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Spolupráca s Nadáciou pre deti Slovenska 
 

V roku 2012 sme vďaka podpore  fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti 
Slovenska realizovali 2 projekty. Projekt s názvom „Keď skupina pomáha“ sa skončil  31.7. 2012. Na  
neho plynule nadviazal projekt s názvom „Všetci za jedného, jeden za všetkých“, ktorý realizujeme 
od 1.9. 2012. Je pre nás dôležité, že sa nám darilo zabezpečovať kontinuitu služieb pre našich detských 
klientov a projekt nám umožňoval  zlepšovať kvalitu prevencie u žiakov a žiačok základných škôl. 
 
Hlavnými aktivitami týchto projektov v r. 2012 boli: 
 

� skupinová práca a deťmi v rámci arteterapie, canisterapie a detskej terapeutickej skupinky.  Od 
septembra 2012 obohatená o muzikoterapiu, ktorá je vedená v spolupráci s OZ Zvuky cez ruky 

� individuálna psychologická práca s deťmi 
� realizácia detského tábora v Bojniciach  
� realizácia preventívneho programu pre žiakov a žiačky ZŠ v Bratislave  
� vytvorenie a distribuovanie novovytvorenej komiksovej brožúrky: „Tomáš- dieťa s modrinou“ pre 

žiakov a žiačky ZŠ. Brožúrka prijateľnou a atraktívnou formou pre danú cieľovú skupinu 
oboznamuje   o domácom násilí a o možnostiach a postupe jeho riešenia. 

 
Celková výška podpory z NDS: 
 

- 2011/2012 – 7.000,00 € 
- 2012/2013- 6.065,00 

 
 
 
„Hlavným cieľom skupinových aktivít s deťmi je pomôcť deťom prejaviť emócie, uvedomovať si 

vlastné prežívanie, hovoriť o vlastných problémoch a naučiť sa reagovať na ohrozujúcu 
situáciu. Snažíme sa viesť deti ku zdravým rovesníckym vzťahom a uvedomeniu si vlastnej 
hodnoty (ku zdravému sebavedomiu). Rôznorodosť aktivít pomáha rozvíjať ich kreativitu, 
skupinovú spoluprácu, súperivosť ako i hudobné cítenie. Naším zámerom je aby sa u nás 

dokázali uvoľniť, dobre sa naladili, získali nové zručnosti a mali pocit bezpečia.“ 
 
 

 
 
 
 



Spolupráca s Philip Morris International  
 
 

Vďaka podpore spoločnosti Philip Morris International sa nám podarilo priniesť na Slovensko  
metodiku SARA SK, ktorá slúži  na vyhodnocovanie rizika v prípadoch  domáceho násilia. Táto 
metodika pomáha policajtom a policajtkám prvého kontaktu pri zasahovaní v prípadoch domáceho 
násilia a vo svete je využívaná hlavne pri aplikácii inštitútu vykázania.  Projekt sa začal realizovať už 
v roku 2011 a následne v roku 2012 pokračoval v napĺňaní jeho cieľov.  V roku 2012 sme školili po 
celom Slovensku policajtov poriadkovej polície a vyškolili sme v  spolupráci s lektormi z OZ Náruč  
celovo 1499 policajtov a policajtiek počas  73 školení vo všetkých  krajoch Slovenska.  
 
Školenie pozostávalo z 3 blokov a jeho účastníci získali vhľad do mechanizmu domáceho násilia a 
psychológie obete domáceho násilia, informácie o legislatíve týkajúcej sa domáceho násilia a zoznámili 
sa s metodikou SARA SK, ktorú si odskúšali na cvičných kazuistikách. 
 
Projekt sme vyhodnotili na základe pozitívnych spätných väzieb ako veľmi úspešný. Jednotliví účastníci 
školení ocenili informácie, ktoré na školení získali a označili ich za potrebné pre ich prax. Každý 
účastník školenia získal materiály, ktoré mu majú uľahčiť prácu a umožniť rýchlu orientáciu 
v problematike. 
 
