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Milí naši priatelia, priateľky, 
sympatizanti, donori, podporovatelia 
a podporovateľky. 
 
Rok 2018 bol pre nás rokom 
personálnych zmien. Po 
komplikovanom predchádzajúcom roku 
2017  sme vďaka projektu z Európskeho 
sociálneho fondu a dlhoročnej podpore 
Bratislavského samosprávneho kraja  
rozšírili naše kapacity na 6 odborných 
pracovníčok. S činnosťou ohľadom našej 
propagácie a PR nám pomohla Nadácia 
TA3. Vďaka podpore Nadácie pre deti 
slovenska, MÚ Petržalka, Mindshare 
Slovakia s.r.o, Nadácii P.Bondru a 2% 
sme realizovali aktivity pre deti 
a rekonštruovali sme naše utajené 
bývanie. 
 
Našou  snahou je pomáhať ľuďom dostať 
sa z ťaživej životnej situácie alebo im 
pomôcť v takejto situácii znížiť tlak 
utrpenia. S klientami a klientkami 
hľadáme riešenia, cesty smerovania, 
možnosti a neraz bojujeme spolu s nimi 
s nekompetentnosťou zamestnancov 
niektorých inštitúcií a neraz aj 
s  nespravodlivosťou systému. Na istú 
dobu sa stávame súčasťou    ich životov 
a my do našej práce dávame energiu, čas 
ale aj emócie. Táto práca nám pomáha 
osobnostne rásť a zrieť, učí nás 
trpezlivosti a pokore. Máme radosť, keď 
sa nám darí posúvať veci správnym 
smerom a keď od nás ľudia odchádzajú  
s pocitom, že sme im pomohli.  
 
Ďakujem celému nášmu tímu za ich 
prácu a úsilie a zároveň my ďakujeme 
vám všetkým, že nám v tom pomáhate.      

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Adriana Havašová 
Štatutárna zástupkyňa 

Poradenské Centrum Nádej 
 



Rok 2018 bol pre nás rokom  nového posilnenia hlavne v personálnych kapacitách. Prijali 

sme 3 pracovníčky a tým doplnili náš odborný tím o novú energiu. Máme 2 nové 

psychologičky, z ktorých jedna sa zameriava na prácu s dospelými klientkami  a klientmi 

a druhá pracuje primárne s deťmi a ich rodičmi. Po uplynutí roka môžeme zhodnotiť, že 

sa nám výber pracovníčok do nášho tímu a pre prácu s našou klientelou vydaril. Máme 

nielen spokojný tím, ale potvrdzujú nám to aj pozitívne spätné väzby od našich klientov 

a klientok. Rovnako sa k nám vrátila sociálna pracovníčka po materskej a rodičovskej 

dovolenke.  

Náš interný tím tak v roku 2018 tvorilo 6 odborných pracovníčok.  

V roku 2018 sme sa tak ako po minulé roky, v zmysle nášho zamerania, venovali 

poskytovaniu odborného poradenstva ľuďom ohrozeným domácim a rodovo 

podmieneným násilím, ľuďom nachádzajúcim sa ťažkej rozvodovej/rozchodovej situácií 

a ich deťom a deťom s CAN syndrómom.  

K našim službám patrilo poskytovanie sociálnoprávneho poradenstva, individuálneho 

psychologického poradenstva pre dospelé klientky a klientov, vedenie svojpomocnej 

skupiny, poskytovanie právneho poradenstva, poradenstva v oblasti rodičovstva pri 

rozvode a rozchode, individuálneho psychologického poradenstva pre deti, terapie hrou 

pre deti a filiálnej terapie pre rodičov. Okrem uvedených služieb sme deťom poskytovali 

aj skupinovú arteterapiu a deťom a ich rodičom muzikoterapiu vedenú externými 

pracovníčkami.  

Rovnako sme vykonávali výchovné opatrenia pre rodičov a deti, ktoré boli nariadené 

súdom. 

