VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

Ak by som mala jednoducho vyjadriť to najdôležitejšie minulého roka,
napadajú mi známe slova Jána Wericha:
“Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc.“
Je to bezpochyby preto, že si uvedomujem, že ochrana detí pred násilím, ale
aj ochrana obetí domáceho násilia, si vyžaduje multidisciplinárny prístup.
A každý, kto vstupuje do identifikácie, intervencie, právnej pomoci a ochrany
je súčasťou tímu, pričom záleží na každej jednej jeho súčasti. Je veľmi dôležité
poznať, čo kto môže v rámci svojich kompetencií napríklad v prospech dieťaťa
urobiť, ale je rovnako dôležité dokázať postupovať pri ochrane spoločne,
koordinovane a predovšetkým v záujme dieťaťa, či obete. Teší ma, že sa tento
proces postupne nastavuje a to predovšetkým aj vďaka Národnému
koordinačnému stredisku pre riešenie problematiky násilia na deťoch i
v spolupráci s viacerými štátnymi a neštátnymi organizáciami. A som veľmi
rada, že Centrum Slniečko, n.o. sa aktívne zapája do nastavovania týchto
pozitívnych zmien zameraných na účinnú ochranu detí pred násilím, či už
formou vzdelávania, aktívnou účasťou na koordinačných stretnutiach ale aj
vytváraním partnerstiev zameraných na účinnú pomoc a prevenciu či
minimalizovanie druhotnej viktimizácie.
Na tomto mieste by som chcela poďakovať všetkým, ktorí nás podporujú,
nezištne pomáhajú alebo sa rozhodli venovať svoje profesionálne zručnosti pre
pomoc tým najzraniteľnejším, našim deťom.
Deti sú tým najcennejším, čo by si každá spoločnosť mala chrániť. Verím tomu,
že naštartovaný proces bude pokračovať, aby sme sa o pár rokov nehanbili
pozrieť našim deťom do očí, že sme zanedbali to najdôležitejšie, čím podľa
môjho názoru, ochrana detí pred násilím je.

Mariana Kováčová
riaditeľka

Ľudia v Centre Slniečko, n.o.:
Správna rada: Ing. Mária Svitačová - predsedníčka, Mgr. Alexandra Draková členka, Mgr. Zdenka Niková – členka
Dozorná rada: Mgr. Ľubica Ľachká - predsedníčka, PhDr. Denisa Vargová členka, Jana Tomášová – členka
Štatutárna zástupkyňa - riaditeľka: Mgr. Mariana Kováčová
Vedúce pracovísk Centra Slniečko: Mgr. A. Blažková, Mgr. E. Danková, PhDr.
J. Holá, Mgr. Lucia Kellnerová, Mgr. M. Kovalčíková , PhDr. L. Maczkó, PhDr. D.
Vargová
Sociálni/e pracovníci/čky: Mgr. M. Beck, Mgr. J. Fusková, Mgr. M. Korgová,
Mgr. K. Kupcová, Mgr Ľ. Maťašová, Mgr. M. Nagy Maťová, Mgr. A. Oravcová,
PhDr. I. Schneková, PhD., Mgr. E. Šutoová
Vychovávateľky: Mgr. K. Bandová, Mgr. J. Bányi, B. Cimermanová, M.
Danková, Mgr. D. Fulopová, S. Grambličková, Mgr. B. Chaternuchová, M.
Jančiarová, Mgr. Z. Jančová, Mgr. T. Kiššová, Mgr. P. Lehocký, D. Letková, Mgr.
E. Magdinová, Mgr. E. Martišová, Mgr. B. Prekopová, Mgr. S. Remjarová, N.
Szárazová, Mgr. D. Veselková
Špeciálne pedagogičky: Mgr. Z. Bahúlová, PeadDr. Z. Magulicová, Mgr. A.
Kováčová
Psychologičky: Mgr. M. Galková, Mgr. A. Chládková, Mgr. Ľ. Stanková, PhD.
Právnička/ právnik: JUDr. S. Gancárová, JUDr. L. Mášik
Supervízorky a konzultantky DLZ: Mgr. A. Árendášová, Mgr. A. Dirnbachová,
Mgr. L. Hrušková, Mgr. E. Löbbová, Ing. J. Musilová
Projektové manažérky: PaeDr. M. Ferri, PhD., Ing. M. Kurpielová, Mgr. S. Nagy,
Mgr. M. Nagy Maťová
Muzikoterapeut: Š. Haládik
Pracovníčky chránenej dielne: M. Dubová , V. Illášová, Ing. Z. Kečkéšová
Manažérka kampaní: B. Tarinová
Finančné manažérky: Ing. M. Szabóová, J. Tomášová
Hospodárska pracovníčka/kuchárka: J. Maťová

Krízové stredisko 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.
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.
V roku 2015 bolo v krízovom stredisku pre matky s deťmi prijatých 15 matiek a 27 detí,
celkovo sme poskytli pomoc 47 klientom (spolu s klientmi prijatými v roku 2014).
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Graf 2: Formy násilia páchaného na deťoch v Krízovom stredisku Slniečko

Zrealizované projekty v Krízovom stredisku
Využívanie expresívnych terapií a
kvalitných voľnočasových aktivít v
pomoci deťom so syndrómom CAN
Prostredníctvom projektu sme mohli
pravidelne
organizovať
aktivity
muzikoterapie a tvorivých dielní.
Zmyslom jednotlivých aktivít bol rozvoj
jemnej a hrubej motoriky, tréning
pozornosti a sústredenia, tréning maľby
a správneho držania ceruzky, štetca,
ako
i
precvičovanie
správnej
artikulácie, správneho dýchania, rozvoj
emócií a komunikácie a relaxácia.
Finančné prostriedky získané z projektu
boli využité na nákup materiálu na
tvorivé dielne a muzikoterapiu. Deti mali
možnosť vyskúšať si klasické ale aj nové
techniky a pracovať s materiálom, s
ktorým sa dovtedy ešte nestretli.
Dobrá
krajina – Naordinujeme hru
deťom bez lásky
Aj v roku 2015 pokračovala spolupráca
s darcovským portálom Dobrá krajina,
ktorý funguje pod záštitou Nadácie
Pontis. Darcovia podporili náš projekt
sumou 432,75 €, ktorú sme využili nielen
na zariadenie herničiek, ktoré slúžia na
prácu psychológa s deťmi, ale aj na
zabezpečenie potrebného vybavenia,
na zakúpenie spoločenských hier či
materiálu využívaného na tvorivé
aktivity realizované v rámci terapie
hrou.
Aktívne trávenie voľného času detí z KS
Počas roka sa snažíme, čo najviac
obohatiť program pre deti o nové
zážitky. Tento rok deti oslávili svoj sviatok
v televízii Markíza, kde mali program
plný aktivít, súťaží a hier. Deň ukončili
penovou diskotékou, ktorá mala
najväčší úspech. Počas celého roka
pravidelne chodievajú do lesa, na
prechádzky a na detské ihrisko. Počas

