VÁŽENÍ PRIATELIA,
uplynulo viac ako 13 rokov od založenia neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o. Viac
ako 13 rokov pomáhajú jej pracovníci, dobrovoľníci týraným, zneužívaným, zanedbávaným
deťom a obetiam domáceho násilia. O tom, že ide o veľmi náročnú prácu niet pochýb.
13-stka býva magickým číslom. V Centre Slniečko sa niesla v znamení zvyšovania kvality
poskytovaných služieb, opatrení SPOD a SK a nových vízií v systéme ochrany a pomoci
týraným, zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia.
Rok 2012 v problematike týraných, zneužívaných detí ukázal závažné systémové chyby v
ochrane detí prostredníctvom fatálne končiacich prípadov utýraných a sexuálne zneužitých
detí . Jedným z nich bol prípad malej utýranej Lucky, ktorá dlhé 3 roky ležala v zamknutej
miestnosti vedľa svojej sestry , matky , svojho trýzniteľa a nikomu nechýbala.
Rok 2012 ukázal však aj to, že pokiaľ sa spoja viaceré subjekty za lepšie postavenie detí,
môžu dosiahnuť systémové zmeny, uvedomujúc si, že pôjde o dlhodobú a nie jednoduchú
úlohu. Prioritou je, aby prísľuby jednotlivých zainteresovaných orgánov týkajúcich sa
zlepšenia postavenia týraných, zneužívaných detí a detí vôbec, boli naozaj naplnené. A to
je úlohou nás všetkých, predovšetkým verejnosti a občanov, ktorým nie je ľahostajný osud
našich detí.
Niečo nie je v poriadku s krajinou, v ktorej sa násilie otáča voči najbezbrannejším a tí, čo by
mali ochraňovať ubližujú. Najmä mnohí z nich sú presvedčení, že súčasný právny a sociálny
systém na Slovensku im nemôže ublížiť. Násilníci sú si často vedomí toho, že svoju obeť
doslova paralyzujú strachom, najmä ak ide o malé dieťa, ktoré sa nevie brániť. A zo
skúseností z praxe môžeme deklarovať len to, že dieťa, hlavne maloleté dieťa nebýva
„dôveryhodným svedkom“, ak mu ubližujú rodičia alebo jeden z rodičov , ktorého má
i napriek všetkému rado.
Systém v ochrane detí na Slovensku má naozaj veľké nedostatky. Medzi jednotlivými rezortmi
vstupujúcimi do problematiky ochrany detí, absentuje komunikácia. Na závažných
rozhodnutiach ohľadne rodiny, identifikácie týraných či zneužívaných detí participuje často
len sociálny pracovník, pritom identifikácia týraných, zneužívaných detí vyžaduje
multidisciplinárny tím .
Ďalším závažným problémom v tejto oblasti je, že aj dobré programy zamerané na ochranu
a pomoc deťom či na vyhľadávanie týchto detí sú realizované prevažne neziskovými
organizáciami a pokiaľ nepríde pravidelná, aspoň minimálna podpora zo strany štátu alebo
samosprávy, tak tieto programy, zariadenia, projekty nie sú udržateľné. Neexistuje žiadna
garancia, že tieto programy budú realizované.... A to, podľa môjho názoru, nie je dobré
riešenie.
Koncom roka bolo ohrozené fungovanie detskej linky záchrany. Predovšetkým vďaka
podpore Nadácii pre deti Slovenska a Mestského úradu v Nitre, mohla detská linka fungovať
a deti sa so svojimi trápeniami mohli porozprávať s odborníkmi....... Vďaka za to, že zvonenie
na detskú linku záchrany nezostalo hluché. Veľké poďakovanie patrí aj všetkým
zamestnancom, dobrovoľníkom a partnerom. Bez týchto vzácnych ľudí, by Centrum Slniečko
nemohlo „svietiť“ na cestu deťom, rodinám, ktoré sa ocitli na tmavom rázcestí a potrebujú
svetlo, aby si vybrali tú správnu cestu do budúcnosti bez násilia...

Mgr. Mariana Kováčová

POSLANIE

Poslaním neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n. o je poskytovanie všeobecnoprospešných služieb deťom a rodinám s deťmi v krízových životných situáciách a
zároveň napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu problematiky týraných,
zneužívaných detí a obetí domáceho násilia.

NAŠE CIELE



Poskytovať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
sociálnych služieb a poradenstva týraným, zneužívaným a zanedbávaným
deťom a obetiam domáceho násilia za účelom zabezpečenia odbornej
a komplexnej pomoci



Zvyšovať informovanosť verejnosti a šíriť preventívne programy zamerané na
predchádzanie a včasné identifikovanie násilia páchaného na deťoch



Zvyšovať informovanosť verejnosti a šíriť preventívne programy zamerané na
predchádzanie a včasné identifikovanie násilia páchaného na ženách a
rodinných príslušníkoch



Podieľať sa na príprave návrhov zameraných na účinnejšiu ochranu detí vo
všeobecnosti a detí, u ktorých je podozrenie, že boli týrané, zneužívané a
zanedbávané



Vytvárať a prevádzkovať zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately, sociálnych služieb a poradenských centier
so zreteľom na pomoc týraným, zneužívaným, zanedbávaným deťom
a obetiam domáceho násilia
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I.

KRÍZOVÉ STREDISKO CENTRUM SLNIEČKO

Krízové stredisko Centrum Slniečko
Centrum Slniečko n.o. prevádzkuje krízové stredisko pre týrané, zneužívané
a zanedbávané deti a deti v krízových životných situáciách a obete domáceho
násilia, matky s deťmi, v dvoch rodinných domoch, a to v jednom pre deti a druhom
pre matky s deťmi. Krízové stredisko poskytuje opatrenia sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately na základe zákona č. 305/2005 a v zmysle akreditácie
MPSVR SR.
Deťom a matkám je poskytovaná komplexná pomoc a podpora, vrátane krízovej
intervencie, ubytovania, stravovania (krízové stredisko pre deti), špeciálneho
sociálneho
poradenstva,
výchovného,
špeciálno-pedagogického
a psychologického poradenstva, ako aj odbornej diagnostiky a prvkov hrovej a
filiálnej terapie.
Krízové stredisko pre deti so sy CAN
Kapacita krízového strediska pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti je deväť
detí. Krízové stredisko vykonávalo počas 2012 opatrenia sociálnoprávnej ochrany
pre 16 detí vo veku od 3 do 18 rokov. Deti boli v KS umiestnené na základe
rozhodnutia súdu o predbežnom alebo výchovnom opatrení. Z celkového počtu detí
bolo 9 dievčat a 7 chlapcov. Najsilnejšie bola zastúpená veková skupina nad 16
rokov najmenej bolo v krízovom stredisku umiestnených detí vo veku od 3 – 6 rokov.

Graf č. 1 Zloženie detí v krízovom stredisku podľa veku a pohlavia
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Dôvody umiestnenia detí v krízovom stredisku sú rôzne. Väčšinou sa jedná o niektorú
z foriem týrania (psychické, fyzické), sexuálne zneužívanie alebo zanedbávanie

starostlivosti zo strany rodičov. Z dôvodu podozrenia na týranie bolo v roku 2012
v krízovom stredisku umiestnených 14 detí, čo predstavuje 88% všetkých
umiestnených detí v KS. V troch prípadoch bolo podozrenie na sexuálne zneužívanie
mal. dieťaťa. Vo väčšine prípadov sú deti svedkami domáceho násilia.

Graf č. 2 formy násilia páchaného na deťoch
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KS sa usiluje o to, aby čo najviac detí mohlo vyrastať v rodine, čo sa do značnej
miery podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v minulom roku podarilo (Graf č.
3). V roku 2012 bola na základe rozhodnutia súdu ukončená starostlivosť 7 deťom.
Do pôvodnej rodiny sa vrátili 2 deti čo predstavuje 29 % prepustených detí, do
pestúnskej starostlivosti boli zverené 3 deti , čiže 43%. Do ústavnej starostlivosti bolo
umiestnené jedno dieťa z krízového strediska. Ďalšie dieťa by v KS dovŕšilo vek 18
rokov, nemalo však ukončenú prípravu na povolanie. Z uvedeného dôvodu mu
bola na základe jeho požiadavky predĺžená ústavná starostlivosť do dovŕšenia 19
roku veku, aby mal možnosť dokončiť stredné odborné učilište.

