VÁŢENÍ PRIATELIA,

práve sa Vám dostala do rúk jedenásta výročná správa neziskovej organizácie
Centrum Slniečko, n.o. 11 rokov práce v náročných podmienkach sociálneho
systému
zameraných predovšetkým na pomoc týraným, zneuţívaným ,
zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia. Jedenástka je magickým
číslom a my máme za sebou veľmi ťaţké obdobie, hlavne čo sa týkalo nedostatku
finančných prostriedkov na prevádzkovanie jednotlivých projektov a programov.
V predchádzajúcich rokoch sa nám postupne podarilo vybudovať systém pomoci
týraným, zneuţívaným a zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia
v Nitrianskom kraji. Začína Detskou linkou záchrany a Nízkoprahovým centrom pre
deti a rodinu, ktoré pôsobia predovšetkým edukačne a preventívne , pokračuje
poradenským centrom
cez moţnosť zabezpečiť okamţitú pomoc a krízovú
intervenciu týraným, zneuţívaným deťom a obetiam domáceho násilia
aj
s ubytovaním v krízovom stredisku a pokiaľ klient potrebuje dlhodobejšiu pomoc aby
sa dokázal osamostatniť je tu útulok, kde mu môţe byť poskytnutá pomoc aţ do
vyriešenia jeho nepriaznivej sociálnej situácie, akou násilie v rodine určite je.
V priebehu roka 2010 sme stáli pred váţnou dilemou a to, či dokáţeme zabezpečiť
financovanie tohto komplexného programu zameraného na prevenciu ale aj
konkrétnu pomoc obetiam domáceho násilia .
Často ide o pomoc deťom, ktoré nechápu, prečo im niekto ubliţuje , prečo nemajú
láskavého otca a mamu , ktorí by ho sprevádzali na často kľukatej ceste ţivotom
s láskou a porozumením . Láska dokáţe naozaj veľa . Veľa matiek a otcov by dalo aj
„ modré z neba“ len aby sa ich choré dieťa usmievalo a bolo zdravé, aby videli ako
sa hrá, spieva si , ako prosperuje v škole aby sa s ním mohli smiať , vymýšľať
a radovať.... Mnohí rodičia nemajú to šťastie ...... a ani mnohé deti .....
Preto ma najviac bolí , keď sa stretávam s deťmi , ktoré sa narodili zdravé , hravé
a veselé a napriek tomu majú v očiach neskutočný smútok, bolesť a trápenie alebo
naopak sú nahnevané a agresívne . Všetko sú to však deti , ktoré túţia po objatí,
úsmeve, pochvale ale predovšetkým láske.
Deti, ktoré , si od svojich „ rodičov „ zaţili násilie, týranie všetkého moţného druhu ,
odmietanie, veľmi zlé zaobchádzanie ich aj napriek všetkému ľúbia. Pre mnohých
často nepochopiteľné .....

Stretávam sa aj názormi, „že si za to obete násilia môžu sami, nech si teda pomôžu
sami, že deti sú bité a týrané, lebo neposlúchajú , kričia, nadávajú....... že si
nezaslúžia, aby sme im pomáhali. „
A tu je veľmi dôleţitá úloha v oblasti
prevencie ako aj v oblasti odbúravania mýtov.
Ţiadne dieťa, ţiadny človek si nezaslúţi aby mu bolo ubliţované , aby sa k nemu
správali ako k menejcennému , aby násilie, týranie, bitie či sexuálne zneuţívanie
bolo širokou spoločnosťou akceptované.
O to viac ma teší, ţe sa našlo aj v priebehu roka 2010 pochopenie u mnohých ľudí ,
zamestnancov, dobrovoľníkov , štátnych , samosprávnych, neštátnych organizácií a
firiem, ktorí nám pomohli, aby po vytočení bezplatného čísla detskej linky záchrany
či krízového strediska mohli deti počuť :

„ Ako Ti môţem pomôcť ? „

Mgr. Mariana Kováčová
riaditeľka

POSLANIE

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

NAŠE CIELE

Poskytovať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
sociálnych sluţieb a poradenstva týraným, zneuţívaným 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 ţenách ,
rodinných príslušníkoch
Podieľať sa na príprave návrhov zameraných na účinnejšiu ochranu detí vo
všeobecnosti a detí u ktorých je podozrenie, ţe boli týrané, zneuţívané,
zanedbávané
Vytvárať a prevádzkovať zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately , sociálnych sluţieb a poradenských centier
so zreteľom na pomoc týraným, zneuţívaným, zanedbávaným deťom
a obetiam domáceho násilia

KTO STOJÍ ZA NEZISKOVOU ORGANIZÁCIOU CENTRUM SLNIEČKO, N.O. ?
SPRÁVNA RADA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
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Mgr. Ľubica Ľachká – predsedníčka revíznej komisie
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Mgr. Zuzana Jurčíková – psychologička
Mgr. Margita Kovalčíková – vedúca krízového strediska
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Mgr. Karin Kupcová – sociálna pracovníčka
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Mária Horváthová, Mgr. Lenka Hrušková, Denisa Jančíková, Mgr. Silvia Királová,
Mgr. Erika Konkušová, Mgr. Renáta Kováčová, Mgr. Eva Kubíková,
Mgr. Mária Marcinová, Mgr. Jana Mäsiarová, Radka Pastvová, Dagmar Pavlová,
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AKTIVITY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE CENTRUM SLNIEČKO, N.O.
V ROKU 2010

I.

Krízové stredisko Centrum Slniečko

II.

Útulok : Bezpečný dom

III.

Centrum poradenstva advokácie a prevencie

IV.

Detská linka záchrany

V.

Projekt Mosty

VI.

Projekt Pilier

VII.

Intervenčné centrum pre deti a rodiny

VII.A

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodiny

VIII.

Dobrovoľníctvo

IX.

19. November – Svetový deň prevencie týrania detí

IX.A Benefičný koncert – Nádej deťom
X.

Ohrozený druh

XI.

Verejné zbierky a fundraisingové aktivity

I.

KRÍZOVÉ STREDISKO CENTRUM SLNIEČKO

Centrum Slniečko n.o. prevádzkuje krízové stredisko pre týrané, zneuţívané
a zanedbávané deti a deti v krízových ţivotných 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.
Krízové stredisko utvára podmienky aj na záujmovú činnosť pre svojich klientov .
V zmysle zákona 305/2005 Z.z. poskytuje pre svojich klientov ubytovanie, stravovanie,
obsluţné činnosti a zaopatrenie.