leta viackrát navštívili mestské kúpalisko
a mestský park. Opakovane sme s
deťmi uskutočnili turistické vychádzky
na
Zobor,
Drážovský
kostolík
a zrúcaninu hradu Gýmeš. Leto sa splnil
viacerým deťom sen, boli v letnom
tábore,
kde
spoznali
nových
kamarátov, naučili sa rôzne nové
činnosti a priniesli si krásne zážitky.
Zapojili sme sa aj do súťaže s Hodinou
deťom, kde deti kreslili na tému „Ako
trávi Hugo z hodiny deťom prázdniny“.
Dievčatko z nášho krízového strediska
vyhralo hlavnú cenu - nezabudnuteľný
výlet do Paríža a Disneylandu.
V septembri sa deti zúčastnili filmového
prestavenia, kde si mohli pozrieť film
Mimoni. V decembri sa deti aj matky
s deťmi
zúčastnili
mikulášskeho
posedenia s krásnym interaktívnym
programom.

Útulok „Bezpečný dom“

Zariadenie je určené pre všetky matky s deťmi a osamelé ženy v krízovej životnej
situácii, obete domáceho násilia po krízovej intervencii, ktoré sa z finančných alebo
iných dôvodov nedokážu osamostatniť. Poskytuje sociálne služby zahŕňajúce
ubytovanie a systém komplexných podporných služieb smerujúcich k motivácii a
aktivizácii vnútorného potenciálu /sociálne poradenstvo, právne poradenstvo,
psychologické poradenstvo, profesijné poradenstvo, expresívne formy terapie/. Tieto
služby majú dočasný charakter do doby, kým žena prevezme kontrolu nad svojim
životom a s podporou odborného tímu si zabezpečí svoje vlastné bývanie a uplatní sa
na trhu práce. Hlavným poslaním je podpora k úspešnému štartu do života.
V útulku Bezpečný dom s kapacitou troch rodinných miest boli počas roka
poskytované služby 12 klientom, z toho 4 matkám spolu so 6 deťmi a 2 osamelým
ženám.
Prevádzka útulku Bezpečný dom je financovaná z prostriedkov Nitrianskeho
samosprávneho kraja a s podporou fyzických i právnických osôb.
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Graf 3: Formy násilia páchaného na ženách v Útulku „Bezpečný dom“

Bezpečný ženský dom

Dňa 24.8.2015 bol Bezpečný ženský dom oficiálne otvorený a zaregistrovaný ako
zariadenie núdzového bývania s utajenou adresou, určený pre všetky matky s deťmi
a osamelé ženy, obete všetkých foriem domáceho násilia, ktoré sú prijímané podľa
pravidiel nediskriminácie a rovnakých príležitostí. Zariadenie spĺňa minimálne
štandardy Rady Európy na služby poskytované obetiam domáceho násilia. Kapacita
zariadenia je 6 rodinných miest pre 15 až 17 klientov (pre 6 mamičiek s ich deťmi).
Sociálne služby zahŕňajú ubytovanie, krízovú pomoc a systém komplexných
podporných služieb smerujúcich k psychickému zastabilizovaniu, prekonaniu tráum a
bariér z domáceho násilia vrátane pomoci pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov (sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, psychologické
poradenstvo, krízová intervencia, expresívne formy terapie). Bezpečný ženský dom
funguje v nepretržitom režime.
Súčasťou BŽD je krízová linka 0905 511 512 pre obete domáceho násilia, ktoré je
prevádzkovaná v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 18.00 hod.
Do konca roka 2015 bola v BŽD poskytnutá pomoc a podpora 12 ženám a 9 deťom,
obetiam rodovo podmieneného násilia. Z počtu 12 klientok pochádzalo z NR kraja 6
žien , 6 žien bolo v Bezpečnom ženskom dome umiestnených z iných krajov SR,
z počtu 9 detí pochádzali 4 z NR kraja, 5 z iných krajov.
Krízová intervencia prostredníctvom krízovej linky BŽD bola poskytnutá spolu 60
klientom, ženám, resp. blízkym osobám, ktorým boli poskytnuté potrebné informácie
a návrhy možných riešení vrátane poskytnutia možnosti umiestnenia obete násilia do
sociálneho zariadenia.
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Bezpečný ženský dom je financovaný z prostriedkov projektu realizovaného vďaka
grantovej podpore Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky. K vybaveniu kuchynských priestorov BŽD prispeli spoločnosť Henkel, spol.
s r.o. a spoločnosť Whirlpool Slovakia, spol. s r.o. formou sponzorskej podpory po
predložení projektu. Záhradný kútik v exteriéri zariadenia bol zrealizovaný vďaka
finančnej pomoci zo spoločnosti Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel.

Zrealizované projekty v Bezpečnom ženskom dome
Informačná kampaň a konferencia –
Aj z násilia vedie bezpečná cesta
V apríli
2015
v Nitrianskom
kraji
realizovala masívna kampaň pod
názvom „ Aj z násilia vedie bezpečná
cesta“.
V tomto
období
bola
spropagovaná
a
zahájená
aj
prevádzka krízovej linky pre obete
násilia, kde sú ženám poskytované
všetky informácie potrebné k riešeniu
ich náročnej situácie.
Zamestnanci Úradu vlády Slovenskej
republiky a veľvyslanectva Nórskeho
kráľovstva v SR, ktorí sú donormi tohto
projektu, zrealizovali pre bezpečné
ženské domy v, Nitre a v Prešove
zbierku hračiek, kníh, školských potrieb
a ďalších
užitočných
vecí
do
domácnosti. Zbierka bola odovzdaná
19. júna 2015 na tlačovom briefingu 19.
Júna 2015 v Centre Slniečko, n.o..
Projekt, proces prípravy prevádzky
Bezpečného ženského dom, prvé
skúsenosti
pracovníkov
tohto
zariadenia
a predovšetkým
opodstatnenosť zakladania zariadení
spĺňajúcich európske štandardy na
území SR boli prezentované v Nitre na
medzinárodnej
konferencii
k
problematike domáceho a rodovo
podmieneného násilia konanej 27. - 28.
októbra 2015 pod záštitou nórskej
veľvyslankyne J. E. Inga Magistad.
Pracovná cesta do Nórska
V dňoch 2. - 7.11.2015 sme sa zúčastnili
zahraničnej pracovnej cesty v Nórsku.
V Oslo sme navštívili štyri zariadenia –
LDO úrad Ombudsmanky, zastrešujúcu
organizáciu pre krízové strediská

