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SPOJILI SME PROJEKTY

genetickesyndromy.sk
A usmevpredruhych.sk

„Portál
genetickesyndromy.sk
v novom šate a s novými
funkciami.“

NIE STE V TOM SAMI
Prepájame a sieťujeme ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny. Prostredníctvom
portálu genetickesyndromy.sk si tak vieme vymieňať skúseností a iných cenných informácií.
Môžu tak vznikať nové priateľstvá a podporné skupiny.
Novinkou je zoznam zariadení a špecialistov, ktorých si môžete nielen vyhľadať
a nakontaktovať, ale pomocou referencie aj popísať svoje skúsenosti so zariadením
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či špecialistom, čo ďalším ľuďom môže pomôcť pri výbere.

ako to funguje: registráciou na portáli genetickesyndomy.sk sa môžete spojiť s ľuďmi
s rovnakou diagnózou a vymeniť si svoje skúsenosti, prípadne spoznávať sa a vytvárať
komunity. Stačí si vo svojom profile otvoriť mapu konkrétneho genetického syndrómu
alebo inej diagnózy a kliknutím na mesto získate meno a emailový kontakt. Zo svojho
profilu tiež môžete zadávať referencie k jednotlivým zariadeniam, ktoré sú uvedené
v zozname na rovnomennej podstránke. Ak referenciu raz vytvoríte, nemôžete ju viac
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SIEŤUJEME RODINY

PORADENSTVO

V sekcii Poradenstvo nájdete zoznamy fondov a nadácií, prehľady organizácií,
v ktorých si môžete zbierať 2%, ako aj možnosti získania zliav na kúpu automobilov.
V Poradni (FAQ) si viete vyhľadať informácie ohľadom zdravotných problémov, terapií, vzdelávania,
včasnej intervencie či vybavovania kompenzácií a podobne. Cieľom Poradne odborníkov je pomôcť

VČASNÁ POMOC PRE ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH ĽUDÍ

komunite zdravotne znevýhodnených v rámci včasnej intervencie, a tiež, aby sa návštevníci portálu
vyznali v témach, ktoré sprevádzajú tematiku zdravotného znevýhodnenia..

Online Poradňa je priestor, kde komunita nájde relevantné a podložené informácie od odborníkov.

Po registrácii si viete zadať dopyt do našej Poradne. Tam sa podľa potreby tento podnet prerozdelí medzi

V prípade, že sa Vám narodí dieťa s genetickým syndrómom, iným zdravotným znevýhodnením

odborníkov (lekárov, fyzioterapeutov, logopéda, či špeciálnych pedagógov a iných), ktorí sa Vám v priebehu 14

alebo sa s touto záležitosťou trápite už dlhé obdobie, naši špecialisti Vás rýchlo usmernia alebo Vám poradia

dní pokúsia zaslať odpoveď a pomôžu Vám s usmernením v danej téme.

- aby ste čo najrýchlejšie vyriešili konkrétny problém. Informácie získate nielen ohľadom medicínskych
problémov a fyzioterapie, ale aj v oblastiach vzdelávania či sociálnych záležitostí.

MÁM PROBLÉM ▼
Narodilo sa mi dieťa so zdravotným
znevýhodnením a chýbajú mi
informácie alebo neviem vyriešiť
konkrétnu záležitosť.

„Pomoc zdarma a kdekoľvek
na Slovensku.”

„Vďaka nášmu odbornému tímu Poradne máte
šancu získať relevantné informácie včas.”

◀ PODÁM PODNET
Spýtam sa odborníkov Poradne
v súkromí svojho profilu bez účasti
verejnosti.

▲ RIEŠENIE
◀ ODPORÚČANIA

REGISTRUJEM SA ▶

Odborníci poskytnú konziliárne stanovisko - názory
od viacerých špecialistov tak, aby sa informácia
podala komplexne.