Graf č. 3 Spôsob ukončenia starostlivosti v krízovom stredisku pre deti so sy CAN
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Aj príbehy ako z rozprávky sú z krízového strediska....
Barbie a Ken boli malí súrodenci, ktorí odmalička vyrastali v úplnej rodine. Mali už
niekoľko ďalších, starších súrodencov, ale ako do rodiny pribúdali ďalšie deti, rodičia
premýšľali, ako uživia toľko hladných krkov. Dobrí ľudia sa nájdu všade, i dohodli sa
s milou susedkou, že si vezmú do pestúnskej starostlivosti tie dve, zatiaľ najmladšie deti
- Barbie a Kena. Susedka bola žena na úrovni, vzdelaná, skúsená a tak sa o deti
príkladne starala. Priučila ich slušnému správaniu, chodievali spolu na výlety, učila sa
s nimi, viedla ich k športovaniu... Deti ju mali veľmi radi a prirodzene ju začali volať
„mama“. Na vlastných rodičov si už ani nespomenuli.
Po čase sa objavil v ich živote nádejný „otecko“, ktorý však miesto pomoci
a podpory stiahol mamu na alkoholové dno. Z tohto dna sa už milá susedka nestihla
odraziť, alkohol natoľko poškodil jej zdravie, že zomrela. Deti zostali samé,
v starostlivosti „ocina“, ale v podstate cudzieho človeka, ktorý im nebol až taký
blízky. Barbie a Ken sa vystresovaní zo zmeny ich životnej situácie- zo smrti ich
milovanej mamy, dostali do krízového strediska Slniečko. Tu časom v bezpečnom
prostredí porozprávali, ako sa „ocino“ nepekne správal k mamine aj k nim, ako im
všetkým ubližoval, hlavne keď si vypil.
Keďže každý rozprávkový príbeh by mal mať dobrý koniec, končí sa dobre i tento.
Podarilo sa nájsť nových pestúnov, ktorí si s Barbie a Kenom padli takmer hneď do
oka. Po spoznávacích návštevách a pekných spoločných výletoch si noví pestúni
vzali deti k sebe domov a ukázali im prekvapenie, ktoré pre Barbie a Kena chystali
od prvého stretnutia s nimi - 2 pekné, nové izbičky, v ktorých budú prežívať už len
šťastné chvíle a snívať o svojej lepšej budúcnosti. Veď si iné ani nezaslúžia...
Krízové stredisko pre obete domáceho násilia, matky s deťmi
Krízové stredisko pre obete domáceho násilia, matky s deťmi, poskytlo v roku 2012
starostlivosť 17 dospelým klientkam a 40 deťom. Z celkového počtu detí bolo 21
dievčat a 19 chlapcov.

Graf č. 4 Vekové zloženie detí, ktorým sa poskytovala starostlivosti v KS spolu s matkou
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Graf č. 5 Vekové zloženie matiek, ktorým bola poskytnutá starostlivosť v KS
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Cieľom krízového strediska je, aby po poskytnutí krízovej intervencie a opatreniach
sociálnoprávnej ochrany detí a SK boli klientky – matky s deťmi schopné samostatne,
prípadne s pomocou
rodiny a širšieho okolia osamostatniť sa od násilníka.
Z celkového počtu dospelých klientiek bolo do konca roka 2012 ukončené
poskytovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 13 klientkám.
Z uvedeného počtu sa 2 klientky vrátili späť k násilníkovi čo predstavuje 15 %. Ostatné
klientky si vybrali život bez násilníka.

Graf č. 6 Spôsob ukončenia poskytovania opatrení SPOD a SK dospelým klientkam - matkám
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Aj toto je príbeh z krízového strediska....
Renáta, ako dieťa prišla o oboch rodičov, preto bola umiestnená do detského
domova. Dovŕšením plnoletosti nastal čas, kedy musela Renáta detský domov
opustiť. Odišla bývať do azylového domu, kde sa zoznámila s mužom, ktorý sa stal jej
druhom a po krátkom čase otehotnela. Chcela ísť na interrupciu, druh ju však
prehovoril, že to spolu zvládnu. Narodenie syna neprinieslo do ich života pokoj
a šťastie. Druh sa správal nezodpovedne, peniaze míňal na automaty, alkohol
a marihuanu. Živil sa príležitostným odovzdaním železa. Keď nemali čo jesť,
odmontoval všetko, čo je zo železa a odniesol to do zberných surovín. Po čase sa im
narodil ďalší syn. Renáta okrem starostlivosti o deti a domácnosť musela robiť druhovi
doslova slúžku . Ako? Renátin druh ležal vo vedľajšej izbe a ona mu na rozkaz
musela priniesť vodu na pitie, rozkázal si chlieb s maslom a salámou, keď mu ho
pripravila, hodil jej ho do tváre, že on nechcel maslo...... Psychické násilie sa stále
stupňovalo, druh denne klientke vulgárne nadával a vyhrážal sa jej.

Renáta sa po čase rozhodla vykonávať aktivačné práce, čím chcela prispieť do
rodinného rozpočtu. Druh jej vulgárne nadával, že chce pracovať len kvôli tomu,
aby si našla známosť. Po intervencii pracovníka mestského úradu, jej to dovolil, no
kontroloval jej čas príchodu domov a niekedy musela podstúpiť kontrolu pohlavných
orgánov, či nemala s niekým intímny pomer.
Keď dostala Renáta sociálne dávky, druh ich minul na automaty, alkohol
a marihuanu. Väčšinou o dva až tri dni už nemali peniaze. Nútil ju, aby žobrala od
susedov jedlo. Ak odmietla, vyhadzoval ju z domu. V stave opitosti sa agresivita
druha voči Renáte stupňovala. Okrem vulgárnych nadávok ju začal fyzicky napádať
/búchal ju do hlavy, kopal ju nohami do oblasti celého tela, pľul jej do tváre..../.
Svedkami takéhoto konania boli aj maloleté deti. Starší syn začal napodobňovať
vzory správania svojho otca. Matke vulgárne nadával, ubližoval jej aj fyzicky. Deti
matku vôbec nerešpektovali. Rodina žila v nevhodnom prostredí, v ktorom bolo
náročné zabezpečovať ich základné potreby / v byte nemali vodu /.
Renáta si uvedomovala, že v takomto prostredí je ohrozený zdravý psychický vývin
detí.
Preto sa rozhodla, že chce svoj život zmeniť a podala na druha trestné
oznámenie. Za pomoci pracovníkov mestského úradu ušla Renáta so svojimi deťmi
do krízového strediska pre obete domáceho násilia.
Renáta bola počas pobytu v krízovom stredisku veľmi aktívna pri riešení svojej
situácie. Zamestnala sa na čiastočný úväzok, s pomocou odborného personálu
krízového strediska spolu s obomi deťmi pracovali na upevňovaní vzťahu medzi
matkou a deťmi, na dodržiavaní a rešpektovaní hraníc v správaní detí voči matke.
Po ukončení krízovej intervencie odišla Renáta do zariadenia pre matky s deťmi, kde
má možnosť pokračovať v procese osamostatnenia prostredníctvom ďalšej pomoci
nevyhnutnej pri odstraňovaní sekundárnych dôsledkov násilia.

Krízové stredisko a jeho prevádzku podporuje Nitriansky samosprávny kraj , Ústredie
práce sociálnych vecí a rodiny spolu s mnohými ďalšími sponzormi a prispievateľmi.
Bez ich podpory by sme nemohli pomáhať stovkám klientom ročne.

II.

ÚTULOK: „BEZPEČNÝ DOM“

Sociálne služby klientom boli v útulku poskytnuté v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. V
roku 2012 boli v útulku poskytnuté služby dvom dospelým klientkám – matkám a ich
deťom, spolu bolo v útulku nepretržite 7 klientov, čo v plnej miere napĺňalo kapacitu
zariadenia. V decembri roku 2012 bola ukončená zmluva s jednou klientkou a jej
tromi maloletými deťmi a to v súlade s termínom o ukončení uvedenom v zmluve.
Obidvom klientkam sa počas dvojročného pobytu dostávala pomoc v oblastiach
sociálneho a právneho poradenstva – v rodinnom, občianskom a trestnom práve,
v oblasti štátnej sociálnej podpory, v otázkach zamestnania, sprostredkovania
rekvalifikácie a v otázkach bývania. Klientka, ktorá v decembri opustila zariadenie sa
zamestnala na pracovnú zmluvu a získala do podnájmu jedno izbový byt.
Osamostatnila sa a začala nový život bez násilia spolu so svojimi tromi deťmi. Krátko
po jej odchode bola do útulku prijatá nová klientka s dvomi deťmi, ktorej bola
predtým poskytnutá krízová intervencia v KS pre matky s deťmi – zariadenia Centra
Slniečko.
V prípade potreby sa deťom a klientkam pravidelne poskytovalo ošatenie a obuv,
ktoré sa podarilo zohnať cestou sponzorov. Klientkam sa bezplatne poskytovali
služby aj nad rámec zákona, akými sú odvoz detí autom k lekárovi, na pohotovosť,
pri vybavovaní sociálno-právnych záležitostí a to aj mimo mesta bydliska. Taktiež sa
im podľa potreby poskytovali potraviny. Klientke, ktorá sa koncom roka
osamostatnila, sme pomohli pri zariaďovaní domácnosti a to cestou rôznych darcov.
Útulok sa riadi metodikou, ktorá je predmetom štandardov kvality, ktoré boli
vypracované v zmysle najnovších smerníc. S klientmi pracuje sociálna poradkyňa,
ktorá využíva
systemický prístup. Pravidelne s klientmi a deťmi zamestnanci
organizácie Centra Slniečko prevádzali ergoterapiu a arteterapiu. V minulom roku
začala spolupráca s rodinami na báze dobrovoľníctva – mladá rodina z okolia
pomáhala našej klientke a jej deťom. V zariadení majú možnosť klientky monitorovať
spokojnosť s poskytovanými službami a to na skupinovej komunite, ktorá je každé dva
týždne. S klientmi sa krátkodobo individuálne pracuje prostredníctvom
individuálneho plánu, ktorý sa pravidelne každý mesiac vyhodnocuje na základe
cieľov, ktoré si stanovila klientka spolu s poradkyňou.
Ciele pre klientky boli orientované najmä na riešenie sociálnoprávnych záležitostí,
osobnostný rozvoj, uplatnenie sa na trhu práce a vyriešenie bývania. Ciele sa
podarilo naplniť. V priebehu pobytu klientiek v útulku sa podarilo získať grant formou
projektu OPORA, podporeného NADÁCIOU SPP v rámci ktorého získali možnosť
zvýšiť si kvalifikáciu a tým aj lepšie uplatnenie na trhu práce.
Prevádzku útulku „ Bezpečný dom“ podporil Nitriansky samosprávny kraj.

