Poradenské Centrum Nádej
Výročná správa za rok 2017
Rok 2017 sa v Poradenskom Centre Nádej niesol už s 20 ročnou tradíciou v duchu pomoci
a komplexnej starostlivosti, ktorú poskytujeme osobám ohrozeným násilím, sexuálne
zneužívaný, ale aj rozvádzajúcim sa rodinám.
Rok 2017 bol pre nás rokom práce na týchto hlavných projektoch:









sociálny program Bratislavského samosprávneho kraja – projekt „Centrum pre rodiny
v kríze“ a projekt „Komplexná starostlivosť o obete domáceho násilia a sexuálneho
zneužívania“
projekt Nadácie pre deti Slovenska z grantového programu Hodina Deťom – „Každé
dieťa potrebuje bezpečný domov“
projekt „Zvyšovanie povedomia a vyhľadávanie obetí domáceho násilia
u špecifických cieľových skupín“, ktorý bol financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva
prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.
projekt „Spoločné ciele“ financovaný z rovnakých zdrojov. Jeho cieľom bolo zníženie
rodovo podmieneného násilia.
Projekt Nadácie TA3, vďaka ktorému sme mohli zrealizovať kampaň na naše
zviditeľnenie

Spoločným cieľom a prácou na jednotlivých projektoch bolo úsilie poskytovať čo
najkvalifikovanejšiu odbornú pomoc pre klientov a klientky v núdzi, kríze, či v náročnom
životnom období. Individuálny prístup šitý na mieru klienta/tky sme dokázali ponúknuť vďaka
sústavnému vzdelávaniu a práci na sebe, na našom odbornom raste, kedy sme sa snažili
s pochopením a racionálnym zhodnotením ponúkať najlepšie riešenia vzniknutých záťažových
situácii. Venovali sme sa klientom a klientkám so záujmom a s prijatím ich životných osudov
a spolupodieľali sme sa na aktivácii ich vlastných zvládacích mechanizmov a zdrojov.

„Žila som akoby v nejakom tranze, úplne mimo...dianie vo svete sa ma vôbec
netýkalo... Mávala som silné bolesti hlavy, napätie v šiji, celá hlava mi niekedy
trieštila od bolesti...Všetkého som sa bála... Po nejakej dobe som už necítila
vôbec nič, len únavu. Už som nechcela nič, iba pokoj.“
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Jedno z vyjadrení našej klientky, obete psychického násilia, ktoré ilustruje utrpenie za mnohé
ostatné. Vykazuje relatívne častý vzorec utiahnutia sa do seba a prežívania bolesti na fyzickej
úrovni. Žiadne veľké náreky a plače, obviňovanie páchateľa, len tiché utrpenie. Obeť útoku
prežíva extrémnu záťaž, ktorá má traumatizujúci potenciál. Bezprostredné a dlhodobé
symptómy sú rôzne od rôznych bolestí, cez neurasténiu, depresivitu, anxiozitu, poruchy príjmu
potravy, poruchy správania, narušenie vzťahov a izoláciu, poruchy v sexuálnej oblasti,
problémy s abúzom látok a mnohé iné. Najvážnejšie a nezvratné môžu mať fatálne
následky suicidality či vražedného konania. Práve pre tieto obete a ešte citlivejšie skupiny ako
sú deti a seniori pracujeme a štatistiky klientov centra hovoria za všetko.