„Dáždnik“, krízové stredisko Oslo a
Bufetat. V Kongsvingene sme boli prijatí
na mestskom úrade,
kde nás
predstavili zámery a aktivity, na ktorých
pracujú s jednotlivými organizáciami,
navštívili sme sociálne zariadenia pre
utečencov
(deti
a mládež)
a
Kvinnemuseet
–
múzeum,
ktoré
prezentuje
ženu,
jej
postavenie
v spoločnosti z historického hľadiska.

Centrum poradenstva,
advokácie a prevencie

„CPAP“ poskytlo podporu a ochranu 90-tim ženám. Kým po iné roky boli klientkami
prevažne mladé ženy a matky s deťmi, od marca 2015, po spustení národnej linky, bol
zaznamenaný zvýšený počet starších žien v dôchodkovom veku a žien so zdravotným
postihnutím, ktoré sú v násilí dlhodobo a doposiaľ ho z rôznych dôvodov neriešili.
Klientkam bola poskytnutá podpora a ochrana formou sociálneho, právneho,
psychologického poradenstva a individuálnej a skupinovej terapie. Pre ženy sa ako
posilňujúce a užitočné ukázali všetky druhy podpory a ochrany so zreteľom na právo
sebaurčenia a potrieb žien a ich detí. Podpora a ochrana v zmysle poskytovania
sociálneho poradenstva bola zameraná v prvom rade na nevyhnutné potreby žien,
čomu predchádzalo objasnenie stavu z hľadiska sociálneho, právneho,
psychologického a krízovej intervencie (bola poskytovaná telefonickou formou alebo
osobne). V mnohých prípadoch bolo ženám v rámci regiónu NSK poskytované
špecializované sociálne poradenstvo, sprevádzanie a asistencia v teréne. Právne
poradenstvo (v oblasti trestného, občianskeho a rodinného práva), poradenstvo ako
odborné vysvetlenie právneho statusu žien, právne zastupovanie pri obhajobe práv
žien, sa ukázalo ako kľúčové a pre ženy nevyhnutné. Osvedčila sa aj asistencia a
sprevádzanie žien a ich detí pri výsluchoch na polícii a inštitúciách napr. na súdoch a
ÚPSVaR. Pri terénnej práci sa osvedčil inštitút splnomocnenca, čo bolo využívané
práve v kontaktoch so súdmi a políciou v zmysle posilnenia žien.
V niektorých prípadoch, najmä po úspešnom stabilizovaní v zmysle poskytnutia krízovej
intervencie, sociálneho a právneho poradenstva, ženy z vlastného rozhodnutia využili
terapeutickú pomoc vo forme individuálnej a skupinovej terapie, zameranú na
spracovanie tráum v dôsledku násilia. Vo väčšine prípadov ženy využívali individuálnu
terapiu (psychoterapiu v systematickom prístupe a arteterapiu).
S deťmi žien, ktoré prichádzali do poradenského centra pracovala psychologička
a špeciálna pedagogička. Počas roka 2015 sa v CPAP pracovalo s 20-timi deťmi. Bola
im poskytnutá psychologická pomoc, arteterapia a muzikoterapia. V rámci
špeciálnopedagogického poradenstva boli aktivity s deťmi zamerané na rozvoj
zručností detí pri príprave na vyučovanie, a na eliminovanie porúch správania, na
nácvik zručností zameraných na zvýšenie pozornosti a zníženie hyperaktivity.
Na skvalitnenie poskytovania komplexnej podpory a ochrany pre ženy a ich deti a na
predchádzanie syndrómu vyhorenia bola poradkyniam poskytnutá skupinová
a individuálna supervízia prostredníctvom externej supervízorky.

Chránená dielňa Slniečko

Rok 2015 znamenal pre Chránenú dielňu Slniečko už tretí rok svojej existencie, ktorá
naviazala na kreatívnu dielňu, ktorá bola prevádzkovaná pre klientov Centra Slniečko
viac ako dva roky.
Práca v chránenej dielni pozostáva z kreatívnej tvorby, práca je terapeutickým
prostriedkom, ktorý (v podmienkach pomoci cieľovej skupine) slúži zamestnancom
chránenej dielne, klientom a v rámci psychohygieny aj ostatným zamestnancom
Centra Slniečko. Liečba prácou je súčasťou krízovej intervencie, pričom sa
terapeuticky využíva tvorivá činnosť. Hlavným liečebným prostriedkom je zmysluplná
činnosť, ktorá je jednak cieľom, ale aj prostriedkom. Na jednej strane sa jedná o účelné
zamestnávanie orientované na realitu života, na druhej strane sa vyzdvihuje kreatívna
činnosť. Pri tvorivej činnosti môžu mať klienti možnosť odreagovať sa, uvoľniť sa od
svojich napätí, spôsobených ich prežitými traumami. Účelom tvorivých činností v
chránenej dielni je vhodná forma využívania voľného času a zároveň je vhodným
prostriedkom pre rozvoj kreativity, jemnej motoriky, čo následne smeruje k rozvoju
citového vývinu, zlepšeniu medziľudských vzťahov. 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.
V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pomáhajú Chránenej dielni
Slniečko aj dobrovoľníčky a aktivačné pracovníčky, ktoré sa stávajú súčasťou kolektívu
a výraznou mierou prispievajú k prosperite a tvorbe hodnôt, vyplývajúcich z poslania
chránenej dielne.
Repertoár produktov chránenej dielne sa rozširuje z roka na rok, v uplynulom roku to
už bolo okolo 30 rôznych druhov výrobkov z látky. Produkty sa použijú na skrášlenie
a humanizáciu prostredia zariadení Centra Slniečko a môžu slúžiť aj ako podpora pre
klientov, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi (úžitkové výrobky - napr. posteľné
obliečky, podušky, obrusy apod.) Výrobky slúžia ako aj darčeky, predovšetkým pre
detských klientov. Veľkým zmyslom poslania chránenej dielne je prezentácia
neziskovej organizácie a jej programov medzi širokými vrstvami obyvateľstva počas
rôznych predajných a výstavných podujatí, kde sa ľudia dozvedajú o možnosti
pomoci, týkajúcej sa našej cieľovej skupiny. Prezentácia je spojená s predajom
produktov, na základe povolenia verejnej zbierky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky .

Zrealizované projekty v Chránenej dielni
V roku 2015 sa Chránená dielňa
Slniečko zúčastnila mnohých podujatí.
Za
najhlavnejšie
podujatia
stojí
spomenúť: Veľkonočné trhy N-CENTRO
Nitra, Bazár - ZŠ BENKOVA NITRA,
Výstava Gardenia 2014 Nitra, AX Nitraľudové remeslá, Benefičný koncert:
Slniečko zažiari v máji v PKO Nitra, Deň
rodiny 2015, MDD 2015, Deň otcov Malá
scéna
Bratislava,
Výstava
Agrokomplex 2015 Nitra, Radničkine
trhy
Bratislava,
INCHEBA
EXPOSlovmedica Non-handicap, NIGHT RUN
Nitra, Konferencia UKF - ,,Aj z násilia
vedie bezpečná cesta“, Benefičný
koncert Bez modrín v Divadle Andreja
Bagara, 24.Vianočný bazár
IWCB
v Bratislave, Akcia ENEL a ďalšie...
Nové techniky v Chránenej dielni
Vďaka finančnej podpore Nitrianskej
komunitnej nadácie sa zamestnankyne
chránenej
dielne
Slniečko
zdokonaľovali v novej pracovnej
činnosti, učia sa pracovať s novou
technikou šitia – patchwork, novými
zariadeniami,
príslušenstvom
a
materiálmi. Podpora umožnila nákup
potrebných látok, nového šijacieho
stroja a tiež kurz šijacej techniky
patchworku.
Projekt Opora pre dve klientky Centra
Slniečko, n.o. z Nadácie SPP
Vďaka finančnej podpore, zameranej
na rozvoj a realizáciu kreatívnych
zručností sa mohla vylepšiť ťažká
životná situácia, rozvinúť nové kreatívne
zručnosti a posilniť pozitívna vízia do
budúceho života klientok. Finančná
podpora bola použitá na zakúpenie
šijacích strojov s príslušenstvom, látky a
galantérny tovar. Z materiálov boli ušité
rôzne veci pre ich vlastnú potrebu
a radosť a taktiež pre ich rodiny.

Intervenčné centrum Slniečko

Dieťa je vnímané ako najohrozenejší člen spoločnosti, ktoré si nevie poradiť samé a
preto sa mu Centrum Slniečko snaží prostredníctvom svojich služieb zabezpečiť
ochranu a pomoc.
Kedy dieťa potrebuje ochranu? Keď je rodina v kríze, rodičia sú v rozvodovom konaní,
keď rodina rieši ťažkú sociálnu situáciu, keď je v rodine násilie,…
Kedy dieťa potrebuje pomoc? Keď nevie ako sa brániť v prípade týrania, zneužívania,
zanedbávania, šikanovania,…
Intervenčné centrum Slniečko je komplexné špecializované centrum zamerané na
ochranu detí ohrozené sy CAN a na pomoc rodinám v kríze. Poskytuje bezplatné
sociálne, psychologické a právne poradenstvo, multidisciplinárne poradenstvo,
podporné terapie, terénnu sociálnu prácu, sanáciu rodín. V roku 2015 sa pracovalo
s 38 rodinami a 56 deťmi.
Súčasťou Intervenčného centra Slniečko je zriadenie Centra prevencie a
vzdelávania EduCAN. Vytvára a ponúka preventívne programy, moduly pre deti a
mládež predškolského a školského veku formou zážitkových aktivít, prostredníctvom
ktorých je možné predchádzať a identifikovať sy CAN a šikanu na školách.
Preventistom v tejto práci s deťmi pomáha KOZMO – kozmonaut z planéty Zem, ktorý
keď sa pri svojich kozmických cestách stretne s Mimozemšťanmi so zlým správaním. On
vie ako sa má správať správny Pozemšťan a učí to aj deti na školách. V roku 2015
prešlo preventívnymi programami 2 759 žiakov zo škôl: ZŠ Krčméryho, Nitra, ZŠ
Ščasného, Nitra – Drážovce, ZŠ Rišňovce, ZŠ Na hôrke, Nitra, ZŠ Veľký Lapáš, ZŠ Kniežaťa
Pribinu, Nitra, ZŠ Novozámocká, Nitra - Dolné Krškany, ZŠ Golianovo, ZŠ Beethovenova,
Nitra, ZŠ Nábrežie mládeže, Nitra, ZŠ Jelenecká, Nitrianske Hrnčiarovce, ZŠ Cabajská,
Nitra, ZŠ Škultétyho, Nitra, ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra, ZŠ Dvory nad Žitavou, Stredná
zdravotnícka škola, Nové Zámky, Stredná odborná škola hotelových služieb a
obchodu, Nové Zámky, Spojená škola Dudince, ZŠ Hontianske Moravce, ZŠ Dvory nad
Žitavou.
EduCAN tiež ponúka interaktívne, internetové vzdelávanie v oblasti práce s detskou
obeťou pre odborníkov pedagógov, sociálnych pracovníkov, psychológov, lekárov,
príslušníkov policajného zboru, sudcov, dobrovoľníkov. V roku 2015 prešlo internetovým
vzdelávaním 665 odborníkov.