KRÍZOVÉ STREDISKO PRE DETI SO SY CAN
Krízové stredisko pre týrané, zneuţívané a zanedbávané deti vykonávalo v roku 2010
opatrenia sociálnoprávnej ochrany pre 10 detí vo veku od 3 do 18 rokov. Deti boli
v KS umiestnené na základe rozhodnutia súdu o predbeţnom alebo výchovnom
opatrení. Z celkového počtu detí bolo osem dievčat a dvaja chlapci.
Cieľom KS je, aby deti mohli vyrastať v rodine, čo sa do značnej miery aj v minulom
roku podarilo (Graf č. 1). V roku 2010 bola na základe rozhodnutia súdu ukončená
starostlivosť siedmym deťom. Do pôvodnej rodiny sa vrátili 2 deti čo predstavuje 29%
prepustených detí, do pestúnskej starostlivosti boli zverené 3 deti , čiţe 43 % a , jedno
dieťa t.j. 14 % bolo zverené do náhradnej osobnej starostlivosti a 1 dieťa čo
predstavuje 14 % malo nariadenú ústavnú výchovu v detskom domove.
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Graf č. 1 Spôsob ukončenia starostlivosti v krízovom stredisku pre deti so sy CAN

KRÍZOVÉ STREDISKO PRE OBETE DOMÁCEHO NÁSILIA, MATKY S DEŤMI
Krízové stredisko pre obete domáceho násilia, matky s deťmi, poskytlo v roku 2010
starostlivosť 11 matkám a 23 deťom. Klienti boli prijatí do krízového strediska na
podnet inej inštitúcie, na podnet klientky samotnej alebo prostredníctvom rodinných
príslušníkov.
Po poskytnutí krízovej intervencie a iných opatrení sociálno-právnej ochrany
krízovým strediskom 82% klientok si vybralo ţivot bez násilníka, z toho 28% sa úplne
osamostatnilo, 36% bolo schopných pokračovať v procese osamostatnenia
prostredníctvom ďalšej
pomoci nevyhnutnej pri odstraňovaní sekundárnych
dôsledkov fyzického, psychického, ekonomického násilia a sociálnej izolácie. 18%
klientok bolo schopných osamostatniť sa od násilníka za pomoci príbuzných.
V dvoch prípadoch sa klientka vrátila späť k násilníkovi.
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Graf č. 2 Spôsob ukončenia prípadu v krízovom stredisku pre obete domáceho násilia

AJ S TAKÝMITO PRÍBEHMI SA U NÁS STRETNETE.

Príbeh malej Márie
Do krízového centra priviedli sociálne pracovníčky malé, veľmi chudučké dievčatko
Máriu. Mala veľmi smutné , bojazlivé oči, zo všetkého mala veľký strach, , všetko
odmietala a k všetkému sa stavala veľmi negativisticky.
Samotná uţ nevedela zvládnuť ťaţkú situáciu doma , kde musela variť svojím 3
maličkým súrodencom, ţobrať denne po dedinke, kde bývala a kde ju uţ kaţdý
poznal. Mnohí sa zľutovali,....... zľutovanie však nemali rodičia. Kaţdodenné bitky,
nadávky, vykrúcanie rúk, ťahanie za vlasy ........ ţiadny kútik, kde by sa mohla
vyplakať .
Jedna izba spojená s kuchyňou, 2 postele, kde spali šiesti., hlinená podlaha ţiadny
priestor na prípravu do školy , absencie v škole z dôvodu starostlivosti o malé detí,

ţiadni kamaráti.

Opakovanie 1.ročníka z dôvodu absencií a nedostatočných

znalostí.
Ešte ţe mala dobrú pani učiteľku , ktorá keď videla, ţe nemá ţiadnu desiatu, vţdy jej
niečo doniesla. Spočiatku sa bála aj jej ale bola to práve ona, komu sa zdôverila,
aké ťaţké to má doma, ako často dostáva bitku , ako často nemá čo jesť a ţe aj
nedávnu zlomeninu ruky si neurobila sama, ale „ mama“.
V prvých dňoch v krízovom centre malá Mária všetko a všetkých odmietala, kaţdú
hračku odhodila , bolo jej veľmi ťaţko a chcela sa vrátiť domov za svojimi
súrodencami. V noci sa budievala a kričala zo spánku.
Stále sa obviňovala, nič ju nebavilo , počas dňa pri ničom dlhšie nevydrţala jediné
pozitívne v prvých dňoch bolo, ţe dokázala jesť. Malá Mária o sebe rozmýšľala veľmi
negatívne, všetko, akúkoľvek malú zmenu prijímala veľmi negatívne, aj na pochvalu
reagovala s nedôverou a neprijatím. Doma ju nikdy nikto za nič nepochválil......
Napísala mame , ţe sa chce vrátiť, ţe ju má rada nech pre ňu príde.... Neprišiel
ţiadny list, ţiadna návšteva....... aţ po pol roku , deň pred súdnym pojednávaním.
Trvalo dlhý rok aby sa Mária aspoň čiastočne zotavila , aby dokázala prijať seba
a skutočnosť, ţe domov sa vrátiť nemôţe ako aj to ,ţe ona nie je vinná.
Z malého ustráchaného dievčatka krásna sebavedomá slečna... alebo po dvoch
rokoch.
V nanovo zariadenej detskej izbe si pripravuje domáce úlohy 12 ročná Mária ,. Pred
sebou má šálku čaju, práve si pripravuje úlohu z matematiky a volá : „ Mami, poď
mi s tým pomôcť , prosím ....„. Mária dosahuje veľmi dobré výsledky v škole , je
spokojná, sebavedomá a má úţasných náhradných rodičov , ktorí prekonali všetky
úskalia a útrapy a dokázali malú Máriu prijať so všetkými jej trápeniami . Ona sa im
za to denne odvďačuje svojím úsmevom , spokojnosťou a láskou. Aj keď to pre nich
nebolo a nie je často ľahké , sú to obdivuhodní ľudia , ktorí dokázali zmeniť svojou
láskou

ustráchané , negativistické a zranené

s mnoţstvom záujmov a láskou v srdci.

dieťa na sebavedomú

slečnu

Príbeh malej Sandry
V neskorých popoludňajších hodinách sa pred bránou krízového centra zjavilo 13 ročné
dievča menom Sandra. Prvé momenty stále opakovala, ţe sa nemôţe a nechce vrátiť, lebo
otec jej ubliţuje.
Sandra bola veľmi inteligentné dieťa , navštevovala 5. ročník na gymnáziu, vzdialeného od
krízového centra takmer 80 km. Malá Sandra volala najskôr na detskú linku záchrany a keď uţ
nevedela situáciu zvládnuť, utiekla z domu...
Sandra ţila po smrti matky, ktorá zomrela na rakovinu so svojím otcom a nevlastnou sestrou v
staršom,

ešte nie úplne dokončenom rodinnom dome. Otec , ktorý podnikal doma, ju

neustále kontroloval / aj jej sestru/ nikam nesmela chodiť, zatváral ju doma, limitoval jej
príchody a odchody, dokonca i z obchodu musela prísť do 10 minút, ak to nestihla,
nasledovala bitka, výčitky, poniţovanie, zatváranie v jej izbe, kde

otec zamuroval okná.