Kazuistika Simony a jej detí - „Bezpečný dom“
Pobyt: Simona bola zaradená do programu Útulku „Bezpečný dom“ – zariadenie
pre obete domáceho násilia spolu s tromi maloletými deťmi v tom čase vo veku 14,
11 a 3 roky, po polročnom pobyte v KS , kde im bola poskytnutá krízová intervencia.
Zdravotná anamnéza : Simona po príchode do KS trpela úzkosťou a mala depresívne
stavy, ktoré súviseli s traumami spôsobenými druhom. Po stabilizovaní psychického
stavu sa cítila dobre, v súčasnosti netrpí žiadnymi psychickými ani fyzickými
problémami. Jej zdravotný stav je dobrý.
Rodinná anamnéza: Simona vyrastala so svojimi rodičmi a dvoma staršími
súrodencami v rodinnom dome. Vzťah s rodičmi mala dobrý, viac si rozumela
s mamou, pretože otec mal sklony k nadmernému požívaniu alkoholu. Sklony
k násilníctvu nemal. So súrodencami tiež vychádzala dobre. Klientkine dobré rodinné
vzťahy sa narušili, keď si našla nového partnera. Simona sa s rodičmi, ani
súrodencami nekontaktuje. Neočakáva od nich žiadnu podporu, vníma, že ju
odsudzujú a za svoje problémy prebrala plnú zodpovednosť. V budúcnosti Simona
nevylučuje obnovenie vzťahov, trápia ju narušené vzťahy, ale ešte sa necíti byť
pripravená. Chce sa sama postaviť na vlastné nohy a rodinu zaťažovať nechce.
Synovia klientky naďalej udržujú kontakt so starými rodičmi.
Sociálna anamnéza: Pani Simona vyrastala na dedine, spolu s rodičmi, sestrou
a bratom. Svoje detstvo vníma ako šťastné. Od malička bola vedená ku kladnému
prístupu k práci. Spolu s ostatnými súrodencami sa aktívne zapájala do domácich
prác, prác v záhradke, pomáhaniu mame pri varení. Bola vedená k ručným prácam,
čím získala rôzne praktické zručnosti, zmysel pre pedantnosť a precíznosť, ako
aj kladný postoj k práci. Absolvovala SŠ, vyučila sa v odbore kuchár-čašník. Po
ukončení školy pracovala ako čašníčka v potravinovej firme. Neskôr sa vydala,
v manželstve sa jej narodili dvaja synovia. Starší syn mal pri prijatí do útulku 12 rokov
a mladší 9 rokov. Manželstvo bolo harmonické až do času, kedy manžel nadviazal
intímny vzťah s inou ženou, s ktorou mal neskôr dieťa. Vtedy nastali v ich vzťahu
vážne problémy, čo napokon viedlo až k rozvodu manželstva. Po rozvode im zostal
spoločne nadobudnutý byt . Pani Simona nechcela deťom meniť prostredie, preto
sa snažila byt získať a dohodnutou čiastkou vyplatiť vtedy už bývalého manžela.
Z toho dôvodu si našla dobre platenú prácu v ČR a za istý čas sa jej podarilo
potrebnú čiastku zarobiť a s bývalým manželom sa majetkovo vysporiadať. V tom
čase jej so starostlivosťou o deti pomohli rodičia. Ešte počas pobytu v ČR sa
zoznámila s mužom do ktorého sa zamilovala a po návrate domov s ním začala
intímne žiť. Krátko na to otehotnela.
Od začiatku spolužitia boli medzi nimi nezhody, ktoré vyplývali z druhovej chorobnej
žiarlivosti. Takmer denne pani Simonu svojim správaním ohrozoval tak, že ju ponižoval,
osočoval, vyhrážal sa jej, často to skončilo fyzickým útokom voči nej. Viackrát ho
počas ich spolužitia požiadala aby odišiel, alebo ušla od neho sama, z jej vlastného
bytu. Druh ju vedel vždy nejakým spôsobom presvedčiť, aby sa vrátila a neskôr keď
sa narodila dcérka, túto používal ako zdroj manipulácie.

Druh si vždy vymyslel dôvod na hádku. Držal ju v sociálnej izolácii, tri roky nemohla
nikde odísť, keď odišiel z domu, zamykal ju. Nemohla s nikým komunikovať, /napríklad
s 82-ročným susedom/, už bol dôvod na žiarlivé scény. Dokonca jej bránil rozprávať
sa s jej dvomi synmi, ktoré mala z prvého manželstva. Z tohto dôvodu boli synovia
v jednej miestnosti a ona musela byť pri druhovi v inej. Keď s nimi prehodila pár
najnutnejších slov, vždy ju podozrieval, že „kujú“ proti nemu plány.
Nemohla sama chodiť na nákupy, nakupovali jej synovia. Na väčšie nákupy chodili
s druhom spolu, pričom ju vždy upodozrieval, že „čumí po chlapoch“.
Nedovolil jej chodiť po úradoch, /aby si vybavila doklady, ktoré jej v stave zúrivosti
potrhal/, na rodičovské združenia, k lekárovi, deťom na vystúpenia. Keď bola
tehotná, bránil jej chodiť do poradne, prvý krát sa k lekárovi dostala až v 7. mesiaci
tehotenstva. Dokonca nechcel, aby išla dieťa porodiť do nemocnice. Počas
tehotenstva nebral na ňu ohľad a veľakrát od neho dostávala bitku. Počas jej
pobytu v pôrodnici, keď napr. nedvíhala telefón, bol agresívny a nadával jej.
Byt, ktorý vlastnila pod jeho nátlakom predali za 1,8 mil. Sk. Kúpili si starý ošarpaný
dom v blízkej obci za 700 tis. Sk. Druh si kúpil auto na lízing s akontáciou
53 tis. Sk. Dokúpili si vybavenie do domu, ako napr. bojler, sprchový kút, WC, krbové
kachle, stavebný materiál v hodnote cca 200 tis. Sk. Za nové elektrické rozvody dali
cca 60 tis. Sk. Zvyšné peniaze, cca 800 tis. Sk minul druh pre seba. Kupoval si cca
každý tretí deň nový mobil /drahšie značky/, pretože v stave amoku vždy ten
predošlý hodil o zem alebo ho zlomil. Okrem iného rozbíjal okolo seba všetko, čo mu
prišlo do ruky, napr. DVD rekordéry /vždy keď niečo rozbil, na druhý deň kupoval
nové/, rádiá, hifi veže, notebook, rozrúbal so sekerou nábytok, alebo ho rozkopal.
Vždy to dával za vinu Simone, že ona je príčinou jeho rozčúlenia, pritom sa všemožne
snažila, aby mu nedala ani najmenší dôvod. O domácnosť sa starala pani Simona,
vtedy žili iba z jej príjmov, materského a rodičovského príspevku a z prídavkov na
deti. Aj z tejto sumy jej druh brával peniaze a tak sa stalo, že nemala z čoho zaplatiť
plyn a elektriku, čím vznikli dlžoby a hrozila jej exekúcia na dom. Neskôr o tento dom
aj prišla.
Na dedine v dome bývali takmer 2 roky. Na základe agresívneho správania druha
pani Simona dvakrát zavolala políciu, pričom druhýkrát mala polícia na druha už
zatykač, ale ona zo strachu pred ním zatykač nepodpísala. Vyhrážal sa jej, že keď ak
to urobí ublíži jej a deťom. Druh mal z polície strach /v minulosti bol 12-krát súdne
trestaný/ a preto ju prinútil z dediny odísť, pričom vybavil byt v podnájme v Nových
Zámkoch. Nájom za byt zaplatili tak, že druh predal obývaciu stenu. Pravidelne
rozpredával veci, ktoré si kúpili na rekonštrukciu domu, ale aj veci, ktoré mala
nadobudnuté ešte pred zoznámením sa s ním.
V byte v Nových Zámkoch nemali zariadenie a synovia spávali na zemi. Nemohla
z neho vychádzať, zamykal ju, skoro každú pol hodinu ju chodil kontrolovať.
Čo sa týka jeho fyzických útokov, neustále mala modriny po celom tele, hlavne na
tvári, oku, ústa mávala rozbité. Keď mala viditeľné známky po bitke, hovoril jej, aby

