Úvodom...

Rozpoznanie varovných signálov u detí, ktoré sú týrané, sexuálne zneužívané
či zanedbávané, je jeden z najvýznamnejších faktorov včasnej identifikácie tejto
cieľovej skupiny a tým aj

adekvátnej odbornej intervencie. Úspech v liečbe

následkov spôsobených týraním, sexuálnym zneužívaním a závažným zanedbávaním
závisí od včasnosti poskytnutej intervencie a odbornej pomoci. Práve fáza
identifikácie násilia páchaného na deťochje veľmi náročná a je dôležité, aby
odborníci, laici, dobrovoľníci pracujúci s deťmi a mladými ľuďmi mali dostatočné
vedomosti, aby tieto príznaky rozpoznali. Následne by mali fungovať aj odborné
multidisciplinárne tímy, ktoré by sa včasnej identifikácii ale aj odbornej intervencii
venovali.
O tom, že problémzávažného zanedbávania, týrania a sexuálneho zneužívania
detí je aj problémom Slovenska, dokázal výskum realizovaný v priebehu roka 2013
pod názvom: „Prevalencia násilia páchaného na deťoch“, z podnetu

prípadu

utýranej 5- ročnej Lucky, ktorej príbeh prebehol Slovenskom v roku 2012. Výskum bol
realizovanýInštitútom pre výskum rodiny na vzorke 1560 detí z ôsmych a deviatych
ročníkoch základných škôl a poukázal na vysoký výskyt násilia páchaného na
deťoch v tejto cieľovej skupine (20,6% detí zo vzorky potvrdilo psychické týranie, 23%
- fyzické násilie , 9,4% zanedbávanie a 7,1 % detí sexuálne zneužívanie).

I napriek

tomu, že výsledky tohto výskumu sú niektorými skupinami spochybňované,
podceňovanie tejto témy môže priniesť niekoľko desiatok Luciek či tisíce týraných,
sexuálne zneužívaných detí, ktorým nikto nepodal pomocnú ruku.... Detí, ktorým
v dôsledku nášho nezáujmu, a to aj podceňovaním tejto témy, spochybňovaním
výskumov, ktoré v celosvetovom meradle zodpovedajú aj výskumom v iných
európskych krajinách hrozí, že prídu o to najcennejšie – o život.

detí,

Paralelne s touto situáciou súvisí aj dotvorenie účinného

systému ochrany

podpora

špecializovaných

vzdelávania

ale

aj

priestor

na

podporu

multidicsiplinárnych tímov.
Rok 2013 priniesol v systéme ochrany nové, podľa môjho názoru prelomové
zmeny. Jednou z nich bolo vytvorenie a prijatie Národnej stratégie na elimináciu

násilia páchaného na deťoch, v rámci ktorej bol následne vytvorený koordinačný
bod. Pre nás, ktorí sa dlhodobo venujeme tejto problematike, je to signál k tomu, že
je konečne počuť hlas trpiacich detí, detí, ktorých osud je často v rukách nás
dospelých. Môžeme len veriť, že pripravované zmeny uľahčia život týraným,
zneužívaným a zámerne zanedbávaným deťom a že ich hlas naozaj zosilnie a to aj
vďaka prijatiu účinných opatrení na ich ochranu.
V závere

mi dovoľte poďakovať všetkým tým, ktorí denno-denne chránia

a bránia záujmy našich detí a pomáhajú im v núdzi, všetkým ľuďom s veľkým srdcom,
všetkým

skvelým rodičom, pracovníkom Centra Slniečko,

ale aj jednotlivcom

a firmám, bez pomoci ktorých by sme ani my v Centre Slniečko nemohli pomáhať.
Ďakujeme ....
Mgr. Mariana Kováčová

Poslanie
Poslaním neziskovej organizácie Centrum Slniečkon.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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I.

Krízové stredisko Centrum Slniečko

Centrum Slniečko n.o. prevádzkuje krízové stredisko pre týrané, zneužívané,
zanedbávané deti , deti v krízových životných situáciách a obete domáceho
násilia, matky s deťmi v dvoch budovách a to v jednej pre deti a v druhej pre matky
s deťmi. Krízové stredisko poskytuje opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na základe zákona č. 305/2005. Z.z.
Deťom a matkám je poskytovaná komplexná pomoc a podpora vrátane krízovej
intervencie, ubytovania, stravovania (krízové stredisko pre deti), špeciálneho
sociálneho

poradenstva,

výchovného,

a psychologického poradenstva ako aj

špeciálno-pedagogického

odbornej diagnostiky a prvkov hrovej a

filiálnej terapie.
1. Krízové stredisko pre deti so sy CAN
Kapacita krízového strediska pre týrané, zneužívané a zanedbávané detibola v roku
2013 deväť detí. Krízové stredisko vykonávalo počas
sociálnoprávnej ochrany pre 15 detí

roku 2013 opatrenia

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 10 dievčat a 5 chlapcov. Najsilnejšie bola
zastúpená veková dievčat nad 16 rokov . Vo vekovej skupine od 3-6 rokov nebolo
v KS umiestnené ani jedno dievča. Vo vekovej skupine 11-15 rokov nebol v krízovom
stredisku umiestnený ani jeden chlapec.
Graf č. 1 Zloženie detí v krízovom stredisku podľa veku a pohlavia
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Deti sú v krízovom stredisku umiestnené z rôznych dôvodov. Väčšinou ide o niektorú
z foriem týrania (psychické, fyzické), sexuálneho zneužívanie alebo zanedbávania
starostlivosti
psychického)

zo

strany

rodičov.

Z dôvodu podozrenia

bolo v roku 2013

z týrania

(

fyzického,

v krízovom stredisku umiestnených

prevažovalo podozrenie na psychické týranie detí.

14 detí,

V jednom prípade bolo

podozrenie na sexuálne zneužívanie mal. dieťaťa. Svedkom domáceho násilia bolo
každé z umiestnených detí.

Graf č. 2 Formy násilia páchaného na deťoch

Formy násilia

podozrenie na fyzické týranie
podozrenie na psychické týranie
podozrenie na sex. Zneužívanie
zanedbávanie starostlivosti
dieťa svedok domáceho násilia

KS sa usiluje o to, aby čo najviac detí mohlo vyrastať v rodine. To sa v roku 2013
podarilo u 1/4 detí, ktorým sa ukončila starostlivosť v krízovom stredisku. (Graf č. 3).
V roku 2013 bola na základe rozhodnutia súdu ukončená starostlivosť 8 deťom. Do
pôvodnej rodiny sa vrátili 2 deti čo predstavuje 25 % prepustených detí. Do ústavnej
starostlivosti bolo umiestnených 6 detí, ktoré sa z rôznych dôvodov nemohli vrátiť do
pôvodnej rodiny a nepodarilo sa ich umiestniť do náhradnej rodinnej starostlivosti.

Graf č. 3 Spôsob ukončenia starostlivosti v krízovom stredisku pre deti so sy CAN
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Príbeh malého Ivka...
Ivko bol okatý, modrooký, zvedavý, všetečný, malý školák. Býval s mentálne
postihnutou mamou (ktorá nevedela, ako sa o neho postarať), mladším bračekom (s
ktorým sa nedalo ešte veľmi hrať) a babkou, ktorá ho často bila, nadávala mu
a celkove ho nemala príliš v láske. Mal aj ocka, s ktorým sa mali radi a ktorý mal už
novú rodinu. Ivko v tejto rodine občas trávieval voľný čas a bolo mu v nej veľmi
dobre. Rozumel si aj s deťmi v nej- starším chlapcom, ktorého si priviedla do rodiny
otcova nová manželka i mladším dievčatkom, ktoré bolo už ich spoločným
dieťaťom. Babka sa však obávala, že si ho otec bude chcieť vziať do novej rodiny
navždy a ona príde o svoj finančný zdroj (príspevok na Ivka). Návštevy a stretnutia s
otcom zakázala a Ivkovi narozprávala, že otec o neho nestojí.
Ivko bol veľmi smutný, že sa s otcom už nestretáva. Často myslel na minulé
časy strávené u otca, na svojich nevlastných súrodencov i otcovu terajšiu manželku,
ktorá sa k Ivkovi vždy správala veľmi milo a mala ho rada ako svoje vlastné deti.
Doma zažíval len bitky, nadávky alebo nevšímavosť. Keď začal chodiť do školy, zlé

zaobchádzanie sa prejavilo aj na jeho správaní a školskom prospechu. Našťastie si to
všimla jeho pani učiteľka a odborníci v jednom z projektov Centra Slniečko,
presnejšie v Nízkoprahovom centre, kde Ivko chodieval. Vyhladovaný na pokraji
zúfalstva rozmýšľajúc o tom, ako skončiť svoje trápenie, ho možno v poslednej chvíli
zachránili práve títo pracovníci, ktorí spojili svoje sily a kontaktovali príslušné sociálne
oddelenie... A tak sa Ivko dostal do krízového strediska Centra Slniečko..

