Výročná
správa
Občianske združenie
Pomoc ohrozeným
deťom

Centrum Nádej

Spolupráca s Nadáciou
pre deti Slovenska
Rok 2012-2013 Projekt „Jeden za všetkých- všetci za
jedného“, celková podpora 6 065,- eur
Rok 2013-2014 Projekt „Spolu dokážeme viac“ , celková
podpora 2 775,- eur
Aktivity realizované vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska sú
základom nášho podporného programu pre deti, ktoré navštevujú naše
centrum.
Pre deti na základných školách je vďaka NDS v spolupráci s našimi
dobrovoľníkmi realizovaný už dlhé roky preventívny program o domácom
násilí. Tento program sa snažíme stále inovovať a prispôsobovať potrebám
detí a využívať metódy práce, ktoré sú pre ne pútavé.
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Do aktivít v projekte realizovaných do júla 2013 patrili:
preventívny program pre žiakov a žiačky ZŠ v Bratislave
podporné formy skupinových aktivít pre deti
(muzikoterapia, tvorivé dielne, detská skupina)
letný pobyt pre matky s deťmi
vzdelávanie pre dobrovoľníkov v krízovej intervencii
Do aktivít, ktoré sa realizujú od septembra 2013 patria:
preventívny program pre žiakov a žiačky ZŠ v Bratislave
podporné formy skupinových aktivít pre deti (muzikoterapia, tvorivé
dielne, detská skupina)
vzdelávanie určené učiteľom a učiteľkám na ZŠ o problematike domáceho
násilia a násilia páchaného na deťoch

Na našu dlhodobú spoluprácu sme hrdé a dúfame, že sa nám
podarí ju udržať čo najdlhšie

Projekt realizovaný dobrovoľníkmi
v rámci Programu
Mládež v akcii
• Rok 2012-2013 Projekt „PŠT- Prevencia, šport,
teambuilding“
• Celková výška podpory: 4 600,- eur
•
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Projekt s názvom PŠT- Prevencia, šport teambuilding, bol realizovaný
našimi dobrovoľníkmi, ktorý na ňom tvrdo pracovali počas 18 -tich
mesiacov od 1.8.2012-30.11.2013.
Jeho cieľom bolo šírenie informácii o domácom násilí medzi mladými ľuďmi
a deťmi, aby vedeli čo to je domáce násilie a kde môžu hľadať pomoc
V rámci projektu sa im podarilo realizovať všetky naplánované aktivity,
dokonca aj niečo na viac. Počas realizácie projektu sa veľa naučili o jeho
vedení, financovaní a pripravovaní jednotlivých aktivít. Ich veľké úsilie
bolo vidieť aj na ich výsledkoch
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Dobrovoľníci vytvorili 30- minútový film s preventívnym charakterom
k téme domáceho násilia, ktorý rozposlali na všetky ZŠ na Slovensku. K
filmu vytvorili aj krátky manuál pre učiteľov, aby sa im s filmom dobre
pracovalo a porozumeli lepšie téme domáceho násilia.
realizovali športovo-preventívne dni pre žiakov petržalských základných
škôl, ktoré sa stretli s dobrým ohlasom ako od detí, tak aj od učiteľov.
Zúčastnili sa ich žiaci 9 tried.
urobili nábor nových dobrovoľníkov, ktorých sami vzdelávali v tejto téme
formou neformálneho vzdelávania. Dobrovoľníci s OZ Pomoc ohrozeným
deťom naďalej spolupracujú
zlepšili si svoje schopnosti a zručnosti vďaka výmene skúseností
s dobrovoľníkmi z OZ Náruč
natočili krátky „shot" propagujúci dobrovoľníctvo a vytvoriť brožúru
s hrami na detské tábory a prácu s deťmi v skupinách

Spolupráca s Bratislavským
samosprávnym krajom
• Podpora vykonávania opatrení Sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately podľa Zákona 305/2005, na základe
akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
• Celková výška podpory: 28 500,- eur
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Vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja môžeme poskytovať
pomoc a poradenstvo našej hlavnej cieľovej skupine:
psychologické poradenstvo a pomoc pre deti týrané, zanedbávané a
zneužívané deti
psychologické a sociálnoprávne poradenstvo pre dospelé klientky
a klientov- obete domáceho násilia
výchovné opatrenia, hlavne asistovaný styk
krízovú intervenciu
aktivity spojené s vykonávaním opatrení SPOaSK

