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EEA GRANTY
Fond pre mimovládne organizácie, 
Program Aktívne občianstvo a inklúzia, 
Oblasť podpory Deti a mládež

Názov projektu: Strom pomoci a jeho plody

Donor: EEA Granty. Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom 
a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, 
ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slov-
enska a Socia- nadácia na podporu sociálnych zmien.

Suma:17 082,90 Eur

Trvanie projektu:  1.7.2013 - 31.12.2014

V roku 2013 sme začali realizovať projekt Strom pomoci a jeho plody. 
Uvedený projekt mal svoje plynulé pokračovanie až do konca roku 
2014. Cieľ projektu bol zameraný na deti, ktoré sa stali obeťami 
domáceho násilia alebo deti s CAN syndrómom.
Snažili sme sa tieto deti informovať, vyhľadať ich a poskytnúť im 
pomoc. Za týmto účelom sme vytvorili 2 informačné sochy stromu, 
ktoré postupne putovali medzi školami, ktoré o ne prejavili záujem. 
Na strome boli napísané informácie týkajúce sa domáceho násilia, 
ako aj informácie s miestami pomoci. Deti nás mohli tiež prostred-
níctvom stromu osloviť a to vhodením lístku do schránky, ktorá bola 
na strome umiestnená. Ak ich téma zaujala a chceli sa dozvedieť 
viac, na strome mali letáčiky, ktoré si mohli vziať. Cieľom v tomto 
prípade nebolo informovať len deti ale aj učiteľov a učiteľky v škole.

Za účelom zlepšenia prežívania detí, sme deťom poskytovali psycho-
logickú pomoc ako aj hipoterapiu, ktoré prebiehali 2 razy v mesiaci. 
V mesiaci jún sa nám podarilo zrealizovať aj 3-denný hipotábor, 
ktorý mal u detí veľký úspech.

Okrem preventívnej činnosti a poskytovania služieb deťom sme v 
rámci projektu vzdelávali aj rôzne cieľové skupiny, ktoré často prichádzajú do kontaktu s deťmi, ktoré by mohli byť 
obeťami domáceho násilia alebo CAN syndrómu. 
Na toto špecifické vzdelávanie sme si vybrali skupiny pracovníčok a pracovníkov CPPPaP zo všetkých poradní v 
bratislavskom kraji, výchovných poradcov a poradkyne, ktoré pôsobia na školách a náhradných rodičov, ktorí majú 
deti v starostlivosti.
Celkovo sme realizovali 20 vzdelávacích seminárov.



INERNATIONAL 
WOMEN’S CLUB  
Výška podpory: 3260,00 Eur

Od Medzinárodného klubu 
žien sme dostali podporu, ktorá 
nám umožnila spríjemniť naše 
priestory. Nakoľko sme v čase 
žiadosti o podporu boli práve 
presťahované do nových prie-
storov, potrebovali sme zútulniť 
a vynoviť tieto priestory aby sa v 
nich naše klientky a klienti a ich 
deti cítili príjemne.

Z finančnej podpory sme zakúpili koberce, ktoré prekryli staré a zájdené 
PVC podlahy v kanceláriách a herni pre deti a nové kreslá do kancelárií. 
Ostatné prostriedky sme využili na dotlač brožúry Tomáš – dieťa s 
modrinou, ktorú využívame pri preventívnych aktivitách na základných 
školách. Tiež sme zakúpili banneri na prezentačné účely.

	  

	  

	  

	  	   	  

	   NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA
Projekty:
1. Spolu dokážeme viac
 trvanie 1.9.2013 - 31.7.2014
 výška podpory: 2775,90 Eur

2. Čas pre nás 
 trvanie 1.9.2014 – 31.7. 2015
 výška podpory: 6000,00 Eur

Ako je už dobrým zvykom, aj v roku 2014 sa nám podarilo získať podporu od Nadácie pre deti Slovenska z fondu 
Hodiny deťom. Dalo by sa povedať, že je to naša najstálejšia forma podpory, ktorú sa nám darí získať a tak udržia-
vať plynulý chod aktivít pre deti a ich mamy. 

