VÁŽENÍ PRIATELIA,

práve sa Vám dostala do rúk dvanásta výročná správa neziskovej organizácie
Centrum Slniečko, n.o. 12 rokov práce v náročných podmienkach sociálneho
systému
zameraných predovšetkým na pomoc týraným, zneužívaným,
zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia.
V predchádzajúcich rokoch sa nám postupne podarilo vybudovať systém pomoci
týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia
v Nitrianskom kraji. Začína Detskou linkou záchrany a Nízkoprahovým denným
centrom pre deti a rodinu, ktoré pôsobia predovšetkým edukačne a preventívne,
pokračuje poradenským centrom
cez možnosť zabezpečiť okamžitú pomoc
a krízovú intervenciu týraným, zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia aj
s ubytovaním v krízovom stredisku a pokiaľ klient potrebuje dlhodobejšiu pomoc, aby
sa dokázal osamostatniť je tu útulok, kde mu môže byť poskytnutá pomoc až do
vyriešenia jeho nepriaznivej sociálnej situácie, akou násilie v rodine určite je.
V priebehu roku 2011 sa nám podarilo zabezpečiť fungovanie jednotlivých projektov
a získať aj podporu z Fondu sociálneho rozvoja pre projekt Nízkoprahového
intervenčného Centra Slniečko a rozšíriť jeho aktivity.
A to všetko vďaka
dobrodincom, úžasným ľuďom a firmám, ktoré poskytli od materiálneho vybavenia
zariadení, oblečenia pre deti a matky, potraviny, hygienické potreby či finančnú
pomoc napr. na prevádzkovanie jednotlivých zariadení a projektov. Vysoko si
vážime každú jednu pomoc, každú malú podporu, pretože ako sa hovorí a v tejto
oblasti je to veľká pravda : „Kvapky tvoria more“. A pomoci pre ubiedených, ťažko
skúšaných nikdy nie je dosť. Preto ma na jednej strane mrzí , keď stretávame ľudí,
ktorí hľadajú riešenia ako to nejde, na druhej strane nás to však inšpiruje hľadať
tvorivé riešenia, aby sme prekonali všetky problémy a pripravili sa na všetky
alternatívy, ktoré by mohli naše úsilie zastaviť.
Aktivity, úspechy , ktoré budú súčasťou tejto výročnej správy sú nielen úspechmi ľudí,
ktorí pracujú v Centre Slniečko či už ako pracovníci alebo ako dobrovoľníci ale aj
všetkých, ktorí nám fandia a ktorí nás podporujú... A za to im patrí veľká vďaka.....
Bez nich by sme to nedokázali.
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 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 ,
rodinných príslušníkoch



Podieľať sa na príprave návrhov zameraných na účinnejšiu ochranu detí vo
všeobecnosti a detí u ktorých je podozrenie, že boli týrané, zneužívané,
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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AKTIVITY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE CENTRUM SLNIEČKO, N.O.
V ROKU 2011

I.

Krízové stredisko Centrum Slniečko

II.

Útulok : Bezpečný dom

III.

Centrum poradenstva, advokácie a prevencie pre obete domáceho
náslia

IV.

Detská linka záchrany

V.

Nízkoprahové intervenčné Centrum Slniečko

VI.

Dobrovoľníctvo

VII.

19. November – Svetový deň prevencie týrania detí

VIII.

Benefičný koncert – Nádej deťom

IX.

Kreatívna dielňa

X.

Verejné zbierky a fundraisingové aktivity

XI.

Finančná časť

I.

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 budovách, a to v jednej pre deti a druhej pre matky
s deťmi. Krízové stredisko poskytuje opatrenia sociálno-právnej ochrany na základe
zákona č. 305/2005.
Na vykonávanie jednotlivých opatrení SPOD a SK má
právoplatnú akreditáciu 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 utvára podmienky aj na záujmovú činnosť pre svojich klientov .
V zmysle zákona 305/2005 Z.z. poskytuje pre svojich klientov ubytovanie, stravovanie,
obslužné činnosti a zaopatrenie.

KRÍZOVÉ STREDISKO PRE DETI SO SY CAN
Krízové stredisko pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti vykonávalo v roku 2011
opatrenia sociálnoprávnej ochrany pre deväť 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 šesť dievčat a traja chlapci.
Cieľom KS je, aby deti mohli vyrastať v rodine, čo sa do značnej miery podobne ako
v predchádzajúcich rokoch, aj v minulom roku podarilo (Graf č. 1). V priebehu roka
2011 bola na základe rozhodnutia súdu ukončená starostlivosť trom deťom. Do
pôvodnej rodiny sa vrátili 2 deti, čo predstavuje 67% umiestnených detí, do
pestúnskej starostlivosti bolo zverené 1 dieťa , čiže 33 % a do ústavnej starostlivosti
nebolo zverené ani jedno dieťa z krízového strediska.

ukončenie starostlivosti

pestúnska starostlivosť
do pôvodnej rodiny

detský domov

Graf č. 1 Spôsob ukončenia starostlivosti v krízovom stredisku pre deti so sy CAN

KRÍZOVÉ STREDISKO PRE OBETE DOMÁCEHO NÁSILIA, MATKY S DEŤMI
Krízové stredisko pre obete domáceho násilia, matky s deťmi, poskytlo v roku 2011
starostlivosť 16 matkám a 38 deťom. Klientky boli prijaté do krízového strediska na
podnet inej inštitúcie, na podnet klientky samotnej alebo prostredníctvom rodinných
príslušníkov, resp. známych.
Po poskytnutí krízovej intervencie a iných opatrení sociálno-právnej ochrany
krízovým strediskom si 88 % klientok vybralo život bez násilníka, z toho 21% sa úplne
osamostatnilo,
45% bolo schopných pokračovať v procese osamostatnenia
prostredníctvom ďalšej
pomoci nevyhnutnej pri odstraňovaní sekundárnych
dôsledkov fyzického, psychického, ekonomického násilia a sociálnej izolácie. 21%
klientiek bolo schopných osamostatniť sa od násilníka za pomoci príbuzných.
V dvoch prípadoch sa klientka vrátila späť k násilníkovi.