Za rok 2017 sme v Poradenskom Centre Nádej pracovali s 257 klientmi a klientkami ( 189
z cieľovej skupiny domáce násilie a 68 nových klientov v rámci rozvodovej problematiky).
Poskytli sme im vyše 1200 osobných konzultácii. Okrem toho sme zrealizovali veľké
množstvo telefonických konzultácií a poradenstva.
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Centrum pre rodiny v kríze
Donor : Bratislavský samosprávny kraj
Suma: 16.300,- EUR
Trvanie projektu – január až december 2017
Centrum pre rodiny v kríze je projekt určený rodinám, ktoré sa ocitli v situácií rozvodu/
rozchodu, prípadne rozvod začali zvažovať alebo riešia problémy vyvstávajúce po rozvode
a týkajúce sa oddelenej starostlivosti o deti a vzájomnej komunikácie. Klientom a klientkam,
ktoré nás v tejto situácií vyhľadajú poskytujeme sociálnoprávne poradenstvo a psychologické
poradenstvo a terapiu. Zameriavame sa na prácu ako s rodičmi tak aj deťmi.
Poradenstvo pre túto cieľovú skupinu vďaka projektu Centrum pre rodiny v kríze realizujeme
od roku 2009. Klienti a hlavne klientky nás kontaktujú väčšinou z vlastnej iniciatívy, pretože
chcú riešiť ich ťaživú životnú situáciu, ktorou pre ne a ich deti, rozvod je. Rovnako nás
kontaktujú aj inštitúcie a úrady, ktoré naše služby poznajú. Našou úlohou je rozvádzajúcim sa
rodinám pomáhať túto situáciu stabilizovať a zvládnuť s čo najmenšou záťažou pre všetkých
zúčastnených. Snažíme sa rodičov scitlivovať na potreby dieťaťa. Pracujeme s nimi na tom,
aby deti nevyužívali ako zbraň proti sebe. Naopak, snažíme sa ich viesť k tomu, aby deťom
v tomto čase venovali zvýšenú pozornosť. Rodičov tiež motivujeme k tomu, aby sa sústredili
na budovanie vzájomného vzťahu s dieťaťom a rozvádzali/rozchádzali sa len ako partneri.
Práca s deťmi teda zahŕňa aj prácu s rodičmi detí, čo prináša oveľa väčšie množstvo sedení
a konzultácií. Vo väčšine prípadov edukujeme rodičov ich v rodičovských zručnostiach
a vedieme ich k tomu, aby sa vyvarovávali tak častých chýb aké bývajú pri rozvode napr.
kupovanie si detí, nechať sa deťmi vydierať v strachu, že by dieťa išlo k druhému partnerovi,
ohováranie druhého rodiča, zakazovanie dieťaťu stretávať sa druhým rodičom a pod.
Často sa stretávame so situáciou, kedy dieťa odmieta jedného z rodičov. Takáto situácia je
veľmi ťažko zvládnuteľná bez toho, aby si rodičia našli k sebe aspoň nejakú komunikačnú cestu.
U dospelých klientov bolo poradenstvo zamerané najmä na:








hľadanie zdravých štruktúr vo vzťahu s možnosťou záchrany manželstva a sanácie
rodiny
v prípade jednoznačného rozhodnutia pre rozvod, spoločné plánovanie a stanovenie
pravidiel rozvádzajúcich sa partnerov vo vzťahu medzi sebou a stanovenie si pravidiel
v starostlivosti o deti (dohoda rodičov ohľadom starostlivosti o deti -výchova, financie,
voľný čas)
spracovanie ťažkej životnej situácie rozvodu u manželov (spracovanie negatívnych
pocitov, viny, samoty..)
výchovné stratégie vo vzťahu k deťom
riešenie konfliktov, predchádzanie domácemu násiliu
spisovanie návrhov a riešenie rozvodu z právnej stránky
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U detí bolo poradenstvo zamerané najmä na:







spracovanie a prijatie ťažkej situácie v rodine
ventilovanie si negatívnych emócií
posilňovanie vzťahu k obom rodičom
spracovanie hnevu alebo pocitov viny
porozumieť situácii, v ktorej sa nachádza
filiálnu terapiu