Celková výška podpory z Philip Morris International: 
-  30.000,00 € 
 
 
„ V projekte SARA SK sa nám podarilo nadviazať komunikáciu s Policajným zborom a realizovať 
školenia pre policajtov a policajtky z  obvodných oddelení v jednotlivých krajoch. Považujeme za 

úspech, že sme sa dostali ku všetkým obvodným oddeleniam a ponúkli jeho účastníkom 
školenie, ktoré poskytlo komplexné informácie. Príjemne nás prekvapil záujem policajtov 

a policajtiek o túto problematiku, spoločná diskusia a nachádzanie riešení v individuálnych 
prípadoch policajtov a policajtiek, s ktorými sa v praxi stretli. “ 

 
 

 

 



Spolupráca s Bratislavským 
samosprávnym krajom  

 
Činnosť OZ Pomoc ohrozeným deťom podporuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK)  od roku 2009 
v 2 líniách: 
 

1. podpora na vykonávanie  opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, podľa 
zákona 305/2005 Z.z.. ktorá vyplýva OZ z akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR 

2. podpora poradenstva, pomoci a aktivít pre rodiny s maloletými deťmi, ktoré sa ocitli 
v predrozvodovej, rozvodovej a porozvodovej kríze. Tieto aktivity realizujeme v rámci 
programu „Céčko – Centrum pre rodiny v kríze“, ktorý je sociálnym program BSK. 

 
Vďaka spolupráci s BSK sme mohli v roku 2012 realizovať tieto aktivity: 

� sociálne a psychologické poradenstvo týraným, zanedbávaným a sexuálne zneužívaným 
deťom 

� sociálne a psychologické poradenstvo dospelým osobám ohrozeným domácim násilím 
� krízovú intervenciu pre obe vyššie spomenuté cieľové skupiny 
� psychologické a sociálne poradenstvo rodinám v kríze súvisiacej s rozchodom alebo rozvodom 

rodičov 
� psychologická práca s maloletými deťmi, ktorých rodičia sa ocitli v rozvodovej kríze 
� výchovné opatrenia a to najmä asistovaný styk  

 
Celková výška podpory z BSK: 
Centrum pre rodiny v kríze - 11.066,00 € 

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – 28.500,00 € 
 
 

„Sme radi, že sa nám dlhodobo darí udržiavať spoluprácu s Bratislavským samosprávnym 
krajom. Vzájomná spolupráca nám umožňuje získať čiastočnú finančnú istotu v mimovládnom 

sektore, čím sa zabezpečuje kontinuálne poskytovanie pomoci jednak  obetiam domáceho 
násilia, ako aj rodinám v krízovej rozvodovej situácii.“ 

 
 
 

 

 



 Mestská časť Bratislava- Petržalka  
 

 Mestská časť Petržalka nás v roku 2012 podporila finančnou dotáciou  projektu na účely komplexnej 
starostlivosti o obete domáceho násilia, ktorou sa nám podarilo čiastočne pokryť náklady spojené 
s prevádzkou priestorov v rámci ktorých poskytujeme služby pre našich klientov a klientky.  Finančné 
prostriedky boli aj na nákup hračiek a tvorivého materiálu. 

 
Celková výška finančnej podpory od mestskej časti Petržalka:  
 
- 2.000,00 € 

 

„ Naše OZ je často v kontakte a spolupracuje s inštitúciami a organizáciami v rámci mestskej 
časti. Rovnako veľa klientov a klientok je priamo z Petržalky. Dúfame preto, že sa nám naďalej 
bude dariť udržiavať kontakty a profesionálnu spoluprácu v rámci mestskej časti Petržalka.“ 

 

 

 
 
 
 



IUVENTA -Mládež v akcii 
 
Európska Komisia, Európsky Parlament a členské štáty Európskej únie zriadili program Mládež v akcii, 
ktorý podporuje neformálne vzdelávanie mladých ľudí. Prostredníctvom  Iuventy, ktorá ho na Slovensku 
administruje  naša skupina dobrovoľníkov napísala projekt s názvom „PŠT- Prevencia, šport, 
teambuilding“.  Projekt sme začali realizovať 1.8. 2012 a vedú si ho sami dobrovoľníci. V rámci 
projektu  zaradili do činnosti  inovatívne  aktivity a rozšírili svoje kompetencie. V roku 2012 sme v rámci 
projektu naplnili nasledovné  aktivity: 
 