spôsob ukončenia starostlivosti

osamostatnenie sa
odchod k širšej rodine
do iného zariadenia
návrat k násilníkovi

Graf č. 2 Spôsob ukončenia prípadu v krízovom stredisku pre obete domáceho násilia

Analýzy počtu klientov z hľadiska formy násilia:
Formy násilia- deti

Krízové stredisko pre deti
so syn CAN- počet

Podozrenie na fyzické
týranie
Podozrenie na sexuálne
zneužívanie
Zanedbávanie
starostlivosti o mal. dieťa
zo strany rodičov
Zanedbanie povinnej
školskej dochádzky
Vážne ohrozenie alebo
narušenie výchovy

5

Krízové stredisko pre
obete domáceho násilia,
matky s deťmi (deti)počet
3

1

1

5

3

2

0

9

38

Podozrenie na psychické
týranie
Dieťa ako svedok
domáceho násilia

6

22

2

38

Formy domáceho násilia- Krízové
stredisko pre obete domáceho násilia,
matky s deťmi (ženy)
fyzické týranie
psychické týranie
ekonomické týranie
sociálna izolácia
sexualizované násilie

počet

9
16
5
3
4

AJ S TAKÝMITO PRÍBEHMI SA U NÁS STRETNETE
Príbeh malého Alexa
Alex vyrastal do šiesteho roku v neúplnej rodine s matkou a starým otcom v malej
obci. Matka aj starý otec boli závislí od alkoholu. Matka nevedela finančne
hospodáriť, Alex si často pýtal jedlo od susedov a cudzích ľudí. Často sa spolu
s matkou túlal v okresnom meste, matka mala sklony k nadväzovaniu známostí
s mužmi závislými na alkohole, opakovane bola predvedená na políciu za výtržnosti
pod vplyvom alkoholu. Materskú školu navštevoval veľmi zriedkavo, napriek tomu, že
sa mu tam páčilo. Otec o syna neprejavoval od jeho narodenia žiadny záujem.
Matka nebola schopná svojmu synovi zabezpečiť potrebnú starostlivosť, bol vážne
ohrozený zdravý fyzický, psychický aj morálny vývin maloletého dieťaťa, preto bol
Alex na základe predbežného opatrenia umiestnený v krízovom stredisku.
Zanedbanie, sociálna izolácia a citová deprivácia dieťaťa bola zjavná na prvý
pohľad. Alex mal tiež veľmi slabé hygienické návyky a nepoznal mnohé jedlá,
nevedel ako chutia.
Intenzívnou starostlivosťou odborného personálu v KS sa postupne podarilo zlepšiť
hygienické návyky, sebaobslužnú činnosť i jednotlivé zručnosti. Počas Alexovho
pobytu v KS matka nastúpila na protialkholické liečenie, z liečebne však po mesiaci
ušla. Alex začal navštevovať prvý ročník ZŠ, ktorý absolvoval s problémami. Bol
zaradený do prehľadu detí, ktorým je potrebné sprostredkovať náhradnú rodinnú
starostlivosť . Podarilo sa mu nájsť pestúnku, s ktorou si vytvoril pozitívny vzťah. Už šesť
mesiacov žije s pestúnkou v jej domácnosti. Navštevuje 2. ročník ZŠ, školské výsledky
sa výrazne zlepšili. Mamu má stále rád, túži po tom, aby mohli byť spolu, aby sa
vyliečila. Stretáva sa s ňou sporadicky.

Príbeh pani Andrey
Andrea má 37 rokov, má 2 deti. Sedemnásťročný starší syn je z prvého manželstva.
S terajším manželom sa klientka zoznámila cez inzerát, majú spolu desaťročného
syna.
Bývali v staršom rodinnom dome, ktorý si spoločne prerobili a ktorý je vo vlastníctve
manžela. Manžel už krátko po svadbe fyzicky napadol klientkinho syna z prvého
manželstva, ktorý mal v tom čase 7 rokov, chlapec sa zo strachu pomočil. Údajne ho
zbil kvôli tomu, že sa vyškriabal na strom. Po narodení mladšieho syna manžel robil
medzi deťmi rozdiely, so starostlivosťou o deti nepomáhal, bol toho názoru, že sa
o deti má postarať žena. Klientke počas materskej určoval čo má robiť. Často
popíjal alkoholické nápoje a jeho agresívne správanie sa voči klientke stupňovalo.
V stave opitosti klientku sácal, silno stláčal ruky, hádzal na posteľ a skriňu,
dennodenne jej vulgárne nadával, ponižoval ju, vyčítal jej, že málo robí. Po skončení
materskej dovolenky sa zamestnala a pracovala na tri a neskôr na štyri zmeny.
V čase, keď bola klientka v práci sa o deti mal starať manžel. Nestaral sa o ne a deti
nechal nech si robia čo chcú /túlali sa po obci, pričom mladší syn mal v tom čase
iba 4 roky/. Časom začala mať klientka zdravotné problémy čo spôsobilo, že bývala
často na PN. Manželovi sa to nepáčilo a vyhadzoval jej na oči, že málo zarába, jeho
agresivita sa stupňovala. Keď bola klientka po nočnej zmene, nedovolil jej
oddýchnuť, vykrikoval, že len spí. Vplyvom násilia a agresivity klientkinho manžela
voči nej, čoho bývali svedkami aj ich deti, sa postupne začalo meniť aj správanie
mladšieho syna. Prestal matku poslúchať, začal byť vzdorovitý. Jeho neprimerané
správanie manžel dával za vinu klientke a jej staršiemu synovi. Mladší syn postupne
prebral vzory agresívneho správania po otcovi. Keď sa mu nespravilo po vôli začal
klientku /matku/ udierať rukami, kopať do nej, ničil nábytok /kopal do neho, búchal,
hádzal predmety/, bral nožíky a chcel sa pichnúť a matke vulgárne nadával.
V stave hnevu prerazil rukami sklo na dverách a spôsobil si hlboké rezné rany, neskôr
sa začal samopoškodzovať, rezal si sklom ruky a nohy do krvi a tým si vynucoval
uspokojovanie svojich požiadaviek. Na základe zmien v jeho správaní s ním klientka
navštívila psychológa a psychiatra. Manžel staršiemu synovi takmer denno denne
nadával do „príživníkov, parchantov, darebákov, často sa vyhrážal, že ich pozabíja,
pustí plyn, aby sa udusili a podpáli dom“. Podľa slov klientky sa manžel viackrát
priznal, že ak im nadáva a ubližuje, že sa mu pri tom uľaví.
Každodenný psychický nátlak a opakujúce sa fyzické útoky zo strany manžela voči
klientke a deťom boli tak neznesiteľné, že približne pred rokom klientka už tú ťarchu
viac neuniesla a pokúsila sa zobrať si život /užila lieky/, ale našťastie ju včas našli a
zachránili. Počas hospitalizácie chodievala klientka na víkendy domov. Doma býval
veľký neporiadok, stravu a pranie zabezpečovali svokrovci.