V dome nebola hotová kúpeľňa , umývať sa mohla len v umelohmotnom lavóre , v otvorenej
miestnosti, kde často prechádzal otec. Malej dospievajúcej Sandre boli pohľady a dotyk
otca na intímnych miestach nepríjemné . Povedala mu to , jej slová nebral váţne....... bolo to
vraj z lásky .....
Ak prišla nejaká návšteva, nesmela otvárať, otec vytváral v okolí ilúziu, ţe v dome sa nebýva.
21 ročná nevlastná sestra túto situáciu nevedela riešiť inak , ako odchodom k tete, ktorá
bývala v zahraničí. Nechala tam však svoju sestru, denne s ňou telefonovala, zisťovala, ako
by mohla legálne Sandra odísť a aby jej niekto pomohol. Poradila jej , ţe v krízovom centre
jej môţu pomôcť. Preto sa Sandra rozhodla odísť a prišla sama do krízového centra.
Počas pobytu v krízovom centre sa do jeho programu zapojila i sestra Sandry a bola s ňou aţ
do ukončenia prípadu súdnou cestou. Sandra sa lepšie a rýchlejšie zadaptovala, nabrala
sebadôveru, prestal a sa obviňovať, dosahovala veľmi dobré výsledky v škole, začala
navštevovať záujmové krúţky a našla si veľa priateľov. Mohla sa plnohodnotne rozvíjať
v bezpečí , bez strachu.
Po pár rokoch
Sandra je zdravá, spokojná mladá ţena, navštevuje vysokú školu, ţije u tety v zahraničí aj so
svojou sestrou. Začala nový ţivot s podporou najbliţších a je im za to vďačná...

II.ÚTULOK: „BEZPEČNÝ DOM“

Projekt Útulok : „Bezpečný dom“ vznikol na základe praktických skúseností
z poskytovania krízovej intervencie obetiam domáceho násilia . Pomerne často sa
obete domáceho násilia rozhodli vrátiť k násilníkovi predovšetkým z dôvodu
ekonomickej závislosti na násilníkovi . Obeť často prichádza o prácu, z dôvodu ţe
musí doslova ujsť od násilníka , často všetky finančné prostriedky má k dispozícii
násilník a on s nimi „ hospodári“ a obeť ekonomicky vydeľuje, prípadne jej nedáva
ţiadne finančné prostriedky. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli zriadiť útulok, hlavne
pre matky s deťmi, ktoré si nevedia alebo nemôţu nájsť ubytovanie alebo prácu
z dôvodu, ţe sa starajú o maloleté dieťa alebo súdne konania o zverení detí
a o určení výţivného trvalú príliš dlho.
Celkový počet klientov Útulku za rok 2010, ktorým boli poskytnuté sociálne sluţby
v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. bol 12. Z toho tri ţeny – matky s deťmi a deväť detí
vo veku v rozpätí od 2,5 roka do 17 rokov, päť dievčat a štyria chlapci.
Klientom Bezpečného domu sa
poskytuje sociálne poradenstvo,
právne
poradenstvo a psychoterapia. Dvom klientkam, ktoré boli v zariadení dlhodobo a
ktoré sa uţ osamostatnili sa počas pobytu poskytlo celkom 142 poradenských
rozhovorov (sociálnych, právnych a terapeutických) a 118 osobných intervencií.
V prípade potreby sa klientkam a deťom viac krát poskytlo ošatenie a obuv, ktoré sa
podarilo získať od sponzorov, známych a často a od zamestnancov. V prípade
potreby a núdze sa poskytuje klientom aj potravinová pomoc . Počas pobytu sa
klientky a deti mali moţnosť zúčastniť rôznych kultúrnych podujatí (kino, divadlo,
kúpalisko, ozdravovacie tábory, sviatočné posedenia a koncerty), ktoré im
bezplatne sprostredkovali pracovníci zariadenia a sponzori. S útulkom spolupracovali
aj dobrovoľníci, ktorí svoj voľný čas venovali predovšetkým deťom .
Obete domáceho násilia bez pomoci zostávajú osamotené a často ich ţivotné
príbehy končia tragicky.

KAZUISTIKA
Klientka:

ţena, 36 – ročná

aktuálne:

zaradená do programu Útulok “ Bezpečný dom“

- sociálna diagnóza:

obeť domáceho násilia

Osobná anamnéza klientky
Klientka sa narodila ako druhé dieťa v poradí. Do desiatich rokov ju spolu so sestrami
vychovávala matka, ktorá výchovu nezvládala. Klientka toto obdobie označila ako
smutné a neradostné. Matka neustále striedala partnerov, domov sa vracala
neskoro v noci v podnapitom stave, kedy deti bila a nadávala im. Často ich
nechávala zatvorené v byte aj dva dni, vtedy nemohli ísť ani do školy. Deti boli
väčšinou hladné a chodili špinavé. Na základe týchto skutočností podalo sociálne
oddelenie podnet na umiestnenie detí do domova. Keď mala klientka 10 rokov sestry
rozdelili a kaţdú umiestnili do iného zariadenia.
Klientka v detskom domove preţívala traumu jednak z toho, ţe bola odlúčená od
svojich sestier a aj preto, ţe v škole bola od samého začiatku stigmatizovaná
spoluţiakmi ako „špinavá domováčka.“ V škole nemala ţiadne kamarátky a aj v
detskom domove sa cítila osamelo. Ako stresujúce vnímala to, ţe mala číslom 33
označené všetky veci. Jediný človek, ktorý si našiel pre ňu aspoň niekedy čas bol
riaditeľ domova, ktorého klientka vnímala ako dobrého uja. O jej vnútorných
pocitoch však v skutočnosti nevedel nikto. Program v domove bol prísne
nareţimovaný, spočíval v samých príkazoch a trestoch za porušenie pravidiel. Z
domova sa niekoľko krát pokúšala utiecť, no vţdy ju policajti našli a priviedli naspäť.
O skutočnom ţivote za bránou zariadenia nevedela vôbec nič. Keď mala 18 rokov
prvý krát nadviazala známosť s chlapcom o ktorom si myslela, ţe ju má rád. Krátko
na to zostala tehotná a odišla bývať k nemu. Mala s ním dve deti. Čoskoro zistila jeho
skutočnú povahu. Priateľ bol agresívny narkoman, klientku bil a zneuţíval ju na
ekonomickú kriminalitu ako bieleho koňa. Klientka nevládala ďalej znášať neustále
fyzické útoky a poniţovanie zo strany druha a preto od neho odišla. Ocitla sa na ulici
a rok ţila ako bezdomovkyňa. Keďţe nemohla deťom zabezpečiť bývanie, deti zverili
do výchovy otcovi. V skutočnosti sa o nich starala druhova matka. Klientka spočiatku
prispievala deťom na výţivu, no rodina druha neskôr zamedzila všetky kontakty s jej
deťmi. Starší syn mal vtedy 4 roky a mladšia dcéra 2 roky. Odvtedy ich uţ klientka
viac nevidela. V tomto období sa zoznámila s terajším manţelom s ktorým mala dve
deti. Klientka ho oboznámila so svojou minulosťou, nezamlčala ţiadnu skutočnosť.