Počas roku 2017 sme zaradili do projektu 51 nových rodín, čo znamená 68 nových ľudí.
Celkovo sme v roku 2017 pracovali s 74 rodinami, čo predstavuje 115 členov rodín.
Vzhľadom na to, že ukončením projektu neukončujeme spoluprácu s klientmi,
z predchádzajúceho roku 2016 sme si preniesli 23 rodín a 47 členov rodín, s ktorými sme
kontinuálne pracovali.
Nakoľko rozvodovosť v SR je stále veľmi vysoká, cítime potrebu pokračovať v poskytovaní
týchto služieb, ich skvalitňovaní a v zlepšovaní spolupráce s úradmi, ktoré sú pri riešení
rozvodu významnými partnermi.
Na zlepšenie a skvalitnenie služieb, ktoré poskytujeme rozvádzajúcim sa rodinám, absolvovali
2 naše pracovníčky v Českej republike vzdelávanie s názvom „Dítě v centru“. Je to program
prinesený z Holandska, kde funguje už ako 10 rokov a je zameraný na skupinovú prácu
s rodičmi a ich, deťmi kde sa rodina rozdelila a problémy rodiny sú veľmi vyostrené.
Pracuje sa zvlášť so skupinou rodičov (obaja rodičia) a zvlášť so skupinou detí. Stretnutia sú
veľmi štruktúrované, majú presné pravidlá a rodičov program motivuje k aktivite aby získali
reálny pohľad na to ako sa dieťa cíti v strede ich hádok. Vzhľadom na Slovensku nič podobné
nefunguje a metodika sa nám zdá veľmi prínosná tak budeme v ďalšom roku robiť všetko
preto aby sme ju aplikovali aj v našom centre.
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Komplexná starostlivosť o obete domáceho násilia a sexuálneho
zneužívania
Donor : Bratislavský samosprávny kraj
Suma: 28 220,- EUR
Trvanie projektu - január až december 2017
Bratislavský samosprávny kraj nám pravidelne poskytuje finančný príspevok ako
akreditovanému subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately podľa zákona č. 305/2005 Z.z.. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
Osoby zažívajúce násilie sú našou hlavnou cieľovou skupinou. Do tejto skupiny patria hlavne
ženy a ich deti, ktoré sú obeťami alebo svedkami domáceho násilia a tvoria najväčšiu časť
našej klientely, rovnako ženy a deti, ktoré sa stali obeťami sexuálneho násilia. Keď sa na nás
obrátia očakávajú empatický prístup, porozumenie ale aj potrebné informácie, aby mohli svoju
situáciu riešiť. Toto sa snažíme napĺňať cez paletu našich služieb. Niektoré klientky nás
kontaktujú iba telefonicky, ale najčastejšie za nami prichádzajú viackrát a využívajú naše
poradenstvo počas dlhého procesu kým sa ich situácia nestabilizuje (tak po emočnej, právnej
či finančnej stránke). Traumatické zážitky, ktoré prežili často vyžadujú dlhú dobu na
spracovanie. Našim klientom a klientkám poskytujeme bezplatne:









telefonickú/e-mailovú konzultáciu
krízovú intervenciu
psychologické poradenstvo (individuálne, skupinové) pre dospelé klientky/tov a deti
sociálnoprávne poradenstvo (pomoc pri spisovaní návrhov na súd), sprostredkovanie
právneho poradenstva
filiálnu terapiu
vytvorenie bezpečného plánu pomoci
pomoc pri hľadaní ubytovania, zamestnania
podporné skupinové programy pre deti

Počas roka 2017 sme poskytli starostlivosť mesačne od 43 až do 59 klientom a klientkam
mesačne, pričom sme mesačne mali od 80 do 129 kontaktov.