Ak nenájdem v sekcii Poradňa odpovede na
svoje otázky, môžem sa spýtať zo svojho profilu.
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PORADENSTVO

„Sekcia príbehy
ponúka priestor pre ľudí
na vzájomné spoznávanie
sa a pomoc.“

PREPÁJAME
ĽUDÍ S DARCAMI
Ako to funguje: Po registrácii ľudia
z profilu vytvoria príbeh a odošlú

V PROFILE VYTVORÍM PRÍBEH

ho na schválenie. Organizácia

Hľadám cestu z neľahkej životnej situácie alebo chcem niekomu

skontroluje pravdivosť údajov

pomôcť.

a uvedeného osobného účtu
a po overení ho schváli, čím sa
zobrazí na stránke. Príbeh si človek

CESTA K DARCOM

môže kedykoľvek zrušiť vo svojom

Príbeh sa zobrazí na stránke Úsmev pre druhých a môže tam

príbehu, poprípade upraviť a
doplniť text. Jeden človek môže
vytvoriť viacero príbehov
– nielen pre seba a svoje dieťa,
ale aj pre niekoho iného – číslo
účtu však musí patriť danému
človeku – rodine, pre ktorú
sa príbeh vytvára. Súčasťou
je aj vloženie QR kódu.

byť zobrazený po dĺžku jedného roka, kedy bude človek vyzvaný
na aktualizáciu svojho príbehu. Ak ho neobnoví, bude príbeh
zrušený.

TRANSPARENTNOSŤ
Finančné prostriedky človek posiela priamo osobe alebo rodine
z príbehu. Bez skrytých poplatkov organizácii. Ľudia majú
prostredníctvom sekcie Príbehy možnosť navzájom sa spoznávať
a pomáhať si. Všetci sme svojim spôsobom darcovia i príjmatelia.
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PRÍBEHY

BAZÁR
Miesto na predaj
i darovanie vecí a pomôcok

MÁM DOMA VECI, KTORÉ UŽ NEVYUŽÍVAM?

INZERCIA

Sekcia bazár vznikla z potreby centralizácie špeciálnych pomôcok na jednom mieste na internete. Mnoho

V rámci tejto sekcie viete ponúknuť svoje služby, ale aj rôzne pracovné príležitosti pre komunitu zdravotne

rodičov má totiž doma oblečenie, hračky či špeciálne pomôcky, ktoré už nepotrebuje a nevyužíva.

znevýhodnených. Viete tiež zadať dopyt po práci. vytvárame miesto, kde sa stretáva dopyt s ponukou
a chceme, aby sa našla extra robota pre tých ľudí, ktorí majú záujem pracovať aj vo svojej ťažšej životnej pozícii.

POSUNIEM ICH ĎALEJ
Bazár je miesto miesto, kde si ľudia môžu medzi sebou tieto pomôcky posunúť. Či už za finančnú odmenu
alebo darom zdarma alebo za poštovné.

Ako to funguje: Používateľ môže po registrácii vo svojom profile pridať položky do jednotlivých kategórií.
Po uverejnení prebehne symbolické schválenie. Používateľ môže po predaní produktu (alebo ľubovoľne
a kedykoľvek) zo svojho profilu jednotlivé ponuky alebo dopyty vymazať.
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BAZÁR

DRAŽBA

Zbierky s nádychom kreativity a napätia.

SOM OSOBNOSŤ, UMELEC ALEBO AKTÍVNY RODIČ
Sekcia dražba slúži pre aktívnych členov komunity ZŤP alebo ľudí, ktorí chcú prispieť
konkrétnym osobám so zdravotným znevýhodnením. Náplň jednotlivých produktov
dražby je ľubovoľná – môže sa jednať o umelecké diela, oblečenie, športové trofeje...
Jednoducho čokoľvek.

VYTVORÍM PRÍBEH
Dražby možno spájať iba s ľuďmi, ktorí majú schválený svoj Príbeh. Takto si vieme
overiť, že peniaze sa skutočne dostanú ku konkrétnej osobe. Príjemcov pre jednu
dražbu môže byť až päť.

VYPLNÍM ÚDAJE K DRAŽBE
Vo svojom profile vyplním parametre ako obdobie dražby, začiatočnú sumu, popis
a spomedzi príbehov zvolím tú osobu (alebo osoby), ktoré chcem dražbou podporiť.
Maximálna dĺžka dražby je 60 dní.

„S trochou snahy a kontaktov vedia ľudia získať
peniaze, ktoré môžu využiť na svoje potreby.“

DRAŽITELIA
Aby sme poznali totožnosť Dražiteľov, vždy je potrebné, aby sa zaregistrovali.
Predmet dražby vyhráva ten človek, ktorý v rámci obdobia dražby prihodil najvyššiu
sumu.