Centrum pre rodiny v kríze
• Projekt „Céčko- centrum pre rodiny v kríze“
• Celková výška podpory: 11 066,- eur
•
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Projekt, ktorý realizujeme od roku 2009 v spolupráci s BSK, Céčkocentrum pre rodiny v kríze a jeho je zameraný na pomoc ľuďom pri riešení
krízovej situácie, v ktorej sa ocitli v dôsledku rozvodu, aktuálneho
prebiehajúceho rozvodového konania alebo ako následok rozvodu. Služby
poskytujeme rodinám, ktoré majú maloleté deti s cieľom stabilizovať
situáciu v rodine a zabrániť negatívnym vplyvom na deti a čo najmenším
dopadom na všetkých členov rodiny.
Služby, ktoré v rámci projektu poskytujeme sú:
krízová intervencia
psychologické a sociálne poradenstvo rodinám, kde sa partneri
rozchádzajú alebo rozvádzajú
Psychologická starostlivosť o deti

•

Spoluprácu s Bratislavským
samosprávnym krajom by sme
radi vyzdvihli. Okrem finančnej
podpory, ktorá nám pomáha
stabilizovať našu pozíciu, sa
ako jeden z mála krajov na
Slovenku naozaj aktívne
zaujíma a zapája do riešenia
problematiky domáceho násilia
a násilia páchaného na ženách.
Svedčí o tom aj Regionálny
akčný plán venovaný tejto
téme, stretnutia pracovného
tímu (ktorého sme súčasťou),
poskytovanie aktuálnych
informácii k téme ako aj
každoročný vzdelávací seminár
k téme.

Projekt realizovaný s podporou
EEA grantov v rámci oblasti
podpory Deti a mládež
• Projekt s názvom „Strom pomoci a jeho plody“ bol
podporený Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom
prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia,
ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou
pre deti Slovenska a Socia- nadácia na podporu sociálnych
zmien.
• Celková výška podpory: 17 082,90,. eur
•

•

Realizácia tohto projektu sa začala v júli 2013 a projekt budeme uzatvárať
v decembri 2014. Je to jeden z väčších projektov, o ktoré sme sa v roku
2013 uchádzali. Projekt v tejto oblasti podpory na Slovensku spravuje
Nadácia pre deti Slovenska.
Aktivity projektu sme zamerali na ešte širšie pokrytie prevencie u žiakov
a žiačok ZŠ. Smerujeme ju na zachytenie nových prípadov týrania a
zneužívania detí a poskytnutie základných informácii ľuďom, ktorí
prichádzajú často do kontaktu s deťmi, ktoré môžu byť v rodinách
ohrozované. V neposlednom rade na zabezpečenie novej formy terapie
pre deti navštevujúce naše centrum. Ide o hipoterapiu, ktorá sa nám v
minulosti dobre osvedčila.
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V rámci tohto projektu sme v roku 2013 zrealizovali nasledujúce aktivity:
vytvorili sme „preventívnu sochu STROMU“ s informáciami o domácom
násilí a vytvorili sme leták, ktorý je určený deťom ZŠ
Preventívnu sochu stromu sme vystavili na ôsmych ZŠ v BratislavePetržalke. Na každej škole bola socha minimálne 2 týždne. Deti si
rozobrali letáky a hádzali nám odkazy do schránky dôvery
Absolvovali sme sedem hipoterapuetických stretnutí s deťmi
vyškolili sme pracovníkov a pracovníčky z piatich CPPPaP
Poskytovali sme psychologickú pomoc a poradenstvo pre deti a ich
rodičov

Mestská časť Petržalka
• Finančná podpora na projekt
„Komplexná starostlivosť o obete
domáceho násilia“
• Výška podpory: 1 500,- Eur
•
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•