V rámci podpory sme v roku 2014 realizovali aktivity, ktoré sa nám rokmi osvedčujú. Každý rok majú drobné ožive-
nia o nové prvky. V roku 2014 sme realizovali nasledujúce aktivity:

► detské skupiny
► muzikoterapeutické skupiny pre deti
► arteterapeutické skupiny pre deti, ako aj pre matky
► program Veľký kamarát/veľká kamarátka (zameraný na budovanie korektného vzťahu medzi dieťaťom 
 a dospelým)
► preventívne aktivity k téme domáceho násilia na základných školách a na stredných školách
► vzdelávanie učiteľov v téme dieťaťa s CAN syndrómom a v téme domáceho násilia a možnostiach pomoci

Aktivity projektu boli zamerané nielen na intervenčnú prácu s deťmi, ale aj na dôležitú prevenciu a osvetu priamo 
pre deti a ich učiteľov. Vzdelávacieho semináru sa zúčastnilo 174 učiteľov a učiteliek.

Aktivity tohto projektu nám pokračujú aj v roku 2015 a o ich úspechoch sa dočítate v ďalšej výročnej správe☺

Realizovali sme preventívne programy na školách základných a stredných celkovo pre 348 žiakov a žiačok.

	  



BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVY KRAJ
Názov projektu: Centrum pre rodiny v kríze
Výška podpory: 15 000,- eur

Projekt Centrum pre rodiny v kríze je našim stálym projektom od roku 2009 . Jeho cieľom je pomôcť rozvádza-
júcim sa alebo rozchádzajúcim sa rodinám zvládnuť túto krízovú a záťažovú situáciu tak, aby bola pre jej členov 
čo najmenej zraňujúca. Rodina môže našu pomoc vyhľadať v akejkoľvek fáze tohto procesu. Pomoc poskytujeme 
dospelým klientom, ako aj deťom. 

Rozvádzajúci sa rodičia môžu využiť naše psychologické poradenské služby pre seba 
alebo deti ako aj pomoc sociálnych pracovníčok pri riešení konkrétnych 
krokov vo veci úpravy práv a povinností k maloletým deťom či rodičovskej 
dohody.

Počas roku 2014  sme zaradili  do projektu 39 nových rodín, 
čo obnášalo 44 nových ľudí. Celkovo sme v roku 2014 praco-
vali s 63 rodinami, čo predstavuje 77 členov rodín. Mesačne 
sme poskytli množstvo  telefonických konzultácií, či už s 
našimi klientmi alebo jednorázovým poradenstvom. Počet 
telefonických konzultácií v rámci poradenstva bol 172. Počet  
mailových konzultácií a klientov bol 25 za rok 2014.

Väčšinu   klientely, podobne  ako v predchádzajúcich rokoch boli 
aj v roku 2014 ženy a  ich  deti.  Zaznamenali sme  však zvýšený 
záujem mužov – otcov oproti predchádzajúcim rokom. 

Názov projektu: Komplexná starostlivosť o obete domáceho násilia a sexuálneho zneužívania
Výška podpory: 28 500,- eur

Bratislavský samosprávny kraj nás tiež podporuje ako akreditovaný subjekt formou dotácie na vykonávanie opa-
trení sociálnoprávnej ochrany a kurately podľa zákona 305/2005.

Je to jedna z foriem podpory, ktorá nám zabezpečuje dlhodobé fungovania a je pre nás nevyhnutná na 
pokračovanie v poskytovaní komplexných služieb pre obete domáceho násilia. 

Sme veľmi rady, že pôsobíme v kraji, kde vyšší územný celok rozumie problema-
tike, s ktorou pracujeme, aktívne sa o ňu zaujíma, finančne ju podporuje ako aj 

sám vyvíja kroky na jej zlepšenie. 

Vďaka podpore BSK sme financovali napr. časť miezd našich pracovníčok, 
réžiu priestorov, v ktorých pôsobíme , komunikačné a poštovné náklady a 

pod. 

Počas roku 2014 sme poskytli starostlivosť priemerne 50 klientom a 
klientkam  mesačne, pričom sme realizovali mesačne okolo 93 kon-
taktov. V roku 2014 sme mali 125 nových klientov,  plus tých, ktorých 
si prenášame z predchádzajúceho roku.

S dospelou klientelou sme pracovali individuálne a jednak skupinovo 
formou ženskej skupiny.

S deťmi sme tiež pracovali jednak individuálnou formou, jednak skupinovou 
formou. Poskytovali sme  im starostlivosť formou  špeciálnych terapií (hipotera-

pia, muzikoterapia, arteterapia), ktoré boli hradené z EEA grantov a Nadácie pre 
deti Slovenska.