Po skončení pobytu v nemocnici čakali klientku doma vyhrážky a výčitky zo stany
manžela, že sa liečila na psychiatrii. Klientka za pomoci kamarátky odišla aj s deťmi
od manžela.V tom čase sa nakontaktovala na našu organizáciu a žiadala nás
o pomoc v jej ťažkej životnej situácii. Manžel sa na klientku telefonicky nakontaktoval
ospravedlňoval sa za to, že im ubližoval, sľuboval, že sa zmení a vyhľadá odbornú
pomoc /psychiatra/. Pre klientku znamená rodina veľa, dala sa manželovými sľubmi
obmäkčiť a dala mu druhú šancu. Manžel sa začal voči klientke správať ešte
agresívnejšie a intenzita psychického násilia voči nej a deťom sa stupňovala. Stále na
nich verbálne útočil, vyhrážal sa, že pustí v noci plyn a otrávi ich, pozabíja, alebo
predá dom a nebude ho zaujímať, kde klientka pôjde spolu s deťmi. Manžel pôsobil
nemravne na obe deti, hlavne mladšieho syna. Kupoval si erotické časopisy, ktoré
nechával voľne pohodené po dome. Viackrát mu klientka dohovárala, že v dome sú
deti, on si aj tak robil naďalej po svojom a kúpil si nové. Nie raz sa stalo, že klientka
našla mladšieho syna, ako si časopisy prezeral a napodobňoval to čo videl na
obrázkoch a rozprával o tom pred nimi. Klientku veľmi trápilo, to že si manžel
neuvedomoval závažnosť svojho konania. Opakovane bola klientka počas
manželstva spolu s deťmi nútená doslova utiecť z domu k rodičom manžela s ktorými
mala veľmi dobrý vzťah. Klientka už ďalej nevládala znášať manželovo nevhodné
a agresívne správanie voči nej a deťom. Záleží jej na tom, aby deti vyrastali v
zdravom prostredí bez násilia a boli ušetrené stresových konfliktných situácií, a preto
sa rozhodla riešiť svoju situáciu odchodom od manžela do nášho krízového strediska
pre obete domáceho násilia.
Počas pobytu v KS bola klientka aktívna pri riešení svojej situácie. Pravidelne sa
zúčastňovala sociálneho, psychologického poradenstva a filiálnej terapie.
Predbežným opatrením požiadala o zverenie svojho syna do starostlivosti. Súd jej
žiadosti vyhovel.
Na manžela podala trestné oznámenie na základe ktorého bol vzatý do väzby a bol
odsúdený za týranie blízkej a zverenej osoby. S prokurátorom sa dohodli na vine
a treste. Bol odsúdený na štyri roky podmienečne s tým, že sa každý mesiac musí
hlásiť, kde sa zdržiava a pracuje. Dostal zákaz priblíženia sa ku klientke na 5 m.
Klientka počas pobytu v krízovom stredisku podala návrh na rozvod manželstva
a zverenie mladšieho syna do starostlivosti, súd jej návrhu v plnom rozsahu vyhovel.

II.

ÚTULOK: „BEZPEČNÝ DOM“

Projekt Útulok : „Bezpečný dom“ vznikol na základe praktických skúseností
z poskytovania krízovej intervencie obetiam domáceho násilia . Pomerne často sa
obete domáceho násilia rozhodli vrátiť k násilníkovi predovšetkým z dôvodu
ekonomickej závislosti na násilníkovi. Obeť často prichádza o prácu z dôvodu, že
musí doslova ujsť od násilníka, často všetky finančné prostriedky má k dispozícii
násilník a on s nimi „ hospodári“ a obeť ekonomicky vydeľuje, prípadne jej nedáva
žiadne finančné prostriedky. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli zriadiť útulok, hlavne
pre matky s deťmi, ktoré si nevedia alebo nemôžu nájsť ubytovanie alebo prácu
z dôvodu, že sa starajú o maloleté dieťa alebo súdne konania o zverení detí
a o určení výživného trvalú príliš dlho.
Celkový počet klientov Útulku za rok 2011, ktorým boli poskytnuté sociálne služby
v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. bol 18. Z toho sedem žien – matky s deťmi a
jedenásť detí vo veku od 3 roka do 17 rokov, päť dievčat a šesť chlapcov.
Klientom Bezpečného domu sa
poskytuje sociálne poradenstvo,
právne
poradenstvo a špecializované poradenstvo. V prípade potreby sa klientkam
a deťom viac krát poskytlo ošatenie a obuv, ktoré sa podarilo získať od sponzorov,
známych a často a od zamestnancov. V prípade potreby a núdze sa poskytuje
klientom aj potravinová pomoc . Počas pobytu sa klientky a deti mali možnosť
zúčastniť rôznych kultúrnych podujatí (kino, divadlo, kúpalisko, ozdravovacie tábory,
sviatočné posedenia a koncerty), ktoré im bezplatne sprostredkovali pracovníci
zariadenia a sponzori. S útulkom spolupracovali aj dobrovoľníci, ktorí svoj voľný čas
venovali predovšetkým deťom .
Obete domáceho násilia bez pomoci zostávajú osamotené a často ich životné
príbehy končia tragicky.
Hodnotenie z hľadiska poskytovania sociálnych služieb
Sociálne služby klientom sú poskytnuté v zmysle uvedeného zákona na dobu určitú.
A aký boli klienti v roku 2011 ?
Pani Erika s tromi maloletými deťmi (vo veku 12, 10, 5) umiestnená v útulku dlhodobo
z dôvodu násilia páchaného na nej a na maloletých deťoch. Koncom roka s ňou bol
ukončený pobyt . Klientka sa osamostatnila, spolu s deťmi býva v nájomnom byte, je
samostatne zárobkovo činná. Naďalej je z našej strany podporovaná formou
špecializovaného poradenstvo a ergoterapie v CPAP .