•

V roku 2013 sme požiadali Mestskú časť
Bratislava - Petržalka o finančnú
dotáciu z rozpočtu v zmysle VZN MČ č.2/2005
o poskytovaní účelových finančných dotácií.
V projekte sme žiadali finančné prostriedky na
našu celoročnú činnosť v rámci práce s cieľovou
skupinou obetí domáceho násilia.
Mestská časť nás podporila sumou 1.500,- Eur,
ktoré sme použili na prenájom priestorov,
energie a služby s tým spojené.
Nakoľko sme od začiatku činnosti OZ sídlili
v mestskej časti Petržalka, podarilo sa nám tam
nadviazať dobré vzťahy tak s pracovníčkami MÚ,
UPSVaRu ako aj školami či ostatnými krízovými
centrami. Aj z tohto dôvodu sme mali veľa
klientov a klientok pochádzajúcich z tejto
mestskej časti.
Dúfame, že aj keď sme sa z mestskej časti
Petržalka odsťahovali bude sa nám naďalej dariť
udržiavať spoluprácu, ktorá je dôležitá pre
klientov a klientky.

Nadácia SLSP prostredníctvom Nadácie Pontis
• Finančná podpora 2 141,- eur na činnosť Centra Nádej
•

Nadácia SLSP podporila činnosť našej organizácie už niekoľký krát. Tento
rok sa to prvý krát realizovalo prostredníctvom Nadácie Pontis. Z
finančných prostriedkov sme hradili nájom a energie za priestory, v
ktorých sme prevádzkovali centrum, ďalej na telekomunikačné služby a na
právne služby. Sme vďační, že sme z ich zdrojov mohli financovať práve
právne poradenstvo, keďže je veľmi ťažké získať financie práve na právne
služby.

Práca s klientkami a klientmi v číslach
•

•
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V roku 2013 sme pracovali celkovo s 196 klientmi a klientkami.
Našou klientelou boli prevažne ženy a ich deti. Klientkam bola
poskytovaná v najširšej miere psychologická pomoc formou
poradenstva a sociálnoprávne poradenstvo.
Každý mesiac využilo služby nášho centra v priemere 8-14 nových
klientov a klientok.
Mnohé klientky navštevovali naše centrum raz týždenne
Pre deti bol každotýždenne realizovaný skupinový program, kde sa
striedali aktivity (tvorivé dielničky, muzikoterapia, detská skupina
a od septembra sa pridala hipoterapia). Na detské skupiny chodí
pravidelne cca: 6-12 detí, podľa typu a zamerania skupinky
Klientky mali možnosť navštevovať aj ženskú skupinu, ktorá sa
stretávala každé dva týždne. V priemere ju navštevovalo 6 žien.
V rámci poskytovania utajeného ubytovania, využilo túto možnosť 4
ženy spolu so 6 deťmi. Obe ubytovacie jednotky boli nepretržite
obsadené.
V rámci poskytovanie telefonickej intervencie a informácii sme mali
zapnutú našu mobilnú linku nepretržite počas pracovného týždňa.
Základné poradenstvo sme poskytovali touto formou klientom
a klientkam z celého Slovenska.

Celkový počet klientok a klientov

Celkový počet klientov a klientok

Deti; 44

Muži; 17
Ženy; 135

1

2

3

Hlavné skupiny finančných
príjmov a výdavkov
• Príjmy v roku 2013: 74 035,47,- eur
Finančné príspevky súkromných nadácii: 19 890,57,- eur
Príjem z 2% daní fyzických a právnických osôb: 8 127,08,eur
Dotácie z verejných zdrojov financií: 41 057,- eur
Dobrovoľné príspevky od fyzických osôb: 120,- eur
Ostatné príjmy: 4 840,82,- eur

• Výdavky v roku 2013: 75 191,10,- eur
Mzdové náklady: 32 595,16,- eur
Zákonné poistenie: 11 365,65,- eur
Náklady súvisiace s nájmom priestorov: 8 534,40,- eur
Materiál a služby: 18 546,22,- eur
Cestovné náklady: 258,49,- eur
Osobitné náklady: 3 891,18,- eur