Po príchodesa nepýtal na žiadnych príbuzných, nespomínal nikoho, za kým by
mu bolo smutno. Nechcel z nich nikoho ani vidieť. V krízovom stredisku i v novej škole
sa správal veľmi problémovo, na hodinách naďalej vyrušoval, nevedel sa hrať
s ostatnými deťmi, ťažko sa prispôsoboval, každého podozrieval zo zlých úmyslov voči
nemu. Časom sa zadaptoval a skamarátil sa s novými deťmi. I príprava do školy sa
stala bezproblémovou, javil sa ako veľmi šikovný a usilovný žiak. Vo voľnom čase rád
kreslil, modeloval, čítal detské encyklopédie, vytváral niečo zo skladačiek. Postupne
sa zlepšilo aj jeho správanie. Keď sa uistil, že mu u nás nič nehrozí a cítil sa v bezpečí,
súhlasil, aby ho v Slniečku navštívila stará mama. Pred ňou sa vyjadril, že sa k nej už
nikdy nechce vrátiť a že by rád žil s otcom v jeho novej rodine. Oslovili sme teda otca
a ten túto možnosť s celou svojou terajšou rodinou s nadšením uvítali.

Po viacerých súdnych pojednávaniach Ivkovho otca s Ivkovou babkou sa
nakoniec Ivko dostal do rodiny k svojmu otcovi. Žije pokojný a spokojný život.
Nepríjemné spomienky na neradostné rané detstvo v jeho hlávke blednú každým
dňom viac a viac...

2. Krízové stredisko pre obete domáceho násilia, matky s deťmi
Krízové stredisko pre obete domáceho násilia, matky s deťmi, poskytlo v roku 2013
starostlivosť 45 deťom a 15 matkám. Z celkového počtu detí bolo 21 dievčat a 14
chlapcov.

Graf č. 4 Vekové zloženie detí, ktorým sa poskytovala starostlivosti v KS spolu s matkou
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U detí boli najpočetnejšie zastúpené vekové skupiny detí od 3-6 rokov a od 11-15
rokov.

Vo vekovej skupine nad 16 rokov boli v krízovom stredisku zastúpené len

dievčatá.
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U matiek bola najpočetnejšie zastúpená veková skupina žien od 25-34 rokov
a najmenej bolo v starostlivosti krízového strediska žien nad 45 rokov.
Cieľom krízového strediska je, aby po poskytnutí krízovej intervencie

a opatrení

sociálnoprávnej ochrany boli klientky – matky s deťmi schopné samostatne, prípadne
s pomocou rodiny a širšieho okolia osamostatniť sa od násilníka. Z celkového počtu

dospelých klientok bolo do konca roka 2013 ukončené poskytovanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 13 klientkam. Z uvedeného počtu sa 3
klientky vrátili späť k násilníkovi, čo predstavuje 23 %. Ostatné klientky si vybrali život
bez násilníka, z toho 39% sa podarilo úplne osamostatniť a 38% žije bez násilníka
u rodiny, známych alebo v inom zariadení.
Graf č. 6 Spôsob ukončenia poskytovania opatrení SPOD a SK dospelým klientkam - matkám
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Príbeh Agáty
Agáta mala 45 rokov,

3 dcéry, z toho 2 dospelé, ktoré sa snažili po dovŕšení

plnoletosti čím skôr osamostatniť a založiť si vlastné rodiny a 1 dcéru na druhom
stupni základnej školy. S manželom a najmladšou dcérou žila Agáta u svokry, pričom
dom bol výlučným vlastníctvom manžela a jeho matka mala užívacie právo do smrti.
Pre Agátu bola vždy prioritou rodina. Starala sa o výchovu detí, o chod domácnosti
a jej zveľaďovanie, popritom sa snažila aj pracovať. Manžel začal po čase viac
uprednostňovať alkohol pred rodinou. Na dennom poriadku boli krik, hádky a
vulgárne nadávky. Čokoľvek sa v rodine udialo, všetko sa dávalo za vinu Agáte.
Manžel sa riadil názormi svojej matky a v ničom sa Agáty nezastal. Pri vzájomných
nezhodách s matkou stál výlučne a bezvýhradne na jej strane.
Agáta sa cítila v tomto vzťahu ako slúžka a nie ako člen rodiny. Bola dobrá len na to,
aby urobila všetky činnosti v domácnosti, jej názory však neboli akceptované.

Po

vplyvom alkoholu začal manžel na Agátu bezdôvodne žiarliť, kontroloval všetky jej
činnosti. Musela sa mu hlásiť kde je a čo robí. Okrem vystupňovaného psychického

násilia začalo dochádzať zo strany manžela aj k fyzickým útokom. Najskôr smerom
kAgáte, neskôr aj k dcére, ktorá bola dovtedy „len“ svedkom násilia. Jedného dňa
neváhal smerovať agresiu aj k dcére. Začal ju biť päsťami do hlavy. Agáta privolala
sanitku a následne boli hospitalizované s dcérou v nemocnici.Po návrate domov sa
situácia ešte viac vyostrila. Manžel začal Agáte vyčítať, ako si dovolila zavolať
pomoc. K vulgárnym nadávkam, ponižovaniu a zastrašovaniu pridal aj vyhrážky
zabitím.
Nepriaznivé rodinné prostredie malo výrazne negatívny vplyv na psychiku
dospievajúcej dcéry. Tá neuniesla obrovské napätie v rodine a začala hľadať
spôsob, ako z toho aspoň na chvíľu uniknúť. Útočiskom pred krikom, fackami
a údermi otca sa stali drogy. Najskôr marihuana, neskôr pervitín. V partii jej ju najskôr
radi ponúkli, neskôr mizlo z domácnosti všetko, čo malo nejakú cenu. Otec rodiny to
riešil ďalšou bitkou a násilím. Po čase musela Agáta čeliť ďalšej hrozbe, kedy strach
o svoj život a najmä život jej dcéry nadobudol celkom reálne rozmery. Jedného dňa
prišiel manžel z práce a začal sa klientke vyhrážať so zbraňou, povedal jej, že ju na
druhý deň zabije. Agáta mala strach, že dôjde k naplneniu jeho slov, preto
kontaktovala políciu a podala na manžela

trestné

oznámenie.

Následne

prostredníctvom pracovníčok UPSVAR požiadala o prijatie do krízového strediska,
kde chcela v bezpečí začať budovať svoj život od základov. Agáta pristupovala
k tejto novej úlohe veľmi zodpovedne a aktívne. Keďže bola veľmi pracovitá
a zručná, prácu si našla ešte v začiatkoch pobytu v krízovom stredisku. Najskôr
brigády, neskôr sa jej podarilo zamestnať na pracovný pomer. Popritom sa snažila
zabezpečovať starostlivosť o dcéru a zapájať sa do programu krízového strediska.
Bol jej spísaný návrh na rozvod manželstva a priebežne poskytované poradenstvo
týkajúce sa vybavovania úradných záležitostí. Klientka si po odchode z KS prenajala
byt, podarilo sa jej postaviť sa na vlastné nohy a začať odznova. U dcéry sa však po
odchode v plnej miere prejavila drogová závislosť. Agáte sme boli aj v takýchto
ťažkých chvíľach oporou. Telefonicky nás kontaktovala, keď si s dcérou nevedela
rady a nevedela ako situácie riešiť. Dnes je dcéra umiestnená v resocializačnom
stredisku, kde sa snaží dostať sa z drogovej závislosti.
Prevádzku krízového strediska podporili: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR ,
Nitriansky

samosprávny

kraj,

fyzické

a právnické

a nefinančných darov, časť asignácie z 2%.

osoby

formou

finančných

II.

Útulok „ Bezpečný dom“

Hlavným poslaním Útulku „Bezpečný dom“, zriadeného
448/2008 Z. z.,

v zmysle zákona

je poskytovanie sociálnych a ďalších odborných služieb klientom

/obetiam domáceho násilia, matkám a ich deťom/, ktoré sú po krízovej intervencii
a nie sú ešte pripravené osamostatniť sa. Dôvodom je vo väčšine prípadov hmotná
núdza, resp. nedostatok finančných prostriedkov

po odchode od partnera ,

problém so zabezpečením základných životných potrieb a uplatnením sa na trhu
práce a predovšetkým nespracované traumy zo života poznačeného násilím. Všetky
aktivity zariadenia smerujú k posilneniu klientok k ich opätovnému zaradeniu sa do
spoločnosti, k možnosti žiť plnohodnotným životom bez násilia prostredníctvom
využitia vlastných, prirodzených zdrojov.
V roku 2013 boli v útulku poskytnuté služby dvanástim klientom z toho štyrom
matkám, siedmym deťom vo veku od 3 rokov do 16 rokov a jednej osamelej žene. V
zariadení s kapacitou 7 osôb sa klientom v nepriaznivej sociálnej situácii

podľa

zákona poskytuje: ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pracovná terapia, nevyhnutné
ošatenie a obuv. Útulok tiež vytvára podmienky pre prípravu a výdaj stravy
a potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, podmienky na
pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva ale aj na záujmovú činnosť.
Kapacita zariadenia bola počas roka priebežne plne vyťažená. V máji 2013 bola
ukončená zmluva s jednou klientkou v súlade s termínom ukončenia zmluvy. Klientka
sa zamestnala a získala do podnájmu byt, kde sa presťahovala aj so svojimi deťmi.
Keďže útulok poskytuje aj služby osamelým ženám ohrozeným násilím, v mesiaci jún
2013 sme do útulku prijali aj klientku bez detí. V novembri 2013 sa osamostatnila
ďalšia naša klientka, ktorá bola so svojim dieťaťom prijatá v apríli 2013. Napriek tomu,
že je matkou maloletého dieťaťa sa

jej podarilo uplatniť na trhu práce a získať

stabilné zamestnanie. Finančná stabilita jej umožnila prenajať si byt a osamostatniť
sa. Následne po jej odchode bola v novembri 2013 do zariadenia prijatá nová
klientka s dvomi deťmi.
Vďaka