sa deťom neukazovala. Deti počas bitiek boli v druhej miestnosti, ale všetko počuli,
a tak boli svedkami násilia a psychicky veľmi trpeli. Keď sa taká s modrinami chcela
s nimi rozprávať, vytýkal jej, že to robí pre to, aby videli jej modriny a tak svedčili proti
nemu.
Voči klientkiným synom sa druh správal veľmi ponižujúco, urážal ich, nadával.
Nemohli okolo neho prejsť bez toho, aby im verbálne neublížil. Počas ich spolužitia sa
synovia veľmi zhoršili v prospechu. Učiteľky si všimli, že chlapci sú veľmi utiahnutí
a voči ostatným spolužiakom málo komunikatívni.
Pani riaditeľka zo ZŠ kontaktovala príslušné sociálne oddelenie. Pracovníčky prišli do
bytu na šetrenie a na základe zistených skutočností jej pomohli dostať sa do KS
Centra Slniečko, ktoré pomáha obetiam domáceho násilia. Druh krátko na to bol
zatknutý za týranie a v súčasnosti je vo výkone trestu po dobu 7 rokov.
Klientka v KS podstúpila krízovú intervenciu a po pol roku bola koncom roka 2010
zaradená do programu útulku „Bezpečný dom“. Počas pobytu v útulku sme jej
pomohli vyriešiť všetky sociálno-právne záležitosti, stabilizovať jej a deťom psychický
stav, pomohli sme jej nájsť zamestnanie, zariadenie a výbavu do bytu. Klientka si
následne na to našla bývanie v podnájme a podarilo sa jej zaradiť do života.

III.

CENTRUM PORADENSTVA A ADVOKÁCIE PRE OBETE DOMÁCEHO
NÁSILIA

Klienti v CPAP v priebehu roka 2012 dostali podporu v oblastiach sociálneho,
právneho a psychologického poradenstva a v oblasti terapeutickej pomoci. Počas
roka využilo poradenské služby 72 klientov. Poskytli sme poradenstvo individuálne,
párové a rodinné. Klienti do poradne prišli v prevažnej miere spontánne. Distribuovali
ich obce alebo mestá, úrady práce, psychologické poradne, školy, lekári, známi.
Z celkového počtu asi 40% klientov navštívilo počas minulého roka poradňu
jedenkrát, jednalo sa o získanie informácie ohľadne ich životnej situácie, prípadne
distribúciu do kompetentnej inštitúcie (najčastejšie odbor sociálnych vecí,
psychiatria, zdravotnícke zariadenie, polícia).
Riešili sme prevažne problematiku okamžitej alebo dlhodobej ochrany pred násilím,
postupy polície, predbežné opatrenia, manželské a rozvodové právo, práva rodičov,
trestné právo, práva obetí a odškodnenie v trestnom a občianskom práve, v
otázkach zamestnania a kurzov, pomoc v otázkach bývania, podporu pri riešení
finančných záležitostí, pomoc v otázkach zdravia a pomoc v oblasti psychoterapie.
Špeciálne odborné poradenstvo využilo cca 40% klientov, z toho cca 30% klientov
sociálne poradenstvo, 10% právne a psychologické poradenstvo. Počas roka 2012
sa niekoľkokrát vycestovalo aj do terénu.
Z hľadiska naplnenia cieľov klientov sa na úrovni špecializovaného poradenstva
podarilo dotiahnuť až do konca takmer 70% prípadov. Ostané prípady sú otvorené
alebo z iných príčin neukončené. Katamnéza sa realizovala v 15-tich prípadoch.
V predchádzajúcom roku sa komplexne spracovali štandardy sociálneho
poradenstva, ktoré sa postupne v roku 2012 zavádzali do praxe. Súčasťou
štandardov je vnútorný etický kódex sociálneho pracovníka charakterizovaný vo
vzťahu voči klientom, voči profesii, voči kolegom, voči pracovisku, voči spoločnosti
a voči sebe a metodika sociálneho poradenstva ovplyvnená systemickým
prístupom, čo bližšie znamená, že poradca rozlišuje štyri základné profesionálne
spôsoby práce v poradenstve a to informáciu, sprevádzanie, poradenstvo
a psychoterapiu. Na základe toho postupujeme pri voľbe vhodnej metodiky pre
jednotlivého klienta.
Dôležité pre hodnotenie a priebeh poskytovaného poradenstva je vedenie prípadu
a jeho zaznamenávanie. Realizuje sa v dvoch rovinách. Na sociálne a právne
poradenstvo máme spracovaný štandardný záznamový hárok. V sociálnom
poradenstve a terapii máme vypracovanú metodiku práce s klientom v súlade so
systemickým prístupom.
Veľmi dôležitá časť realizovaného špecializovaného sociálneho poradenstva je
supervízia ako aj možnosť reflektujúceho tímu (odborníci v systemickej psychoterapii).

IV.

DETSKÁ LINKA ZÁCHRANY (DLZ)

Jednou z významných aktivít neziskovej organizácie Centra Slniečko je aj naša
DETSKÁ LINKA ZÁCHRANY.
Samotný názov DLZ vychádza z nášho cieľa, ktorý máme – tzn. Ochrániť dieťa pred
rôznymi negatívnymi javmi / šikanovanie, týranie, zneužívanie, zanedbávanie, rôzne
závislosti...a pod./ a snaha podporiť vzájomnú komunikáciu v prirodzenom prostredí
dieťaťa resp. mladého človeka.
Detská linka záchrany je už od augusta 2004 k dispozícii všetkým deťom a mladým
ľuďom do 18 rokov z celého Slovenska. Vyškolený tím odborníkov sa deťom venuje
prostredníctvom telefonickej krízovej intervencie každý pracovný deň od 15:00 do
20:00 hod. Naša detská linka záchrany je anonymná a bezplatná.
Od 10. 6. 2008 k nám deti môžu telefonovať nielen z pevnej linky respektíve
z telefónnych automatov, ale už aj z MOBILNÝCH TELEFÓNOV.
Od 1.7.2012 sme k dispozícii deťom aj v rámci internetového poradenstva na ICQ
adrese: DLZ CentrumSlniečko. Specializované internetové poradenstvo je
poskytované deťom v čase od 16:00 – 19:00 každý pracovný deň.
S deťmi rozoberáme širokú škálu problémov a snažíme sa im predostrieť možné
alternatívy riešenia ich krízovej situácie, v ktorej sa nachádzajú. Vedieme rozhovory
o ich o problémoch, tenziách, starostiach, ale naopak aj o ich radostiach.
V priebehu roku 2012 telefonovalo na Detskú linku záchrany spolu 4508 detí. Z toho
bolo 3355 neprotokolovaných hovorov a 1153 protokolovaných hovorov.

Príbehy detí telefonujúcich na Detskú linku záchrany:
„Nechcem ísť zajtra do školy, pretože som začal mutovať, mám hrubší hlas. Hanbím
sa. V škole sa mi budú smiať.“
„Dostal som z matematiky päťku. Otec mi povedal, že ak dostanem päťku,
nepôjdem na tréning, čo mám robiť? Na tréningu sa super bavíme s chalanmi.
Nevedel som, že bude z matiky písomka. Bol som chorý. Bol som sa pred hodinou
ospravedlniť, ale učiteľ povedal, že som si mal zistiť informáciu od spolužiaka, keď
som chýbal v škole.„
Tieto a mnohé ďalšie životné príbehy riešime s deťmi a mladými ľuďmi. Snažíme sa ich
viesť k tomu, aby viac komunikovali s rodičmi alebo rozprávali sa o svojich
problémoch s osobou, ktorej vo svojom okolí dôverujú. V dnešnej uponáhľanej dobe
oceňujeme rodičov, ktorí sa o svoje dieťa zaujímajú a venujú mu dostatočný čas.
Detská linka záchrany z pohľadu štatistických údajov (v percentách a hodnotách):

Detská linka záchrany je jedným z projektov, ktorý nemá stálu a dostatočnú finančnú
podporu. Koncom roka hrozilo, že dôjde z dôvodu finančných problémov
k dočasnému prerušeniu detskej linky záchrany. Doslova pred vypnutím ju zachránil
príspevok zo strany Mesta Nitry a získanie grantu z Nadácie pre Deti Slovenska- Fond
Hodiny deťom. Aby mohla detská linka fungovať aj prvý polrok nasledujúceho roka
a rozvíjať sa , za to vďačíme predovšetkým firme INSDATA. Jej
pracovníci
a manažment sa rozhodli podporiť tento zaujímavý projekt, ktorý môže pomôcť
akémukoľvek dieťaťu v kríze či v zložitej životnej situácii.

V.