Ako každý rok, sme sa venovali aj preventívnej a osvetovej činnosti a viedli vzdelávania 
a semináre pre študentov stredných škôl, vysokých škôl či niektoré skupiny odborníkov 
(CPPPaP). Jedna z našich pracovníčok začala viesť vzdelávacie semináre pre medikov 
z Lekárskej fakulty UK, ktoré sa venovali téme domáceho a partnerského násilia, 
rozpoznaniu osoby ohrozenej násilím, vedeniu rozhovoru s osobou ohrozenou násilím 
a  dôležitosti správneho zadokumentovania násilia a jeho znakov, prejavov do lekárskej 
správy a i. 

 

Oslovovali sme osobne jednotlivé obvodné oddelenia PZ Bratislave a informovali ich 
o našej práci, poskytovali im brožúry a materiály pre ohrozené osoby s cieľom zlepšenia 
pomoci pre ohrozené osoby (napr. odkázanie ohrozenej osoby na naše služby pri 
vykázaní, pri podávaní trestných oznámení vo veciach TČ domáceho násilia a i.). 
 

Prevádzkovali sme naďalej naše 2 utajené garsónky, v ktorých bývali 4 ženy s dokopy 

4 deťmi. Okrem bývania sme im poskytovali aj ostatné naše služby a snažili sa im 

pomôcť pri hľadaní ďalšieho vyhovujúceho bezpečného bývanie pre nich a ich deti. 

V roku 2018 sme tiež predkladali žiadosť na predĺženie akreditácie na vykonávanie 

vybraných opatrení podľa zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele a zmene a doplnení niektorých zákonov.  Akreditácia nám bola 



predĺžená na 3 roky a podľa novelizácie budeme poskytovať naše služby nielen ako 

samostatné opatrenia ale aj ako Centrum pre deti a rodiny. 

 

Projektový rok 2018 

 

Každý rok nášho fungovania, je pre nás zároveň rokom aj finančným a projektovým. 

Sledujeme nové projektové výzvy, reagujeme na ne a plánujeme našu činnosť 

a financovanie na nasledujúce obdobie, vykonávame aktivity v rámci cieľov našich 

projektov v prospech našich klientok a klientov.  

Z tohto projektového pohľadu bol pre rok 2018 vstupom do nového  veľkého projektu 

z Európskeho sociálneho fondu. Aj keď sme projektmi ostrieľaná organizácia, boli pre 

nás začiatky nového projektu zložité nakoľko nás čakala nová administratíva. Napriek 

tomu, že nám projekt mal priniesť finančnú istotu a stabilitu na nejaké obdobie, jeho 

podmienky fungovania boli pre nás častokrát prekvapivé, meniace sa za chodu a akoby 

neprispôsobené pre mimovládny sektor. V tomto ohľade sa stal pre nás neistou pôdou 

a mnohé z podmienok, ktoré prichádzajú sú pre nás zásadnými zmenami či zmenami 

v princípoch poskytovania našich služieb a pod. Je pre nás otázne zotrvávanie v projekte, 

pokým bude ďalej narážať na princípy poskytovania našich služieb pre klientov 

a klientky. Našim hlavným cieľom je udržiavať si naše služby kvalitné a dostupné pre 

klientky a klientov s možnosťou anonymného využívania služieb poradenstva. 

Na podporu nášho fungovania sa nám v roku 2018 podarilo získať finančné prostriedky 

na projekty z nasledujúcich zdrojov: 