Pani Zdenka je v útulku už takmer 2 roky spolu s tromi maloletými deťmi. Dôvodom
poskytnutia tejto sociálnej služby bolo násilie páchané na nej a maloletých deťoch.
Počas pobytu jej bolo poskytnuté sociálne a právne poradenstvo vo veci zverenia
maloletého dieťaťa, zmeny priezviska, vymáhania výživného, exekúcie, uplatnenia
sa na trhu práce, riešenie bývania a získania profesijných zručností. Klientka pracuje
brigádne v aranžérskej firme, príležitostne ako upratovačka a čašníčka. Postupne si
rieši vlastné bývanie.
Pani Veronika bola umiestnená v útulku krátkodobo. Počas dvoch mesiacov, sa jej
podarilo vyriešiť veľmi ťažkú situáciu. Pred umiestnením do útulku navštevovala
dlhodobo CPAP, kde jej bolo poskytnuté sociálne, právne poradenstvo a maloletej
dcére aj psychologické poradenstvo. S touto rodinou sme pracovali aj priamo
v terénne. Na základe toho im bola odporučená aj návšteva manželskej poradne.
V súčasnosti rodina žije spolu.
Pani Zuzane
boli krátkodobo
v útulku poskytované sociálne služby
spolu
s nevládnou matkou z dôvodu závažného psychického a fyzického násilia zo strany
jej bývalého manžela.
Počas pobytu jej bolo poskytnuté sociálne a právne
poradenstvo a spolu s matkou sa jej podarilo vyriešiť bývanie. Naďalej sú jej
poskytované poradenské služby v CPAP, kde je jej poskytované špecializované
sociálne poradenstvo.
...... a takýchto prípadov je viac..
V roku 2011 podporil činnosť útulku Nitriansky samosprávny kraj .

III.

CENTRUM PORADENSTVA, ADVOKÁCIE A PREVENCIE PRE OBETE
DOMÁCEHO NÁSILIA

Centrum poradenstva advokácia a prevencie pre obete domáceho násilia ( CPAP)
pracuje v prospech obetí domáceho násilia od roku 2002. Špecializuje sa na
sociálne, právne a psychologické prípadne výchovné poradenstvo pre obete
domáceho násilia, týrané, zneužívané deti . Od roku 2010 pracuje v obmedzenom
režime, nakoľko sme nezískali na prevádzku žiadnu finančnú dotáciu, no napriek
tomu sa nám podarilo zabezpečiť poradenstvo či už formou dobrovoľníckej práce ..
Materiálne vybavenie CPAP sme mohli zakúpiť vďaka finančnej podpore v rámci
grantového programu Prekročme spolu bariéry Nadácie Orange.
V roku 2011 CPAP navštívilo cca 71 klientov. Prevažne sa jednalo o poradenstvo
prvého kontaktu. Z celkového počtu klientov cca 60% navštívilo CPAP jeden krát,
jednalo sa predovšetkým o poradenstvo informačné, ktoré splnilo očakávania
klientov počas jedného stretnutia, alebo klienti boli distribuovaní do inštitúcií, ktoré
boli kompetentné tieto prípady riešiť. Sociálne poradenstvo využilo ďalej cca 40%
klientov, ktorí absolvovali stretnutie v CPAP v priemere viac ako tri krát. Približne 10%
klientov sa zúčastnilo právneho poradenstva a 30% využilo terapiu. Počas roka sme
šesť krát realizovali poradenstvo v teréne, kedy sme vycestovali za klientmi.
Z hľadiska zlepšenia kvality sociálneho poradenstva boli na začiatku roka
vypracované štandardy kvality práce sociálneho poradenstva. Pri ich vypracovaní
sme sa riadili platnými kritériami a dlhoročnými skúsenosťami práce s klientmi. Počas
praxe sa nám niektoré postupy osvedčili a niektoré postupy sme vylúčili, preto ju aj
v súčasnosti vnímame ako proces, ktorý zostáva otvorený a ktorý sa bude naďalej
prispôsobovať potrebám klientov a najnovším profesionálnym poznatkom. Do
poradenskej praxe sme zaviedli monitoring aj zo strany klientov. Takýmto spôsobom
aspoň čiastočne dostávame spätnú väzbu na kvalitu odvedenej práce. Prácu
s klientom v CPAP sme v roku 2011 rozšírili aj o ergoterapiu. S klientmi v rámci
ergodielne pracujeme so servítkovou technikou, vyrábame sviečky, handrové
bábiky, hlinené výrobky a pod.
I napriek tomu, že sa stretávame s tým, že prevencia a poradenstvo je často na
posledných miestach podpory rôznych organizácií, či už štátnych, neštátnych alebo
samosprávnych inštitúcií (v popredí je viac podpora sociálnych služieb a opatrení
sociálnoprávnej ochrany realizovanej priamo v zariadeniach) , máme za to, že práve
kvalitné poradenstvo a prevencia môžu už v prvopočiatkoch odhaliť problém, krízu,
upozorniť na ňu a riešiť ju v prirodzenom sociálnom prostredí, s tým, že dieťa, žena,
matka s deťmi nemusí opúšťať rodinu, zázemie, čím sa v konečnom dôsledku ušetria
aj náklady na umiestnenie detí do zariadení sociálnoprávnej ochrany, prípadne na
zabezpečenie dlhodobej starostlivosti o obete domáceho násilia.