Zrealizované projekty v Intervenčnom centre
Intervenčné
centrum
Slniečko
(Intervenčné centrum pre pomoc
detským obetiam násilia- týrania,
sexuálneho
zneužívania,
zanedbávania,
rizikovým
deťom
a rizikovým
rodinám
ohrozených
násilím)
Nezisková
organizácia
Centrum
Slniečko, n.o. realizovala v období od
októbra 2014 do konca septembra
2015 projekt Intervenčné centrum
Slniečko (Intervenčné centrum pre
pomoc detským obetiam násiliatýrania,
sexuálneho
zneužívania,
zanedbávania,
rizikovým
deťom
a rizikovým
rodinám
ohrozených
násilím) v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Hlavným
cieľom
projektu
bola
realizácia
systému
ochrany
a vykonávania
opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately (SPODaSK) deťom so sy CAN,
deťom, u ktorých je podozrenie na sy
CAN, rizikovým deťom a rodinám.
V rámci
projektu
nasledovné aktivity
výsledky:

sa
realizovali
a dosiahli tieto

1/Prevádzkovanie
a aktivity
Intervenčného
centra
Slniečko.
Multidisciplinárny
prístup,
multidisciplinárna odborná diagnostika
a s ňou spojené opatrenia SPODaSKplánovaný stav 11, skutočný stav 12.
Opatrenia SPODaSK zamerané na
sanáciu
rodinného
prostredia,
programy na prispôsobenie sa novej
situácii v rodine- plánovaný stav 39,
skutočný stav 168. Individuálne plány
detí so sy CAN a CSA, rizikových rodínplánovaný stav 11, skutočný stav 12.
Realizácia preventívnych programov

v rizikových komunitách predškolských
zariadeniach, základných a stredných
školách- plánovaný stav 1 030,
skutočný stav 1 543
2/
Vzdelávanie
zamestnancov
predkladateľa za účelom zvýšenia
úrovne
vykonávaných
opatrení
SPODaSK- plánovaný stav 13, skutočný
stav 27
3/Informačná kampaň k problematike
sy CAN, CSA
„Tento projekt sa realizoval vďaka
podpore Európskeho sociálneho fondu
v rámci
Operačného
programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

Intervenčné centrum Slniečko -–
vzdelávacie, preventívne, intervenčné
centrum na pomoc detským obetiam
násilia
Dĺžka realizácie aktivít projektu: 4 roky –
48 mesiacov
Východiská pre realizáciu projektu:
Realizáciou projektu sa v spolupráci s
partnermi
budeme
podieľať
na
vytvorení účinného systému ochrany
detí.
Vychádza
z
dlhoročných
skúseností
a
zameriava
sa
na
vykonávanie priamej odbornej pomoci
deťom u ktorých je podozrenie na
syndróm CAN, tak aj na zriadenie
vzdelávacieho a preventívneho centra
“EDUCAN”.

Dôležitým
zámerom
je
vytvoriť
prepojený funkčný systém ochrany deti
pred násilím a vykonávanie odbornej
pomoci,
podpora
a rozvoj
multidisciplinárnej
spolupráce,
systematické
vzdelávanie
pre
pedagógov, sociálnych pracovníkov,
zdravotníkov policajtov, dobrovoľníkov
pracujúcich s deťmi. Nemalou úlohou
je aj realizácia komplexne na seba
nadväzujúcich
preventívnych
programov pre deti, vzdelávanie detí a
zriadenie
vzdelávacieho
a
preventívneho centra pod názvom
“EDUCAN” / Edu- vzdelávanie, CAN –
Child abuse neglect/.
Ciele a aktivity projektu:
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť
účinný systém ochrany detí. Vytvorením
špecializovaného
intervenčného
centra
sa
zabezpečí
krízová
intervencia, poradenstvo, telefonická a
emailová intervencia pre deti a
mladých ľudí, ako aj sanačné
programy pre rodiny, tvorivé dielne,
spracovanie preventívnych programov
a vzdelávanie odborníkov. Súčasťou
projektu je aj odborná analýza stavu
problematiky
týraných,
sexuálne
zneužívaných detí na Slovensku z
pohľadu
neziskových
organizácií
pracujúcich s deťmi a spracovanie
návrhu
na
systémové
zmeny.
Realizáciou mediálne informačnovzdelávacích kampaní sa približujeme
verejnosti v témach, ako identifikovať
dieťa so syndrómom CAN, ako mu
pomôcť
a
ako vychovávať
a
neubližovať).

Detská linka záchrany

Samotný názov DLZ vychádza z nášho cieľa, ktorý máme – tzn. Ochrániť dieťa pred
rôznymi negatívnymi javmi / šikanovanie, týranie, zneužívanie, zanedbávanie, rôzne
závislosti...a pod./ a snaha podporiť vzájomnú komunikáciu v prirodzenom prostredí
dieťaťa resp. mladého človeka.
Detská linka záchrany, ako anonymná a bezplatná linka, bola od augusta 2004
k dispozícii všetkým deťom a mladým ľuďom do 18 rokov z celého Slovenska.
Vyškolený tím odborníkov sa celé roky deťom venoval prostredníctvom telefonickej
krízovej intervencie každý pracovný deň od 14:00 do 20:00 hod. Od júna 2008 k nám
deti mohli telefonovať nielen z pevnej linky, respektíve z telefónnych automatov, ale
aj z mobilných telefónov.
S deťmi sme rozoberáme širokú škálu problémov a snažili sa im predostrieť možné
alternatívy riešenia ich krízovej situácie, v ktorej sa nachádzali. Viedli sme rozhovory
o ich o problémoch, tenziách, starostiach, ale naopak aj o ich radostiach.
„ Myslel som si, že frajerka užíva antikoncepciu. No povedala mi, že je tehotná. Som
z toho hotový. Neviem, či ju mám poslať na potrat. Alebo budem otcom?“
„Som závislá na pervitíne, ale neviem ako s tým prestať.“
Snažili sme sa viesť dieťa k tomu, aby viac komunikovalo s rodičmi a rozprávalo sa
o svojich problémoch s osobou, ktorej vo svojom okolí dôveruje.
S ohľadom na to, že pre komunikáciu dnes využívajú deti a mládež on-line priestor a
využívanie telefonickej poradne sa každým dňom minimalizovalo, od decembra 2015
bolo poskytovanie poradenstva prostredníctvom telefonickej linky vypnuté.
Samozrejme bolo pre nás dôležité nenechať deti a mládež bez možnosti obrátiť sa s
otázkou
o
radu,
či
pomoc.
A
tak
od
októbra
2015
sme
prostredníctvom www.bezmodrin.sk v spolupráci s organizáciou IPčko, spustili on-line
poradňu.
Bezplatná on-line poradňa funguje denne v čase od 7:00 – do 24:00.
On-line poradňa je určená deťom a mladým ľuďom, ktorí sa na konzultantov môžu
obrátiť s rôznymi problémami, či už ide o medziľudské vzťahy, vzťahy medzi vrstovníkmi,
problémy s dospievaním, školské problémy, ale i tak závažné problémy, ako je týranie,
sexuálne zneužívanie, šikanovanie či závislosti. No je tu i vtedy, keď sa dieťa, či mladý
človek, potrebuje porozprávať a nemá nikoho, kto by ho vypočul.
Konzultanti sa s volajúcimi osobne nekontaktujú, ale vedia pomoc sprostredkovať,
prípadne nasmerovať. On-line poradňa poskytuje dieťaťu priestor pre ventiláciu
problému, zorientovanie sa v ňom, získanie nadhľadu ako aj otvorenie viacerých
možností ako môže dieťa problém riešiť.
On-line poradňa je určená deťom a mladým ľuďom, no môžu ju využiť aj dospelí,
pokiaľ majú závažné podozrenie, že je v ich okolí dieťaťu – deťom ubližované a
nevedia, ako by mohli pomôcť.
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Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníkov neodradí nič, keď sa
rozhodnú pomôcť. Aj rok 2015 bol plný
ich neúnavnej a obetavej spolupráce,
či už ako „veľkých bratov a sestier“,
„priateľov rodín“ alebo firemných
dobrovoľníkov. Vďaka nim – VÚB,a.s.,
SlSp,a.s., Dell, PwC Slovensko,s.r.o.,
Orange
Slovensko,a.s.,
FOXCONN
Slovakia, spol. s.r.o. a spolu s nimi sa
nám podarilo vymaľovať zariadenia,
stierkovať izby, opraviť detské ihriská,
plot, upraviť exteriér v zariadeniach,
pomôcť
aj
materiálne
....
a v neposlednom rade poskytli aj svoje
odborné znalosti.