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM PRE DETI A RODINU

V zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách zriadilo Centrum Slniečko,n.o.
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu. Cieľovou skupinou NDC sú fyzické
osoby, deti a rodiny s deťmi, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo majú
obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť, samostatne riešiť svoje problémy pre
svoje životné návyky a spôsob života. Podľa tohto zákona poskytujme v NDC
sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a
vytvárame podmienky na poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi.
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu vzniklo 18.2.2010 v spolupráci s
Mestom Nitra v priestoroch Mestskej ubytovne na Hlbokej ulici v Nitre. Najskôr
s finančnou podporou Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR,
neskôr sa rozšírili jeho aktivity s podporou ESF , štátneho rozpočtu a podporou
darcov.
Od vzniku nízkoprahového zariadenia sme poskytli sociálne služby a opatrenia
SPOaSK:
- 161 klientom z toho :
70 mužov
94 žien
75 detí a mládeže
V priestoroch NIC pracujeme počas celého pracovného týždňa s rodinami, ktoré
informujeme o ich nárokoch, právach i povinnostiach, poskytujeme im sociálne
poradenstvo. Deťom vytvárame dostatočné zázemie pre zmysluplné využívanie
voľného času. Zabraňujeme vzniku a prehlbovaniu závažných sociálnopatologických javov u detí a mládeže, predchádzame sociálnemu vylúčeniu rodín a
odobratiu dieťaťa z rodiny do zariadení, zabezpečujeme tvorivé, hrové, športové
aktivity a vytvárame priestor na učenie sa a ďalšie vzdelávanie. Naším cieľom je
zmysluplné využívanie voľného času u detí a mládeže.
Realizovaním projektu „Nízkoprahové intervenčné Centrum Slniečko“ (obdobie
1.8.2011 – 30.5.2013) sme začali realizovať rôzne špecifické aktivity pre deti a rodiny
ako sú vzdelávanie v pc zručnostiach pre deti a dospelých, kurzy vedenia
domácností, príprava na školské vyučovanie a vzdelávacie aktivity pre deti či
kreatívnu ergodielňu pre deti. Vypracovali sme program na podporu zamestnanosti,
ktorým sprevádzame dospelých klientov za účelom uplatnenia sa na trhu práce. Pre
rodiny v rizikových situáciách a dlhodobých klientov zostavujeme individuálne plány
za účelom aktívneho riešenia problémov, poskytujeme psychologické a právne
poradenstvá.
Projekt „Nízkoprahové intervenčné Centrum Slniečko (NIC)“ je zameraný na
primárnu a sekundárnu prevenciu sociálno-patologických javov v rodinách, u detí
a mládeže. Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu je pre klientelu

zmysluplné, prospešné a zároveň nenáročné, pretože nekladie na klienta vysoké
finančné, psychologické, časové, fyzické ani technické nároky a funguje na
princípoch nízkoprahovosti, čo znamená pre klienta maximálnu dostupnosť.
Merateľné ukazovatele za rok 2012 podľa aktivít v NIC :
Prebiehajúce aktivity

Počet dospelých
klientov/ detí

1. Terénna sociálna práca, sociálne, psychologické a právne
poradenstvo
2. Zostavovanie individuálnych plánov rodín v rizikových
situáciách

116

3. Program na podporu zamestnanosti

38

4. Rodičovské zručnosti- program pre rodičov s deťmi

28

5. Voľnočasové aktivity pre rodičov s deťmi

21

26/29

6. Voľnočasové aktivity pre deti a mládež

52

7. Vzdelávanie v PC zručnostiach pre deti

20

8. Vzdelávanie v PC zručnostiach pre dospelých

24

9. Kurzy vedenia domácnosti, ergoterapia

19

10. Príprava na školské vyučovanie, vzdelávacie aktivity pre
deti
11. Kreatívna ergodielňa

37
32

Aktivity, ktoré prebiehajú v NIC sú realizované internými zamestnancami a to 2
sociálni pracovníci, 1 výchovný pracovník a niekoľkými externými pracovníkmi ako sú
psychológ, právnik, supervízor, odborní lektori na vedenie kurzov pre oblasti
kreatívnych a počítačových zručností.
Dobrovoľnícku prácu nám pomáhajú
vykonávať študenti stredných, vysokých škôl a dobrovoľníci.
Vďaka sponzorom, ochotným darcom a dobrovoľníkom môžeme rodinám
zabezpečiť rôznu materiálnu aj finančnú pomoc. Ošatenie, obuv, detské kočíky,
používané televízory či chladničky, nábytok – rôzni neznámi darcovia. Šampóny proti
všiam (Mesto Nitra, Cirkev bratská), hygienický materiál (DM drogéria), rôzne
sladkosti (Potraviny Nitrazdroj, Coop Jednota Nitra), darčeky pre deti, spoločenské
hry, balíčky k Vianociam (Domino, neznámi darcovia), potravinová pomoc (rehoľné
sestry Vincentky, Centrum pre rodinu), dioptrické okuliare pre deti (Optika
Štefánikova ulica v Nitre), kadernícky kufrík a vybavenie pre kadernícku prax
(kaderníctvo Spark).
Vďaka projektom „Darujte Vianoce deťom“ (Nadácia Orange) sme deťom
a rodinám mohli zorganizovať vianočný večierok a obdarovať ich darčekmi. Vďaka

finančnej pomoci Nitrianskeho samosprávneho kraja sme zabezpečili akciu pre deti –
MDD. Vďaka Nitrianskej komunitnej nadácii sa realizuje kreatívna dielňa.
Popis a zameranie realizovaných aktivít určených pre klientov NIC :
Od 1.8.2011 sme prostredníctvom projektu podporeného z Európskeho sociálneho
fondu začali realizovať rôzne špecifické aktivity:
1. Terénna sociálna práca, sociálne, psychologické a právne poradenstvo:
aktivita je realizovaná sociálnym pracovníkom, sociálnym terénnym
pracovníkom, psychológom a externým právnikom. Ide o aktivitu, ktorá je
z pohľadu dospelej klientely najžiadanejšou. Klienti využívajú najmä možnosť
sociálneho poradenstva a to z dôvodu ich nepriaznivej sociálnej situácie.
Sociálne pracovníčky poskytujú odborné sociálne poradenstvo a pri riešení
situácie klienta, sa kontaktujú s inými inštitúciami, organizáciami či sprevádzajú
klienta. Evidujeme záujem aj o právne poradenstvo najmä z pohľadu riešenia
bytovej otázky, vysporiadania majetku, bezpodielového spoluvlastníctva
manželov, rozvodu, zverení dieťaťa a pod. Klienti však využívajú aj možnosť
psychologického
poradenstva.
V rámci
terénnej
sociálnej
práce
navštevujeme rodiny v ich prirodzenom domácom prostredí, navštevujeme
rodiny ktoré sa odsťahovali z mestskej ubytovne a boli klientmi nízkoprahového
zariadenia, sprevádzame klientov na súdne pojednávania či dôležité
ambulantné psychiatrické sedenia, ktoré si vyžadujú našu prítomnosť.
Poradenstiev a terénnej sociálnej práce sa za rok 2012 zúčastnilo 116 klientov.
2. Zostavovanie individuálnych plánov rodín v rizikových situáciách: aktivita je
realizovaná sociálnym pracovníkom, sociálnym terénnym pracovníkom,
výchovným pracovníkom a psychológom. Pre rodiny v rizikových situáciách a
dlhodobých klientov zostavujeme individuálne plány za účelom aktívneho
riešenia problémov (bytovej, sociálnej, zdravotnej, finančnej situácie). U detí
ide najmä o individuálne plány s dôrazom na školské výsledky. Za rok 2012
bolo zostavených 21 individuálnych plánov.
3. Program na podporu zamestnanosti: aktivita je realizovaná sociálnym
pracovníkom, sociálnym terénnym pracovníkom. Ide o program, ktorým
sprevádzame dospelých klientov za účelom uplatnenia sa na trhu práce
(vyhľadávanie
voľných
pracovných
miest
prostredníctvom
ponúk
zverejnených na internete, vypracovanie životopisu, motivačného listu,
žiadosti, príprava na pracovný pohovor a pod.). Za rok 2012 sa programu
zúčastnilo 38 klientov.
4. Rodičovské zručnosti - program pre rodičov s deťmi: aktivitu realizujú sociálni
pracovníci v spolupráci s výchovným pracovníkom so zámerom dosiahnuť,
aby rodičia či slobodné matky nadobudli praktické zručnosti vo výchove
a starostlivosti o svoje maloleté deti. Najčastejšie sa zaoberáme prípravou na
materstvo, zvládnutím obdobia detského vzdoru a puberty, riešeniu