TRANSPARENTNOSŤ

Ako to funguje: Používateľ po registrácii môže vytvoriť dražbu pre vybranú osobu alebo osoby z
Príbehov (max. 5 ľudí na 1 dražbu). Zadá obdobie, počas ktorého dražba trvá, popis a počiatočnú

Víťaz dražby prevedie peniaze na transparentný účet občianskeho združenia a

cenu. Po jej schválení ju už nemožno upravovať. Zúčastniť sa dražby môžu iba registrovaní

po prijatí peňazí odošle zadávateľ dražby predmet výhercovi. Po prijatí predmetu

používatelia, ktorí môžu sumu prihadzovať až do ukončenia dražby. Po uplynutí času už nemožno

výhercom sa peniaze z transparentného účtu bez poplatkov prevedú na účet

sumu prihadzovať. Predmet vyhráva človek, ktorý prihodil najvyššiu sumu. Víťaz prevedie peniaze

vybranej osoby z Príbehu – v prípade, že ich je viac, sa peniaze rozdelia rovným

na transparentný účet občianskeho združenia. Po prijatí peňazí odošle zadávateľ dražby predmet

dielom.

výhercovi. Po prijatí predmetu výhercom sa peniaze z transparentného účtu bez poplatkov presunú
k príjemcovi. V prípade, že je príjemcov viac, sa výherná suma rozdelí rovným dielom.
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DRAŽBA

Ako to funguje:
Po registrácii človek pridá článok
v sekcii Médiá. Po odoslaní je článok
odoslaný do administrácie a po
gramatickej a obsahovej kontrole
schválený a zverejnený na webstránke
usmevpredruhych.sk v sekcii Médiá.

„Priestor na vzdelávanie, inšpiráciu, prehľad i spoznávanie sa.“

Spoznávajte a vzdelávajte sa
Sekcia médiá prináša články, rozhovory, podcasty a videá z prostredia zdravotného znevýhodnenia. Cieľom
sekcie je prinášať prehľad a novinky v oblasti zdravotného znevýhodnenia, ako aj zaujímavé rozhovory či videá.

Tvoríme spoločne

Článkami o podujatiach pre komunitu v regiónoch, činnosti rôznych organizácií
alebo iných záležitostiach, môžu prispievať všetci registrovaní používatelia.
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MÉDIA

DARČEKY OD ZDRAVOTNE
ZNEVÝHODNENÝCH PRE VÁS VŠETKÝCH

SHOP

„Predmety dizajnované zdravotne znevýhodnenými a vyrábané
v slovenskej chránenej dielni sú určené pre širokú verejnosť. Kvalitné
šité oblečenie šíria pod značkou usmejsa pozitívnu, a zároveň inkluzívnu
myšlienku. Výťažok z internetového obchodu je určený na prevádzku
portálu usmevpredruhych.sk.“

1
2
3
4

Dizajn navrhnutý zdravotne
znevýhodnenými ľuďmi

„Za jeden schválený návrh dostane tvorca so zdravotným
znevýhodnením odmenu 40 eur bez ohľadu na to, či sa kusy predajú.“

Dizajn je grafikom prekreslený
a poslaný na schválenie.

Slovenská chránená dielňa, ktorá
zamestnáva zdravotne znevýhodnených
ľudí vytvorí finálny produkt, na základe
žiadaných parametrov

Produkt je dostupný pre verejnosť

Viac na usmejsa.com
alebo usmevpredruhych.sk/usmejsa
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ESHOP

„Úsmev pre druhých vnímam ako podpornú komunitu všetkých ľudí, ktorí potrebujú

„V časoch, keď som trošku pomáhal deťom s poruchou sluchu, som pochopil silu

pomoc alebo chcú byť nápomocní v rámci skvalitňovania života ľudí s hendikepom.
Našla som na ich portáloch pre mňa dôležitú dostupnosť informácií, vedomosti o
svojich právach v rámci problematiky ZŤP, čo bolo pre mňa pred narodením môjho
syna nepoznané do detailov, skôr okrajovo..., dostala som prepojenie na ľudí s
rovnakými ťažkosťami, odovzdávali sme si skúseností. Dali mi mnoho dobrých rád do
života so ZŤP synom, veľa empatie a sily kráčať ďalej... Je nás veľa, ktorí potrebujeme
úsmev pre druhých....

rodičovských prepojení. Rodičia detí so zdravotným znevýhodnením si vedia dať
vzájomný čas, ktorý pre nich zaneprázdnený lekár častokrát až toľko nemá. Dokážu
si odovzdať skúsenosti a tipy z vlastnej cesty a najmä spolu zdieľať svoje príbehy.
Vďaka tomu žiadna rodina nemusí cítiť, že sa topí a že je v probléme opustená a
sama. Preto je práca Bérešovcov fantastický čin.