� 3 dňové stretnutie s dobrovoľníkmi z OZ Náruč, s ktorými sa podelili o svoje vedomosti s prácou 
s deťmi a vedenia preventívnych programov a vytvorili novú brožúrku hier pre deti 

� Uskutočnili nábor dobrovoľníkov a ich zaškolenie pre prácu v našom OZ. Program školení ako 
i lektorovanie jednotlivých vzdelávacích blokov viedli sami dobrovoľníci. Školenia spolu  trvali 4 
dni (jednodňové školenie a víkendové školenie v Senci). 

 
 
Celková podporená suma: 
 
- 4.600,00 € 
 
 
 

 
„ Napísanie projektu, jeho vedenie a napĺňanie jednotlivých cieľov a  aktivít bolo pre 

dobrovoľníkov veľkým prínosom. Na projekte sa učili sami na vlastných chybách, učili sa 
plánovať, riadiť projekt, tak po finančnej ako aj obsahovej stránke. Rovnako aj jednotlivé ciele, 

ktoré si zadali, sú pre nich výzvami.“ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spolupráca s Nadáciou Slovenského 
plynárenského priemyslu  

 
 
Nadácia SPP podporila projekt, ktorý sme realizovali od 1.11.2011 do 31.11.2012. V rámci projektu sme 
zrealizovali nasledujúce aktivity:   
 

� lektorovanie 7 vzdelávacích workshopov pre rôzne skupiny odborníčok a odborníkov (MVO, 
ÚPSVaR, sociálne oddelenia Miestnych úradov, VÚC a pod.) v metodike SARA SK. Celkovo 
sme vyškolili 56 odborníkov z rôznych organizácii a inštitúcii. 

� vytvorenie štandardov pre sociálnu poradenstvo v rámci nášho OZ 
� poskytovanie sociálneho a psychologického poradenstva  
� absolvovali sme 12 dňový certifikovaný kurz v problematike rodovej rovnosti. Kurz prebiehal v 4 

blokoch po 3 dni. 
 
 
Celková výška podpory z Nadácie SPP: 
 
- 2011/2012 - 6.660,00 € 

 
 
„ Tento projekt nám dal možnosť rozšíriť metodiku SARA SK aj medzi iných odborníkov, ktorým 

môže byť nápomocná. Širšie použitie metodiky  SARA SK môže zabezpečiť kvalitnú pomoc   
obetiam domáceho násilia v prípade, že sa obrátia o pomoc na niektorú z týchto inštitúcii. 

Vytvorenie a zadefinovanie si vlastných štandardov pre sociálne poradenstvo pomáha hlavne 
novým kolegyniam k ľahšej orientácii v práci a k profesionálnejšiemu prístupu ku klientom a 

klientkám.“ 
 
 

 

 
 
 

 



Nadácia Orange 
 

V rámci projektu „Poradenstvom k zvýšenej kvalite života“ sme vďaka podpore Nadácie Orange 
realizovali  sociálne a psychologické  poradenstvo pre obete domáceho násilia, sexuálneho zneužívania 
a pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa ocitli v krízovej situácii v súvislosti s rozvodom alebo 
rozchodom rodičov. Projekt sme realizovali  v období od 1.7.2012 do 30.11.2012. Hlavným cieľom 
projektu bolo docieliť zvýšenie kvality životov našich klientok a klientov, pomôcť im pri hľadaní stratenej 
sebahodnoty a dôvery vo vlastné sily, pomôcť v rozvoji ich rodičovských zručností a taktiež ich viesť 
k zvýšenej informovanosti a k efektívnejšiemu zvládaniu ťažkých situácii. Klientkam, ktoré potrebujú 
maximálnu ochranu pred agresorom sme poskytli  ochranu vo forme utajeného bývania. V rámci práce 
rodín v rozvodovej kríze sme pracovali s rodinami, ktoré sa ocitli v takejto situácii. 
V rámci našej prezentácie a zvýšenia dostupnosti našich služieb  sme  z finančných prostriedkov 
nadácie Orange optimalizovali našu webovú stránku www.centrumnadej.sk. 