Ďalšie zrealizované projekty 2015
Kampaň Orange Supermobily
Od októbra 2014 do januára 2015 sa
všetky staré mobily odnesené do
predajní Orange stali supermobilmi a
pre Centrum Slniečko sa zmenili na
fantastických 18000€!

Koncert - Slniečko zažiari máji
Už po štvrtýkrát Nitrianska speváčka
Brigita Tarinová, na deň matiek
zorganizovala koncert na podporu
aktivít Centra Slniečko – “Slniečko
zažiari v máji”. Nedeľný večer patril
nielen mamičkám, ale všetkým, komu
nie je osud zraniteľnejších ľahostajný.
Počas podujatia bolo možné podporiť
aktivity Centra Slniečko aj zakúpením
výrobkov Chránenej dielne Slniečko.
Koncert sprevádzalo číslo 3. Na pódiu
vystúpilo asi 30 účinkujúcich, sálu
zaplnilo cez 300 hostí a za viac, ako
300€ sa predali výrobky chránenej
dielne.

Zapojenie MVO do tvorby národných
politík v téme sociálnoprávnej ochrany
detí
Trvanie projektu: 5/2014 – 10/2015
Situácia na Slovensku v ochrane detí
pred násilím nie je jednoduchá. Čo
bolo pred spustením projektu zjavné,
boli formálne vzťahy a formálna
komunikácia. Tak ako participujúce
inštitúcie a organizácie pre túto tému,
tak aj obete násilia sa strácali a strácajú
v problematike.
Je skvelé, že aj vďaka podpore z tohto
projektu
sa
podarilo
posunúť
spoluprácu zúčastnených a to hlavne
MVO a štátnych inštitúcií viac na
úroveň
neformálnu.
Podarilo
sa
povzbudiť sieťovanie a ukázať, aké je
zdieľanie a sieťovanie pri tak náročnej
úlohe, ako ochrana dieťaťa pred
násilím je. Vďaka podpore z projektu sa
mohli experti zapojiť do aktivít
smerujúcich k prijatiu Zákona o rodine
i Zákona o detskom komisárovi a aj
naďalej sú členmi odbornej pracovnej
skupiny, ktorá pripravuje novelizáciu
zákona 305 o SPOD. Práve aktívnosť,
podporená projektom zmenila pozíciu
zástupcov MVO pri zapájaní do činností
smerujúcich k ochrane detí zo strany
štátnych inštitúcií.
Krásny
príkladom
rovnocenného
prijatia
bola
spoločná
odborná
konferencia
4.
júna
2015
„Multidisciplinárna
spolupráca
pri
ochrane detí pred násilím“, ktorej sa
zúčastnilo riaditelia SPOD z celého
Slovenska, MVO, zástupcovia ďalších
rezortov a ktorú prišiel otvoriť minister
práce
sociálnych
vecí
a rodiny.
Odborné príspevky na konferencii boli
zaznamenané a už dnes je to viac, ako
3850
pozretí
zverejnení
na
FB
organizácie.

Medzinárodný deň detí
Rozprávkový park v Mestskom parku
v Nitre
obohatili
aj
rozprávkové
postavičky z Centra Slniečko a urobili
tak radosť všetkým deťom k ich sviatku.

Spolupráca už nie je deklarovaná, ale
reálna, čo sa odzrkadlilo aj na tom, že
aj média majú záujem o spoluprácu
a začínajú sa stotožňovať s tým, že
chrániť detí pred násilím sa dá len
spoločne.
A o možnostiach
sa
diskutovalo na neformálnom stretnutí
s novinármi 25.9.
A určite nemalý význam je spustenie
webovej stránky www.bezmodrin.sk,
ktorá bola na jeseň 2014 prvou
webovou stránkou venujúcou sa
výhradne informáciám k téme ochrany
detí pred násilím a tiež zhrnutím
kontaktov
na
pomáhajúce
organizácie. Presne o rok v októbri 2015
rozšírená o priame prepojenie na online
poradňu.
Jednoznačne je možné zhodnotiť
projekt ako úspešný a čo je hlavné,
jeho výsledky, i keď čiastkové, ako
s dlhodobým dopadom na celú
spoločnosť.

Night Run
2. októbra 2015 sa v Nitre po prvýkrát
bežal Night Run Nitra. A jedna z tratí – 5
kilometrová
patrila
Slniečku.
Organizátor
behu,
spoločnosť
Slovakmann, s.r.o. sa rozhodla, že časť
zo štartovného z tejto trate venuje na
podporu aktivít Centra Slniečko,
n.o.. Na štart sa postavilo 168 bežkýň a
bežcov
a stupne víťazov obsadili
bežkyne z tímu Centra Slniečko – 1.
miesto Táňa Šúrová, 2. miesto Beáta
Prekopová, 3. miesto Alena Kováčová.