Zdalo sa, ţe mal pre ňu pochopenie. Keď mala staršia dcéra 9 mesiacov, klientka
bola odsúdená na tri roky nepodmienečne. Počas výkonu trestu ju manţel riadne
navštevoval. O ich dcéru sa starala manţelova matka. Za dobré správanie bola
predčasne prepustená na slobodu. Svoj vzťah ešte nejaké obdobie označovala ako
harmonický. Vtedy sa jej narodila najmladšia dcéra. Problémy vo vzťahu nastali
neskôr. Manţel sa nevedel vyrovnať s tým, ţe bola odsúdená a vo zvýšenej miere
začal poţívať alkohol. V podnapitom stave klientku hrubo uráţal a surovo ju bil.
Fyzické násilie páchal aj na staršej dcére. Všetky tieto okolnosti – výčitky za svoj
predchádzajúci ţivot, prerušenie kontaktu s jej prvými deťmi, väzenie, manţelove
násilie a alkoholizmus sa podpísali pod to, ţe uţ svoju situáciu nevedela ďalej
zvládať. Klientka sa dva krát bezúspešne pokúsila o samovraţdu. Pri treťom pokuse jej
k dokonaniu zamedzil náhodný okoloidúci, následne na to skončila na psychiatrii.
Klientka bola 2 mesiace hospitalizovaná v psychiatrickej liečebni. Počas liečby našla
riešenie svojej zloţitej ţivotnej situácie. Vzhľadom na traumy ktoré klientka za
posledné obdobie preţila a nepriaznivý zdravotný stav nebolo mysliteľné jednak z jej
strany a ani z odporučenia lekárky, aby sa do prostredia v ktorom doposiaľ ţila, ešte
niekedy vrátila. S pomocou zamestnancov ČK sa klientka nakontaktovala na Krízové
stredisko Centrum Slniečko. Klientke a jej deťom bola poskytnutá krízová intervencia
zameraná na zmiernenie traumy a stabilizovanie psychického stavu klientky a jej
detí. Počas krízovej intervencie sa na klientku nakontaktovali kurátorky od ktorých sa
dozvedela ţe jej dcéra z prvého vzťahu bola hospitalizovaná na traumatologickom
oddelení fakultnej nemocnice v dôsledku otrasu mozgu, ktorý jej spôsobil vlastný
otec. Pred umiestnením maloletej do detského domova si pracovníčky sociálneho
oddelenia príslušného UPSVAru chceli overiť skutočnosť, či je klientka schopná
vychovávať dcéru a či má o ňu záujem, nakoľko sa do pôvodného prostredia uţ
nemohla vrátiť. V spolupráci so
pracovníčkami UPSVAR a pracovníčkami KS
Centrum Slniečko sa podarilo po dvanástich rokoch zrealizovať stretnutie klientky s jej
najstaršou dcérou. Dcéra je v súčasnosti zverená do výchovy matke a spoločne aj s
nevlastnými sestrami sú klientkami „Bezpečného domu.“ Počas pobytu v uvedenom
stredisku sa nám podarilo zabezpečiť kontakt aj s klientkiným prvorodeným synom.
Syn matku pravidelne navštevuje a udrţiava tak naďalej kontakt aj so svojou sestrou.
Ţije pri svojej tete a tento rok dovŕši plnoletosť.

Sociálna diagnóza
Klientka bola umiestnená v Krízovom stredisku Centrum Slniečko z dôvodu
psychického a fyzického násilia, ktoré jej a deťom spôsoboval manţel. Násilie od roku
2006 malo stupňujúcu a opakujúcu sa intenzitu. Dotazníkovým šetrením sa u klientky
identifikoval vysoký stupeň násilia a jeho nebezpečnosť pre klientku a jej dve

maloleté deti. Klientke spolu s deťmi sme v KS začali poskytovať krízovú intervenciu,
v prvom rade zameranú na stabilizovanie jej psychického stavu a tak isto aj stavu jej
maloletých detí.
Po ukončení krízovej intervencie bola klientka umiestnená spolu s jej tromi deťmi
v útulku „Bezpečný dom“. V tomto zariadení sociálnych sluţieb jej bola poskytnutá
pomoc pri zvládaní jej ťaţivej situácie s cieľom prekonať tento nepriaznivý stav,
pomoc pri riešení sociálno-právnych náleţitostí a zároveň pomôcť klientke a jej
deťom úspešne zabezpečiť štart do normálneho ţivota.

