
Poďakovanie
členom neziskovej organizácie Úsmev ako dar v Banskej Bystrici

VRÁŤME ÚSMEV DEŤOM

„Organizácia Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou, neziskovou
organizáciou pôsobiacou v oblasti  starostlivosti a pomoci  ohrozeným rodinám na
Slovensku. Pomáhajú rodinám v ťažkých životných situáciách. Organizácia Úsmev
ako dar bola  založená v roku 1975 a už vtedy začali  organizovať pre deti  rôzne
podujatia,  ktorými  podporovali  ich   rozvoj.  V duchu  svojho  motta  „Aby  rodina
zostala  spolu“   budujú  centrá  na  pomoc  rodinám  v núdzi  a dostupné  nájomné
bývania,  aby  rodinám  zabezpečili  strechu  nad  hlavou.  Vďaka  Úsmevu  ako  dar
ostávajú rodiny spolu.“ 

„Úsmev  a dobrá  nálada  sú  známkou  víťazstva  nad  osudom.“ Povedal
kedysi dávno  Stefan Garzyňski. A hoci sa nám nepodarilo zistiť, kto bola táto slávna
osobnosť, s jeho slovami musíme súhlasiť.  Nie každé dieťa malo to šťastie vyrastať
v kompletnej  rodine so strechou nad hlavou. Svojou pomocou im vraciate chuť do
života a úsmev na tvár. Dodávate im silu, energiu, pocit istoty a sebadôvery, ukazujete
im tú  správnu  cestu  k lepšiemu životu.  A ktovie.  Možno  práve  to  im  raz  pomôže
zvíťaziť nad ich osudom.

Vieme, že pomáhať nedokáže každý, preto náš obdiv a uznanie patrí Vám, všetkým
zamestnancom  a dobrovoľníkom,  ktorí  ste  ochotní  svoj  čas  venovať  práve  týmto
deťom a rodinám v núdzi. Vieme aj to, že rodiny Vám nie sú ľahostajné a záleží Vám
na ich osude. Svoju prácu, či skôr poslanie  beriete vážne a to, že  máte chuť pomáhať
Vás určite spája a vytvára  silný kolektív. Vážime si to, čo robíte pre deti a rodiny,
ktoré sa ocitli  v nie ľahkej situácií  a aj  to, že im poskytujete materiálnu i duševnú
pomoc. Robíte to pre radosť detí a ich radosť určite aj nám vyčarí úsmev na tvári.

Uvedomili sme si, že veľa vecí berieme ako samozrejmosť, ale osudy týchto ľudí nás
prinútili  zamyslieť  sa  a začať  si  vážiť  každú  maličkosť.  Pretože  asi  nič  nie  je
samozrejmosť.   Pochopili  sme,  akí  dobrosrdeční  a nezištní  sú  ľudia  z neziskovej
organizácie Úsmev ako dar. A pretože každá pomoc sa počíta, veríme, že sme aspoň
trochu prispeli a aspoň na malú chvíľu sa stali súčasťou tejto skvelej organizácie. 
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