Celý projekt sa realizuje vďaka podpore
Islandu, Lichtenštajnska a Nórska
prostredníctvom Programu aktívne
občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje
Nadácia Ekopolis v spolupráci s
Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA –
nadácia na podporu sociálnych zmien.
Mosty spolupráce
Projekt bol podporený prostredníctvom
otvoreného
grantového
programu Siločiary, ktorý

spustil Nadačný fond EPH zriadený pri
Nadácii
J&T.
Siločiary podporujú
existujúce siete, strešné platformy
a asociácie mimovládnych organizácii,
ktoré efektívnym a transparentným
spôsobom prispievajú k dosahovaniu
verejnoprospešného účelu a rozvoju
občianskej spoločnosti na Slovensku.
Cieľom projektu bolo zvyšovanie
informovanosti a zainteresovanosti
predstaviteľov samosprávy na riešení
problematiky porušovania ľudských
práv detí so sy CAN a obetí domáceho
násilia s cieľom aktivizácie samosprávy
na posilňovaní práv svojich občanov
ohrozených násilím a tiež sieťovanie
subjektov participujúcich na pomoci
obetiam násilia, pretože pre včasnú a
efektívnu pomoc dieťaťu so sy CAN
alebo dospelej obeti domáceho násilia
je nutný spoločný postup zúčastnených
strán.

byť recyklované a recyklovateľné
materiály.
Kreativite
sa
medze
nekládli...

Celoslovenská bubnovačka – aby
bolo deti lepšie počuť
19. novembra, vo Svetový deň
prevencie proti týraniu a zneužívaniu
detí, sa už druhý rok bubnovalo. V Nitre
sa do bubnovania zapojilo tento rok
viac ako 200 detí z materských,
základných škôl a prišla aj posila zo
stredných škôl.
Aj tento rok s rytmom pomáhal skvelý
Igor
Holka
s
jeho CAMPANA
BATUCADA.
Podporiť
deti
prišla
Dominika Titková ale i bubeníci Jano
Škorec,
Vladko
Kovár,
Slavomír
Kvasnovský a Karol Brnka.
Je skvelé, že sa do bubnovania zapojili
školy na celom Slovensku!

Chráňme a deti pred násilím
Národné koordinačné stredisko pre
riešenie problematiky násilia na deťoch
vyhlásilo v spolupráci s Centrom
Slniečko, n.o. súťaž pre školy materské,
základné, stredné i špeciálne v stavaní
hradu. Úlohou tímu bolo vytvoriť
trojrozmerný
model
hradu
a
odfotografovať
sa s ním držiac
jednoduchý plagát s názvom webovej
stránky www.detstvobeznasilia.gov.sk
Základným stavebným materiálom pre
hrady
mali

Benefičný koncert -„Bez modrín“
Záver roka patril tradičnému stretnutiu
partnerov Centra Slniečko, n.o., ľuďom
s veľkým srdcom. Ľuďom, ktorí sa
rozhodli vystúpiť bez nároku na honorár.

Ľuďom, ktorý si zakúpili vstupenky a
zaplnili hľadisko a samozrejme všetkým
dobrovoľníkom a partnerom, vďaka
ktorým sme opäť raz mohli prežiť
nezabudnuteľný večer.

krásne Vianoce. K darčekom od
Siemens
Slovensko sa
pridali
aj
nádherné darčeky od zamestnancov
spoločnosti Slovenské elektrárne, člen
skupiny Enel.

Práve vďaka partnerom a ich
celoročnej
podpore
je
možné
pomáhať slabším a bezbrannejším.

Torta z chleba

Mikuláš pre deti
Charitatívny projekt Angel for a Day na
Slovensku používateľa CASHBACKcity
prišiel do Nitry spolu s Mikulášom a jeho
pomocníkmi. Vďaka projektu Modré
Mesto si bohatý program užívali deti zo
zariadení Centra Slniečko spolu s deťmi
partnerov projektu.

Vianočné darčeky
Tento rok mali všetky deti v
zariadeniach Centra Slniečko, ale i deti
v rodinách mimo, s ktorými pracuje,

Spoločnosť
PENAM
Slovakia,
a.
s. upiekla najväčšiu chlebovú tortu,
ktorú darovala Krízovému centru
Slniečko spolu s ďalšou nádielkou
chleba a pečiva počas vianočných
sviatkov.

Finanční a nefinanční prispievatelia v roku 2015
Anonymní darcovia prostredníctvom
portálov: Ľudia ľuďom a Dobrá krajina
Individuálne súkromné osoby
BONUL s.r.o.
Campana Batucada
Catering Service Nitra
CTN network
DM Drogeria Market
ECAZA, s.r.o.
Firstin, spol.s r.o.
Flowy Oliver Jakubík
Foxconn Slovakia, spol. s r.o.
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
IIP, s.r.o.
Ing. Ľubomír Buday GEKO
Ing. Pavol Klinka MONKAS-NITRA
KARÁT n.f
K Finance
KÓŇASTAV stavebná firma Kreatívne
štúdio CUKRU
KSM papiernictvo Nitra
Mesto Nitra
MIBA STEELTEC, s.r.o.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
Ministerstvo vnútra SR
Nadácia Enel
Nadácia GRANVIA
Nadácia J&T
Nadácia NDS
Nadácia Pontis
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia SPP
Nadácia televízie Markíza
Nadačný fond Yasminka
Nitrianska komunitná nadácia
Nitriansky samosprávny kraj
Paula’s cakery
Profesia
Remax Eldy, s.r.o.
Renault Kestler, spol.s.r.o.
Shell
SLOVAKMAN, s.r.o.
Slovenský ochranný zväz autorský pre
práva k hudobným dielam (SOZA)
SOŠ gastronómie a cestovného ruchu
Nitra

Spoločnosť TB – tlačiareň Bardejov, spol.
s r.o.
Švec a spol.
Tarinová Brigita
TESCO
The Velux Foundations
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad vlády Slovenskej republiky
Viola Bakery
Wasabi
Websupport
Whirpool Slovakia, spol. s.r.o.
Zahradníková Andrea

Finančná správa za rok 2015
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2015
účet