 Projekt: Centrum pre rodiny v kríze, dotácia na podporu vykonávania opatrení 

SPO podľa zákona 305/2005 o Sociálnoprávnej ochrane  detí a sociálnej kuratele 

Zdroj: Bratislavský Samosprávny Kraj 

 Projekt: Komplexná starostlivosť o obete domáceho násilia a sexuálneho 

zneužívania v roku 2018, dotácia na podporu vykonávania opatrení SPO podľa 

zákona 305/2005 o Sociálnoprávnej ochrane  detí a sociálnej kuratele 

Zdroj: Bratislavský Samosprávny Kraj 

 Projekt: Nádej pre rodinu 

Zdroj: Európsky sociálny fond 

 Projekt: Čiastočná renovácia a dozariaďovanie priestorov 

Zdroj: Mestská časť Petržalka 

 Projekt: Dieťa a rodina – cesta k sebe 

Zdroj: Nadácia pre deti Slovenska z nadačného programu Hodina Deťom 

 Dotácia na podporu rodovej rovnosti 

Zdroj: MPSVR SR 

Na podporu nášho združenia sme oslovovali aj verejnosť na získanie 2% z daní. 

Každoročne oslovíme sieť našich priateľov, podporovateľov, známych, ktorí poznajú 



našu činnosť a aktivity a vedia, že tieto prostriedky použijeme zmysluplne. Na darovanie 

2 % od širšej verejnosti sme použili kampaň v televízii TA3.  

Okrem projektových aktivít, sme vykonávali aj iné aktivity na podporu nášho fungovania 

a niektoré firmy či nadácie nás oslovili ako už dlhoročných partnerov a ponúkli nám 

finančnú podporu a našim detským či dospelým klientom a klientkam materiálnu 

pomoc či darčeky počas Vianoc. 

Nadácia hokejistu Petra Bondru, nám na golfovom turnaji XI. Ročníku Charity Golf Cupe 

vo Veľkej Lomnici venovala príspevok 2000 eur na aktivity nášho centra. 

Nadácia TA 3 podporila našu organizáciu sumou 25 000- eur, ktorú sme využila hlavne 

na naše propagačné aktivity, jednak v rámci prezentácie v TV, jednak kampaňou na 2%. 

Tiež sme tieto prostriedky využili na aktivity centra a nákup veci na tieto aktivity. 

Počas Vianočných sviatkov poskytla firma MW Promotion  materiálnu pomoc vo forme 

vianočných darčekov  pre 5 rodín. Na základe individuálnych potrieb rodín, nakúpili 

potrebné veci podľa želaní matiek a ich detí (napr. oblečenie, veci do domácnosti) a tie 

zabalené smerovali pod stromček rodinám.  

Firma Mindshare Slovakia s.r.o darovala  Poradenskému Centru Nádej sponzorský dar 

vo výške 3600 Eur na skvalitnenie našich služieb pre obete domáceho násilia. 

 

Prostredníctvom projektu Komunitnej Nadácie Bratislava s názvom 

„Daruj knihu“ sme na Vianoce darovali knihu 12 deťom.  Knihy, 

ktoré si deti vybrali boli vystavené v kníhkupectve a knihu pre dieťa 

mohol kúpiť v kníhkupectve ktokoľvek komu sa táto myšlienka 

zapáčila a zdala zmysluplná. Aj touto cestou sa chceme týmto 

ľuďom poďakovať. 

Štedré Vianoce sme darovali aj vďaka Lidlu. Ženy aj deti si mohli zaželať čo by si priali 

či potrebovali a tieto veci si našli pod stromčekom. 

Koniec roka a Vianočné sviatky bývajú v Poradenskom Centre Nádej, vďaka mnohým 

darcom vždy štedré. Za to im veľmi ďakujeme. 

Poradenstvo sme poskytovali v každý pracovný deň medzi 8:00 a 18:00 a podľa 

individuálnych potrieb klientok a klientov aj v neskorších či skorších hodinách podľa 

dohody. V prípade dlhodobých klientov sme realizovali niektoré aktivity aj cez víkend. 

Okrem toho sme každý deň poskytli množstvo telefonických aj mailových  konzultácií 

ľuďom z celého Slovenska.  

 

 

 



Komplexná starostlivosť o obete domáceho násilia a sexuálneho 

zneužívania v roku 2018 

 

Donor: Bratislavský samosprávny kraj 

Trvanie: 1.1.2019- 31.12.2019 

Suma: 30 000 Eur 

 

Cieľom projektu bolo poskytovanie priamej komplexnej pomoci a poradenstva osobám 

ohrozeným domácim násilím a sexuálnym zneužívaním a deťom s CAN syndrómom 

a uskutočňovanie prevencie a osvety v téme domáceho násilia. 