ODBORNÁ INTERVENCIA V ÚTULKU „BEZPEČNÝ DOM“
Stanovenie cieľov práce s klientkou
Na základe analyzovania sociálnej situácie klientky sme po konzultácii zostavili
spoločne s klientkou poradenský plán z hľadiska krátkodobých a dlhodobých cieľov.
Zvaţovali sme jednak prioritu riešení a jednak moţnosti zrealizovania zámerov na
dosiahnutie zmeny v klientkinej ťaţivej sociálnej situácii.
Krátkodobý osobnostný plán klientky zostavený v KS
Stabilizovanie psychického stavu klientky
Stabilizovanie psychického stavu klientkiných maloletých detí
Pomoc pri vybavovaní sociálno-právnych záleţitostí: predbeţné opatrenie
o zverenie detí do výchovy, rozvod, záleţitosti ohľadom umiestnenia detí do
školy, škôlky, ţiadosť o dávky v hmotnej núdzi
Pomoc pri nakontaktovaní sa na dve staršie deti, ktoré sa narodili klientke
z prvého vzťahu
Pravidelné prehodnocovanie situácie so stratégiou do budúcnosti
Dlhodobý osobný plán klientky stanovený v zariadení Útulok „Bezpečný dom“
Zdravotný stav: Klientka si uvedomuje zodpovednosť za svoje zdravie a dala si
cieľ, ţe bude pravidelne podstupovať lekársku starostlivosť. Chce si dať doplniť
chrup o ktorý prišla vplyvom hrubého zásahu manţela. Tak isto začala riešiť
bolesť chrbtice a v súčasnosti podstúpila rehabilitačnú liečbu.
Psychický stav: Klientka chce zlepšiť svoju psychiku, zbaviť sa strachu a fóbie.
Chce sa viac tešiť zo ţivota a hľadať jeho pozitívne stránky. Má záujem aj o
zlepšenie psychiky svojich detí, chce viac participovať na riešení ich
problémov a vylepšiť vzťahy s nimi.

Má snahu znormalizovať svoje sebavedomie, byť asertívnejšia a naučiť sa
komunikovať.
Chce spoznať seba, uvedomiť si svoje silné a slabé stránky a pracovať na
sebazdokonaľovaní. Chce sa naučiť mať sa rada a prestať sa obviňovať za to,
čo sa udialo v minulosti.
Sociálna situácia: Prioritou je nájsť si primerane platené zamestnanie. Vyriešiť
bývanie /sociálny byt, prípadne byt do podnájmu/. Doriešiť
všetky
sociálnoprávne záleţitosti ohľadom detí a rozvodu.Splatiť dlhy, alebo nájsť
spoločnú dohodu o splácaní pôţičiek.Obnoviť vzťahy so sestrami a s matkou.
Intervencie v inštitúciách
Počas pobytu v Útulku „Bezpečný dom“ sme s klientkou doteraz zrealizovali 52
Intervencie sa uskutočnili v spolupráci s rôznymi inštitúciami /ZŠ, MŠ, Okresný súd,
Okresná prokuratúra, polícia, mestský úrad, miestny úrad, ÚPSVaR, zamestnávateľské
firmy, detský lekár, nemocnica, súdny exekútor/
Záznamy z konzultácií v Útulku „Bezpečný dom“
Počas pobytu v útulku bolo s klientkou uskutočnených celkom 87 konzultácií so
zameraním na riešenie klientkinej situácie, zlepšenie psychického stavu a vzťahu
s deťmi. Konzultácie s klientkou a deťmi sa robili formou poradenských rozhovorov,
podporných-terapeutických rozhovorov, systemického, informačného a právneho
poradenstva, skupinovej komunity.
Záver, zhodnotenie prípadu, súčasnosť:
Na základe poradenského plánu, ktorý sme vypracovali z hľadiska krátkodobých
a dlhodobých osobných cieľov
sa nám v prípade klientky
podarilo vyriešiť
nasledovné:
Psychický stav klientky bol stabilizovaný na základe medikamentóznej liečby
a s pomocou poradenských a terapeutických rozhovorov odborníkov /sociálni
pracovníci, psychológ, psychoterapeut/. Počas poradenských a terapeutických
hovorov klientka postupne nadobudla duševnú rovnováhu a odborníci, ktorí s ňou
pracovali získali u nej dôveru. Klientka od začiatku aktívne spolupracovala pri riešení
svojich problémov, bola bezproblémová, nekonfliktná, zodpovedne si plnila
vytýčené ciele. V útulku sa klientka cíti bezpečne a získala pocit, ţe svoje vlastné
problémy si dokáţe riešiť. Jej psychický stav sa čiastočne zhoršoval najmä pri
zdĺhavom riešení jej situácie v inštitúciách. Vtedy bola tenzná, strácala dôveru, ţe sa
veci vyriešia. S podporou zamestnancov zariadenia sa jej podarilo zvládnuť aj túto
psychickú záťaţ.

Maloleté deti po príchode do zariadenia sa javili ako utiahnuté, plačlivé, mladšia
dcéra sa často pomočovala, stránila sa kontaktu s deťmi a zamestnancami
zariadenia. Počas intervencie sa stav detí výrazne zlepšil, deti sú v súčasnosti hravé,
komunikujú, sú veselé. Obidve dcéry si po odchode z domu výrazne zlepšili
prospech, ročník skončili obidve s vyznamenaním. Tak isto vzťah matky a detí
zaznamenal zlepšenie. Matka častejšie prejavuje city voči svojim deťom, vo voľnom
čase sa im venuje, často sa s nimi rozpráva.
Zdravotný stav: V súčasnosti sa klientka zúčastňuje rehabilitácie z dôvodu bolesti
chrbtice a medikamentózne jej liečia problémy s ľadvinami.
Sociálna situácia: Počas pobytu sme s klientkou realizovali nasledovné úkony:
1/ Spolu s klientkou sme napísali a podali návrh na predbeţné opatrenie o zverenie
maloletých detí do výchovy matky. V súčasnosti má klientka deti zverené do
výchovy, má potvrdenú právoplatnosť a vykonateľnosť súdneho rozhodnutia a na
základe toho vybavené dávky na podporu v hmotnej núdzi na obidve deti.
2/ Okresný súd rozhodol o tom, ţe maloleté deti budú predbeţným opatrením aţ do
rozvodu zverené do výchovy matke. Otcovi maloletých detí súd nariadil platiť
výţivné v minimálnej výške. Otec výţivné deťom neplatí, na základe čoho sme
podali návrh na vymáhanie výţivného u súdnej exekútorky a návrh na náhradné
výţivné od štátu. V súčasnosti klientka poberá náhradné výţivné od štátu.
3/ Na maloleté dieťa, ktoré mala klientka s manţelom, výţivné jej biologický otec
neplatí, je nezastihnuteľný, nakoľko nemá trvalé bydlisko. S klientkou bol spísaný
návrh na rozvod, ktorý bol následne podaný na príslušnom okresnom súde. Nakoľko
do pol roka klientka nedostala zo súdu ţiadne vyrozumenie ohľadom rozvodového
konania, s klientkou sme spísali ţiadosť o urýchlenie rozvodového konania. Po
niekoľkých intervenciách na OS klientka dostala termín rozvodového konania
a v súčasnosti je rozvedená.
4/ Spoločne s klientkou sa nám podarilo nakontaktovať na firmu, kde mala klientka
nesplatený dlh na pôţičkách, ktorý vznikol tým, ţe klientka odchodom od manţela
stratila pomerne dobre platené zamestnanie a dostala sa tak do platovej
neschopnosti. Podali sme návrh na splátkový kalendár do času pokiaľ si klientka
nenájde lepšie platenú prácu, aby sa tak vyhla súdnemu procesu.
5/ Podali sme tieţ na Okresnú prokuratúru návrh na vymazanie trestu. Trest jej bol
vymazaný.
TRH práce : Proces uplatnenia na trhu práce bol zloţitý, nakoľko firmy zasiahla kríza.
Napokon sa podarilo klientke nájsť prácu na tri zmeny . V súčasnosti má trvalý
pracovný pomer.