KAZUISTIKA
Klientka:

žena – 31 ročná

- sociálna diagnóza:

obeť domáceho násilia

Anamnéza
Zdravotná :
Klientka dlhodobo trpí psychickými problémami. Pred siedmimi rokmi navštívila
psychiatra, ktorého pravidelne navštevovala a liečila sa medikamentózne. Pred
rokom prerušila liečbu. V súčasnosti trpí úzkosťou a máva depresie.
Rodinná:
Klientka od narodenia ako najmladšia dcéra vyrastala v rodine s násilníckym otcom
spolu s dvomi sestrami. Otec bil matku, ktorú ona už ako dieťa bránila a prosila otca,
nech mamu nebije ale radšej ju. Otec tak konal a našiel si spôsob ako ju biť tak, aby
to na nej nebolo vidieť. Ponižoval ju, nadával jej. Svetlé chvíľky vo svojom živote
mala vtedy, ak mamu alebo ju zbil menej. V dôsledku toho mala klientka psychické
problémy. Klientka sa o pomoc obrátila na psychiatra a niekoľko rokov brala lieky.
Keď mala 23 rokov spoznala terajšieho manžela a ten ju presvedčil, aby s liekmi
prestala, tak aj urobila. Viac ako 10 rokov je matka ochrnutá po mozgovej porážke
a klientka sa o ňu odvtedy stará. Staršie sestry majú dávno svoje vlastné rodiny
a všetky problémy, ktoré sa diali v rodine nechali na nej. K sestrám nemá vrelý vzťah,
rozumie si skôr s mladšou sestrou, ktorá ju však nechápe, prečo znáša psychické
násilie a neodíde od manžela. Staršia sestra jej nerozumie, na jej situáciu má taký
názor, že si život, ktorý si zariadila, musí znášať taký aký je, to znamená aj to, čo sa jej
deje. Pre klientku je rozdielny postoj jej sestier mätúci a sťažuje jej rozhodnutie, odísť
od manžela a začať situáciu riešiť.
Podnet prečo sa obrátila na pomoc v našej poradni bol ten, že jej manžel sa k nej
začal správať podobným spôsobom ako jej otec a navyše tam hrozilo, že príde
o peniaze, ktoré mu požičala na rekonštrukciu domu.
Osobná:
Pred tromi sa klientka po dvojročnej známosti vydala. Dovtedy žila s matkou a starala
sa o ňu od svojich 19-tich rokov, kedy matka ochorela a zostala bezvládna. Klientka
nechala prácu predavačky a začala sa o ňu starať (matka si vyžaduje celodennú
starostlivosť), poberá na ňu opatrovateľský príspevok. Spočiatku bývala spolu
s matkou v jej byte, byt mohla užívať a sestry sa zriekli nároku na dedičstvo s tým, že
sa postará o matku. Klientka súhlasila, pripadalo jej to samozrejmé.

Svoje rozhodnutie neoľutovala, matku má veľmi rada a má k nej silný citový vzťah.
Vie, čo v živote prežila, bránila ju už ako dieťa pred násilím otca a chce sa o ňu
starať až do konca života. To, že sa vzdala vo veľkej miere osobného života
v prospech starostlivosti o matku, vôbec nevníma ako obetu, ale ako samozrejmosť.
Keď sa zoznámila s terajším manželom, vôbec sa nejavil ako násilník a súhlasil aj
s tým, že jej matka bude navždy súčasťou ich života, že bude s nimi žiť v spoločnej
domácnosti. Javil sa jej ako chápajúci, možno aj preto, že predtým nemala žiadne
skúsenosti s mužmi, on bol v jej živote prvá vážna známosť. Preto po dvoch rokoch
známosti súhlasila, že sa za neho vydá, predá byt neďaleko Nitry a odsťahuje sa
spolu s matkou k nemu do rodinného domu. Peniaze z predaja bytu dala manželovi
na rekonštrukciu rodinného domu, v ktorom chcela prežiť s manželom harmonický
život, mať s ním deti a starať sa o svoju matku. Krátko po presťahovaní klientka
spoznala aj druhú tvár svojho muža. Začal ju ponižovať, znevažovať a nadávať jej.
Klientka pochopila, že sa začína k nej správať tak, ako sa správal jej otec k matke.
Navyše peniaze, ktoré mu požičala na rekonštrukciu domu, jej v stanovenej lehote
nevrátil a v dome sa správal ako výhradný vlastník. V poslednom čase bývala
s matkou v jednej miestnosti, kde sa nekúrilo a nemali ani teplú vodu. Klientka mu
prispievala na domácnosť z príspevku za opatrovanie matky, peniaze na osobnú
spotrebu jej nezostávali. Klientka si začala reálne uvedomovať svoju situáciu, keď
zistila, že bola premlčaná doba, kedy jej manžel mal buď vrátiť požičané peniaze,
alebo prepísať polovičku vlastníctva z domu. Nevládala už ďalej znášať ponižovanie
jej manžela a rozhodla sa situáciu riešiť odchodom od neho spoločne s jej matkou.
S klientkou sme naplánovali odchod a dočasne sme ju spolu s matkou ubytovali
v útulku „Bezpečný dom“, kým si nenájde podnájom. V útulku bola klientka cca
necelé dva mesiace, no na naliehanie a sľuby manžela sa k nemu vrátila. Počas
pobytu jej bolo poskytnuté sociálne a právne poradenstvo a klientka požiadala aj
o špecializované poardenstvo.
Sociálna diagnóza
Šetrením pomocou dotazníkov a poradenským rozhovorom sa potvrdilo, že klientka
spolu s matkou je vystavená psychickému, sociálnemu a ekonomickému násiliu zo
strany jej manžela. Svojou dôverčivosťou prišla o bývanie a sociálne istoty, cíti sa
ohrozená a bez pozitívnej vízie do budúcnosti.

