02 Bratislava
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