5

Každé dieťa potrebuje bezpečný domov

Donor: Nadácia pre deti Slovenska grantový program Hodina deťom
Suma: 3 730,- EUR
Trvanie projektu : 1.7.2016- 30.3. 2017
Aktivity, ktoré realizujeme na základe podpory od Nadácie pre deti Slovenska, sú našimi rokmi
overenými aktivitami, o ktorých vieme, že majú zmysel pre našu cieľovú skupinu.
V projekte sme realizovali :


preventívne aktivity na základných školách

V rámci projektu sme realizovali preventívny program pre 212 žiakov a žiačok.
Považujeme za veľmi dôležité šíriť osvetu o domácom násilí medzi deťmi. Chceme, aby sa deti
dozvedeli čo je to domáce násilie, ako to vyzerá v domácnosti, kde násilie prebieha a že to nie
je v poriadku. Je dôležité aby deti, ktoré zažívajú doma násilie ho vedeli identifikovať a dostalo
sa im pomoci. S deťmi hovoríme aj o tom, u koho by mohli nájsť pomoc v škole a na koho zo
svojho okolia by sa mohli obrátiť. Deti dostanú kontakt na našu organizáciu, na linku detskej
istoty, kam môžu zavolať ak by sa v takejto situácií ocitli alebo sa o nej chceli porozprávať.
Prevencie realizujeme u mladších detí hravou formou (využitím rôznych materiálov, príbehov)
a u starších diskusiou či pozeraním filmu.

Aktivity, ktoré sme realizovali pre deti, ktoré nás pravidelne navštevujú boli hlavne
skupinového charakteru. Dieťa si v skupine detí a dobrovoľníkov môže zažiť pozitívne
skúsenosti, ktoré mu pomôžu v budúcnosti pri nadväzovaní vzťahov, učí sa tu korigovať svoje
správanie a rozvíja rôzne zručnosti.



hipoterapia
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Hipoterapiu sme realizovali v spolupráci so skúsenými hipoterapeutkami z OZ Kôň ako koníček
a ich 3 koňmi. Deti navštevovali hipoterapiu v malých skupinkách max. 6 detí.
Hipoterapia je zameraná na kontakt dieťaťa s koňom, kedy na koňovi nielen jazdí, ale ho aj
čistia, češú či sa starajú o čistotu stajne.
Deti častokrát po prvý raz na hipoterapii držali fúrik a lopatu, pracovali s hnojom a bol to pre
ne veľký zážitok. Svoju sebadôveru si upevňovali pri jazdení na koni, skúšaní rôznych cvikov či
čistení kopýt. Museli prekonať svoje zábrany a obavy.
„ Je vždy príjemné vidieť ako sa dieťa hrdo a sebavedome nesie na konskom chrbte“.



arteterapia

Arteterapia je jedna z obľúbených aktivít detských klientov. Preto sme ju zaradili medzi aktivity
aj v roku 2017. Spolupracovali sme s OZ ARTEA. Deti prostredníctvom rôznych výtvarných
techník (maľovania, modelovania, masiek, lepenia a pod.) mali možnosť vyjadriť svoje
prežívanie do výtvoru, porozprávať o tom a zažiť bezpečné prostredie prijatia.
Na arteterapeutickú skupinku chodili deti, ktoré absolvovali aj individuálne stretnutia
s psychologičkou. Zúčastňovalo sa ich od 5-13 detí.
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Zvyšovanie povedomia a vyhľadávanie
u špecifických cieľových skupín