pomoci

sponzorov

sa

klientom

pravidelne

a

podľa

potreby

zabezpečovalo sezónne ošatenie a obuv. Poskytované im boli aj ďalšie bezplatné
služby nad rámec zákona ako napr. doprava klientok s deťmi na odborné vyšetrenie

a to aj na špecializované pracoviská mimo miesta bydliska, sprevádzanie pri riešení
sociálno-právnych úkonov v príslušných inštitúciách (štátna sociálna podpora,
posúdenie invalidného dôchodku, sprostredkovanie zamestnania, atď.). V záujme
odbúrania a ventilácie tráum z domáceho násilia sa v útulku venuje veľká pozornosť
terapii prostredníctvom práce /ergoterapii/. Najčastejšou, aktívne a pravidelne
využívanou formou, bola práca v záhrade zariadenia, ktorá pre klientov zároveň
vytvára priestor pre budovanie a udržiavanie pozitívnych medziľudských vzťahov
medzi matkami a ich deťmi navzájom. Klientky vykonávali záhradné práce podľa
možností, ktoré vyplývajú zo starostlivosti o ich maloleté deti, podľa aktuálneho
počasia

a stavu vegetácie. Plody dopestované vlastnou prácou sa zužitkovali

priamym konzumom i zaváraním, čím sa

znížila finančná záťaž klientok. Týmto

spôsobom sa zároveň zabezpečilo spestrenie a skvalitnenie výživy maloletých detí
poskytovaním zdravého, domáckym spôsobom pestovaného ovocia a zeleniny.
V tomto roku sa úspešne pokračovalo v spolupráci na báze dobrovoľníctva
začatej v roku 2011, ktorej podstata spočíva vo vytvorení podporného puta medzi
rodinou žijúcou v blízkosti zariadenia na jednej strane a klientkou s deťmi žijúcou
v útulku s deťmi na strane druhej. Mladá rodina s dvomi deťmi naďalej pomáhala
jednej z našich klientok s jej dvomi maloletými deťmi.
Budova, v ktorej prevádzkujeme útulok, bola v roku 2013 zrekonštruovaná
vrátane priestorov interiéru. Prívalové dažde spôsobili poškodenie strechy, ktorá si
vyžiadala opravu. V záujme zníženia nákladov na vykurovanie sa pri tejto
nevyhnutnej oprave strecha aj zateplila. Celý interiér sa vymaľoval, taktiež sa
vymenili poškodené časti podlahových krytín. S podporou Slovenskej sporiteľne a.s.
sme

obnovili

aj

vybavenie

útulku

nábytkom.

Vzhľadom

k

bezpečnostným

opatreniam sa na bránach zariadenia uskutočnila výmena výdrevy a oprava
nosných kovových rámov. Počas mesačného obdobia rekonštrukcie boli klientky aj
s deťmi umiestnené v penzióne, kde sa na rovnakej úrovni uskutočňovali všetky
podporné služby.
Individuálna a skupinová forma poradenstva, ktorá je v útulku klientom pravidelne
poskytovaná, sa zameriava na posilnenie vnútorného potenciálu klientok, zvýšenie
ich

ubitého sebavedomia, rozvoj komunikačných zručností, schopnosti riešiť

problémy a aj na vytyčovanie krátkodobých i dlhodobých cieľov. Ich plnenie je
priebežne vyhodnocované, čím sa pozornosť klientov orientuje na budúcnosť.

Zároveň si pri plánovaní uvedomujú význam postupnosti krokov smerujúcich
k novému,

plnohodnotnému

životu

bez

násilia.

Ďalšou

z úloh,

realizovaných v zariadení, je rozvíjanie rodičovských zručností klientok,

pravidelne
v záujme

posilňovania a upevňovania ich puta s deťmi. Jedným z výsledkov snahy pomôcť
a podporiť klientky v ich ďalšom rozvoji bolo uchádzanie sa o grant z Nadácie SPP.
Projektom OPORA sme získali pre jednu z klientok možnosť zvýšiť si kvalifikáciu pre jej
efektívne uplatnenie sa na trhu práce.
Prevádzku útulku „ Bezpečný dom“ podporili v roku 2013 Nitriansky samosprávny kraj
sponzori z radov občanov a príspevky z asignácie 2%.
Jeden z príbehov, s ktorými sa u nás môžete stretnúť :
Hanka vyrastala v malej obci na strednom Slovensku. Vo svojej rodine sa spolu so
súrodencami už od malička stretávala s psychickým i fyzickým násilím zo strany otca,
alkoholika. Násilie, ponižovanie a vulgárne správanie sa stupňovalo, keď otec stratil
zamestnanie. V tom období navštevovala Hanka strednú školu. Po vážnom, život
ohrozujúcom napadnutí matka spolu s deťmi doslova utiekla do iného mesta, ďaleko
od miesta bydliska, kde si našla prácu a podnájom. Hanka prerušila štúdium, aby
pomohla matke finančne zvládnuť situáciu a zamestnala sa spolu s ňou v rastlinnej
výrobe. Jej staršia sestra sa osamostatnila, odsťahovala a založila vlastnú rodinu.
Matka si časom našla nového partnera, v rodine sa však tiež vyskytli

problémy.

Hanka znovu stratila aké- také zázemie a podporu. V tomto čase spoznala svojho
partnera.
Poznačená detstvom, mladá a ešte naivná,

nedokázala spozorovať jeho slabé

stránky. Až po narodení prvého dieťaťa si začala uvedomovať, že je závislý na
alkohole. V naivnej predstave, že druhé dieťa jej partnera privedie k zodpovednosti,
opätovne otehotnela. Po narodení druhého dieťaťa si plne uvedomila, že zmenu u
partnera očakávať nemôže, jeho správanie sa radikálne zhoršilo. Často ju verbálne
i fyzicky napádal, robil jej výčitky a žiarlivé scény a to aj pred ich spoločnými deťmi.
Hanka začala vnímať negatívny vplyv nepriaznivého rodinného prostredia na vývoj
ich maloletých detí. Rozhodla sa, že ako matka musí situáciu riešiť a vyhľadať
pomoc. Nechcela, aby jej deti boli poznačené obdobne ako ona sama, preto nás
kontaktovala so žiadosťou o pomoc. Domáce násilie už nedokázala riešiť iným
spôsobom ako útekom zo spoločnej domácnosti. Pre tento zásadný životný krok sa
rozhodla po viacerých návštevách našej poradne, kde jej bola poskytnutá

psychická podpora vrátane informácií o možnostiach

riešenia jej situácie. Po

príchode do nášho zariadenia istú dobu trpela úzkosťami so straty samostatného
bývania a sociálnych istôt vrátane strachu o budúcnosť seba i svojich detí.
Počas pobytu v našom zariadení sa Hanke prostredníctvom cieleného poradenstva
podarilo postupne odbúravať psychické traumy. U jedného z jej detí bolo
spozorované zaostávanie vo vývine, čo vnímala aj samotná Hanka, preto sme
zabezpečili odbornú diagnostiku dieťaťa na špecializovanom pracovisku. Vážne
obavy

sa

nenaplnili

a dieťa

začalo

pravidelne

navštevovať

jedno

zo

špecializovaných centier, kde je mu poskytovaná starostlivosť a pomoc vedúca
k žiaducim výsledkom. Hanke sa postupom času vytvoril priestor pre uvažovanie
o svojom profesijnom zaradení. Privyrábanie si formou pomocných prác ju vnútorne
prestávalo uspokojovať, aj keď si ho cenila pre možnosť zvýšiť si svoj finančný
rozpočet. Z dlhodobého hľadiska nevidela perspektívu tohto spôsobu pracovnej
sebarealizácie, preto sa rozhodla pre ďalšie vzdelávanie v záujme získania konkrétnej
kvalifikácie. Uvedomila si tiež, že ak chce uživiť deti a seba a popritom im zabezpečiť
riadnu starostlivosť, pracovný čas musí byť v súlade s potrebami jej detí. S poznaním
reality na trhu práce a možnosťami uplatnenia sa matiek – samoživiteliek
s maloletými deťmi pre ňu neprichádzala do úvahy práca na dve smeny alebo cez
víkendy. Po dlhom zvažovaní a v súlade so svojimi plánmi sa rozhodla, že pre jej deti
bude najlepšie, keď si popri brigáde postupne začne rozbiehať svoju vlastnú živnosť.
Jej snahu a zanietenie sme podporili podaním žiadosti o grant v rámci programu
OPORA /Nadácia SPP/, z ktorého jej boli poskytnuté finančné prostriedky na
absolvovanie dvoch kurzov a to kurzu zameraného na remeselné zručnosti a kurzu
autoškoly. Tieto kurzy klientka v krátkom časovom období úspešne absolvovala.
Preukázala schopnosť efektívne sa učiť, zorganizovať si vlastný čas v záujme
dosiahnutia želaných výsledkov. Od privyrábania si formou pomocných prác a
plnohodnotnej starostlivosti o deti však počas tohto obdobia neupustila. S pomocou
finančnej podpory ďalšieho sponzora nášho zariadenia úspešne absolvovala skúšky
odbornej spôsobilosti, bez ktorých by nemohla prevádzkovať živnosť. Cieľom Hanky
je začať nový rok založením živnosti a profesijnou sebarealizáciou v odbore, v ktorom
získala kvalifikáciu. V blízkej budúcnosti si plánuje prenajať malý byt a vytvoriť si
v ňom domov pre svoje deti.