Prevádzkovali sme dve  bytové jednotky – garsónky, ktoré slúžia ako utajené 
bývanie pre tie obete domáceho násilia, ktoré sú potenciálne ohrozené na zdraví 

alebo dokonca na živote. Byty boli plne vyťažené počas  celého roka 

	  



NÓRSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS  A ŠTÁTNY ROZPOČET  SR

Názov projektu: Zvyšovanie povedomia a vyhľadávanie obetí domáceho násilia u špecifických cieľových skupín
Projektový grant: 39 525,- eur
Spolufinancovanie: 4 392,- eur
Trvanie projektu: 12.6.2014 - 30.9.2015 
(s plánovaným predĺžením do konca 
roka 2015)

V roku 2014 sme zamerali vzdelávanie 
na ďalšiu cieľovú skupinu, ktorú pov-
ažujeme za veľmi zraniteľnú v oblasti 
násilia  či zanedbávania. Projekt „Zvy-
šovanie povedomia a vyhľadávanie 
obetí domáceho násilia u špecifických 
cieľových skupín“ je zameraný na zvy-
šovanie povedomia a informovanosti sen-
iorov, detí a ďalších znevýhodnený skupín. 
Tento projekt sa prelína aj do roku 2015. 
Očakávaním bolo, že pomocou projektu 
zachytíme nové prípady domáceho násilia 
a poskytneme náležité služby. 

Aktivity projektu: 
► informačné besedy pre seniorov 
► kampaň „STOP NÁSILIU“ realizovaná 
na školách v Bratislave
► poskytovanie poradenských služieb

Informačné besedy pre seniorov realizujeme 
najmä v kluboch seniorov a aj domovoch 
sociálnych služieb pre seniorov. Oslovili sme takmer všetky kluby v 
Bratislave, od ktorých sme dostali zvyčajne pozitívnu odozvu. Všet-
ky prednášky boli dobrovoľné a zúčastnili sa na nich ženy aj muži v 
dôchodkovom veku. Počas prednášok sa seniori/ky pýtali na rôzne 
otázky ohľadom ich práv, možností riešenia situácie a pod. Na každej 
prednáške sme získali či už podnet na nahlásenie prípadu zanedbáva-
nia, podozrenia z domáceho násilia, alebo priame riešenie situácie, 
ktorú konkrétny/a senior/ka riešia alebo riešili. Často išlo najmä o 
právne otázky ohľadom majetku. 

Pred začatím “šnúry“ informačných besied sme vytvorili informačné 
materiály (leták a brožúra) o domácom násilí, špeciálne zamerané na 
cieľovú skupinu seniorov/iek. V letáku sú popísané základné informá-
cie o domácom násilí, možnostiach pomoci, preventívnych krokoch/
radách ako sa domácemu násiliu vyvarovať a pod. brožúra je obšírne-
jšieho charakteru a sú v nej zahrnuté najmä informácie, ktoré sa sen-
iori/ky dozvedeli na besede. Oba materiály sú prispôsobené cieľovej 
skupine tak, aby boli zrozumiteľné, čitateľné a pútavé. 

Od začatia projektu a najmä od prvej informačnej besedy sme zazna-
menali zvýšený počet telefonátov od seniorov/iek. Obracajú sa na 
nás kvôli problémom s ich dospelými deťmi, ktoré na nich páchajú 
psychické, ekonomické a často aj fyzické násilie. Pokiaľ chcú danú 
situáciu riešiť a nie sa o nej len poradiť, pomáhame sociálno-právnym 
aj psychologickým poradenstvom. 

	  

Do konca projektu nás čaká ešte vernisáž ku kampani “STOP NÁSILIU“. Pomocou kampane sa snažíme scitlivovať 
žiakov/čky od materských škôl až po konečné ročníky základných škôl. Na danú tému vytvárajú výtvarné diela, 
ktoré budú vystavené na vernisáži v Bratislavskom centre. Diela budú ohodnotené a na vernisáži sa dozvedia viac 
informácií k téme domáceho násilia.