obetí

domáceho

násilia

Donor: Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet
SR
Suma: 84 891,- EUR
Trvanie projektu jún 2014 – 30.4. 2017
Tento projekt bol zameraný na realizáciu aktivít spojených s poskytovaním služieb a
informácií, vyhľadanie a zachytenie ľudí ohrozených násilím, ktorí sú znevýhodnení a ťažšie sa
dostanú k informáciám a potrebným službám napr. seniori alebo ľudia s psychiatrickým
ochorením. Realizovali sme ho od júna 2014 do konca apríla 2018. V rámci projektu sme
vydali veľké množstvo informačných materiálov pre rôzne cieľové skupiny, ktoré sme potom
následne distribuovali v rámci realizácie aktivít.
Aktivitami projektu sme sa zamerali najmä na prácu so seniormi. Počas trvania projektu sme
prišli k záveru, že sieť pomoci pre seniorov je ešte užšia ako sme predpokladali a pomoc napr.
pre ležiacich seniorov, ktorí sú obeťami DN je veľmi obmedzená, takmer nulová. Veľmi si
vážime nadviazanú spoluprácu s klubmi seniorov, ale aj DSS, kde sme prišli k veľa užitočným
radám a podnetom, ktoré sme začali konzultovať a riešiť. Projekt bol výnimočný najmä tým,
že sme mali možnosť podchytiť veľmi zraniteľnú klientelu so špecifickými potrebami
a problémami, ktoré ich stav/situácia prináša. Zároveň sme ako jedna z mála organizácií
vytvorili niekoľko typov tlačených materiálov, na ktoré máme najmä pozitívne ohlasy či už zo
strany špecifických skupín ale aj pracovníkov/čiek z iných pomáhajúcich profesií. Jednak to boli
materiály pre seniorov, jednak veľmi úspešná preventívna brožúra pre mladé dievčatá s
pracovným názvom "Princezná", či informačný leták o našej organizácii a brožúra pre ľudí
prvého kontaktu. Počas projektu sme zrealizovali 3 kampane „Stop násiliu", kde sme jednak
oslovovali ľudí prvého kontaktu, a jednak sme oslovovali vybrané školy a MŚ, aby sa zúčastnili
ch deti súťaži kresbe na konkrétnu tému a následne sme realizovali vernisáž, kde sme vybrané
diela aj ocenili. . Boli sme spokojné s tým, ako boli školy a škôlky ochotné zapojiť sa do
kampane a tým sme mali možnosť vplývať aj na tých najmenších.
Jednou z hlavných aktivít projektu boli osvetové a preventívne besedy pre seniorov a seniorky
z klubov seniorov a z DSS. Príjemne nás prekvapil záujem samotných pracovníkov DSS o tému
domáceho násilia a prácu s obeťou násilia. Na základe prejaveného záujmu sme preto
realizovali aj prednášky pre pracovníkov a do niektorých DSS sa vrátili aj druhý raz. Je pre nás
dôležité, aby nielen samotní seniori a seniorky, ale aj pracovníci poznali tému násilia, vedeli
zachytiť varovné signály násilia u svojich klientov a následne s nami spolupracovali alebo ich
na nás odkázali. Počas projektu sme zrealizovali 34 takýchto besied.
Počas besied a prednášok sme rozdávali materiály s dodatočnými informáciami a kontaktami,
na základe ktorých sa na nás mohli seniori a seniorky aj neskôr obrátiť s otázkami
a problémami a dohodnúť si individuálne poradenstvo.
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Priebežne počas projektu sa pokračovalo v distribúcií materiálov na prvo -kontaktové
inštitúcie (napr. polícia, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, miestne úrady a pod.).
Informačné letáky boli určené tak pre samotných pracovníkov a pracovníčky inštitúcií ako aj
na následné odovzdanie osobám ohrozeným násilím. Rozdali sme a rozdistribuovali 13 800
kusov materiálov.
V rámci projektu sa nám podarilo zachytiť 42 seniorov a 33 detí, kde bolo podozrenie na zlé
zaobchádzanie s nim.
Projekt podľa nás splnil svoj účel, boli naplnené aktivity vo vyšších počtoch ako bolo
naplánované, bola posilnená téma domáceho násilia na senioroch a znevýhodnených skupín.
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Spoločné ciele
Donor: Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet SR
Suma: 225 410,- EUR ( pre 5 organizácií)
Trvanie projektu: september 2015 – apríl 2017
Zámerom partnerského projektu Spoločné ciele bolo zníženie rodovo podmieneného násilia.
Projekt realizovalo najskôr 5 organizácií, dokončili ho však len 4 organizácie, ktoré dlhodobo
poskytujú svoje služby pre ženy ohrozené násilím v Bratislavskom kraji a Žilinskom kraji
Cieľom projektu bolo podporenie špecializovaných služieb, ktoré sú odborné a šité na mieru
našim klientkám- ženám zažívajúcim násilie.
Projekt spoločné ciele bol pre nás novátorský hneď v niekoľkých smeroch. V prvom rade bolo
pre nás ako prijímateľa finančných prostriedkov úplnou novinkou riadiť projekt, do ktorého
sú zapojené aj iné organizácie ako partneri projektu s finančnou spoluúčasťou. V mnohých
ohľadoch sme mali počas jeho realizácie neľahkú situáciu, s ktorou sme sa, ale statočne
popasovali. Projekt sme zrealizovali s uskutočnením všetkých plánovaných aktivít.
Aktivity projektu sa niesli v dvoch líniách. Prvá línia bola poskytovanie odborného
poradenstva pre ženy, ktoré zažívajú násilie v partnerskom vzťahu. Počas celého trvania
projektu sme poskytli odborné sociálne, psychologické a právne poradenstvo 624 ženám spolu
4266 krát. Tieto čísla sú vyššie ako sme pôvodne plánovali a to považujeme za úspech aj kvôli
tomu, že sme počas trvania projektu prišli o jedného z partnerov.(ukončenie činnosti Majáku
Nádeje) Považujeme za veľmi prínosné, že sme si mohli udržať a aj zvýšiť štandard
poskytovania služieb.
Druhou líniou bolo zvýšenie odbornosti pracovníčok a pracovníkov z partnerských organizácií.
Počas trvania projektu sme absolvovali všetky naplánované vzdelávania a to konkrétne