III.

Centrum poradenstva, advokácie a prevencie pre obete
domáceho násilia

Centrum poradenstva advokácie a prevencie pre obete domáceho násilia začalo
svoju činnosť v roku 2004. Od svojho vzniku poskytlo poradenstvo viac ako tisícke
klientom, deťom, ženám, rodinám v kríze. Okrem sociálneho poradenstva, terapie,
špecializovaného poradenstva, opatrení SPODaSK , terénnej sociálnej práce,
poskytuje aj právne poradenstvo. Pre CPAP pracujú aj traja špičkoví právnici –
dobrovoľníci . V priebehu roka 2013 bolo s podporou grantového programu Johnson
and Johnson vytvorené Intervenčné centrum.
Hlavným cieľom projektu

pod názvom: “Centrum krízovej intervencie pre deti

a matky s deťmi v krízových životných situáciách“ je vytvorenie chýbajúcich článkov
v systéme starostlivosti a pomoci obetiam domáceho násilia, matkám s deťmi
a deťom v krízových životných situáciách s využitím inovatívnych prístupov so
zámerom poskytovania kvalitných odborných komplexných služieb, účinnej ochrany
a poskytnutím šance na plnohodnotný život bez násilia.

Ďalšími cieľmi projektu bolo :


poskytnúť

kvalitné

komplexné

odborné

poradenstvo

(

sociálne,

psychologické, právne) a krízovú intervenciu pre matky s deťmi , deti
v krízových životných situáciách – obete domáceho násilia za účelom ich
účinnej ochrany


aktívnou

terénnou

prácou

predchádzať

odobratiu

detí,

týraniu,

zanedbávaniu a zmierneniu následkov spôsobenou týraním, zneužívaním,
dlhodobým násilím...


skvalitniť

poskytovanie

štandardov

kvality

sociálnych

služieb

a vzdelávaním

a opatrení

zamestnancov

SPO

zavedením

a dobrovoľníkov

pracujúcich v prospech cieľovej skupiny


aktívne zapojiť odbornú a laickú verejnosť do riešenia a pomoci v mnohých
prípadoch závažných situácií v oblasti násilia páchaného na deťoch
a ženách.

A čo sme v priebehu projektu dokázali ?


skvalitnenie

poskytovaných sociálnych služieb a opatrení SPO vytvorením

špecializovaného poradenského pracoviska


zavádzaním štandardov kvality sociálnych služieb a opatrení SPO zvýšiť kvalitu
poskytovaných sociálnych služieb a opatrení SPO



zmena kvality života cieľovej skupiny projektu – 10 rodín , 40 klientov



zrealizované poradenstvo počas realizácie projektu v rámci CKI: 60 klientov



počet účastníkov vzdelávacích aktivít : 65



preventívno-informačnou kampaňou sme oslovili verejnosť cca 50 000 ľudí

Centrum poradenstva, advokácie a prevencie podporili: Nitriansky samosprávny
kraj, príspevok z asignácie 2%.
Centrum krízovej intervencie bol podporený z fondu Johnson and Johnson, asignácie
2%.

Príbeh Márie
Mária, 39 ročná žena, žila v manželstve 20 rokov. Spolu so svojím manželom majú 4
deti vo veku 18,16,14 a 8 rokov. Dlhodobo pracovala na rodinnej farme. Pred 5-timi
rokmi sa zamestnala a pracuje ako úradníčka.

V práci sa cíti veľmi dobre

a v kolektíve je obľúbená. V období, kedy požiadala poradenské centrum o pomoc,
eskalovalo násilie zo strany manžela do fyzickej agresivity. Útoky zo strany manžela
voči nej začali až po nástupe do zamestnania a v poslednom roku už neboli pre
Máriu znesiteľné a to najmä preto, že násilie sa otočilo voči jej maloletým deťom,
najviac voči chorému synovi ( choroba srdca) a maloletej 8- ročnej dcére. Násilie
voči deťom sa prejavovalo formou fyzických útokov ale aj neustáleho ponižovania
a nadávok. Mária v poradenskom rozhovore uvádzala, že sa necíti dostatočne silná
na to, aby odolala nátlaku manžela, alebo sa nenechala ním manipulovať. Preto
s ním odmietala komunikovať a osobne sa stretnúť. Navyše čelila obavám
z odcudzenia synov, ktorí po odchode klientky zostali s otcom. S deťmi sa pravidelne
stretáva a komunikuje s nimi, no zároveň vníma, že

synovia sú zo strany otca

manipulovaní proti nej. Všetci traja synovia sú pod tlakom otca, dvaja starší situáciu
zvládajú relatívne dobre, psychické problémy má najmladší syn, ktorý je zo všetkého
zmätený a reaguje podráždene. Najmladšia dcéra

zostala s matkou, so staršími

bratmi je v pravidelnom osobnom kontakte, všetci sa stretávajú u rodičov Márie.
U Márie sme pozorovali zablokovanú expresiu hnevu – nebola schopná spontánne
ventilovať svoje emócie hnevu a zlosti voči manželovi, mala tendenciu ho ľutovať,
chápať, vo vzťahu prevažovala tendencia

k vyhýbaniu sa konfliktom so snahou

neublížiť mu. Aj napriek tomu, že od manžela odišla, naďalej u nej pretrvávala citová
závislosť na ňom. Klientka dlhodobo tajila

závažnosť jeho správania pred svojou

rodinou.
V rámci poradenského procesu

sa prejavili aj ďalšie symptómy týranej ženy -

ambivalencia, znížené sebavedomie, úzkosť, strach, znížená

sebadôvera, pocity

neistoty, závislosť na manželovi a tendencia utekať pred konfliktom, bezmocnosť,
nerozhodnosť, znížená dynamika reakcií, zablokovaná ventilácia hnevu. Úzkostné
a depresívne prežívanie, pretrvávajúci strach z možného agresívneho správania
partnera a manipulovania detí narúšajú jej súčasný psychický stav a každodenný
život a sú s veľkou pravdepodobnosťou následkom prežitých udalostí.
odporučili

sociálne,

právne

a psychologické

poradenstvo.

Márii sme

Následne

Mária

požiadala i o sociálnu a psychologickú intervenciu pre maloletú dcéru a syna.
V rámci intervencie Intervenčného centra bola klientke poskytnutá terapeutická
pomoc,

psychologické

poradenstvo,

právne

poradenstvo.

Psychologická

intervencia bola poskytnutá aj 2 maloletým deťom so zámerom stabilizácie vzťahu
matky s dieťaťom, preklenutie krízovej situácie v rodine. Prípad je ešte otvorený
z dôvodu pokračovania právneho poradenstva a právnych úprav maloletých detí
a rozvodového konania.

IV.

Projekt Partnerstvo

Projekt „Partnerstvo“- najúčinnejší prostriedok pomoci deťom so sy CAN, CSA, deťom
a rodinám v kríze, ktorým hrozí sociálne vylúčenie
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
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,- €
Dosiahnuté výsledky za rok 2013:
Výsledok projektu
Zvýšenie

kvality

sociálnych
SPODaSK

Ukazovateľ výsledku
poskytovaných

služieb

a opatrení

v krízových

strediskách

spracovaním

štandardov

vnútorných

smerníc

hodnotenia

kvality

kvality,
a systém

poskytovaných

opatrení SPODaSK

Hodnota

Spracovanie štandardov kvality

1

poskytovaných opatrení SPODaSK v KS
Spracovanie vnútroorganizačných
smerníc a dokumentov k implementácii

1

spracovaných štandardov kvality
Spracovanie systému hodnotenia kvality
poskytovaných opatrení SPODaSK v KS

Zvýšenie

kvality

poskytovaných

opatrení

v cieľových

skupinách

Počet

účastníkov

vzdelávacích

programov, tréningov, výcvikov

projektu realizovaným vzdelávaním
pre

pracovníkov

0

90

predkladateľa

a partnerov projektu
Zvýšenie

kvality

poskytovaných

Počet

krízových

stredísk

a

MVO

so

opatrení SPODaSK a soc. služieb

spracovanými štandardami kvality

Zvýšenie

Počet pracovníkov, ktorí sa zúčastnia

kvality

poskytovaných

2
10

opatrení

SPODaSK

služieb

vzájomnou

skúseností

a sociálnych

výmenných stáží

výmenou

a realizovaných

programov
Zvýšenie

kvality

opatrení

poskytovaných

SPODaSK

služieb

deťom

podozrenie

na

sy

a sociálnych
u ktorých
CAN

rodinám

v kríze

kvalitného

metodického

v oblasti identifikácie

je

Spracovanie
postupov,
materiálom

metodického
spojených
pre

s

potreby

materiálu,
obrazovým
sociálnych

a CSA,

pracovníkov, psychológov, vyšetrovateľov

vytvorením

pri identifikácii, diagnostike sy CAN, CSA

materiálu

a ďalšom postupe v poskytovaní opatrení

a diagnostiky

0

SPODaSK

detí so sy CAN a CSA
Zmena kvality života cieľovej skupiny

Počet rodín a osôb dotknutých realizáciou
projektu

Zmena

kvality v oblasti vytvárania

Celkový počet vytvorených partnerstiev

partnerstiev a partnerskej spolupráce
Zvýšenie

kvality

sociálnych

služieb

poskytovaných
a

opatrení

verejnosti

do

3

Počet dobrovoľníkov participujúcich na
projekte

SPODaSK zapojením dobrovoľníkov
a širokej

52/170

27

pomoci

cieľovej skupine projektu

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

V.