aktuálnych problémov ako sú agresívne dieťa, apatické dieťa, úzkostné dieťa
či dieťa, ktoré odmieta jesť a pod. Aktivity sa za rok 2012 zúčastnilo 28 klientov.
5. Voľnočasové aktivity pre rodičov s deťmi: aktivity sa zúčastňujú najmä rodičia
na rodičovskej dovolenke s deťmi vo veku do 4 rokov. Náplňou tejto aktivity je
vytvoriť pre dieťa vhodné prostredie na hranie, upevňovať vzťah medzi
dieťaťom a matkou počas hry. Súčasne s rodičmi komunikujeme o ich
aktuálnej životnej situácii, problémoch vo výchove a starostlivosti detí a
možných riešeniach. Za rok 2012 sa aktivity zúčastnilo 26 rodičov a 29 detí.
6. Voľnočasové aktivity pre deti a mládež: aktivita je zameraná pre deti
a mládež, ktoré sa zúčastňujú denne v priestoroch herničky, kde sa realizujú
rôzne pohybové, spoločenské, tvorivé a hrové aktivity. Popri aktivitách s deťmi
prebiehajú voľné rozhovory o zažitých zážitkoch či už zo školy, alebo rodiny.
Deti majú možnosť plnohodnotne tráviť a realizovať svoj voľný čas. Za rok 2012
sa aktivity zúčastnilo 52 detí.
7. Vzdelávanie v PC zručnostiach pre dospelých členov cieľovej skupiny
a vzdelávanie v PC zručnostiach pre deti: aktivita je realizovaná v rovine
teoretickej (skupinovej), ktorú vedie lektor. Cieľom aktivity je oboznámenie
účastníkov vzdelávania so základnými PC programami, prácou na PC,
internete, kopírovaním, scanovaním a pod. Počítačové zručnosti napomôžu
klientom v uplatnení sa na trhu práce a u detí je ovládanie PC
samozrejmosťou, ktorá im napomôže v dosahovaní lepších školských
výsledkov, rozšíri možnosti a v budúcnosti taktiež uľahčí vstup na trh práce.
Súčasťou vzdelávania je taktiež praktická (individuálna) forma, ktorá je
realizovaná internými pracovníkmi NDCDR a má za cieľ rozšíriť, utvrdiť získané
teoretické vedomosti, zručnosti. Počítačového vzdelávania sa za rok 2012
zúčastnilo 24 dospelých klientov a 20 detských klientov.
8. Kurzy vedenia domácnosti, ergoterapia: zámerom aktivity je osvojenie
základných zručností v domácnosti. Aktivity sa zúčastňujú predovšetkým
dospelé ženy a jej náplňou je získavanie manuálnych zručností- varenie, šitie
v teoretickej rovine, ale čo je pre klientky zaujímavejšie i v praktickej rovine,
nakoľko môžu vidieť výsledky svojej práce. V rámci kurzu sa lektor
(zodpovedný za aktivitu) snaží klientky viesť
a ukázať im hospodárne
fungovanie domácnosti. Aktivity sa za rok 2012 zúčastnilo 19 klientov.
9. Príprava na školské vyučovanie, vzdelávacie aktivity pre deti: aktivita je
zameraná najmä pre deti a mládež, ktoré navštevujú prvý a druhý stupeň
základnej školy. S deťmi sa venujeme plneniu domácich úloh, písaniu
projektov zo všetkých predmetov. Taktiež sa venujeme deťom, ktoré sú
v predškolskom veku a spoločne rozvíjame jemnú motoriku a logické myslenie,
aby mali uľahčený prechod do prvého ročníka. Aktivity sa za rok 2012
zúčastnilo 37 detí.

10. Kreatívna ergodielňa: aktivitu realizuje lektor s pomocou výchovného
pracovníka. Cieľom aktivity je získanie manuálnych, tvorivých zručností,
zlepšenie jemnej motoriky, predstavivosti, fantázie. Tvorivá činnosť posilňuje
sústredenosť, vizuálne usporiadanie zážitkov, pôsobí relaxačne a uvoľňujúco.
V rámci aktivity deti a mládež pracujú na rôznych výtvarných technikách:
servítková technika, maľovanie, kreslenie, výroba bižutérie, modelovanie
a pod. Za rok 2012 sa aktivity zúčastnilo 32 detí.
Prínos pre cieľovú skupinu a plán ďalšieho fungovania
V súčasnosti sa nám úspešne darí znižovať sociálne riziká rodín, ktoré vyplývajú zo
spôsobu ich života. Obyvatelia Mestskej ubytovne postupne primeraným spôsobom
riešia svoje problémy, prijímajú zodpovednosť za svoj život a rozhodnutia.
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu si počas svojho fungovania získalo
dôveru cieľovej skupiny, pomohlo a pomáha množstvu rodín v prekonaní ich
nepriaznivej životnej situácie, krízovej životnej udalosti, utvára podmienky pre
zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže.
Skvalitnením poskytovaných služieb, realizovaním jednotlivých aktivít a samotným
udržaním projektu a celkovej prevádzky zariadenia sa nám darí vytvárať podmienky
na zachovanie, obnovu a rozvoj schopností rodín a tak podporovať ich integráciu
do spoločnosti. Taktiež dochádza k podporovaniu aktívneho prístupu cieľovej skupiny
k riešeniu ich aktuálnej krízovej a nepriaznivej životnej situácie.
Prínosom pre širšiu komunitu aj pre Mesto Nitra je fakt, že poskytovaním služieb
a realizovaním jednotlivých aktivít dochádza k zamedzeniu vzniku, resp.
predchádzaniu závažných sociálno-patologických javov (či už u dospelej alebo
detskej populácie) a deviantného správania, k poskytnutiu priestoru pre
plnohodnotné využívanie voľného času detí a mládeže, rozvoju záujmov,
k zamedzeniu sociálneho vylúčenia detí a rodín s deťmi, k riešeniu akútnej krízovej
životnej situácie, k posilneniu základných funkcií rodiny, medziľudských vzťahov, ale aj
osobnostných vlastností jednotlivcov, k zabezpečeniu kvalitných výchovných
a vzdelávacích stimulov pre všestranný rozvoj detí a mladých ľudí.
Pozitívom je i skutočnosť, že kvalitným poskytovaním sociálnych služieb a opatrení
SPO a SK dochádza k zmene postoja cieľovej skupiny k riešeniu ich životnej
(pracovnej, bytovej, rodinnej) situácie, posilňujú sa rodinné väzby, vzťah rodič- dieťa.
Vďaka podpore Mesta Nitra budú v priestoroch Mestskej ubytovne naďalej
prebiehať aktivity určené pre deti a rodiny. V
zariadených priestoroch NIC
(poradenská miestnosť, hernička, počítačová miestnosť, tvorivá dielňa, športová
miestnosť) budú realizované aktivity podľa vytvoreného denného harmonogramu
pracovníkov NDC.

Naším zámerom do budúcnosti je poskytovať rodinám kvalitné sociálne služby so
zámerom riešenia ich sociálnych, ekonomických a životných problémov. Viesť ich k
samostatnosti, zodpovednosti, sebadôvere a podieľať sa na zlepšení povedomia
verejnosti vo vzťahu k marginalizovaným skupinám populácie.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálne inklúzia.“

www.fsr.gov.sk

www.esf.gov.sk

VI.

TVORIVÁ DIELŇA

Tvorivá dielňa Centra Slniečko n.o. sa realizuje od roku 2011 na Farskej ul. 1 až 2x
v týždni, v krízovom stredisku 1x v týždni, resp. v iné dni podľa potreby, príležitostne v
Útulku, v Nízkoprahovom centre.
Predmetom „tvorenia“ tvorivej dielne sú predovšetkým tieto výrobky:
- látkové bábiky a figúrky z textilu
- sviečky v rôznych tvaroch
- výrobky s dekupážou – krabičky, rámiky, obrázky a iné predmety
- enkaustické obrázky
- šperky
V budúcnosti máme v úmysle rozšíriť tvorbu o výrobu mydiel, vitráž, šitie posteľnej
bielizne, patchworkove výrobky, hlinené výrobky a iné pekné veci.
Kreatívnu dielňu koordinuje pracovníčka Centra Slniečko n.o., zodpovedná za
projekt, v spolupráci s tímom pracovníkov Centra Slniečko n.o., sú to sociálne a
výchovné pracovníčky a dobrovoľníci. Kreatívna dielňa je realizovaná najmä v
priestoroch poradne na Farskej ul., ale aj v iných zariadeniach Centra Slniečko n.o.,
t.j. v Krízovom stredisku a v Útulku. Realizácia prebieha v stanovenom čase, najmenej
4 hodiny týždenne v každom zo zariadení. Pracovníci, dobrovoľníci a klienti sú na
tento systém zvyknutí.
V deň a v čase, keď sa koná kreatívna dielňa, cieľová skupina príde do priestorov
pre ňu určených, zodpovedná pracovníčka má na každý jednotlivý „deň
kreatívnych zručností" pripravenú konkrétnu aktivitu, ktorá je prispôsobená cieľovej
skupine, ktorá kreatívnu činnosť vykonáva.
Cieľová skupina má najradšej prácu s dekupážnou (servítkovou) technikou, výrobou
sviečok, v poslednom čase je pre ňu veľmi zaujímavou enkaustika. Touto technikou
sa tvorcom daria tvoriť naozaj obdivuhodné obrazy.
Je badateľné, že u niektorých členov cieľovej skupiny dochádza k zlepšeniu jemnej
motoriky, objavovaniu kreativity, dochádza k uvoľneniu nahromadených emócií, k
relaxácii. Komunikácia medzi jednotlivcami sa zlepšuje a to nielen pri tvorivých
aktivitách, ale aj v inej bežnej vzájomnej komunikácii.
Sme radi, že cieľová skupina má záujem o tvorivé aktivity, ktorými sa posilňujú
osobnostné vlastnosti, objavujú sa kreatívne danosti, osvojujú sa zručnosti,
plnohodnotne sa využíva voľný čas.
Sme presvedčení, že Tvorivá dielňa Centra Slniečko n.o. sa bude v budúcnosti
skvalitňovať nielen v nových nápadoch a sortimentu výrobkov, ale bude sa aj
rozširovať počet zapájajúcich sa osôb, napr. dobrovoľníkov a dôchodcov, ktorí si
budú chcieť vyplniť čas a pritom urobiť dobrú vec. V blízkom čase máme v úmysle
zriadiť samostatnú miestnosť, určenú výlučne na účel tvorivej dielne, kde sa tejto
činnosti budeme môcť venovať každý deň v týždni. Našou ďalšou víziou do budúcna
je aj myšlienka, že tvorivých činností sa budú môcť zúčastniť aj ľudia „z vonku“, ktorí si
môžu zakúpiť materiál a vyrobiť si pre seba pekný darček.