Išlo o finančný príspevok nášmu Poradenskému Centru ako akreditovanému subjektu podľa 

zákona 305/2005 Z.Z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele na vykonávanie 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

 
Služby, ktoré boli poskytované obetiam domáceho násilia a sexuálneho zneužívania 
a rodinám ohrozeným domácim násilím: 

 

- krízová intervencia  
- telefonická krízová linka pomoci  
- psychologické poradenstvo  
- sociálne poradenstvo a sociálna asistencia 
- právne poradenstvo 
- psychologická starostlivosť pre obete sexuálneho zneužívania 
- špeciálne skupiny pre deti– arteterapia, detská skupina a iné  
- terénna sociálna práca 
- rozvoj rodičovských zručností 
- svojpomocná skupina žien 
- realizácia výchovných opatrení po nariadení súdom alebo ÚPSVaR podľa zákona 

305/2005 Z.z. 
- poskytovanie utajeného bývania 

 

Telefonických kontaktov bolo mesačne poskytnutých od 25 do 89, mailových od 13 do 

26. V roku 2018 sme pracovali mesačne s počtom klientov/tok od 36 do 85, ktoré 

využívali osobne naše služby. Mesačne sme im poskytli od 71 do 169 osobných 

konzultácií.  

Sme veľmi vďační Bratislavskému samosprávnemu kraju za to, že vidí význam 

a dôležitosť práce, ktorú robíme  a každoročne nás v nej podporuje. Ich podporu 

nepovažujeme za samozrejmosťou a preto by sme túto spoluprácu chceli vyzdvihnúť. 

Vážime si tento partnerský a spolupracujúci prístup. 

 



Centrum pre rodiny v kríze 

 

Donor: Bratislavský samosprávny kraj 

Trvanie: 1.1.2019- 31.12.2019 

Suma: 17 000 Eur 

 

Projekt Centrum pre rodiny v kríze, ktorý interne voláme „Céčko“, je zameraný na 

poskytovanie odborných služieb, hlavne sociálnoprávneho a psychologického 

poradenstva rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej situácií, ktorá súvisí s rozvodom či 

rozchodom manželov či partnerov a nesie so sebou veľkú záťaž pre všetkých 

zúčastnených a hlavne deti. Služby tohto projektu sú určené primárne rodinám 

s maloletými deťmi, kde sa schyľuje k rozvodu, rozvod alebo rozchod prebieha či je tesne 

po ňom ale pomery a prežívanie zúčastnených je pre nich veľmi zaťažujúce, správanie 

rodičov konfrontačné a pretrváva tam negatívne ladenie. 

Našim cieľom je pomôcť pri minimalizácií následkov tejto prežitej krízovej situácie pre 

všetkých členov rodiny a ich posilnenie ako aj posilnenie rodičovských kompetencií. 

Cieľom odbornej práce s detským klientom je snaha o znovuzískanie psychickej stability 

a emočnej rovnováhy alebo aspoň zmierniť nežiadúce prejavy v správaní a prežívaní detí, 

ktoré sú priamym či nepriamym následkom prežitých traumatických zážitkov.  

Poskytnuté poradenstvo rodičom im prináša priestor na konfrontáciu výchovných 

metód, na zamyslenie sa nad vlastným štýlom výchovy a možnosť získať nový pohľad čo 

zlepšiť v roli rodiča aby to prinieslo želaný osoh pre deti.  Rodičov sa snažíme viesť 

k tomu, aby sa vyvarovali nevhodnému správaniu sa k deťom a k svojmu ex partnerovi. 