Detská linka záchrany

Jednou z významných aktivít neziskovej organizácie Centra Slniečko je aj naša
DETSKÁ LINKA ZÁCHRANY.Samotný názov DLZvychádza 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.

Špecializované 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 problémoch, tenziách, starostiach, ale naopak aj o ich
radostiach. V roku 2013 sme mali na Detskej linke záchrany spolu 3612 telefonických
hovorov.
Príbehy detí telefonujúcich na Detskú linku záchrany:
„Moji rodičia čakajú bábätko. Bojím sa, že sa nebudú o mňa zaujímať, keď už bude
bábätko doma. Doteraz bola všetko iba okolo nej...má veľmi rada svojich
rodičov....teraz nevie, čo ju čaká...pri každej návšteve sa rozpráva iba o bábätku, už
jej to vadí...a je smutná aj z toho, že sa tešila na bábätko, ako bude s kamarátkou
kočíkovať, naučí sa prebaľovať atď., ale teraz sa už tak neteší a asi ani nechce, aby
sa bábätko narodilo...aj keď je to zlé, čo si myslí...je smutná, že jej prichádzajú na um
takéto myšlienky...“
„Mám problémy s mojou priateľkou. Moja priateľka na mňa veľmi žiarli, len čo sa
stretnú, začne mu nadávať. Ak ho pozdraví iné dievča, tak jeho priateľke to vadí.
Nevie, čo má robiť...“
„Som závislá na cigaretách. Už štyri roky fajčím. Frajer chce, aby som prestala,
v podstate aj ja chcem prestať. Rozprávali sa s kamarátkou, ktorá ju naučila fajčiť, že

by obe prestali. Fajčiť som začala preto, lebo mi bolo trápne, keď všetky kamošky
fajčili a ja nie. Najviac mám chuť na cigaretu po jedle a keď som nervózna. Ako
mám prestať?“
Deti

a mládež

telefonujú

na

Detskú

linka

záchrany

s rôznymi

problémami

a ťažkosťami. Snažíme sa ich viesť k tomu, aby nachádzali svoje vlastné zdroje,
o ktoré sa môžu oprieť a svoje životné situácie riešiť.
Bez podporovateľov akými v roku 2013 boli fi INSDATA spol. s r.o., zamestnanci firmy
Insdata, Nadácia pre deti Slovenska a Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny ENEL
by zostal telefón určený na pomoc deťom hluchý...

Detská linka záchrany z pohľadu štatistických údajov (v percentách a hodnotách):

Veková kategória telefonujúcich detí za rok 2013
Rady1
19- a viac rokov
105
11%

Rady1
15-18rokov
301
32%

Rady1
0-6rokov
9
1%

Rady1
7-10rokov
62
7%

0-6rokov
7-10rokov

Rady1
11-14rokov
465
49%

1114rokov
1518rokov
19- a viac
rokov

VI.

Nízkoprahovédenné centrum pre deti a rodinu

Nízkoprahové intervenčné centrum Slniečko vzniklo 18.2.2010 v spolupráci s Mestom
Nitra v priestoroch Mestskej ubytovne na Hlbokej ulici v Nitre. Ide o špecializované
sociálne zariadenie

registrované v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych

službách (§33) – Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu. Cieľovou skupinou
NDC Slniečko 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
poskytuje v NDC Slniečko sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a
právom chránených záujmov a vytvára podmienky na poskytovanie nevyhnutného
ošatenia a obuvi. Fungovanie NDC v roku 2013 môžeme rozdeliť na dve časti.
V mesiacoch január až apríl 2013 sa realizoval projekt „Nízkoprahové intervenčné
Centrum Slniečko“, ktorý začal 1.8.2011 a bol

podporený zo zdrojov Európskeho

sociálneho fondu.
V rámci projektu sa realizovali nasledovné aktivity a dosiahli tieto výsledky:
Činnosť denného Nízkoprahového intervenčného centra (ucelený program
na prevenciu sociálnej exklúzie pre rizikové rodiny v dennom NIC):


Zostavovanie individuálnych plánov rodín v rizikových situáciách- plánovaný
stav 41 klientov, skutočný stav 41 klientov



Program na podporu zamestnanosti: Ako sa presadiť na trhu práce?plánovaný stav 18 klientov, skutočný stav 44 klientov



Vzdelávanie v PC zručnostiach pre dospelých členov cieľovej skupinyplánovaný stav 30 klientov, skutočný stav 30 klientov



Terénna sociálna práca, sociálne, psychologické, právne poradenstvo,
krízová intervencia a terapia- plánovaný stav 141 klientov, skutočný stav 142
klientov



Kurzy vedenia domácnosti, ergoterapia- plánovaný stav 30 klientov, skutočný
stav 31 klientov



Rodičovské zručnosti- program pre rodičov s deťmi- plánovaný stav 20
klientov, skutočný stav 34 klientov

Činnosť denného Nízkoprahového intervenčného centra pre deti a mládež (ucelený
program na prevenciu sociálnej exklúzie pre deti a mládež v dennom NIC):


Voľnočasové aktivity pre deti a mládež z rizikových rodín- plánovaný stav 45
klientov, skutočný stav 65 klientov



Voľnočasové aktivity pre rodičov s deťmi- plánovaný stav 20 klientov,
skutočný stav 68 klientov



Príprava na školské vyučovanie, vzdelávacie aktivity pre deti- plánovaný stav
25 klientov, skutočný stav 47 klientov



Kreatívna ergodielňa- plánovaný stav 25 klientov, skutočný stav 39 klientov



Vzdelávanie v PC zručnostiach pre deti- plánovaný stav 25 klientov, skutočný
stav 25 klientov

Výstupy projektu:
Počet osôb cieľovej skupiny muži: plánovaný stav 60 klientov, skutočný stav 81
klientov
Počet osôb cieľovej skupiny ženy: plánovaný stav 81 klientov, skutočný stav 108
klientov
Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít: plánovaný stav 25 klientov,
skutočný
Počet

stav
účastníkov

62

vzdelávacích

aktivít

zameraných

klientov
na

získanie

IKT

zručností: plánovaný stav 30 klientov, skutočný stav 54 klientov.
„Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálne inklúzia.“

www.fsr.gov.sk

www.esf.gov.sk

V období

od

mája

do

decembra

2013

bolo

fungovanie

Nízkoprahového

intervenčného centra financované z prostriedkov Mesta Nitra. Pre klientov Mestskej
ubytovne boli poskytované nasledovné aktivity:


Sociálne,

psychologické,

právne

poradenstvo

–

podľa

požiadaviek

obyvateľov sa riešili aktuálne problémy týkajúce sa sociálnych dávok, dlhov,
exekúcií, splátkových kalendárov, vzťahové problémy medzi jednotlivými
členmi rodiny, majetko- právne záležitosti, rozvíjanie rodičovských zručností,
riešenie bytovej otázky,... atď.


Vzdelávanie – príprava študentov ZŠ na záverečné skúšky, príprava detí na
školské vyučovanie, individuálne vzdelávanie podľa špeciálnych potrieb detí,
príprava predškolákov, ,...atď.



Zamestnanie – vyhľadávanie zamestnania, písanie životopisov, spolupráca
s personálnymi agentúrami, vyhľadávanie vhodných rekvalifikačných kurzov
pre dospelých, ...atď.



Voľnočasové aktivity – výchovná činnosť s deťmi a mládežou, besedy, tvorivá
dielňa, športové aktivity, voľnočasové pre rodičov s deťmi,...atď.



Uvoľňujúce aktivity – relaxácia, voľnočasové aktivity s prvkami muzikoterapie a
animoterapie s cieľom odbúrať v deťoch nahromadené negatívne emócie,
čo umožní dosiahnuť emocionálnu stabilitu, ktorá môže priniesť pozitívnu
zmenu v ich ďalšom živote.