VII.

DOBROVOLNÍCTVO

V rámci neziskovej organizácie je vytvorený systém práce s dobrovoľníkmi, ktorí tvoria
neodmysliteľnú súčasť práce v prospech našej cieľovej skupiny , t.j. týraným,
zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia.
Dobrovoľníci pracujú:





ako konzultanti DLZ
ako dobrovoľníci pri celoslovenských kampaniach, verených zbierkach
ako dobrovoľníci pri práci s deťmi v projekte „Veľký brat – Veľká sestra“
ako dobrovoľníci pri práci s rodinami a deťmi v projekte „Priatelia rodín“

KONZULTANTI NA DETSKEJ LINKE ZÁCHRANY
Každý konzultant absolvuje akreditovaný tréning v oblasti telefonickej krízovej
intervencie. Počas roku 2012 na DLZ pracovalo 34 dobrovoľníkov.

DOBROVOĽNÍCI PRI REALIZÁCII CELOSLOVENSKÝCH KAMPANÍ A VEREJNÝCH
ZBIERKACH
AJ v roku 2012 sa verejnej zbierky 19. november - Svetový deň prevencie týrania
zúčastnilo veľké množstvo dobrovoľníkov – študentov stredných a vysokých škôl,
spolu viac než 1800.

„VEĽKÝ BRAT – VEĽKÁ SESTRA“
Deťom v zariadeniach Centra Slniečko, n. o. ale aj v rizikových rodinách chceme
ponúknuť možnosť zblížiť sa, tešiť sa, zdieľať radosti aj starosti s niekým koho budú
prijímať ako svojho brata alebo sestru. Brat, sestra pomáha svojmu mladšiemu
súrodencovi, učí sa s ním, berie ho na detské ihrisko, smeje sa s ním, poradí mu,...
toto všetko robia naši dobrovoľníci ako veľkí bratia, veľké sestry. Dobrovoľníci sa
s deťmi hrali, kreslili, čítali, športovali, učili sa, nadväzovali pozitívnu väzbu s deťmi,
ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.
V tomto dobrovoľníckom programe bolo zapojených 20 dobrovoľníkov v roku 2012.

„PRIATELIA RODÍN“
Je dobrovoľnícky program, ktorého cieľom je pomoc a podpora rodinám v kríze a v
zariadeniach Centra Slniečko, n. o. Rodina funguje ako spoločenstvo, v ktorom si jej

členovia navzájom pomáhajú, fungujú vo vzťahoch s inými rodinami, priateľmi. Práve
rodinám v Centre Slniečko, n. o. a rodinám, s ktorými pracujeme v teréne chýbajú
takéto plnohodnotné vzťahy a podpora. Dobrovoľníci trávili čas s deťmi, pomáhali
finančne, materiálne,...
V tomto dobrovoľníckom programe bolo zapojených 5 dobrovoľníckych rodín v roku
2012.

PRAX ŠTUDENTOV
Naďalej poskytujeme odbornú prax študentom vysokých škôl. V roku 2012 si u nás
vykonalo prax 30 študentov z UKF a z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety v Bratislave.
Dobrovoľníctvo a odborná prax pre študentov boli obrovskými skúsenosťami pre obe
strany. Posilnili nás v tom, že venovať čas a priestor dobrovoľníkom a študentom má
veľký zmysel ako pre organizáciu, pre našich klientov, taktiež pre samotných
dobrovoľníkov a študentov...

„Môj čas v Slniečku“
Ako dobrovoľníčka som do Slniečka prišla minulý rok v auguste. Mala som
chuť pomáhať a v Slniečku sa mi táto možnosť naskytla. Deti mám rada a počas
mojej dobrovoľníckej práce som mala možnosť zažiť s nimi veľa. Život nie je
jednoduchý a tieto deti to vedia už teraz. Nemajú to ľahké a ja som rada, že im
môžem vyplniť čas tým, že sa im venujem. Pre mňa je odmenou ich úsmev.
Aby som nepísala len o deťoch, dostala som šancu pracovať aj v krízovom
stredisku v Štitároch. Tam som mala možnosť porozprávať sa aj so ženami, s ktorými
sa ,,život nehrá“. Či už pri práci s deťmi, alebo matkami týchto detí ma najviac
zarazilo, že častokrát si ani neuvedomujú, ako im nezisková organizácia Slniečko
pomáha. Niekedy sa mi zdalo, že tú pomoc berú ako samozrejmosť a vynakladajú
málo snahy, aby život chytili do vlastných rúk, aj keď to nie je ľahké. Deti majú snahu
sa vzdelávať a to sa mi veľmi páči. Keď sa s deťmi učím, niektoré mi hovoria, že sú
radi, že ich niekto učí pracovať s počítačom, že ich baví matematika,
slovenčina...Najkrajšie na tejto práci je, že napriek tomu, že je každé dieťa iné, každé
z nich vám vie ,,dobiť baterky“ už len tým, že sa usmejú.
V Slniečku som spoznala veľmi sympatické ženy. Vidím, ako aj z toho mála
vedia spraviť veľké veci. A to na nich obdivujem. Viem, že táto práca nie je ľahká,
hlavne ak vám osud týchto ľudí nie je ľahostajný. Táto práca mi robí radosť a viem,
že má zmysel.

VIII. PROJEKT „Partnerstvo“
Projekt „Partnerstvo“- najúčinnejší prostriedok pomoci deťom so sy CAN, CSA, deťom
a rodinám v kríze, ktorým hrozí sociálne vylúčenie
Východiská pre realizáciu projektu:
Projekt je pilotným projektom zameraným na sieťovanie, vytváranie dlhodobých
partnerstiev medzi jednotlivými poskytovateľmi opatrení SPOD a SK a sociálnych
služieb zameraných na pomoc deťom a rodinám v kríze, nielen na regionálnej úrovni,
ale aj na národnej úrovni. Vytvára priestor na otvorenú komunikáciu, vzájomnú
podporu, vzájomné odborné poradenstvo a vznik neformálnych odborných skupín,
čím významne prispieva k skvalitňovaniu poskytovaných sociálnych služieb a
opatrení SPOD a SK. Skvalitnenie služieb a opatrení SPOD a SK je v podloženom
projekte zamerané na najohrozenejšiu skupinu - deti, deti týrané, zneužívané,
zanedbávané, rodiny v krízových životných situáciách. Z praktických skúseností
predkladateľa, ale aj partnerov projektu, je veľmi dôležité vytvárať podmienky na
poskytovanie kvalitných sociálnych služieb a opatrení SPOD a SK, realizáciou ktorých
dochádza k prevencii vzniku závažnejších sociálno-patologických javov
/samovraždy, smrť spôsobená dlhodobým týraním, poruchy správania, detská
prostitúcia, drogová závislosť../.
Cieľová skupina projektu:
- občania v nepriaznivých sociálnych / životných situáciách, rizikové rodiny, ktorým
hrozí sociálne vylúčenie, deti u ktorých je podozrenie, že boli obeťami týrania,
sexuálneho zneužívania, zanedbávania
- rodiny a deti v krízových životných situáciách
- klienti rezidenčných krízových stredísk
- zamestnanci predkladateľa, zamestnanci partnera, zamestnanci členských
organizácií ASK pracujúci v sociálnych službách a opatreniach SPOD a SK
Ciele projektu:
Cieľom projektu je zvýšenie kvality sociálnych služieb - opatrení SPOD a SK pre oblasť
práce s týranými, zneužívanými a zanedbávanými deťmi, rodinami v kríze a rodinami,
ktorým hrozí sociálne vylúčenie.
Aktivity projektu:
1/ Sociálna terénna práca pre rizikové rodiny, rodiny v kríze, deti s podozrením na
sy CAN, CSA

2/ Vzdelávacie aktivity pre pracovníkov predkladateľa, partnera a zamestnancov
asociovaných partnerov AKS vo vybraných témach nevyhnutných na zvyšovanie
kvality poskytovaných služieb a opatrení SPOD a SK.
3/ Vytvorenie Štandardov kvality poskytovaných opatrení SPOD a SK v krízovom
stredisku a spracovanie metodiky a postupov pri identifikácii týraného, zneužívaného
a zanedbávaného dieťaťa
4/ Sieťovanie a rozvoj partnerstva
Partneri projektu:
- Občianske združenie Náruč - Pomoc deťom v kríze
- Asociácia krízových stredísk
Časové trvanie projektu:
01.10.2012 - 31.08.2014
Výška finančného príspevku:
119 207,- €

„Tento Švajčiarsko- Slovenský projekt je podporovaný prostredníctvom Programu
švajčiarsko- slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.“

IX.