Deti nesmú byť prostredníkom, cez ktorého si dve strany riešia svoje frustrácie. Taktiež 

získavanie si priazne detí nesprávnym správaním ako kupovať si ich, správať sa 

bezhranične či príliš benevolentne, citovo vydierať či sa nechať vydierať, vyvolávať pocity 

viny, ohovárať, posudzovať, kritizovať druhého rodiča, zakazovať dieťaťu stretávať sa 

druhým rodičom a podobne.  

Častým problémom bolo, že dieťa odmietalo ísť k druhému rodičovi. V týchto prípadoch 

sa ukázalo veľmi dôležitým prvkom, aby rodičia-expartneri boli ochotní začať pracovať 

na ich vzájomnej komunikácii. Bez posunu na tejto rovine, nebolo možné očakávať 

posun u dieťaťa. Žiaľ, nie každý prípad bol v tomto zmysle úspešne ukončený. 

V roku 2018 sme pracovali celkovo s 74 rodinami čo tvorilo 106 členov rodiny. 20 rodín 

sme si preniesli ešte z roku 2017, nakoľko práca s rodinou sa nedá ukončiť spolu 

s ukončeným projektom. V roku 2018 nám pribudlo 54 nových rodín čo tvorili 63 

dospelých a detí. Aj v tomto projekte je pre nás nevyhnutná kontinuita poskytovaných 

služieb. Preto sa tešíme, že tento projekt je už dlhodobo podporovaný Bratislavským 

samosprávnym krajom.  



Čiastočná renovácia a dozariaďovanie priestorov 

 

Donor: MČ Petržalka  

Trvanie: 1.6.2018- 30.11.2018 

Suma: 1749 Eur  

 

Tieto finančné prostriedky boli použité na dozariaďovanie a renovovanie priestorov 

určených na prácu s klientelou nášho poradenského centra.  

Vďaka tejto finančnej pomoci sme mohli realizovať nákup  materiálu na vymaľovanie 

stien čakárne a kancelárie, samolepiacej tapety, obrazových rámov, 2 kresiel pre 

klientov, osobného počítača, reproduktorov, skrine na uloženie materiálov, úložných 

systémov, ktoré slúžia na odkladanie kreatívneho materiálu pre prácu s klientom, nákup 

kompletných pomôcok pre aktivity s pomocou varnej platničky, zažehlovacích korálok 

a žehličky,  varnej kanvice a nákup spotrebného materiálu na arteterapeutickú skupinu.  

Skutočnosť, že sme dostali túto dotáciu, nám dala možnosť skrášliť a skvalitniť priestory 

čakárne (chodby) a dozariaďovať kanceláriu sociálnej pracovníčky (kreslá, PC), slúžiacu 

prevažne na prvý kontakt s klientom. Na maľovanie stien sa podujali samotné 

pracovníčky Centra a efekt novo vymaľovanej chodby si hneď všimli aj naše klientky, 

nakoľko sa naše priestory rozžiarili. 

Nákup spotrebného materiálu a varnej platničky nám dáva možnosť realizovať aj 

náročnejšie tvorivé aktivity s deťmi. Vyskúšali sme s našimi detskými klientmi ako sa 

varí mydlo, ako sa zažehľujú koráliky a deťom sa aktivity veľmi páčili. Tieto prostriedky 

nám umožnili poskytnúť deťom prežitie nových pozitívnych skúseností.  

Nákup týchto všetkých vecí, skrášlenie 

prostredia, nové vybavenie kancelárie, 

arteterapeutický spotrebný materiál, úložné 

systémy, to všetko prinieslo kvalitatívne 

pozitívnu zmenu a táto zmena spôsobila 

rovnakú radosť nám i našim klientkam.     