Pre

potreby

dospelých

klientov

bolo

v tomto

období

poradenstiev:
Mesiac

Počet poradenstiev

Máj

27

Jún

13

Júl

32

August

26

September

24

uskutočnených

183

Október

29

November

22

December

10

Detskí klienti navštevovali v tomto období jednotlivé aktivity v nasledujúcich
počtoch:
Názov aktivity

Počet

Voľnočasové aktivity pre deti a mládež

60

Príprava na školské vyučovanie

33

Voľnočasové aktivity pre rodičov s deťmi

20

Príprava predškolákov

7

Voľnočasové

aktivity

s prvkami 27

muzikoterapie
Tvorivá dielňa

28

Všetky aktivity Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu mali za cieľ
zastabilizovať rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia. Poskytovaná pomoc
rodinám začínala bežnými požiadavkami vyplývajúcimi z aktuálnej, mnohokrát
krízovej situácie v rodinách - okamžité riešenie potravinovej pomoci, ošatenia. Po
uspokojení základných potrieb sme mohli pristúpiť ku komplexnému riešeniu rodinnej
situácie. Plán riešenia pozostával z čiastkových krokov týkajúcich sa zamestnania,
bytovej otázky, výchovných problémov, partnerských problémov, individuálnych
problémov komunity, ktorá sa na nás obrátila so žiadosťou o pomoc.
Cieľom aktivít pre detských klientov je zmysluplné využívanie voľného času, čím sa
reálne zamedzilo vzrastaniu kriminality a vandalizmu v obytnej časti v okolí Mestskej
ubytovne. Deti dostali priestor na ventiláciu nahromadenej energie inými, sociálne

prijateľnými prostriedkami – tvorivá dielňa, šport, hudba, voľnočasové aktivity, výlety,
špecializované programy.
Neoddeliteľnou súčasťou práce s deťmi a mládežou je príprava na školské
vyučovanie. Pre deti je priestor NDC jediným priestorom, kde sa môžu pripravovať do
školy z dôvodu vhodných podmienok na učenie – počítač, učebnice, slovníky,
kancelárske potreby, možnosť tlače projektov. Deti chodia pripravené do školy, majú
napísané domáce úlohy.
Novinkou v poskytovaných službách v priestoroch NDC je systematická práca
s deťmi v predškolskom veku. Táto aktivita začala z dôvodu nepripravenosti detí na
vstup do prvého ročníka základnej školy.
Druhou novou aktivitou pre deti a mládež boli voľnočasové aktivity s prvkami
muzikoterapie. Vytvoril sa priestor na ventiláciu prostredníctvom hudby. Deti
s rómskymi koreňmi boli hudobne veľmi vnímavé a tešila ich možnosť tvorby vlastnej
hudby, rytmu.
Služby poskytované NDC tvoria komplexný systém podpory a pomoci pre
obyvateľov Mestskej ubytovne. Ide o systém, ktorý si však vyžaduje aktívnu
zaangažovanosť klientov v prospech riešenia svojej situácie. Týmto spôsobom sa
klienti učia preberať zodpovednosť za svoje konanie a v konečnom dôsledku aj za
svoj život a život svojich detí.
Prínos pôsobenia NDC ide aj za hranice samotných klientov. Poskytovaním služieb
a realizovaním

jednotlivých

aktivít

dochádza

k zamedzeniu

vzniku,

resp.

predchádzaniu závažných sociálno - patologických javov, čo sa pozitívne odráža aj
na spolunažívaní komunity z Mestskej ubytovne a ostatných obyvateľov.

VII.

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníci tvoria neoddeliteľnú časť zamestnancov neziskovej organizácie.
Dopĺňajú pracovný tím a zároveň napĺňajú svoje potreby užitočnosti a pomoci pre
druhých.
Dobrovoľníci pracujú:


ako konzultanti DLZ



ako dobrovoľníci pri celoslovenských kampaniach, verejných zbierkach



ako dobrovoľníci pri práci s deťmi

a s rodinami v projektoch „Veľký brat –

Veľká sestra“ a „Priatelia rodín“

KONZULTANTI NA DETSKEJ LINKE ZÁCHRANY
Konzultanti Detskej linky záchrany poskytujú deťom každý deň počas pracovného
týždňa možnosť rozhovoru deťom z celého Slovenska. Každý konzultant absolvuje
akreditovaný tréning v oblasti telefonickej krízovej intervencie. Počas roku 2013 na
DLZ pracovalo 22 dobrovoľníkov.
DOBROVOĽNÍCI

PRI

REALIZÁCII

CELOSLOVENSKÝCH

KAMPANÍ

A VEREJNÝCH

ZBIERKACH
V roku 2013 sa tradične uskutočnila verejná zbierka „19. november - Svetový deň
prevencie týrania“.

Zúčastnilo sa jej veľké množstvo dobrovoľníkov – študentov

stredných a vysokých škôl, spolu viac než 700 dobrovoľníkov.
DOBROVOĽNÍCI V RÁMCI PROJEKTOV
Pomoc dobrovoľníkov je veľmi vzácny jav v dnešnej spoločnosti, kde sa do popredia
dostáva odmena za prácu. Dobrovoľníci v našej organizácii sú dôkazom toho , že
altruizmus ešte žije. Prichádzajú pravidelne vo svojom voľnom čase k deťom v našich
zariadeniach alebo pomôžu vo vhodnej chvíli tomu, kto to najviac potrebuje...
V týchto dobrovoľníckych programoch bolo zapojených 20 dobrovoľníkov.

PRAX ŠTUDENTOV
V roku 2013 bola poskytnutá prax študentom z Trnavskej univerzity a Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre. Študenti mali možnosť formou praxe získať praktické
skúsenosti s prácou s klientmi.
POCITY DOBROVOĽNÍKA....
Dostala som ponuku napísať pár slov o mojej dobrovoľníckej činnosti v Centre
Slniečko.
Moja dobrovoľnícka činnosť začala v roku 2010. Vždy som túžila po charitatívnej
činnosti, no žiaľ okolnosti v živote mi to nedopriali. Preto som sa veľmi potešila, keď
som si prečítala inzerát v novinách, že Centrum Slniečko hľadá dobrovoľníkov. Tak
som to skúsila. Privítali ma milé, usmievavé a ústretové pracovníčky, ktoré nikoho
neodmietnu, vždy podajú pomocnú ruku a myslím si, že takto to vnímajú aj deti,
ktoré tam chodia veľmi radi. Mne táto činnosť dala veľmi veľa. Videla som, ako
niektoré deti, ktoré prišli prvýkrát boli smutné, neisté a bojazlivé. A za pár mesiacov
boli z nich veselé a šantivé deti. Videla som, ako sa deti v kreatívnej dielni svojimi
ručnými prácami snažia niečo vytvoriť a tak si postupne budovali pocit sebadôvery,
že aj oni niečo dokážu vytvoriť a ako sa tešili zo svojich ručných prác. Možno ich blízki
by na takéto veci nemali čas alebo danosti. V Slniečku im to bolo umožnené. Možno
som aj ja nejakou tou pochvalou a milým slovom pomohla čo i len jednému dieťaťu
nadobudnúť pocit sebadôvery. Možno si v budúcnosti, keď prídu prekážky
spomenie, ako mu jedna teta povedala, že je šikovný a ľahšie zdolá úskalia života.
A to potrebovali všetky deti. V tomto veľa dokázali aj pracovníčky Centra Slniečko.
Vedeli vytvoriť výbornú atmosféru, v ktorej sa deti dobre cítili, cítili sa prijímané také,
aké sú. A toho pocitu sa dostalo aj mne. Takže sa mi potvrdilo príslovie: „kto dáva,
dostane aj späť“. Som veľmi rada, že som mohla stráviť tých pár chvíľ s deťmi, ktoré
som videla rásť a osvojovať si pozitívne veci. Je dobré, že takýto ostrovček
v dnešnom uponáhľanom svete existuje, že zachytí aspoň niektoré deti. Keby
takýchto ostrovčekov bolo viac, myslím si, že takých smutných správ, ako deti
páchajú trestnú činnosť, by bolo menej...
Dobrovoľníčka Ingrid

VIII. Slovensko potrebuje dobrých otcov
V roku 2013 realizovalo Centrum Slniečko, n.o. projekt pod názvom „ Slovensko
potrebuje dobrých otcov“

Cieľom projektu bolo predovšetkým :


poukázať na kľúčovú rolu dobrých otcov v slovenských rodinách ako aj na
postupnú stratu a ničivú deformáciu ich nezastupiteľných funkcií v rodine.



upozorniť verejnosť na to, že „iba materiálne zabezpečenie zo strany otca,

muža nestačí“, a pre kvalitu životavšetkých členov rodiny i prosperitu spoločnosti je
jeho poslanie oveľa komplexnejšie a významnejšie.

Výstupom projektubolo

verejné ocenenie „ DOBRÝCH OTCOV“ zviditeľnením

a aktualizáciou archetypu (pravzoru) dobrého otca a muža: starostlivého, láskavého
a milujúceho, ktorý ochraňuje, vychováva, podporuje, je empatický a schopný
postarať sa o ženu , matku, o deti a

svoju rodinu aj po emocionálnej stránke,

nezanedbáva, netýra, neubližuje a odmieta akýkoľvek typ násilia voči ktorémukoľvek
členovi rodiny. Realizáciou projektu sme chceli vyzdvihnúť a pripomenúť primárne
dôležité – nezastupiteľné postavenie otca v rodine i spoločnosti.

Cieľovou skupinou projektu boli :


starostliví, dobrosrdeční, ochraňujúci otcovia,
starí otcovia ,



otcovia, starí otcovia neubližujúci a odmietajúci
akékoľvek násilie voči ktorémukoľvek členovi rodiny,



rodiny s deťmi , deti , matky.

Kampaň bola realizovaná v partnerstve s mediálnou agentúrou Profitmedia , s.r.o.,
v spolupráci s Mestským úradom v Detve pod vedením primátora Ing. Jána

Šufliarskeho a mnohými ďalšími podporovateľmi. Záštitu nad celým projektom
prevzala predsedníčku Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť SR a súčasne výkonná riaditeľka Fóra donorov Mgr. Lucia Faltinová.
Projekt vyvrcholil v decembri na koncerte „ Bez modrín“

oceňovaním „

výnimočných otcov“, ktorých do facebookovej súťaže prihlásili ich deti.
Realizáciu projektu v roku 2013 podporila Nadácia SPP a Nafta, a.s.
Podpora projektu zo strany Fóra donorov prišla i formou zorganizovania podujatia na
Malej scéne STU v Bratislave, ktorej výťažok poputoval na podporu Detskej linky
záchrany.