19. NOVEMBER – SVETOVÝ DEŇ PREVENCIE TÝRANIA DETÍ
KAŽDÉ DIEŤA MÁ PRÁVO NA ŽIVOT BEZ MODRÍN....
BEZ MODRÍN NA TELE I NA DUŠI....

TheWomen´sWorld Foundation vyhlásila v roku 2000 za podpory 112-tich organizácií
19.november za Svetový deň prevencie týrania detí s krédom :
“ ŽIVOT BEZ NÁSILIA PRE DETI CELÉHO SVETA„
Prečo ?
-

Ročne je utýraných k smrti niekoľko stoviek tisíc detí
Ročne sa stáva viac ako milión detí obeťami násilia
Ročne je viac ako milión detí vtiahnutých do sexuálneho obchodu

Od roku 2001 sa do tejto kampane každoročne zapája i nezisková organizácia
Centrum Slniečko, n.o., ktorá sa dlhodobo venuje problematike týraných,
zneužívaných detí a obetiam domáceho násilia. V roku 2012 sme pripravovali
kampaň v spolupráci s Radou mládeže Slovenska a OZ Náruč – Pomoc deťom
v kríze. Kampaň sa niesla v duchu:“ Nezabúdajme na Luciu“. Malé 5-ročné
dievčatko, ktoré utýral otčim a ktoré 3 roky nikomu nechýbalo. V septembri bol
odhalený tento prípad malého dievčatka a od tohto dátumu sa nezisková
organizácia zapojila do viacerých aktivít zameraných na zmenu postavenia
týraných, zneužívaných detí a poukázala na viacerých vystúpeniach a tlačových
konferenciách na nutnosť systémových zmien v ochrane detí.
Kampaň 19. November – Svetový deň prevencie týrania detí nadväzovala na všetky
tieto aktivity . Jej súčasťou bola mediálna a informačná kampaň a pietna
spomienka na všetky utýrané deti na Slovensku. Na kampani participovala aj pani
Matejková, ktorá 19.11.2012 o 18,00 v Čitárni u Raka v Bratislave, prečítala posolstvo
19. novembra a všetky známe mená detí, ktorých život ukončilo násilie – týranie,
sexuálne zneužitie. Do neba sme poslali niekoľko desiatok žltých balónov.
V tento deň v 42 mestách na Slovensku viac ako 1800 dobrovoľníkov rozdávalo
informačné materiály , zbieralo finančné prostriedky na podporu a pomoc týraným,
zneužívaným deťom. Vyzbieralo sa 11 717,51€. Každý kto prispel bol odmenený žltou
stužkou. Vďaka tejto zbierke môžeme realizovať preventívne programy a programy
zamerané na ochranu týraných a zneužívaných detí.
K príležitosti 19. novembra usporiadala v Nitre speváčka Brigita jedinečný koncert
klavírneho virtuóza Jozefa Hollého, pričom časť výťažku zo vstupného, presne 600€
bol určený na podporu aktivít práve Centra Slniečko, n.o. Speváčka Brigita je
dlhoročnou dobrovoľníčkou a organizátorkou zaujímavých koncertov, z ktorých časť
výťažku je vždy určený na podporu Centra Slniečko.
Ďakujeme...

X.

BENEFIČNÝ KONCERT: „ NÁDEJ DEŤOM“ spojený s Vianočným
bazárom

V roku 2012 už 12-ty krát prebiehal koncert venovaný podporovateľom a verejnosti
s tým, že naň prišli benefične vystupovať a podporiť myšlienku nulovej tolerancie
násilia voči deťom viaceré významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života.
Každoročne sa tento koncert koná pod záštitou primátora Mesta Nitra a ani tento rok
nebol výnimkou. Primátor Mesta Nitra Jozef Dvonč i tento rok otvoril toto úžasné
podujatie a vyjadril podporu Mesta Nitra, vyzdvihol vzájomnú dlhoročnú spoluprácu
pri pomoci ľuďom v núdzi.
Koncert nasledoval po veľmi zaujímavej a v roku 2012 nultej akcie Vianočného
bazára , ktorý pripravovalo Centrum Slniečko, n.o. v spolupráci s hercami Divadla A.
Bagara , Evkou Pavlíkovou, Martinom Fratričom, Alenou Pajtinkovou, Petrom
Oszlíkom, Martinom Šalachom, Romanom Poláčikom a Jurajom Ďurišom.
Počas celého týždňa mohli ľudia nosiť veci do Vianočného bazára a tým podporiť
dobrú vec......a aj podporili.
Medzi významných hostí benefičného večera patrili predovšetkým Evka Pavlíková,
Jozef Hollý, Adam Ďurica , Brigita Juraj Zaujec, Marcel Chropúvka a skupina Traja
a mnohí ďalší. Koncertom sprevádzali Janka Buršáková a Patrik Jáger.
V rámci koncertu boli prezentované i výrobky klientov Centra Slniečko, n.o. vyrobené
v kreatívnej dielni, ktoré si mohli hostia benefičného koncertu zakúpiť za symbolickú
sumu.
1.Vianočný bazár Slniečka spojený s Benefičným koncertom Nádej deťom. Čistý
výťažok z týchto podujatí a z koncertu Evky Pavlíkovej bol 2 015 Eur.
Vďaka všetkým, ktorí podporili a podporujú činnosť našej neziskovej organizácie a
tak pomáhajú týraným deťom a obetiam domáceho násilia.
V rámci benefičného koncertu boli udelené i ocenenia Šľachetné srdcia, ktoré
nezisková organizácia udeľuje každoročne jej podporovateľom a šľachetným ľuďom,
ktorí pomáhajú. Všetkým, ktorí prišli vyjadriť na tento koncert svoj negatívny postoj
k násiliu páchanom na deťoch, umelcom, moderátorke a dobrovoľníkom ako aj
prispievateľom patrí naše úprimné ďakujeme.

NAŠU ČINNOSŤ V ROKU 2012 PODPORILI

I.

Štátna správa a samospráva :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.

Mesto Nitra
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
Nitriansky samosprávny kraj
Obvodný úrad Nitra ( prevencia kriminality)
Štátny rozpočet SR
Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny

Štátne , neštátne fondy, nadácie a firmy
1. Blokový grant pre MVO – Švajčiarsko-slovenskej spolupráce
2. Bramac
3. Catering Service Nitra
4. Coca- Cola
5. COOP Jednota Nitra
6. Crowne Plaza Bratislava
7. DHL Logistics
8. Dolomity Bike
9. EkoFond
10. EKOPOLIS
11. Európsky sociálny fond
12. Fond Citibank založený v Komunitnej nadácii Bratislava
13. Fond Hodina deťom- Nadácia pre deti Slovenska
14. Chladfruct
15. International Womens Club Bratislava
16. Johnson and Johnson
17. Koliba a.s. Hriňovská mliekareň
18. Komunálna poisťovňa
19. Komunitná nadácia Bratislava
20. Kartel, s.r.o. Nitra
21. Nadácia Orange
22. Nadácia SPP
23. Nadácia Ekopolis
24. Nafta a.s.
25. Nitrawapub
26. Nitrianska komunitná nadácia
27. One Design studio
28. Profitmedia
29. Reštaurácia U zlatej svini

30. Saint-Gobain Glassolutions NitSrasinktl-oG, osb.ra.oin. Glassolutions Nitrasklo
31. Stavex Nitra s.r.o.
32. Stavorex- stavebno obchodná spoločnosť
33. Tauris
34. Topec Topoľčany
35. Vachut- stavebná firma
36. Veolia Transport
......... desiatky firiem a jednotlivcov v rámci asignácie 2% a v rámci verejnej
zbierky.
III.

Médiá
Bánovské televízne vysielanie, Bardejovská televízia, Devínskonovoveská
televízia, Gratis, Hlohovská televízia, Kabel TV Močenok, Kežmarská televízia,
Levická televízia, Ľubovnianska mediálna spoločnosť, Magazín Focus, MY
Nitrianske noviny, Pardon, Rádio Expres, Rádio Jemné Melódie, Rádio Lumen,
Rádio Max, Rádio One, Rádio Viva, RTV Prievidza, Spravodaj, Televízia AVT,
Televízia Ružinov, Turzovská televízia, TV Bratislava, TV Central, TV Levoča, TV
Liptov, TV Mistrál, TV Nitrička, TV Patriot, TV Pezinok, TV Pohoda, TV Poprad, TV
Považie, TV Reduta, TV Sen, TV Štrba, TV Wywar,

a mnohí ďalší ...

ĎAKUJEME . . .