“

“

Pavel Hrica

výkonný riaditeľ o.z. Cesta von

Hana Kostovčíková

matka dieťaťa s genetickým syndrómom

„

„

S Mirom Bérešom sme sa zoznámili pri spolupráci a zjednotení našich akcií pre
zdravotne znevýhodnených organizovaných na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch
s názvom Paráda. Nie je veľa osôb v SR, ktorí majú toľko energie, chuti a síl na
zvládnutie všetkého, čo im život naloží na ich pleciach a u Mira ešte aj s úsmevom
jemu vlastným. A také sú aj projekty, ktoré realizuje so srdcom a dušou, so silnou
myšlienkou nemyslieť na seba, ale na iných. Vzácne vlastnosti pre dnešok. Teším sa, že
sme mali možnosť sa zoznámiť a verím, že aj po ukončení doby Covidovej :) budeme aj
naďalej spolu robiť na projektoch pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Ako poskytovateľ sociálnej služby (Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o.) radi
medzi rodičmi s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo s rizikovým vývinom
odporúčame portál genetickesyndromy.sk z dôvodu sieťovania rodičov a iných
odborníkov. Z praxe môžeme potvrdiť, že niektorí rodičia už portál poznajú a zdieľali
s nami svoju vďačnosť za network ako veľmi prínosný zdroj informácií.

“

Terézia Drdulová

riaditeľka Centra včasnej intervencie Trnava, n.o.

„Portál genetickesyndromy.sk dôveryhodne informuje pacientov a rodičov s

“

genetickým syndrómom o základnom ochorení pacienta. Vzhľadom na širokú škálu
genetických syndrómov ho môže využívať i zdravotnícky personál, tak ako i ja, pri
prvom kontakte s raritným ochorením.

Ján Riapoš

“

predseda Slovenského paralympijského výboru

MUDr. Martin Hollý
lekár

„Som rada, že som sa mohla zúčastniť viacerých projektov formou prednášok, ktoré

pán Miro Béreš organizoval. Oslovil mnohé deti, ktoré bez rozdielu ich hendikepu
dostali šancu súťažiť na športových podujatiach. Rodičia nielen povzbudzovali svoje
deti, ale mali i možnosť sa vzdelávať. Keď som ukončila prednášky, vždy sa rozprúdila
diskusia s množstvom otázok. Variabilita postihnutí je veľmi veľká. Mnohé deti majú
syndrómy, ktoré zahŕňajú rôzne symptómy. Tie sa prelínajú v pohybovej, kognitívnej i
v rečovej oblasti. Tým, že sú popísané, pomáhajú rodičom a odborníkom zorientovať sa
medzi nimi či stanoviť primeranú terapiu. Vítam aj aktivity ktoré poukazujú na dôležitosť
komplexného prístupu. Projekt usmevpredruhych.sk je výnimočný aj v tom, že pomáha a
podporuje rodiny v ich neľahkej životnej situácii.

„

Chcela by som Vám v prvom rade vyjadriť veľkú vďaku za odvahu a angažovanosť v
pomoci rodičom detí s genetickými diagnózami. Je to veľká úľava vedieť, že v tom
človek nie je sám a má sa na koho obrátiť s radou o pomoc.

“

Slavomíra Hargašová

matka dieťaťa s genetickým syndrómom

“

PaeDr. Adelaida Fabiánová
klinický logopéd

„Projekt združenia Úsmev pre druhých - portál geneticksyndromy.sk veľmi prehľadne

a zmysluplne sumarizuje kľúčové informácie o množstve zriedkavých diagnóz a
syndrómov, ako aj o dostupných formách terapií a organizáciách, ktoré sa rodinám s
takýmito detičkami venujú. Je veľkou pomocou pre rodičov, aj pre nás, špecialistov a
odborníkov v zmysle základnej navigácie v problematike a orientácii v možnostiach,
ktoré sú k dispozícii. A určite sa oplatí vyhradiť si čas na návštevu festivalu Paráda. Je
skvelou príležitosťou na stretnutie a splynutie inakosti s bežnosťou.