Na

podujatí venovanému tejto téme vystupovali členovia skupiny

PhilantropyBand , zostavená z viacerých významných osobností a veľvyslancov v SR.
Výťažok vo výške 401 € podporil Detskú linku záchrany.
V priebehu programu sa konala aj autogramiáda autorky Evy Bacigalovej pod
názvom „Slzy otcov“.

IX.

19. November – Svetový deň prevencie týrania detí

TheWomen´sWorldFoundation 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.
Kampaň 19. November – Svetový deň prevencie týrania detí prebiehala formou
mediálnych výstupov a zorganizovaním viac ako 650 dobrovoľníkov, ktorí v 39mestách na Slovensku rozdávali informačné materiály k téme násilia páchaného na
deťoch. Informačné materiály obsahovali informácie ako sa prejavuje týrané,
zneužívané dieťa a kde je možné obrátiť sa o pomoc. Informačná kampaň bola
spojená aj s verejnou zbierkou. V rámci tohto dňa sa na podporu a pomoc deťom
vyzbierala suma 9 165,63 €. Každý kto prispelbol odmenený žltou stužkou.
V roku 2013 sme pripravovali kampaň s viacerými podporovateľmi najmä z príspevku
asignácie 2% , s podporou Slovenských elektrární, a.s. člena skupiny ENEL.
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 určená na podporu Centra Slniečko.

.............Ďakujeme...........

X.

Benefičný koncert „BEZ MODRÍN“

Divadlo A. Bagara sa v prvý nedeľný adventný večer zaplnilo priaznivcami dvoch
celoslovenských kampaní – Ide to aj bez modrín (na tele i na duši) a Slovensko
potrebuje (viac) dobrých otcov. Hlavnou hviezdou večera bol excelentný slovenský
klavista Jozef Hollý s kapelou a sláčikovým triom.

Do Veľkej sály nitrianskeho divadla prišli vystúpeniami podporiť prevenciu týrania detí
a

posolstvo

dobrých

otcov

aj

tunajší

umelci

-

bubnová

šou

Igora

HolkuCampanaBatucada s Evou Pavlíkovou, strieborný česko-slovenský superstarista
Štefan ItchoPčelár so sprievodnou skupinou a speváčky Janissa a Brigita. Speváčka
Brigita je zároveň i organizátorkou pravidelných podujatí pre Centrum Slniečko, ktoré
sa konajú v Nitre. Koncert Bez modrín si tento rok vzala na starosť a s výsledkom bola
spokojná nielen ona, ale aj všetci ľudia, ktorým činnosť Centra Slniečko nie je
ľahostajná.
Večer moderovali Jana Buršáková a Peter Pinďo Lengyel. „Podľa prieskumov je
činnosť Centra Slniečko zameraná na odbornú pomoc zanedbávaným, týraným a
zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia u nás veľmi potrebná,“ uviedli.

Zdroj a foto: Profitmedia

Ako je už na konci roka zvykom, riaditeľka Centra Slniečko Mariana Kováčová
osobne ocenila

najvýznamnejších podporovateľov tejto neziskovej organizácie

čestným ocenením Šľachetné srdce.
„Špeciálne ocenenie patrí dievčatku Patrícii Kupkovej,“ rozhovorila sa Mariana
Kováčová. „Pretože by sa od neho mohli učiť mnohí dospelí. Keď sa Patrícia
dozvedela, že malá Lucia z Bratislavy, ktorá bola vlani utýraná otčimom, nebude
mať vlastný hrobček, poprosila ocka, aby malú Lucku jej rodina pochovala. Vďaka
nim má Lucka dôstojné miesto pre odpočinok a je mementom pre celé Slovensko.“
V rámci pilotného ročníka kampane Slovensko potrebuje dobrých otcov nemohlo
chýbať ani oceňovanie dobrých otcov, ktorí získali najviac „lajkov“ a hlasov vo
facebookovej súťaži Dobrý otec 2013. Víťazmi sa stali Blažej Papan zo Žiliny, Anton
Lošonský z Bratislavy a Róbert Gajdošík z Rosiny. „Jej cieľom je upriamiť pozornosť na
hodnotu dobrého otcovstva pre prosperitu dieťaťa, jeho matky, komunity a
spoločnosti. Dobrým otcom vyjadriť všeobecné uznanie a verejné poďakovanie,“
povedala Silvia Struhárová, riaditeľka Profitmedia, s.r.o., ktorá kampaň pre Centrum
Slniečko v rámci filantropických a CSR aktivít pripravila. Záštitu nad ňou prevzala
podpredsedníčka Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť SR a súčasne výkonná riaditeľka Fóra donorov Lucia Faltinová.
Počas slávnostného večera pod záštitou primátora Nitry Jozefa Dvonča Centrum
Slniečko prezentovalo širokú činnosť na pomoc týraným deťom a obetiam

domáceho násilia. Vo foyeri predstavilo úžitkovo-umelecké výrobky z novozriadenej
chránenej dielne a uviedlo predajnú výstavu výtvarníčky Andrey Zahradníkovej,
ktorej 50%-výťažok podporí zariadenia Centra Slniečko. Štedrosť prejavil aj klavirista
Jozef Hollý formou darovania 50-tich percent z predaja nového CD, keď vzápätí po
bravúrnom koncerte v DAB usporiadal autogramiádu.
Riaditeľka Centra Slniečko Mariana Kováčová večer uzatvorila slovami: „Veľká
vďaka všetkým priaznivcom, sponzorom a podporovateľom činnosti našej neziskovej
organizácie za tých, ktorí to najviac potrebujú. Sme veľmi šťastní, že finančné
prostriedky z dnešného večera vo výške úžasných 5 099 eur sú základným kameňom
pre vybudovanie nového, špecializovaného, intervenčného a preventívneho centra
pre deti.“

Zdroj a foto: Profitmedia

XI.

Chránená dielňa Centrum Slniečko

Chránená dielňa Centrum Slniečko sa nachádza v priestoroch na Farskej ul. 4
v Nitre, bola priznaná Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Nitre dňom 1.6.2013.
Naviazali sme tak na niekoľko rokov fungujúcu tvorivú dielňu, ktorú sme pre klientov
Centra Slniečko prevádzkovali na Farskej ul. 9. Dobré skúsenosti získané počas
realizácie tvorivej dielne nás viedli k myšlienke zriadiť chránenú dielňu, v ktorej by sa
tvorivej činnosti mohlo venovať viac ľudí, vo väčšom časovom priestore. Myšlienka
chránenej dielne nás okrem iného priviedla k tomu, aby sme do radov svojich
zamestnancov prijali ľudí, ktorí sú zdravotne znevýhodnení a tým poskytli priestor
zamestnať sa ľuďom, ktorí boli doposiaľ pre svoj handicap, odsunutí na okraj
spoločnosti.
Dňom 1.6.2013 sme prijali tri zdravotne ťažko znevýhodnené osoby na

4-

hodinový pracovný úväzok, ktoré majú možnosť v chránenej dielni tvorivo sa
realizovať, rozvíjať vlastnú sebarealizáciu, naplniť si svoj sen o zamestnaní a začlenení
sa medzi ľudí.
Jedným z najdôležitejších úmyslov realizovania chránenej dielne Centrum
Slniečko je fakt, že práca je terapeutický prostriedok, ktorý ponúkame našim
klientom a v rámci psychohygieny zamestnancom Centra Slniečko. Liečba prácou,
resp. pracovná terapia je súčasťou krízovej intervencie a psychoterapie. Pri tomto
liečebnom postupe sa terapeuticky využíva činnosť podľa možností a schopností
klientov, resp. zamestnancov. Je založená na prístupe zameranom na klienta.
Hlavným terapeutickým prostriedkom je zmysluplná činnosť klientov, činnosť je tak
cieľom, ako aj prostriedkom terapie. Na jednej strane je to účelné zamestnávanie
orientované na realitu života, na druhej strane sa vyzdvihuje kreatívna činnosť.
Výstupnými produktmi chránenej dielne sú rôzne drobné dekoračné
a úžitkové predmety (šité bábiky Tilda, zajačikov, spinkáčikov, obrúsky, prestierania,
srdiečka s levanduľou, dekoračné vankúšiky rôznych tvarov, sviečky rôznych veľkostí,
tvarov, farieb z ekologických materiálov, šperky, náušnice, prívesky, predmety
zdobené dekupážnou technikou – krabičky, črepníky, rámiky a rôzne iné). Tieto sa
môžu použiť nielen na skrášlenie a humanizáciu prostredia našich krízových centier
a ostatných zariadení Centra Slniečko a niektoré výrobky môžu slúžiť aj ako pomoc
pre klientov, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi (úžitkové výrobky - napr. posteľné

obliečky, podušky, obrusy apod.)