ODBORNÁ INTERVENCIA V ÚTULKU „BEZPEČNÝ DOM“
Stanovenie cieľov práce s klientom
Krátkodobý osobnostný plán klientky:


Stabilizovanie psychického stavu klientky formou poradenských rozhovorov

Dlhodobý osobný plán klientky:





Pomoc pri vybavovaní sociálno-právnych záležitostí
Pravidelné prehodnocovanie situácie so stratégiou do budúcnosti
Riešenie bývania /sociálny byt, prípadne nájomný byt/
Znormalizovanie a prinavrátenie sebavedomia klientky

HODNOTENIE
1. Vzťah klienta a poradcu
Vzťah poradcu a klienta - bol spočiatku nedôverčivý, skôr podmienený všeobecnou
nedôverčivosťou a stavom klientky. Postupne sa rola poradcu v ponímaní klienta
vyjasňovala a vzťah nadobudol vzájomnú dôveru. Klientka sa javila od samého
začiatku ako aktívna s primeraným právnym a sociálnym vedomím riešiť svoju
situáciu. Pravidelne sa zúčastňovala vopred dohodnutých konzultácií a intervencií.
2. Úroveň naplnenia cieľov
Počas poradenského procesu sme klientke pomohli pri riešení sociálno-právnych
vecí. S manželom sa dokázala dohodnúť na vrátení pôžičky so stanovenou
právoplatnosťou vymáhania. Termín splatnosti pôžičky sa stanovil do konca júla 2012
a vyhotovili sme novú dohodu o uznaní dlhu. Riešenie bytovej otázky sa stalo
bezpredmetné, nakoľko sa klientka rozhodla dať vzťahu ešte šancu. Klientkin
psychický stav sa výrazne zlepšil, pracovali sme so strachom a úzkosťou. Klientka
prekonala strach z nadväzovania kontaktu s inými ľuďmi, prihlásila sa na diaľkové
štúdium na zdravotnej škole, kde chce získať vedomosti v oblasti ošetrovania.
Objavila v sebe nové možnosti a ujasnila si svoje priority.
3. Účasť klienta na plnení cieľov
Klientka sa aktívne podieľala na plnení svojich cieľov.

4. Adekvátnosť využitia metodiky
Zvolená metodika bola využitá v plnej miere.
5. Perspektíva klienta a dlhodobosť účinku poradenstva
Perspektíva klientky je dobrá. Klientky si uvedomuje svoje možnosti, je si vedomá, že
z jej situácie je možné východisko. K riešeniu problému zaujala aktívny postoj,
nadobudla právne vedomie ako postupovať v prípade nedodržania dohody.
Ujasnila si priority a vie ako môže svoj potenciál využiť v budúcnosti, ak sa stretne
s podobným problémom.
Hodnotenie súčasného stavu klienta vzhľadom na jeho pôvodný problém:
Klientka sa zaradila do života, navštevuje školu, ktorá ju baví a naďalej sa stará
o svoju matku. S manželom sa vzťah nezlepšil. Klientka si uvedomuje, že vzhľadom na
rozdielnu motiváciu uzatvoriť manželstvo nevidí pre ich vzťah perspektívu.
K naplneniu dohody zo strany manžela doteraz nedošlo, klientka počká do termínu
splatnosti a potom si svoju situáciu začne vymáhať súdnou cestou. Uvažuje
o rozvode a hľadá si podnájom.

IV.

DETSKÁ LINKA ZÁCHRANY (DLZ)

Jednou z významných aktivít neziskovej organizácie Centra Slniečko je aj 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.
DLZ je už od augusta 2004 k dispozícii všetkým deťom a mladým ľuďom do 18 rokov
z celého Slovenska. Vyškolený tím odborníkov (ktorý tvorí 9 supervízorov a 23
dobrovoľníkov – konzultantov) sa deťom venuje prostredníctvom telefonickej krízovej
intervencie, každý pracovný deň od 15:00 do 20:00 hod. Detská linka záchrany je
anonymná a bezplatná.
Telefónny kontakt na Detskú linku záchrany je 0800 12 1212. Od júna 2008 sa deti
môžu telefonovať nielen z pevnej linky respektíve z telefónnych automatov, ale už aj
z mobilných telefónov.
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.
Prostredníctvom telefonickej linky, sa snažíme podporovať záujem riešiť problémy,
adekvátne k veku dieťaťa. Snažíme sa viesť dieťa k tomu, aby viac komunikovalo
s rodičmi a rozprávalo sa o svojich problémoch s osobou, ktorej vo svojom okolí
dôveruje.
V roku 2011 sme na Detskej linke záchrany zaznamenali 5904 intervencií. Z daného
počtu bolo 1448 protokolovaných a 4456 neprotokolovaných intervencií.
Najfrekventovanejšia veková hranica bola od 11 do 14 rokov veku dieťaťa,
s celkovým počtom hovorov 686. Bližšie viď graf č.1.
Do popredia sa v roku 2011 z celkového počtu hovorov - podľa pohlavia dostali
chlapci, čo predstavuje 686 hovorov. Bližšie viď graf č. 2.

Najfrekventovanejšie témy boli: potreba komunikácie, problémy s láskou/partnerské,
sexuálna tematika, vzťahy v rodine, taktiež školským problémom, syndrómu týrania
a zneužívania detí. Bližšie viď graf č.3. V neposlednom rade sme komunikovali aj na
témy: gynekologického charakteru, závislosti, somatické a zdravotné problémy,
osobnostné a emocionálne problémy
V nemalej miere venujeme aj priestor na okruhy: ľudsko – právnych otázok, sociálno
– ekonomických otázok.
Dieťa má možnosť s nami otvorene komunikovať o témach , ktoré ho zaujímajú, ak
chce získať konkrétne informácie.
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Cieľom DLZ je chrániť dieťa pred rôznymi negatívnymi javmi /šikanovanie, týranie,
zneužívanie, zanedbávanie, rôzne závislosti...a pod./ Prácou konzultanta na DLZ je
poskytnutie telefonickej krízovej intervencie. Prostredníctvom telefonického kontaktu,
venujeme priestor deťom, ktoré sa na DLZ obracajú s rôznymi ťažkosťami
a problémami. Snažíme sa podporiť vzájomnú komunikáciu v prirodzenom prostredí
dieťaťa resp. mladého človeka. Na DLZ pracuje vyškolený tím odborníkov. Každý
konzultant absolvuje potrebný výcvik v oblasti telefonickej krízovej intervencii.

NÍZKOPRAHOVÉ INTERVENČNÉ CENTRUM SLNIEČKO

V.