 
Celková výška finančnej podpory od Nadácie Orange:  
 
- 4.000,00 € 

 
„Spolupráca s Nadáciou Orange je už niekoľko rokov veľmi významná pre našu organizáciu. 
Prebieha na partnerskej úrovni, pričom Nadácia Orange dlhodobo podporovuje naše aktivity, 

vďaka ktorým sme mohli aj v roku 2012 plnohodnotne poskytovať pomoc tým, ktorí ju 
potrebujú.“ 

 
 

 
 
 
 



Štatistika 
 

 

Celkový po čet klientov a klientok:230

159

59

12

ženy

deti

muži

 
 

Počet konzultácií: 1084

93619

267

sociálne

právne

psychologické

 
 
 
 
 

Centrum pre rodiny v kríze  
 

V rámci projektu „Centrum pre rodiny v kríze“ sme v roku 2012 pracovali s 80 rodinami, čo obnášalo 103 
členov rodín.  Z toho bolo 37 nových rodín, s ktorými sme začali spolupracovať v priebehu roka. V rámci 
jednej rodiny sme pracovali buď s jedným z páru, alebo s obidvomi partnermi, prípadne s maloletými 
deťmi. 
Mesačne sme poskytli priemerne  15- 20 telefonických a 2-3 mailové konzultácie. 90 % klientely v roku 
2012 tvorili ženy, a  ich  deti, pre ktoré hľadali pomoc, obávajúc sa o to, ako deti zvládnu túto zaťažujúcu 
situáciu rozvodu.  Problematika a situácia klientov a klientok, s ktorými vyhľadávajú našu pomoc sa 
veľmi nemení počas celého trvania projektu. Klienti sa buď nachádzajú   pred rozvodom, mnohí zvažujú 



rozvod, alebo ním už prechádzajú. Je aj istý  počet klientov, ktorí by chceli zachrániť manželstvo pred 
rozvodom, pre ktorý sa rozhodujú oni alebo  ich partner/ka. V prípade ochoty partnera/ky k spolupráci 
pracujeme s obidvomi partnermi na možnej záchrane manželstva, prípadne zadefinovaní si problému 
a nájsť dôvody konfliktov. Veľká časť klientov sa pokúša zachrániť manželstvo alebo o tom uvažuje   
kvôli deťom, prípadne zo strachu z finančnej situácie, ktorá nastane po rozvode, hlavne v prípade, kde 
je manželka závislá finančne na manželovi. Často krát majú strach z vážneho rozhodnutia alebo 
pociťujú vinu a potrebujú sa uistiť, že konajú správne a že nebudú za to odsudzovaní. Veľkým 
problémom je na jednej strane strach, že jeden z partnerov príde o deti, na druhej strane obrovská 
manipulácia detí voči partnerovi, ktorý sa rozhodne odísť. Vo veľkej miere sa snažíme pracovať s nimi 
na tom, aby deti prešli rozvodom s čo najmenšou traumatizáciou.  
 
 
 

Iné aktivity 
 

� Prebiehali stretnutia regionálneho akčného plánu v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. 
Vystupovali sme na odbornom seminári na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách 
organizovanom BSK. 

 
� Pokračovala naša medzinárodná spolupráca  s intervenčným centrom v Prahe a organizáciou 

BIG v Berlíne. Mgr. Adriana Havašová a Mgr. Ľubica Tornoczyová sa aktívne zúčastnili v Prahe 
na konferencii a oficiálnom ukončení projektu , ktoré sa konalo v Prahe v dňoch 18.-20.6.2012  

 
� Podieľali sme sa na výučbe na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave  
 

� Úspešne sme uskutočnili nábor nových dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a zaškolili ich pre prácu 
v našom OZ.  