Výrobky, najmä dekoračné, môžu slúžiť ako

darčeky, predovšetkým pre detských klientov.
V priestoroch chránenej dielne ponúkame možnosť na sebarealizovanie sa v
tvorivých činnostiach všetkým klientom Centra Slniečko (klienti krízových stredísk,
klienti útulku, klienti nízkoprahového denného centra, atď.) Pri tvorivej činnosti majú
klienti možnosť odreagovať sa, uvoľniť sa od svojich napätí, spôsobených ich
vlastnými prežitými traumami. Účelom tvorivých činností v chránenej dielni je nielen
vhodná forma využívania voľného času, ale je aj vhodným prostriedkom pre rozvoj
kreativity, jemnej motoriky, čo následne smeruje k rozvoju citového vývinu, zlepšeniu
medziľudských vzťahov, rozvíjaniu zručností. Pri tvorivej činnosti okrem výsledného
estetického efektu výtvoru kladieme dôraz aj na samotný proces tvorby. Tvorba
posilňuje sústredenosť, vnímavosť, sebareflexiu, vizuálne usporiadanie zážitkov,
uvoľnenie napätia. U cieľovej skupiny tak dochádza k relaxácii, uvoľneniu
nahromadených negatívnych emócií, zlepšeniu medziľudských vzťahov, zlepšeniu
komunikácie, k sociálnej integrácii.
Výrobky Chránenej dielne Centrum Slniečko si môže zakúpiť ktokoľvek.
Získané finančné prostriedky sú určené výlučne na podporu prevádzok krízových
stredísk, realizáciu ďalších projektov a skvalitnenie

sociálnych služieb opatrení

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré vykonáva nezisková
organizácia CetrumSlniečko,n.o. ako aj na ďalší rozvoj chránenej dielne. Produkty
Chránenej dielne Centrum Slniečko je možné si zakúpiť priamo na jej adrese:
Centrum Slniečko, Farská 4, 94901 Nitra, alebo je možné poslať ich formou dobierky.
O tom,

aké

sú

krásne

www.centrumslniecko.sk

svedčia

aj

niektoré

fotografie....

viac

na

XII.

Vianočný bazár Slniečka

Centrum Slniečko, n.o. v spolupráci s nákupným centrom Centro Nitra, ďalšími
partnermi a dobrovoľníkmi, pripravilo už druhý ročník „Vianočného bazára Slniečka“.
Počas tohtoročného „Vianočného bazára Slniečka“ bol pripravený bohatý program
na spev, tanec a krásu, v podaní veľkého množstva umelcov a osobností z
televíznych obrazoviek. Počas Vianočného bazára Slniečko prišli na pomoc herci z
Divadla Andreja Bagara: Marcel Ochránek, Martin Šalacha, Peter Oszlík, Roman
Poláčik a tiež Lenka Barilíková a Marián Viskup, ktorí aj naživo zaspievali piesne
z predstavenia Vianočná spomienka. Počas druhého dňa pritiahlo pozornosť
návštevníkov maľovanie detí na tvár. Vďaka letákom a tiež pravidelným príhovorom
moderátora Lukáša Pinčeka mali návštevníci dozvedieť sa viac o fungovaní Detskej
linky záchrany, ktorú prevádzkuje Centrum Slniečko n.o. Zakúpením výrobku počas
tohto bazáru prispeli ľudia na jej ďalšie fungovanie.

V ponuke boli krásne

výrobky z „Chránenej dielne Centra Slniečko“ a ďalšie ručné výrobky našich
prispievateľov. Okrem handmade výrobkov boli v ponuke aj ďalšie krásne veci a
darčeky.
Vianočný bazár Slniečka bol podporený Nitrianskou komunitnou nadáciou z
finančných prostriedkov spoločnosti Centro Nitra cez program „Aby ľudia ľudom
pomáhali“.
Celková vyzbieraná suma z predaja bola 728 eur.

Celé podujatie pripravila

speváčka Brigita s Vladimírom Ivaničkom, našim dlhoročným dobrovoľníkom
a podporovateľom... Aj tieto nádherné fotky poskytol on...

XIII. Podporovatelia a partneri
I.

Štátna správa a samospráva :

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
II.

Štátne , neštátne fondy , nadácie a firmy, zamestnanecké skupiny

Bramac
Centro Nitra
Coca- Cola
COOP Jednota Nitra
Fórum donorov
Karát, n.f.
Insdataspol.s.r.o. a zamestnanci fiInsdata
Medzinárodný klub žien
Nitrawapub
OneDesignstudio
Profitmedia, spol. s r.o.
Reštaurácia U zlatej svini
Stavex Nitra s.r.o.
Stavorex- stavebno obchodná spoločnosť
Švec, spol s.r.o.
Tauris
Topec Topoľčany
Vachut- stavebná firma
Veolia Transport
Žatko Július , Mgr a zamestnanci Tatrabanky v Bratislave
4 peoplen.f.
Pepino
Vedecko- odborný internetový časopis- Prohuman
Online výskumy a prieskumy a štatistické spracovanie výsledkov- ProSurvey
Billa
Aquario- Shopping Center Nové Zámky
Atrium Optima Košice
Galéria Mlyny Nitra
Johnson&Johnson

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
PantaRhei
XoxodaySPA v Nitre
BB DESIGN
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
ARENA ONE
Cateringservice Nitra
infoLISTY.sk
moja Nitra
MY Nitrianske noviny
Tantal
Baumax
DolomityBike
Chillix
ChupaChups
Musicant
Nitrianske komunitná nadácia
www.LUDOVKA.eu
musicZone
Nitralive.sk
PARFEMS.sk
Polygon
RetroBijou
Spravodajský rozhlas
Slovenský skauting- 144.zbor Posolstva B.P.Vráble
Visiondance
Johnson&Johnson
Fond CitibankEuropeplc. Založeného v Komunitnej nadácii Bratislava
Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis
Nitriansky samosprávny kraj
Nadácia SPP v rámci programu Mladí nitrianski filantropi pri Nitrianskej komunitnej
nadácii
Nitrianska teplárenská spoločnosť v rámci grantového programu Nitrianskej
komunitnej nadácie Aby ľudia ľuďom pomáhali
Nadácia pre deti Slovenska- Fond Hodina deťom
Dobrá krajina- darcovská sociálna sieť
Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna
inklúzia
Program švajčiarsko- slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie

III.

Mediálni partneri

Hlohovská televízia
TV Mistral
Televízia Zemplín
Bánovské televízne vysielanie
TV Wywar
Rádio Europa 2
Rádio Expres
Rádio Anténa
Rádio ONE
Rádio Rock
Rádio Lumen
Rádio Viva
Rádio Max
Bánovské televízne vysielanie
Televízia Zemplín
TV Reduta
TV Mistral
Mestská televízia Ružomberok
Tv Sen
TV Štrba
Mestská televízia Komárno
Televízia Liptov
Bardejovská televízia
Hlohovská televízia
TV Oravia
TV Wywar
TV Bratislava
Mestská televízia Trnava
Televízia Trenčín
Ľubovnianska mediálna spoločnosť
Ružomberský Hlas
Nitrianske Echo
MY Nitrianske noviny
Pardon
Mestské kultúrne stredisko Levice
Cinemax
Kino Moskva
EuropaCinemas
Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
Kultúrny dom Andreja Hlinku
Mesto Veľký Krtíš

IV.

Spolupracujúce školy počas verejnej zbierky- 19.november:

Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec
Obchodná akadémia, Hlohovec
Gymnázium sv.Jozefa, Nové Mesto nad Váhom
Gymnázium M.M.Hodžu, Liptovský Mikuláš
Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš
Spojená škola ZSŠOaS, Ružomberok
Gymnázium sv.Andreja, Ružomberok
SOŠ obchodu a služieb, Dolný Kubín
Obchodná akadémia, Dolný Kubín
Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
Gymnázium A.Vrábla, Levice
Obchodná akadémia, Levice
Pedagogická a sociálna akadémia, Levice
SOŠ, Veľký Krtíš
SPŠ stavebná Oskara Winklera, Lučenec
Gymnázium, Vráble
Mestský úrad Topoľčany
Spojená škola s o.z. Obchodná akadémia, Partizánske
Gymnázium, Partizánske
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza
Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Prievidza
SOU Ribaya, Bánovce nad Bebravou
Gymnázium, Nové Zámky
Spojená škola, Nové Zámky
Gymnázium HansaSelyeho, Komárno
Gymnázium- Gimnázium, Štúrovo
Gymnáziu, Púchov
Gymnázium, Dubnica nad Váhom
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
Gymnázium PierradeCoubertina, Piešťany
Gymnázium sv. Michaela Archaniela, Piešťany
Pedagogická a kultúrna akadémia, Modra
Stredná zdravotnícka škola, Trnava
Arcibiskupské gymnázium biskupa P.Jantauscha, Trnava
Gymnázium, Pezinok
Gymnázium, Senica
Piaristické gymnázium sv.JozefaKalazanského, Nitra
Stredná odborná škola, Nitra
SZŠ EgészségügyiSzakközépiskola, Dunajská Streda
Gymnázium sv. Uršule, Bratislava

Obchodná akadémia, Bratislava
Spojená škola Svätej rodiny- Gymnázium, Bratislava
Spojená škola- Gymnázium Jura Hronca a ZŠ Košická, Bratislava
Spojená škola sv.Vincentade Paul, Bratislava
Súkromná stredná odborná škola, Bratislava
Gymnázium Dominika Tatarku, Poprad
Obchodná akadémia, Poprad
Stredná zdravotná škola, Poprad
Gymnázium sv.Františka Assiského. Levoča
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta, Levoča
Gymnázium, Spišská Nová Ves
Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves
Gymnázium sv. Moniky, Prešov
Spojená škola TarasaŠevčenka, Prešov
Gymnázium Martina Kukučína, Revúca
SOŠ, Revúca
SZŠ EgészségügyiKözépiskola, Rožňava
Gymnázium, Michalovce
Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
Gymnázium, Poštová 9, Košice
SPŠ strojnícka, Košice
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
Gymnázium, Alejová 1, Košice
SOŠ technická, Zlaté Moravce
Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce
Technická akadémia, Zvolen
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica

ĎAKUJEME . . .
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