Bývanie: Ohľadne podpory bývania sme vypracovali projekt OPORA cez Nadáciu
SPP, ktorý nám bol schválený. Klientke tak bola poskytnutá podpora na bývanie vo
výške 1000,-Eur a zúčastnila sa výcviku riadenia motorového vozidla, ktorý jej bol
taktieţ uhradený z tohto projektu. Klientka si v priebehu roka 2010 našla bývanie
spolu s deťmi v podnájme .
Ukončenie prípadu
Spôsob ukončenia: podpísaním zmluvy o ukončení poskytovania sociálnych sluţieb.
HODNOTENIE
1. Vzťah poradcu a klienta - bol spočiatku nedôverčivý, skôr podmienený
všeobecnou nedôverčivosťou a stavom klientky. Postupne sa rola poradcu
v ponímaní klienta vyjasňovala a vzťah nadobudol vzájomnú dôveru. Klientka sa
javila od samého začiatku ako veľmi aktívna s primeraným právnym a sociálnym
vedomím riešiť svoju situáciu. Pravidelne sa zúčastňovala vopred dohodnutých
konzultácií a intervencií.
2. Úroveň naplnenia cieľov – ciele, ktoré sme si z dlhodobého hľadiska stanovili, sa
podarilo splniť v rámci očakávania obidvoch strán. Klientka si našla primerane
platené zamestnanie, ktoré pokrýva jej náklady na ţivobytie. V súčasnosti je
v trvalom pracovnom pomere a zároveň navyše pracuje aj ako brigádnička
s cieľom zabezpečiť svojim deťom štandard pri vzdelávaní a moţnosť navštevovať
záujmové krúţky.. Vzťah detí, ktorý sa pri nástupe javil ako narušený, je v súčasnosti
znormalizovaný, deti sú spontánne a bez väčších problémov. Najmenšia dcéra je aj
naďalej silne citovo naviazaná na matku a počas jej neprítomnosti sa cíti skôr neistá,
čo dáva najavo častejším plačom. Stredná dcéra si svoj prospech v škole zlepšila
v niektorých predmetoch aţ o dva stupne a ročníky zakaţdým ukončila
s vyznamenaním. Vyuţíva aj svoje nadanie pre pohyb tým, ţe je aktívna v rôznych
športových krúţkoch. Počas pobytu sa klientke podarilo nakontaktovať na deti
z prvého vzťahu. Najstaršia dcéra bola zverená do výchovy matke a v súčasnosti
navštevuje Obchodnú akadémiu. Prospech si počas pobytu tieţ výrazne zlepšila
a posledné ročníky skončila s vyznamenaním. Vzťah klientky s dcérou sa javí
ambivalentný, klientka dcéru zvláda ale v niektorých situáciách jej neprejavuje
dostatočnú citovú oporu a kladie na dcéru záťaţ neadekvátnu jej veku. Čo sa týka
znormalizovania a prinavrátenie sebavedomia klientky, uvedomovania si svojich
silných a slabých stránok,
na tomto sme s klientkou pracovali v podporných
poradenských rozhovoroch, ktoré boli zamerané na hľadanie a posilňovanie
vnútorných zdrojov klientky. Klientka v súčasnosti nemá depresie a svoju ţivotnú
situáciu zvláda bez medikamentov. Necíti sa bezmocná a zvláda aj záťaţové
situácie. V súčasnosti je silne motivovaná a svoju ţivotnú energiu orientuje správnym
smerom.

3. Účasť klientka na plnení cieľov – prioritou stanovených cieľov bolo nájsť si trvalé
zamestnanie a bývanie. Klientka sa pri ich naplňovaní angaţovala nad rámec. Tak
isto aj na riešení svojich psychických problémov a posilňovanie kompetencií za
účelom sebazdokonaľovania sa zúčastňovala podľa potreby s cieľom byť psychicky
zdatná a neuţívať antidepresíva.
4. Adekvátnosť vyuţitia metodiky- najviac pouţívanou metódou bol systemický
rozhovor, kde bola vyuţívaná okrem konštruktívnych otázok často práca s rozdielmi
a práca so škálou. V rozhovoroch sa podarilo externalizovať problém od klientky, čo
sa prejavilo tým, ţe sa klientka s daným problémom prestala identifikovať a dnes ho
uţ nevníma ako súčasť svojej povahy. Poradenský pracovník pracoval s klientkou
pod supervíziou .
5. Spôsob aktivizácie klienta a jeho okolia :
prostredníctvom podporných rozhovorov
jasným definovaním cieľov a určovaním postupných krokov pri ich napĺňaní
motivovaním klientky, objasňovaním situácie a pozitívnou spätnou väzbou
sprevádzaním pri vybavovaní sociálnoprávnych záleţitostí, zvyšovanie
sociálno-právnehovedomia
analyzovanie moţných následkov rozhodnutí
zmenou trvalého bydliska z dosahu agresora
pomocou začlenenia sa do duchovnej komunity
6. Perspektíva klienta a dlhodobosť účinku poradenstva
Klientka je osamostatnená, aktívne sa stavia k riešeniu problémov. Je si vedomá, ţe
problémy sa v jej ţivote budú vyskytovať stále, ale k ich riešeniu sa naučila zaujímať
odlišný postoj od pôvodného riešenia, ktorý jej v minulosti značne komplikoval ţivot.
Za svojou minulosťou urobila pomyslenú čiaru a zameriava sa najmä na to, čo je
teraz. Strach o svoju budúcnosť a budúcnosť svojich detí prijala ako niečo čo
v určitej miere patrí k ţivotu a motivuje ju robiť veci lepšie. Svoj ţivot teraz vníma ako
viac spontánny a radostný, navyše obohatený šťastím, ktoré klientka začala hľadať
v sebe a vo viere.
V roku 2010 podporil činnosť útulku Nitriansky samosprávny kraj a kaţdoročne od
jeho vzniku ho podporuje Rotary klub Nitra Harmony.