Krízová intervencia, (16 hodín)
Násilie páchané na deťoch a sexuálne zneužívanie detí, ( 30 hodín)
Na riešenie zameraná krátkodobá terapia, (160 hodín)
Zakúpenie a zaučenie prístroja Biofeedback.

Všetky vzdelávania absolvovalo spolu 28 odborníkov a odborníkov. Vzdelávania boli
pripravené na mieru pre účastníkov a účastníčky. Išlo o nadstavbové vzdelávanie, ktoré boli
veľmi obohacujúce a rozširujúce naše zručnosti a kompetencie. Za nedostatok považujeme
dlhý proces verejného obstarávania a tiež to, že sme museli vyberať vzdelávania vo VO, čo je
podľa nás veľmi limitujúce.. Počas trvania projektu časť ľudí zapojených v projekte absolvovali
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vzdelávanie o Rodovo podmienenom násilí, ktoré viedlo Koordinačno-metodické centrum a
bolo nad rámec plánovaných aktivít.
Počas trvanie projektu prebehli aj stretnutia organizácií, ktoré využili svoje „know how“
a spoločne vytvorili nový leták určený pre lekárov. Má im pomôcť identifikovať ženu
zažívajúcu násilie a nasmerovať ich na miesta pomoci.
Projekt hodnotíme celkovo veľmi pozitívne keďže sme počas trvania projektu mohli nazrieť do
partnerských organizácií a mohli vidieť ako pracujú. S organizáciami budeme naďalej
spolupracovať, keďže to považujeme pri našej práci za veľmi dôležité.
„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho
finančného mechanizmu“.
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Len spoločnými cestami a kooperáciou sa dokáže napĺňať misia našej organizácie.
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Z toho čo sme zatiaľ nespomenuli...
 Od Nadácie Henkel sme získali 2000,- Eur na projekt „Bring hope for battered women
and abused and neglected children in Centre Hope“. Financie sme využili na
sfunkčnenie a zútulnenie našich priestorov, v ktorých pracujeme s klientkami a
klientmi. Dobrovoľníci nám vymaľovali, kúpili a nainštalovali sme nové svietidlá do
miestnosti kde prebiehajú skupinové detské aktivity, zakúpila sa knižnica, ktorá slúži aj
pre klientky a ich deti.



Nadácia EPH (Energetický a průmyslový holding a.s.) nám rovnako pomohla
s vybavením našich priestorov. Po dlhej dobe sa nám podarilo získať finančné
prostriedky na výmenu dverí do kancelárií a miestností, v ktorých pracujeme.
Z peňazí sa nám podarilo urobiť viaceré úpravy v utajených bytoch, ktoré slúžia našim
klientkam a ich deťom. Bolo v nich potrebné vymeniť staré elektrické rozvody či zakúpiť
novú sanitu v kúpeľni a pod.