“

„Ľudia s veľkým srdcom, ktorí sa venujú “raneným vtáčatám”. Napriek tomu, že Miro s

Zuzana Rajčániová

Veronikou sami majú hendikepované dieťa, snažia sa pomáhať ďalším. Robia dobrú
robotu a spustili veľmi prínosné projekty.

riaditeľka poradenského-konzultačného centra K-centum

“

Anton Lauček

slovenský spisovateľ a prozaik
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MÉDIA

NÁŠ TÍM

MUDr. Veronika Bérešová

Mgr. Miro Béreš

štatutárka o.z. Úsmev pre druhých,
členka Poradne - lekár v šp. internista

koordinátor projektov
o.z. Úsmev pre druhých

PaeDr. Adelaida Fabiánová

Mgr. Halka Tytykalová

členka Poradne
- klinický logopéd

členka Poradne
- tyflopéd

PhDr. Terézia Drdulová, MBA

Mgr. Zuzana Csivreová

členka Poradne
- špeciálny pedagóg

členka Poradne
- špeciálny pedagóg

MUDr. Gonzalo Alonso Ramos Rivera

MUDr. Katarína Jandáková

člen Poradne
- detský neurológ

členka Poradne
- kardiológ

MUDr. Marianna Hollá

MUDr. Zuzana
Tománeková
členka Poradne
- psychiater
a posudkový lekár

členka Poradne
- lekár v šp. pediater

PhDr. Ľubica
Horúcková

MUDr. Miroslav Kotula
člen Poradne
- lekár v šp. ortopéd

členka Poradne
- fyzioterapeut
Mgr. Peter
Lendvay

Mgr. Terézia Vladovičová
členka Poradne
- fyzioterapeut

člen Poradne
- animoterapeut

Mgr. Zuzana Mathéová
členka Poradne
- delfinoterapeut
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NÁŠ TÍM

O.Z. ÚSMEV PRE DRUHÝCH:

Opora a podpora pre komunitu zdravotne znevýhodnených - vytvárame miesto, kde komunita nájde
odpovede na svoje otázky a môže sa oprieť aj o skúsenosti iných. V našej Poradni združujeme odborníkov
z radov fyzioterapeutov, lekárov či špeciálnych pedagógov a iných.
Včasná intervencia – rodinám po narodení dieťaťa vieme poskytnúť konziliárne stanovisko - teda
komplexný pohľad viacerých odborníkov na zdravotný alebo iný problém, čo môže výrazne pomôcť
v jeho napredovaní i nastavovacích procesov. Sme online, rýchlo dostupní z akéhokoľvek kúta Slovenska.
Transparentnosť – pre jedincov komunity je dôležité, aby ich príbehy nezneužívali iné organizácie
alebo jedinci vo svoj finančný prospech, a tiež, aby najmä vo finančných procesoch prevládala prehľadnosť
a transparentnosť. Portál usmevpredruhych.sk ponúka priestor pre väčšiu angažovanosť jedincov tejto
komunity i spájanie sa.

KOMU VLASTNE POMÁHAME:
osoby s genetickým syndrómom
osoby s mentálnym postihnutím
osoby s viacnásobným postihnutím
osoby s fyzickým hendikepom
osoby s poruchou sluchu

NAŠE PROJEKTY

HLAVNÉ PILIERE

PORTÁL ÚSMEV PRE DRUHÝCH
Portál prepájajúci skupinu so zdravotným znevýhodnením. Ľudia tu môžu
zdielať svoje príbehy či akcie, prostredníctvom Poradne získajú odbornú
pomoc na počkanie a bez dochádzania do ambulancií špecialistov. Portál tejto
skupine ponúka možnosti zdieľania a predaja nepotrebných vecí a špeciálnych
pomôcok v bazári. Prostredníctvom dražby si zase môžu zbierať financie
pre svoje potreby. Komunita ZŤP portál tvorí a posúva ďalej. Jedným z cieľov
je včasná intervencia – aby deti, ktoré sa narodia so zdravotným
znevýhodnením mali správne nastavenú liečbu a ich rodičia overené
a dostupné informácie.

PORTÁL GENETICKESYNDROMY.SK
Portál genetickesyndromy.sk slúži na prepojenie a sieťovanie rodín s raritnými
genetickými syndrómami, ktoré si môžu medzi sebou vymieňať informácie.
Zároveň popisuje niekoľko stoviek syndrómov, z ktorých odborne čerpajú
nielen rodiny a jedinci, ktorých sa to dotýka, ale aj lekári, fyzioterapeuti a iní
špecialisti, ktorí prišli s genetickým syndrómom do kontaktu. Súčasťou portálu
je sekcia Zariadenia, ktorá obsahuje väčšinu zariadení venujúcich sa ľuďom
so zdravotným znevýhodnením.