II.

CENTRUM PORADENSTVA A ADVOKÁCIE PRE OBETE DOMÁCEHO
NÁSILIA

Centrum poradenstva advokácia a prevencie pre obete domáceho násilia ( CPAP)
pracuje v prospech obetí domáceho násilia od roku 2002. Špecializuje sa na
sociálne, právne a psychologické prípadne výchovné poradenstvo pre obete
domáceho násilia, týrané, zneuţívané deti . Od roku 2010 pracuje v obmedzenom
reţime, nakoľko sme nezískali na prevádzku ţiadnu finančnú dotáciu, no napriek
tomu sa nám podarilo zabezpečiť poradenstvo či uţ formou dobrovoľníckej práce
alebo čiastočnou podporou cez projekt Eliminácia násilia páchaného na deťoch
a ţenách v Ni kraji podporeného Radou vlády na prevenciu kriminality.
V roku 2010 CPAP navštívilo cca 74 klientov, prevaţne ţeny, no zaznamenali sme aj
muţov, pričom v porovnaní s rokom 2009 ich bolo o 3-och viac. Prevaţne sa
jednalo o poradenstvo prvého kontaktu. Pribliţne 30% klientov vyuţilo sluţby
právneho poradenstva a 60% pokračovalo ďalej v poradenstve, z toho dlhodobo
viac ako 30%.
Počas roka 2010 i napriek tomu, ţe CPAP pracovalo v krízovom reţime sme zaviedli
do práce v poradenstve systém, ktorý mal spriehľadniť prácu medzi poradcami
a skompetentniť ich úlohu v rámci CPAP. Za týmto účelom všetci zainteresovaní
zamestnanci, dobrovoľníci boli poučení ako postupovať v prípade ak sa na nich
obráti klient a z rozhovoru vyplynie, ţe má záujem o poradenstvo.
I napriek tomu, ţe sa stretávame s tým, ţe prevencia a poradenstvo je často na
posledných miestach podpory rôznych organizácií či uţ štátnych, neštátnych alebo
samosprávnych inštitúcií, (v popredí je viac podpora sociálnych sluţieb a opatrení
sociálnoprávnej ochrany realizovanej priamo v zariadeniach) , máme za to, ţe práve
kvalitné poradenstvo a prevencia môţu uţ v prvopočiatkoch odhaliť problém, krízu,
upozorniť na ňu a riešiť ju v prirodzenom sociálnom prostredí, s tým, ţe dieťa , ţena,
matka s deťmi nemusí opúšťať rodinu , zázemie , čím sa v konečnom dôsledku ušetria
aj náklady na umiestnenie detí do zariadení sociálnoprávnej ochrany, prípadne na
zabezpečenie dlhodobej starostlivosti o obete domáceho násilia.

III.

DETSKÁ LINKA ZÁCHRANY (DLZ)

Jednou z významných aktivít neziskovej organizácie Centra Slniečko je aj DETSKÁ
LINKA ZÁCHRANY.
Samotný názov DLZ vychádza z nášho cieľa, ktorý máme – tzn. Ochrániť dieťa pred
rôznymi negatívnymi javmi /šikanovanie, týranie, zneuţívanie, zanedbávanie, rôzne
závislosti...a pod./ a snaha podporiť vzájomnú komunikáciu v prirodzenom prostredí
dieťaťa resp. mladého človeka.
DLZ je uţ od augusta 2004 k dispozícii všetkým deťom a mladým ľuďom do 18 rokov
z celého Slovenska. Vyškolený tím odborníkov (ktorý tvorí 7 supervízorov a 25
dobrovoľníkov – konzultantov) sa deťom venuje prostredníctvom telefonickej krízovej
intervencie, kaţdý pracovný deň od 14:00 do 20:00 hod. Detská linka záchrany je
anonymná a bezplatná.
Telefónny kontakt na Detskú linku záchrany je 0800 12 1212. Od júna 2008 sa deti
môţu telefonovať nielen z pevnej linky respektíve z telefónnych automatov, ale uţ aj
z mobilných telefónov.
S deťmi rozoberáme širokú škálu problémov a snaţíme sa im predostrieť moţné
alternatívy riešenia ich krízovej situácie, v ktorej sa nachádzajú. Vedieme rozhovory
o ich o problémoch, tenziách, starostiach, ale naopak aj o ich radostiach.
Prostredníctvom telefonickej linky, sa snaţíme podporovať záujem riešiť problémy,
adekvátne k veku dieťaťa.Snaţíme sa viesť dieťa k tomu, aby viac komunikovalo
s rodičmi a rozprávalo sa o svojich problémoch s osobou, ktorej vo svojom okolí
dôveruje.
V roku 2010 sme na Detskej linke záchrany zaznamenali 6858 intervencií. Z daného
počtu

bolo

1865

protokolovaných

a

4993

neprotokolovaných

intervencií.

Najfrekventovanejšia veková hranica bola od 11 do 14 rokov veku dieťaťa,
s celkovým počtom hovorov 1073. Bliţšie viď graf č.1.
V roku 2010 sa do popredia z celkového počtu hovorov podľa pohlavia dostali
chlapci, čo predstavuje 798 hovorov. Bliţšie viď graf č. 2.