Okrem vyššie spomínaných nových materiálov sme vytvorili a dotlačili ďalšie brožúry a leták. Dva z nich sú za-
merané na primárnu prevenciu pre základné a stredné školy (Princeznovský manuál; Tomáš – dieťa s modrinou/
dotlač). Využívame ich pri preventívnych prednáškach na školách. Tiež sme dotlačili aktualizovanú brožúru Prvého 
kontaktu s obeťou domáceho násilia, ktorú využívajú odborníci/čky z pomáhajúcich profesií. Vytvorili sme tiež 
prvokontaktový leták pre obete domáceho násilia, v ktorom sú základné informácie o DN a tiež kontakt na našu 
organizáciu. Leták spolu s brožúrou sme odniesli na polície, na sociálne oddelenia do všetkých mestských častí v 
Bratislave a tiež do CPPPaP. 

Projekt je zameraný na seniorov/ky, ktorí/e môžu byť obeťami domáceho násilia, alebo môžu identifikovať vo 
svojom okolí človeka, ktorý môže byť obeťou domáceho násilia a nemusí si vedieť pomôcť sám. Čím viac informácií 
o domácom násilí budú ľudia mať, tým väčšiemu počtu ľudí môžeme pomôcť. Aj pomocou tohto projektu sa nám 
darí informovať stále viac ľudí. 

“Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých” a aj preto realizujeme tento projekt . 
„Granty EHP a Nórska- Spoluprácou k spoločným hodnotám.“

	  



MINISTERSTVO PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
Dotácia  na vykonávanie opatrení SPO a SK

Výška dotácie: 12 000,- eur

MPSVaR nám podporilo prácu v teréne jednej sociálnej 
pracovníčky a jednej psychologičky formou príspevku 
na časť miezd týchto pracovníčok.  V rámci projektu sa 
pomáhalo klientkam s odchodom z domácnosti, pra-
covalo sa  s rodinami v ich domácom prostredí a robila 
sa terénna práca s obeťami a osobami (deťmi), kde je 
podozrenie na týranie alebo sexuálne zneužívanie. 

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE
V roku 2014 navštívilo naše centrum 215 ľudí ohrozených násilím.  Išlo vo väčšine o ženy a ich deti. Celkovo sme 
pracovali s 48 deťmi, ktoré využívali služby individuálnej psychologickej pomoci ako aj skupinovej psychologickej 
práce a rôznych foriem terapií.

Naše klientky a klienti nás navštívili celkovo 1 111 krát kedy využili niektorú z našich osobných služieb a konzultácií.

Z uvedených čísiel vyplýva, že klientky a klienti nás navštevovali opakovane, v priemere viac ako 5krát. Na základe 
praxe vieme povedať, že niektoré klientky využijú len našu jednorázovú konzultáciu a iné využívajú naše služby 
aj niekoľko rokov počas a dochádzajú pravidelne na psychologické sedenia či riešia dlhotrvajúce súdne spory, v 
ktorých ich sprevádzajú naše sociálne pracovníčky a právnička.

NÁŠ PRACOVNÝ TÍM
V roku 2014 náš tím tvorili pracovníčky:

Mgr. Adriana Havašová – štatutárna zástupkyňa, riaditeľka a psychologička

Mgr. Dana Semanová – psychologička

Mgr. Katarína Čierna – sociálna pracovníčka

Mgr. Lucia Šalátová – sociálna pracovníčka, od 7/2014

Spolupracovali sme s:

Advokátskou kanceláriou JUDr. Barbory Vrbovej

OZ Kôň ako koníček – p. Eva Janečková a Eva Kočanová, ktoré pre nás viedli hipoterapeutické stretnutia pre deti

OZ Zvuky cez ruky – Mgr. Anton Gúth viedol muzikoterapeutické stretnutia pre deti

Mgr. Petra Dvorecká – viedla arteterapeutickú skupinku pre deti a ženy

Náš dobrovoľnícky tím:

Mgr. Andrea Mlčúchová, Bc. Terézia Štrbová, Bc. Veronika Heribanová, Mgr. Jana Žegorjaková, Silvia Postošová, Mag-
daléna Soboňová,  Bc. Simona Vojtová, Mgr. Kristína Široká
Dobrovoľne nám svoje služby poskytoval aj Matej Havránek, ktorý nám vytvoril grafiku pre niekoľko materiálov. 

Veľmi pekne vám všetkým a aj ďalším ľuďom, 
ktorí nás podporujú v našej činnosti, 
ĎAKUJEME.

	  