V auguste roku 2011 začala nezisková organizácie Centrum Slniečko, n.o.
v spolupráci s Mestom Nitra realizovať projekt s názvom „Nízkoprahové intervenčné
Centrum Slniečko“, na ktorý získala finančný príspevok v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt je realizovaný (zariadenie sa
nachádza) v Mestskej ubytovni v Nitre.
Hlavným cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie osôb a rodín ohrozených
sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja inovatívnych služieb, opatrení SPOaSK
so zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu.
Špecifické ciele projektu:
- obnova a rozvoj schopností viesť samostatný život a predchádzať negatívnym
javom aktívnou sociálnou prácou a poradenstvom osobám, ktorým hrozí sociálne
vylúčenie.
- podpora riešenia sociálno- patologických javov v komunite, ktorej hrozí sociálne
vylúčenie inovatívnymi programami nízkoprahového charakteru.
- podpora zotrvania osôb, rodín, ktorým hrozí sociálne vylúčenie v prirodzenom
sociálnom prostredí.
- zamedzenie nárastu sociálno- patologických javov, obmedzovanie a
odstraňovanie negatívnych vplyvov, predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a
vylúčeniu na trhu práce.
Hlavné aktivity projektu:
1. Činnosť denného Nízkoprahového intervenčného centra pre rizikové rodiny
(ucelený program na prevenciu sociálnej exklúzie pre rizikové rodiny v dennom NIC)







Zostavovanie individuálnych plánov rodín v rizikových situáciách
Program na podporu zamestnanosti: Ako sa presadiť na trhu práce?
Vzdelávanie v Pc zručnostiach pre dospelých členov cieľovej skupiny
Terénny sociálna práca, sociálne, psychologické, právne poradenstvo krízová
intervencia a terapia
Kurzy vedenia domácnosti, ergoterapia
Rodičovské zručnosti, program pre rodičov s deťmi

2. Denné Nízkoprahové intervenčné centrum pre deti a mládež
(ucelený program na prevenciu sociálnej exklúzie pre deti a mládež v dennom NIC)




Voľnočasové aktivity prte deti a mládež z rizikových rodín
Voľnočasové aktivity pre rodičov s deťmi
Príprava na školské vyučovanie, vzdelávacie aktivity pre deti




Kreatívna ergodielňa
Vzdelávanie v PC zručnostiach pre deti

Cieľovou skupinou projektu je komunita ohrozená sociálnym vylúčením, rizikové
skupiny detí a mládeže.
V roku 2011 sme poskytli služby zariadenia 43 rodinám, 54 dospelým klientom a 49
deťom a mladým ľuďom.
Výška nenávratného finančného príspevku je 103 764 €.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia"

www.fsr.gov.sk

www.esf.gov.sk

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu podporila v roku 2011 aj Nadácia pre
deti Slovenska. Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť vhodné podmienky na zmysluplné
využívanie voľného času detí z rizikových rodín, ale aj detí z okolitého prostredia, a
zároveň im ponúknuť možnosť realizovať svoje záľuby, športovať, vzdelávať sa,
rozvíjať svoju tvorivosť, osobnostne rásť formou tvorivých aktivít, čím dostali šancu
plnohodnotne sa rozvíjať a tým sa znížia ich odlišnosť od rovesníkov.
„Projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila
a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.“

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu od jeho vzniku podpruje Mesto Nitra:

DOBROVOĽNÍCTVO

VI.

Dobrovoľníctvo vo svete má dlhoročnú tradíciu a patrí k rozvoju spoločnosti ako jeho
neoddeliteľná súčasť.
Vo vyspelých demokratických krajinách je zapájanie sa občanov do dobrovoľníctva
každodennou praxou a má svoju dlhoročnú tradíciu. Na Slovensku sa
o dobrovoľníctve a zapájaní sa do dobrovoľníckych aktivít začalo viac hovoriť až po
roku 1989. V súčasnej dobe dobrovoľníci pracujú prevažne v mimovládnych
organizáciách.
V rámci našej neziskovej organizácie sa postupne vytvára 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 projektoch „Veľký brat – Veľká sestra“ a
„Priatelia rodín“

KONZULTANTI NA DETSKEJ LINKE ZÁCHRANY
Každý konzultant absolvuje presne špecifikovaný akreditovaný tréning v oblasti
telefonickej krízovej intervencie. Počas roku 2011 na DLZ pracovalo 23 dobrovoľníkov
– konzultantov.
DOBROVOĽNÍCI PRI REALIZÁCII CELOSLOVENSKÝCH KAMPANÍ A VEREJNÝCH
ZBIERKACH
V roku 2011 sme realizovali kampaň 19. november- Svetový deň prevencie týrania
detí, v rámci ktorej viac ako 1200 dobrovoľníkov odpracovalo viac ako 7 200 hodín.
„VEĽKÝ BRAT – VEĽKÁ SESTRA“
Deťom v zariadeniach Centra Slniečko 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.

„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,...
PRAX ŠTUDENTOV
Začiatkom roka 2010 sme uzatvorili zmluvu o spolupráci pri zabezpečení odbornej
praxe študentov s Univerzitou Konštantína Filozofa- Fakultou sociálnych vied
a zdravotníctva v Nitre. Odbornú prax v roku 2011 u nás vykonalo 9 študentov z UKF,
z Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva a 2 študenti 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...

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

VII.

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 tomto roku tak ako aj po minulé
roky sa 19. novembra stretnete v 42 mestách Slovenska viac ako s 1200
dobrovoľníkmi , ktorí rozdávajú informačné materiály o formách pomoci , pokiaľ má
ktokoľvek podozrenie, že dieťaťu je ubližované, prípadne ak viete, že dieťa, obeť
domáceho násilia potrebuje pomoc....
V tento deň môže ktokoľvek v uliciach miest pomôcť aj dobrovoľným príspevkom
priamo do uzatvorenej pokladničky... Za pomoc bol v tento deň odmenený každý,
kto podporil činnosť neziskovej organizácie krásnou nálepkou v tvare štvorlístka.
Každoročne sa v rámci tejto verejnej zbierky vyzbiera okolo 15 000 €. Finančné
prostriedky sú určené na podporu projektov Centra Slniečko, n.o..
Centrum Slniečko v rámci aktivít 19. novembra naplánovala i benefičný koncert,
ktorý realizuje každoročne pod záštitou primátora mesta Nitry pána Jozefa Dvonča.