Náklady

Výnosy

*501

Spotreba materiálu

91 446,00 €

*502

Spotreba energie

26 729,38 €

*511

Opravy a udržiavanie

8 636,90 €

*512

Cestovné

10 876,36 €

*513

Náklady na reprezentáciu

*518

Ostatné služby

*521

Mzdové náklady

*524

Zákonné soc.a zdrav.poistenie

1 555,66 €
162 894,07
€
362 338,23
€
124 595,11
€

*527

Zákonné sociálne náklady

16 428,75 €

*528

Ostatné sociálne náklady

12,00 €

*532

Daň z nehnuteľnosti

344,93 €

*538

Ostatné dane a poplatky

1 379,64 €

*541

Zmluvné pokuty a penále

12,00 €

*542

Ostatné pokuty a penále

8,98 €

*545

Kurzové straty

17,35 €

*549

Iné ostatné náklady

6 256,44 €

*551

27 762,41 €

*562

Odpisy DNM a DHM
Poskytnuté príspevky iným účt.
jednotkám

*591

Daň z príjmu

4,13 €

*602
*622

Tržby z predaja služieb
Aktivácia vnútroorganizačných
služieb

13 931,00 €

*644

Úroky z účtov v banke

22,91 €

*646

Prijaté dary

1 592,00 €

*649

Iné ostatné výnosy

*662

Prijaté príspevky od iných organizácii

7 390,19 €
178 565,92
€

*663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

3 190,34 €

*665

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej
dane-2%

35 458,63 €

*667

Prijaté príspevky z verejnej zbierky

*691

Dotácie

SPOLU:
Strata

100,00 €
3 350,00 €

7 427,34 €
575 768,70
€
826 697,03
€

841 398,34
€
14 701,31 €

Súvaha k 31.12.2015
účet

Aktíva

*014

Oceniteľné práva

11 550,00 €

*021

Stavby

320 197,69 €

*022

Súbory hnuteľných vecí

35 798,41 €

*023

Dopravné prostriedky

60 251,27 €

*029

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

13 342,00 €

*031

Pozemky

32 742,88 €

*074

Oprávky k oceniteľným právam

-11 550,00 €

*081

Oprávky k stavbám

-80 704,79 €

*082

Oprávky k súboru hnuteľných vecí

-33 289,98 €

*083

Oprávky k dopravným prostriedkom

-36 544,85 €

Pasíva

*089 Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

-2 779,60 €

*211

Pokladňa

4 977,75 €

*213

Ceniny

166,95 €

*221

Peniaze na BU

167 668,07 €

*249

Ostatné krátkodobé fin.výpomoci

*314

Poskytnuté prevádzkové preddavky

11 522,90 €

*311

Pohľadávky z obchodného styku

89,00 €

*315

Ostatné pohľadávky

395 727,10 €

*321

Záväzky z obchodného styku

4 154,16 €

*323

Krátkodobé rezervy

9 639,90 €

*331

Záväzky voči zamestnancom

5 956,90 €

*335

Pohľadávky voči zamestnancom

102,61 €

*346

Dotácie z OZ a ŠR

93 094,23 €

*379

Iné záväzky

*381

Náklady budúcich období

*384

Výnosy budúcich období

*385

Príjmy budúcich období

3 000,00 €

133,40 €
190,00 €
930 263,55 €
4 476,52 €

*411

Základná imanie

112 100,02 €

*428

Nerozdelený zisk, strata min.rokov
Hospodársky výsledok v schvaľovacom
konaní -strata

-63 518,46 €

*431

SPOLU:

-14 701,31 €

987 028,16 €

987 028,16 €

Príjmy
Úrad vlády SR

146 820,84 €

18,06%

ÚPSVaR NR

119 419,78 €

14,69%

Inštitút pre výskum práca a rodiny

101 469,75 €

12,48%

Nitriansky samosprávny kraj

91 814,78 €

11,30%

MPSVaR
Príjmy z podielu zaplatenej dane
FO a PO (2%)

65 156,41 €

8,02%

35 458,63 €

4,36%

Nadácia pre deti Slovenska

25 587,14 €

3,15%

Ministerstvo vnútra SR

25 000,00 €

3,08%

Tržby z predaja služieb

3 350,00 €

0,41%

Mesto Nitra

500,00 €

0,07%

Príspevky od FO

12 172,53 €

1,50%

The Velux Foundation

153 597,87 €

18,90%

Nitrianska komunitná nadácia

2 100,00 €

0,26%

Nadácia J&T

8 000,00 €

0,98%

Mondelez Europe Services GmbH

4 405,13 €

0,54%

ostatní

10 462,92 €

1,29%

Ostatné príjmy ( kred.úroky)

22,91 €

0,00%

Verejná zbierka

7 427,34 €

0,91%

Príspevky od PO:

spolu

0,54%
0,26%

0,98%

Úrad vlády SR

1,29%

ÚPSVaR NR

0,91%

1,50%
0,07%

812 766,03 €

Inštitút pre výskum práca a
rodiny
Nitriansky samosprávny kraj

18,06%

MPSVaR

18,90%

Príjmy z podielu zaplatenej
dane FO a PO (2%)
Nadácia pre deti Slovenska
0,41%

14,69%

3,08%

Ministerstvo vnútra SR
Tržby z predaja služieb

3,15%
4,36%

Mesto Nitra
12,48%

8,02%

Príspevky od FO
Velux

11,30%

Nitrianska kominitná nadácia
Nadácia J&T

Graf 9: Príjmy rok 2015

Výdavky
Réžijné výdavky (prevádzková
spotreba materiálu, spotreba
energie, opravy a udržiavanie,
služby,

233 101,92 €

28,68%

rekonštrukcia nehnuteľnosti

31 448,92 €

3,87%

zakúpenie AUS
Celkové mzdové výdavky
(mzdové náklady + zákonné soc.a
zdrav.poisť.)

24 773,00 €

3,05%

503 374,09 €

61,93%

Ostatné výdavky( cestovné,
reprezantačné,ostatné poplatky,

20 068,10 €

2,47%

spolu

812 766,03 €

2,47%

Réžijné výdavky
rekonštrukcia
nehnuteľnosti

28,68%

zakúpenie AUS

61,93%

3,87%
3,05%

Graf 10: Výdavky rok 2015

Celkové mzdové
výdavky
Ostatné výdavky

Výrok nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke

Reg. KÚ v Nitre 14.1.2000 pod číslom : OVVS/NO-1/2000
Kontakt : Bottova 32/A, 949 01 Nitra , 037/6522220

www.centrumslniecko.sk
www.bezmodrin.sk
www.kozmove-dobrodruzstva.sk
www.facebook.com/centrum.slniecko.nitra

Vďaka vám robíme svet detí lepším!