ÚSMEV NA HORY
Úsmev na hory je športovo-zábavná výzva a súťaž, prostredníctvom ktorej
sa finančne pomáha desiatim deťom s rôznymi formami zdravotného
znevýhodnenia (od viacnásobne postihnutých, cez nevidiacich, nepočujúcich,
až po genetické syndrómy...). Súčasťou výzvy je vzdelávacia a integračná
činnosť. Účastníci spoznajú slovenské pohoria, zasportujú si a symbolicky
vynesú „naše deti“ na niektorý z našich slovenských kopcov. Súčasťou Úsmevu
na hory sú špeciálne výzvy našich partnerov - firiem - ktoré môžu motivovať
vlastných fanúšikov k splneniu cieľa. Každý účastník Úsmev na hory je tiež
zaradený do atraktívnej tomboly.

osoby s poruchou zraku
rodiny osôb so zdravotným znevýhodnením

USMEJSA
Prostredníctvom projektu usmejsa šírime integračný a pozitívny odkaz
verejnosti prostredníctvom internetového obchodu, ktorého dizajn tvoria
ľudia z komunity zdravotne znevýhodnených. Finančné prostriedky získané
z predaja sú určené na posilnenie a povzbudenie samotnej komunity.
Myslíme si, že sa treba viac usmievať :)

špecialisti (lekári, fyzioterapeuti, špeciálni
pedagógovia, logopédi, surdopédi...)
úradníci (pracujúci napr. na úradoch
práce, sociálnych vecí a rodiny)
podporné skupiny
organizácie, spolky a zariadenia,
ktoré sa venujú komunite ZŤP

ZÓNA RUKA V RUKE
Spoluorganizácia vzdelávacio-športovo-zábavného bezbariérového festivalu
Paráda, ktoré sa každoročne od roku 2018 koná v Piešťanoch. Cieľom zóny Ruka
v ruke je prepojenie svetov zdravých a znevýhodnených – deti si môžu vyskúšať
jazdu na vozíkoch, orientáciu pomocou bielej paličky, naučiť sa posunkovú
reč, vžiť sa do života autistov pomocou 3D simulátora alebo si vyskúšať mnoho
ďalších aktivít. Súčasťou sú fyzioterapeuti pre bábätká i deti a nechýbajú
športové či zábavné atrakcie, diskusie či mnoho iného.

fanúšikovia a iní podporovatelia
oblasti ZŤP

viac o našich projektoch na www.usmevpredruhych.sk/nase-projekty

www.genetickesyndromy.sk | www.usmevpredruhych.sk

/usmevpredruhych

/usmevpredruhych

O NÁS

PRAVIDELNÝM
FINANČNÝM
DAROM
NAPOMÁHATE:
Šírime pozitívnu energiu v komunite
zdravotne znevýhodnených :)

www.genetickesyndromy.sk | www.usmevpredruhych.sk

k lepšej dostupnosti relevantných a overených informácií na internete;
k stabilizácii a rozšíreniu Poradne, ktorá pomáha ľudom s riešeniami
a nastavovaním zdravotných a iných záležitostí zdarma;
k stretávaniu komunity ZŤP na jednom mieste v digitálnom priestore,
k ich prepájaniu a vzájomnému podporovaniu sa;
k zlepšeniu stavu včasnej intervencie na Slovensku prostredníctvom online
konziliárnych posudkov našich odborníkov
k distribúcii odborných letákov do pediatrických ambulancií a nemocníc;
k šíreniu integrácie, inklúzie a úsmevu medzi všetkých ľudí;

STAŇTE SA DARCOM
Podporte nás darovaním 2% alebo zasielaním pravidelného
alebo jednorázového finančného príspevku:
IBAN: SK4783300000002501301775
„Už piatimi eurami mesačne prispejete k finančnej stabilizácii projektu.
Prostredníctvom Poradne mesačne vyriešime 400 podnetov zdravotne
znevýhodnených rodín.”
Viac informácií o podpore nájdete na usmevpredruhych.sk

/usmevpredruhych

/usmevpredruhych

MÉDIA

Ďakujeme

Úsmev pre druhých, o.z.
Pod Párovcami 7152/151, Piešťany 92101
info@usmevpredruhych.sk
IČO: 50607740
DIČ: 2120696556
IBAN: SK4783300000002501301775
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