 

 

 

 

 

 



Dieťa a rodina – cesta k sebe 
 

Donor: Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom 

2018_19.ročník 

Trvanie: 1.7.7.2018- 31.3.2019 

Celková suma: 3726,84 Eur 

 

Projekt s názvom „Dieťa a rodina – cesta k sebe“ bol zameraný najmä na prácu s rodinou 

ako jedným celkom, nakoľko rodiny v kríze tvoria momentálne výraznú časť klientely 

nášho Poradenského Centra Nádej (ďalej PCN). Prebiehal v období júl 2018 až marec 

2019, pričom projektové aktivity (arteterapia, muzikoterapia, filiálna terapia, t.j. tréning 

rodičovských zručností) dokázali poskytnúť našim detským i dospelým klientom popri 

individuálnom psychologickom poradenstve ďalší 

priestor, kde sa mohli prejaviť, zdieľať svoje 

potreby, pracovať s emóciami či získať nové 

zručnosti. Muzikoterapeutická skupina, ktorú 

navštevovali deti spolu s rodičmi fungovala 

s cieľom podporiť ich vzájomné interakcie 

a upevňovať vzťah rodič-dieťa neverbálnou 

cestou, vďaka intenzívne strávenému spoločnému 

času, počas ktorého upriamovali pozornosť len 

jeden na druhého. Podpora NDS nám na tieto účely umožnila zabezpečiť profesionálne 

hudobné nástroje, dopriať našim klientom intenzívny kontakt s médiom hudby a využiť 

ich terapeutický potenciál, s čím plánujeme pracovať i naďalej. Takisto sa nám výrazne 

osvedčil tréning rodičovských zručností ako nástroj pre rodičov, vďaka ktorému môžu 

lepšie spoznať svoje dieťa, upevňovať ich vzájomný vzťah cez spoločné hranie sa a tiež 

získať istotu pri riešení náročnejších situácií. 

Napriek tomu, že PCN aktuálne pracuje vo veľkej 

miere s dospelými a deťmi z rozvádzajúcich sa rodín, 

domáce násilie je stále témou, o ktorej treba zvyšovať 

verejnosti prehľad. V rámci projektu sa nám podarilo 

priniesť aktivity na vybrané stredné školy, no zároveň 

sa nám ukázal zvýšený dopyt po prednáškach 

o domácom a rodovo podmienenom násilí pre 

študentov medicíny a humanitných odborov 

a takisto pripravili špeciálnu prednášku pre 

školských psychológov a pracovníkov CPPPaP Bratislava V. 

Finančné prostriedky z projektu sme použili na nákup hudobných nástrojov (woodpack, 

kalimby, djembe, terapeutický bubon a i.) a realizáciu detskej muzikoterapeutickej 



a arteterapeutickej skupiny. Sme rady, že nástroje  máme k dispozícií a môžeme ich 

využívať aj na individuálnu prácu s deťmi či na pokračovanie skupinovej muzikoterapie. 

 

Nádej pre rodinu 
 
Názov operačného programu: Ľudské zdroje 

Trvanie projektu: 1.1.2018- 31.12.2021 

Výška dotácie: 373 490,82 Eur 

 
 