V spolupráci s Nadáciou TA3 a televíziou TA3 sme zrealizovali kampaň na podporu
našej organizácie. Na jar bola táto mediálna kampaň zameraná na oslovenie ľudí
v darovaní 2%. Nadácia TA3 nás podporila sumou 25 000,- eur, ktoré využívame na
činnosť našej organizácie a pomoci s realizáciou veľkých projektov.



V roku 2018 sme prijali 2% vo výške 4 834,86,- eur.



Komunitná Nadácia Bratislavy nás oslovila s projektom „Daruj
knihu“ a tak si mohli deti k Vianociam zaželať aj knižku, po
ktorej túžia. Knižky sme rozdali 19 deťom.
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Vďaka LIDLu sme urobili krásne Vianoce deťom a aj
ženám, ktoré sú našimi klientkami. Deti si mohli napísať
aký darček by si priali a ženám sme urobili balíčky
kozmetických potrieb a drogérie do domácnosti.
Vianoce v PCN boli tento rok vďaka LIDLu naozaj štedré.



Pracovníčky PCN sa pravidelne zúčastňovali stretnutí
Regionálneho akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách
a na odborných konferenciách k novelizáciám zákonov či k novému Zákonu o obetiach
trestných činov. Naša riaditeľka Mgr. Adriana Havašová predniesla príspevok o práci
s obeťou ohrozenou domácim násilím.



V našich dvoch utajených garsónkach sme počas celého roka poskytovali ubytovanie
pre ženy a ich deti. Snažili sme sa ich vylepšovať aby poskytovali všetok potrebný
komfort na bývanie.



Zmodernizovali sme našu webstránku www.centrumnadej.sk



Veľmi pekne ďakujeme za podporu spoločnosti Drevona, ktorá do utajeného
ubytovania darovala postele a rozkladací gauč.

Pracovný tím PCN v roku 2017
Rok 2017 bol pre Poradenské Centrum Nádej rokom veľkých strát. V apríli 2017 zomrela naša
zakladateľka, supervízorka, čestná predsedkyňa správnej rady PhDr. Jana Štúrová , ktorá bola
dlhé roky neoddeliteľnou súčasťou odborného tímu ako aj tvárou nášho centra, ktoré
reprezentovala na verejnosti.
V novembri náhle po ťažkej a krátkej chorobe zomrela naša psychologička, ktorá u nás
pracovala od roku 2010 Mgr. Dana Semanová. Obidve tieto ženy boli nielen odborníčky vo
svojom odbore, ale predovšetkým to boli nám blízke osoby a tak sa len ťažko spamätávame
s takouto veľkou stratou.
Mgr. Adriana Havašová - štatutárna zástupkyňa, riaditeľka a psychologička
Mgr. Dana Semanová - psychologička
Mgr. Lucia Stano Šalátová - sociálna pracovníčka
Mgr. Mária Gajarská – psychologička
Mgr. Katarína Lukáčová – psychologička
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Spolupracovali sme s:
Mgr. Peter Leimberger – advokátska kancelária
Mgr. Katarína Mihinová – arteterapia
Mgr. Peter Lupták – technická podpora
Ľudmila Pauková – účtovníctvo
MvDr. Jana Havašová – pomocné administratívne práce
Náš dobrovoľnícky tím tvorilo 5 dobrovoľníčok:
Dorota Oravcová
Terézia Horová
Anna Pittnerová
Lucia Rožárová
Mária Pauková

V realizácii projektov nám pomáhal dobrovoľnícky tím Henkel a kamaráti centra Adam a
Juraj. ĎAKUJEME.

Všetkým našim donorom a podporovateľom veľmi pekne
ĎAKUJEME
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