Tím OZ Pomoc ohrozeným
deťom v roku 2013
•
•
•
•
•

Mgr. Adriana Havašová- riaditeľka OZ, štatutárna zástupkyňa,
psychologička- plný úväzok
PhDr. Jana Štúrová, PhD.- štatutárna zástupkyňa, supervízorka,
vedenie ženskej skupiny
Mgr. Dana Semanová- psychologička - 3/5 úväzok
Mgr. Katarína Čierna- sociálna pracovníčka – plný úväzok
Mgr. Zuzana Wojatschkova- sociálna pracovníčka – DVP od 1.10.2013
do 31.12.2013

Dobrovoľnícky tím v roku 2013 tvorili:
• Mgr. Marián Mračko , Mgr. Andrea Mlčúchová, Mgr. Linda Ulrichová, Bc.
Simona Vojtová, Bc. Veronika Heribanová, Bc. Terézia Štrbová, Bc.
Kristína Široká
• Okrem týchto dobrovoľníkov sme spolupracovali aj s ďalšími počas
vymedzených aktivít.

Externe sme spolupracovali:
Advokátska kancelária JUDr. Barbory
Vrbovej- poskytovanie právneho
poradenstva pre naše klientky a klientov
OZ Kôň ako koníček- poskytovanie
hipoterapeutických stretnutí pre našich
detských klientov a klientky
OZ Zvuky cez ruky- poskytovanie
muzikoterapeutických stretnutí pre
detských klientov a klientky
OZ Living documentary- spolupráca pri
príprave a natáčaní preventívneho filmu
pre žiakov a žiačky ZŠ o téme domáceho
násilia

Čo stojí za to spomenúť...
• Bola nám predĺžená akreditácia Ministerstvom práce
sociálnych vecí a rodiny na vykonávanie vybraných
opatrení podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej
ochrane a sociálnej kuratele na ďalších 5 rokov.
• Zvládli sme nájdenie si nových vyhovujúcich priestorov
a presťahovali sme naše centrum do nových priestorov
• Aktívne sme sa zapájali do stretnutí Regionálneho akčného
plánu. Na pôde BSK sme mali príspevok v rámci
vzdelávacieho semináru pre odbornú aj laickú verejnosť.
• Komunikovali sme s médiami a vyjadrovali sa v
príspevkoch súvisiacich s domácim násilím, rozvodovou
situáciou alebo striedavou starostlivosťou.
• Spolupracovali sme s dobrovoľníkmi a zabezpečovali im
školenia a supervíziu podľa ich potrieb. Aj v tomto roku
sme urobili nábor nových dobrovoľníkov. Každý
z dobrovoľníkov pre nás pracoval cca 12 hodín mesačne
v bežnom chode, počas najaktívnejšej realizácie
dobrovoľníckych aktivít sa tento počet mnohonásobne
zvyšoval.

• V utajenom bývaní sme poskytli ubytovanie 4 ženám
a spolu so 6 deťmi.
• Podarilo sa nám získať dvojnásobný objem finančných
prostriedkov z 2% od fyzických a právnických osôb.
• Podarilo sa nám zabezpečiť bezplatnú pravidelnú právnu
pomoc pre naše klientky a klientov prostredníctvom
projektu PRO BONO.
• Uchádzali sme sa aj o finančnú podporu zo strany firiem.
Podporili nás zamestnanci firmy DELL, firma TEVA
Pharmaceuticals Slovakia s.r.o
• Podporila nás Nadácia TA 3
• Vďaka Komunitnej Nadácii Bratislava a projektu „Daruj
knihu“ sa nám podarilo zabezpečiť na Vianoce knižky pre
všetky deti našich klientok, ktoré nás navštevujú.

Na záver...

• Rok 2013 bol pre nás rokom podávania projektov
a uchádzania sa o finančné prostriedky z rôznych
grantových schém. Rovnako sme sa uchádzali aj o ocenenia
za dobré projekty realizované v posledných rokoch.
• Toto všetko sa nám podarilo napriek tomu, že sme po
finančnej stránke čelili podmienkam takmer likvidačným
pre našu organizáciu.
• Ďakujeme všetkým za podporu