V roku 2018 sme začali s implementáciou projektu s názvom Nádej pre rodinu, ktorý 
podporil Európsky sociálny fond vo výške  373 490,82 €. Cieľom projektu je eliminácia 
negatívnych dopadov na rodinu, nachádzajúcej sa v akútnej krízovej situácii v čase pred, 
počas a po rozvode/rozchode a rodinám ohrozených domácim násilím. Hlavnými 
aktivitami je kontinuálne poskytovanie sociálneho a psychologického poradenstva 
rodinám s maloletými deťmi v kríze a obetiam. Jedným z podcieľov a výstupom projektu 
je vytvorenie dokumentu "Štandardy asistovaného kontaktu v Poradenskom Centre 
Nádej". 
Hlavnou aktivitou projektu je výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately prostredníctvom sociálno-právneho a psychologického poradenstva a 
intervencií. Aktivity realizujeme individuálnou a skupinovou formou. 
Cieľovými skupinami projektu sú rodiny s maloletými deťmi, dospelí ľudia zo 
znevýhodnených skupín, ktorí sa ocitli v krízovej situácii rozvodu/rozchodu a domáceho 
násilia. 
Tieto problémy vplývajú negatívne na kvalitu vzťahov medzi rodičmi a deťmi. Rodičia 
nevedia, ako reagovať na často dráždiace alebo provokatívne správanie detí a volia 
nevhodné výchovné postupy. Tiež mnohokrát nevedia s deťmi komunikovať o 
náročných a konfliktných témach a tak im ich pomôcť adekvátne spracovať. Deti sa cítia 
rodičmi nepochopené, nedostávajú od nich potrebné výchovné vedenie. To vedie 
k nerešpektovaniu a v niektorých prípadoch úplnému odmietaniu rodičov deťmi. Veľmi 
často sa stretávame s takouto situáciou a tiež s požiadavkou na asistované stretávanie sa 
dieťaťa s rodičom, ktorého odmieta, či už kvôli vlastnej negatívnej skúsenosti s rodičom 
alebo vplyvom manipulácie a vplyvom toho, že dieťa sa snaží správať podľa očakávaní 
druhého rodiča. S požiadavkou na realizáciu asistovaných stykov sa stretávame nielen 
zo strany rodičov, ale hlavne zo strany súdov a ÚPSVaRov. Nakoľko organizácií, ktoré 
majú dostatok skúseností s takouto prácou a sú ochotné pracovať na asistovaných 
kontaktoch je v Bratislave veľmi málo. Aktuálne vieme o 3 organizáciách. Keď si 
vezmeme percento rodín s deťmi, ktoré sa rozvádza alebo rozchádza je to absolútne 
nedostatočné. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli posunúť prostredníctvom projektu 
kvalitu našich služieb na vyšší stupeň. 
Dôležitou súčasťou projektu je spolupráca s inštitúciami vykonávajúcimi opatrenia 
SPODaSK a inštitúciami súkromného, verejného a štátneho sektoru (CPPPaP, Polícia, 
MVO a pod. ). 



Merateľnými ukazovateľmi sú počet klientov, počet osobných a telefonických 

intervencií, počet zrealizovaných výchovných opatrení, asistovaných kontaktov.  

Očakávaným hlavným merateľným ukazovateľom tohto projektu bude zvýšenie 

priemerného ročného počtu klientov zo súčasných 200/rok na 260/rok po ukončení 

projektu. V roku 2018 pracovalo na projekte spolu 5 kolegýň, ktoré mali spolu 169 

klientov a klientok. Projekt je realizovaný v Bratislavskom samosprávnom kraji (VRR), 

ale naše služby využívajú klienti z celého Slovenska. 

 

Dotácia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny na podporu 

rodovej rovnosti podľa §9 Zákona o dotáciách 

 

Zdroj: MPSVR SR 

Trvanie: 1.6.2018- 30.11.2018 

Suma: 7560 Eur, použité finančné prostriedky: 7 234,11 Eur 

 

Hlavným cieľom projektu bolo udržanie škály odborných poradenských služieb pre 

obete domáceho a rodovo-podmieneného násilia a udržanie našich personálnych 

kapacít. Aj vďaka finančnej podpore MPSVaR SR sme mohli poskytovať psychologické, 

sociálnoprávne a právne poradenstvo pre cieľové skupiny, teda hlavne ženy a ich deti.  

Poskytovanými službami pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia boli 

hlavne: 

- telefonická linka prvého kontakt 

- sociálnoprávne poradenstvo pre dospelé obete domáceho a rodovo 

podmieneného násilia 

- individuálne psychologické poradenstvo pre dospelé obete domáceho a rodovo 

podmieneného násilia a individuálne psychologické poradenstvo pre deti 

- svojpomocná ženská skupina pre dospelé ženy 

Z iných aktivít išlo hlavne o vedenie preventívnych besied v téme domáceho a rodovo 

podmieneného násilia na stredných školách. 

Finančné prostriedky z dotácie boli použité na čiastočnú úhradu mzdy psychologičky 

počas celého roka 2018. 

 

Vypracovala: Mgr. Katarína Čierna 

                       Mgr. Adriana Havašová  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Za podporu všetkým veľmi pekne ďakujeme. 

 