VIII.

BENEFIČNÝ KONCERT: „NÁDEJ DEŤOM“

V roku 2011 už 11-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 Nitry 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.
Medzi významných hostí benefičného večera patrili predovšetkým Nora Hamar
Ducká, ktorá celý program uvádzala, Eva Pavlíková, Brigita, tanečná skupina Old
School Brothers, Michal Chrenko, Dominika Mirgová, Beata Dubasová, Miro Jaroš,
Ivana Kováčová, Ondrej Ďurica, Olga Lounová, hudobné skupiny Metropolis
a Absolut, bubnová show Campana Batucada a ďalší.
Každoročne zahajujú tento benefičný koncert pani Eva Matejková a Marián Slovák –
patróni neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o. V tomto roku sa však z dôvodu
pracovných povinností nemohli zúčastniť, ale za to veľmi vrúcne pozdravovali
všetkých zúčastnených.
Tento koncert má veľkú zvláštnosť pre Centrum Slniečko a hostí. Každoročne ho
pripravujú podporovatelia neziskovej organizácie, medzi ktorých patria firmy
a jednotlivci : Catering servis Nitra, Dahlia, s.r.o. , Zuzka Pataky- Špaňurová.
V rámci koncertu boli prezentované i výrobky klientov Centra Slniečko, n.o. vyrobené
v Kreatívne dielni, ktoré si mohli hostia benefičného koncertu zakúpiť za symbolickú
sumu.
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.

KREATÍVNA DIELŇA

IX.

Kreatívnu dielňu sme začali prevádzkovať v roku 2011 ako inovatívnu metódu práce
s obeťami domáceho násilia. Kreatívna a tvorivá činnosť napomáha aktivizovať
potenciál klientov a zabraňuje, resp. predchádza sociálnemu vylúčeniu a vzniku
sociálno- patologických javov, rozvíja kreativitu, predstavivosť, manuálne zručnosti,
jemnú motoriku. Zároveň sa takouto formou práce snažíme zvýšiť sebavedomie
klientov a zabrániť prehlbovaniu psychických i sociálnych dôsledkov domáceho
násilia, zanedbávania.
Tvorivých aktivít v Kreatívnej dielni sa zúčastňujú klienti pobytových zariadení
neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o. ale i klienti, ktorým je poskytované
poradenstvo a ich situácia bezpodmienečne nevyžaduje umiestnenie do krízových
stredísk, útulku.
Súčasťou Kreatívnej dielne sú také techniky ako napr.: servítková technika, výroba
handrových bábik, výroba parafínových a gelových sviečok a pod.
Činnosť, materiálne zabezpečenie Kreatívnej dielne v roku 2011 podporili:




Fond Citibank založený v Komunitnej nadácii Bratislava
Grantový program Prekročme spolu bariéry Nadácie Orange
Nitrianska komunitná nadácia

X.

VEREJNÉ ZBIERKY A FUNDRAISINGOVÉ AKTIVITY

Práca v treťom sektore v akomkoľvek smere, či už v oblasti sociálnych služieb,
ochrany práv , enviromentalistike, úplne v každej oblasti si okrem entuziazmu ,
dobrovoľníctva vyžaduje aj finančné zdroje na nevyhnutné zabezpečenie aktivít,
cieľov – misie organizácie. Bez príspevkov či už vo forme 2% alebo individuálnych či
firemných darcov by nebolo možné vykonávať aktivity zamerané v našom prípade
na pomoc a ochranu týraných, zneužívaných detí , obetí domáceho násilia či
rizikových rodín.
Toto sú len niektoré z nich, ktoré sme počas roka 2011 aj v spolupráci s partnermi
vykonávali :
VEREJNÁ ZBIERKA PRI PRÍLEŽITOSTI 19.NOVEMBRA – SVETOVÉHO DŇA PREVENCIE
TÝRANIA DETÍ
V rámci aktivít 19. novembra viac ako 1200 dobrovoľníkov okrem toho, že rozdáva
informačné materiály, tak do uzatvorených pokladničiek s logom a povolením
verejnej zbierky zbierajú finančné prostriedky určené najmä na preventívne
programy a konkrétne programy pomoci týraným, zneužívaným deťom a obetiam
domáceho
násilia. V roku
2011 vyzbierali
dobrovoľníci
: 8 198,51
€

NAŠU ČINNOSŤ V ROKU 2011 PODPORILI
I.

Štátna správa a samospráva :
1. Mesto Nitra
2. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
3. Nitriansky samosprávny kraj
4. Štátny rozpočet SR
5. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra
II.
Štátne , neštátne fondy , nadácie a firmy
1. Ad- Style.eu
2. Bramac
3. Coca- Cola
4. COOP Jednota Nitra
5. Crowne Plaza Bratislava
6. Dahlia, s.r.o.
7. Dolomity Bike
8. Drahoš Galbavý s.r.o.
9. EBAC s.r.o.
10. Eko Fond
11. Energo- sk, a.s.
12. Euroawk
13. Európsky sociálny fond

14. Fond Citibank založený v Komunitnej nadácii Bratislava
15. Fond Hodina deťom- Nadácia pre deti Slovenska
16. Henrich Krupa
17. Hotel Olympia
18. Chladfruct
19. International Womens Club Bratislava
20. Koliba a.s. hrniňovská mliekareň
21. Nadácia Orange
22. Nadácia SPP
23. Nafta a.s.
24. Nitrawapub
25. Nitrianska komunitná nadácia
26. Nitrianski rytieri
27. One Design studio
28. Profitmedia
29. Reštaurácia U zlatej svini
30. Sercom s.r.o.
31. Stavex Nitra s.r.o.
32. Stavorex- stavebno obchodná spoločnosť
33. Tauris
34. Topec Topoľčany
35. Vachut- stavebná firma
36. Vatering Service Nitra
37. Veolia Transport

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 . . .

XI.

Finančná časť
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