 
� V utajenom bývaní sme poskytli ubytovanie 4 ženám spolu so 4 deťmi 

 
� V rámci osvety a komunikácie smerom k verejnosti sme mali 14 výstupov pre printové a 

rozhlasové médiá 
 

� Pracovali sme so študentmi a študentkami v rámci praxe a poskytovali konzultácie 
k diplomovým a bakalárskym prácam 

 
� V spolupráci s Komunitnou Nadáciou Bratislava sa nám podarilo pripraviť Vianoce pre naše 

klientky a ich deti. Dostali darčeky podľa vlastného výberu a potreby, deti aj knižky v rámci 
projektu Daruj knihu. 

 
� Pravidelne sme uskutočňovali preventívne besedy na základných školách, ktoré vykonávali naši 

dobrovoľníci. Vykonávali sme vyhľadávanie ohrozených detí sexuálnym zneužívaním 
a spolupracovali sme so školami pri vyhľadávaní týraných a zanedbávaných detí 

 
� Prebiehali stretnutia v rámci ženskej skupiny. Túto možnosť využívalo cca 12 žien. Stretnutia 

prebiehali zväčša v skupine 6 žien.  
 

� V detskom skupinovom programe sme pracovali priemerne s 20 deťmi. Na jednotlivé skupiny 
prišlo od 6 do 14 detí. 

 
 



Hlavné skupiny finančných príjmov 
a výdavkov 

Príjmy 2012: 

�     finančné príspevky súkromných nadácií: 65 280,84 Eur 
�     príjem z 2% z daní: ( 4 348,90 eur) – minuté v roku 1 739,42 Eur 
�    dotácie: 41 603,59 Eur 
�  úroky: 5,14 Eur 
�  príspevky od FO: 411,50 Eur 
�     ostatné: 4 802 Eur  

príjmy spolu: 113 842,49 Eur 

Výdavky 2012: 

�      mzdové náklady: 49 435,56 Eur 
�     zákonné poistenie: 13 911,02 Eur 
�     náklady súvisiace s nájmom priestorov: 6 600 Eur 
�      materiál a služby: 40 040,21 Eur 
�     cestovné náklady: 5 700,69 Eur 
�     osobitné náklady: 6 902,10 Eur  

výdavky spolu: 122 589,58 Eur 

 

    Personálne obsadenie v roku 2012 
 

Na trvalý pracovný pomer boli v r. 2012 v OZ zamestnané 4 osoby. Externe sme spolupracovali 
s ďalšími 4 osobami. Do činnosti OZ bolo zapojených 8 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. 
 

� PhDr. Jana Štúrová, PhD. – štatutárna zástupkyňa, psychoterapeutka, supervízorka 
� Mgr. Adriana Havašová – štatutárna zástupkyňa, výkonná riaditeľka, psychologička 
� Mgr. Ľubica Tornóczyová – sociálna pracovníčka 
� Mgr. Katarína Čierna – sociálna pracovníčka ( do 31.7.2012) 
� Mgr. Dana Semanová – psychologička 

 

Externí spolupracovníci: 
 

� Mgr. Eva Braxatorisová – právnička  
� Mgr. Michal Kralovič – liečebný pedagóg (do 30.6.2012) 
� Mgr. Tóno Gúth- zabezpečovanie muzikoterapie 
� Ľudmila Pauková a jej tím – účtovníctvo a mzdy 
� Katarína Treščanská – upratovačka  
� dobrovoľníci a dobrovoľníčky: Mgr. Marian Mračko, Bc. Linda Ulrichová, Mgr. Silvia Dončevová, 

PhD., Mgr. Andrea Mlčúchová, Mgr. Jaroslav Janidžár, Mgr. Filip Staňo, Barbora Bauerová, 
Veronika Heribanová, Simona Vojtová, Karina Smalcová, Jana Žegorjaková 



 
OZ Pomoc ohrozeným deťom 

Švabinského 7 
851 01 Bratislava 

 
Tel./fax: 02/ 622 47 877 

Mobil: 0905 463 425 
 

office@centrumnadej.sk 
www.centrumnadej.sk 

 
 

 
 

 

Celý náš tím,  
ešte raz všetkým čo nás podporujú,  

ĎAKUJE! 
 
 

 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