Najčastejšie okruhy tém, ktorým sme sa venovali boli: Potreba komunikácie, vzťahy
v rodine,

problémy

s láskou/partnerské,

sexuálna

tematika,

taktieţ

školským

problémom, syndrómu týrania a zneuţívania detí. Bliţšie viď graf č.3
V neposlednom rade sme komunikovali aj na témy: gynekologického charakteru,
závislosti, somatické a zdravotné problémy, osobnostné a emocionálne problémy
V nemalej miere venujeme aj priestor na okruhy: ľudsko – právnych otázok, sociálno
– ekonomických otázok. Dieťa má moţnosť otvorene hovoriť o témach , ktoré ho
zaujímajú, chce získať konkrétne informácie.
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Cieľom DLZ je chrániť dieťa pred rôznymi negatívnymi javmi /šikanovanie, týranie,
zneuţívanie, zanedbávanie, rôzne závislosti...a pod./ Prácou konzultanta na DLZ je

poskytnutie telefonickej krízovej intervencie. Prostredníctvom telefonického kontaktu,
venujeme priestor deťom, ktoré sa na DLZ obracajú s rôznymi ťaţkosťami
a problémami. Snaţíme sa podporiť vzájomnú komunikáciu v prirodzenom prostredí
dieťaťa resp. mladého človeka. Na DLZ pracuje vyškolený tím odborníkov. Kaţdý
konzultant absolvuje potrebný výcvik v oblasti telefonickej krízovej intervencii. Počas
roku 2010 na DLZ pracovalo 32 dobrovoľníkov – konzultantov. Spolu odpracovali 2
872 hodín.
Príbeh z Detskej linky záchrany
„Pani učiteľka mi povedala, že na vysvedčenie dostanem z matematiky trojku.
Bojím sa, čo mi doma povie otec. Zase ma zbije. Vždy, keď dostanem v škole dvojku
lebo trojku, tak sa háda s mamou a bije ma. Minule ma zbil varechou. Neviem, ako
to mám otcovi povedať a bojím sa, že ma zase zbije. Inak sa ku mne správa dobre.
Zoberie ma aj do parku, do kina, na zmrzlinu. Kričí na mňa a bije ma iba za známky.
Skús sa porozprávať s pani učiteľkou, či je možné si ešte známky z matematiky
opraviť, aby si na vysvedčenie mala dvojku. Ak môžeš, tak sa najskôr porozprávaj
s mamou a vysvetli jej situáciu. Popros ju o pomoc, aby to povedala najskôr otcovi
alebo to môžete povedať otcovi spoločne. Ak je to možné, skús poprosiť otca,
maminu, aby ti matematiku vysvetlili. Môžete sa spolu porozprávať aj o tom, prečo
dostávaš bitku, za známky. Pokús sa mu vysvetliť svoje obavy a strach z bitky.
Premysli si, ako by si to povedala otcovi. Môžeme si to aj nacvičiť. Ak budeš chcieť,
môžeš sa ozvať, ako to u vás doma dopadlo.

IV.

PROJEKT MOSTY

V roku 2010 ukončila nezisková organizácia Centrum Slniečko,n.o. projekt Mosty, na
ktorý získala finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia. Projekt sa realizoval v Nitrianskom kraji, v Nitre a Leviciach. Aktivity
projektu prebiehali od 17.10.2008 do 30.11.2010.
Hlavným cieľom projektu bolo zvyšovanie odbornej kompetencie zamestnancov
neziskovej organizácie a zamestnancov partnerov.

Cieľovými skupinami projektu Mosty boli zamestnanci neziskovej organizácie
Centrum Slniečko, n.o. a zamestnanci partnerov, ktorými boli Nitriansky samosprávny
kraj, Mesto Nitra a ICM Levice.

Ciele projektu : a/ skvalitnenie pracovnej sily v konečnom dôsledku i kvalitne
poskytovaných sluţieb a opatrení pre znevýhodnené a rizikové skupiny obyvateľstva
b/ sociálna inklúzia vylúčených skupín a prevencia pred sociálnou exklúziou
c/ lepšie uplatnenie kvalitnej pracovnej sily na trhu práce
d/ podpora vytvárania systému špičkových odborníkov v sociálnej oblasti
e/ kvalitné vzdelávanie – prevencia pred syndrómom vyhorenia
f/ vytváranie a podpora nových progresívnych foriem vzdelávania a poradenstva –
e-learning, e-poradenstvo.

V rámci projektu sme zrealizovali nasledovné aktivity a dosiahli tieto výsledky:
1. Základné internetové vzdelávanie v ochrane detí pre 60 účastníkov
2. Základné internetové vzdelávanie v ochrane obetí domáceho násilia pre 60
účastníkov
3. Internetové vzdelávanie v oblasti sociálno-právneho minima pre 40
účastníkov
4. Akreditovaný vzdelávací program: Sociálny poradca pre 15 účastníkov
5. 200 hodinový tréning : Poradenstvo a sociálna práca s deťmi, rodinami v kríze
a obeťami domáceho násilia pre 15 účastníkov
6. Supervízia pre 45 účastníkov
7. Angličtina pre mierne a stredne pokročilých pre 8 účastníkov
8. Počítačové zručnosti pre 8 účastníkov

9. Špecifické zručnosti ( servítková technika, práca s hlinou a drôtom, maľovanie
na textil) 10 účastníkov
10. Tréningový program na Detskej linke záchrany
11. Manaţérske zručnosti pre 8 účastníkov
12. Stáţe pracovníkov v ČR a Veľkej Británii pre 10 účastníkov
13. Individuálne vzdelávanie pre 3 účastníkov
V projekte bolo vyškolených 60 osôb.

„Tento projekt sa realizoval vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“.

www.sia.gov.sk

www.esf.gov.sk

V.

PROJEKT PILIER

V roku 2010 ukončila nezisková organizácia Centrum Slniečko,n.o. projekt PILIER,
ktorého poslaním bolo inovatívnymi prístupmi k rodinám a deťom nachádzajúcim sa
v krízových ţivotných situáciách zamedziť ich sociálnemu vylúčeniu a poskytnúť
šancu na plnohodnotný ţivot. Ukončilo sa jeho financovanie zo strany Finančného
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru , Nórskeho finančného
mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Projekt pokračuje aj po ukončení podpory a to
hlavne s podporou Mesta Nitry, ktoré bolo partnerom projektu a aktívne na jeho
realizácii participovalo.
CIELE PROJEKTU :
a/ Zvýšiť kvalitu sociálnej práce s rodinami a deťmi a tým zamedziť ich sociálnemu
vylúčeniu, prípadne odobratiu dieťaťa z rodiny aktívnou terénnou sociálnou prácou
so zameraním na odstránenie negatívnych vplyvov na dieťa v pôvodnej rodine, ak je
to moţné, prípadne hľadať vhodnú náhradnú starostlivosť o dieťa
b/ Zmierniť následky odobratia dieťaťa z rodiny aktívnou terénnou sociálnou prácou
so zameraním na odstránenie negatívnych vplyvov na dieťa v pôvodnej rodine, ak je
to moţné, prípadne hľadať vhodnú náhradnú rodinnú starostlivosť
c/ Zvýšiť zaangaţovanosť verejnosti na riešení situácie detí bez domova, bez rodiny
a získať potenciálnych náhradných rodičov, a tak predchádzať dlhodobému
sociálnemu umiestňovaniu detí v zariadeniach
d/ Vytvoriť a prepojiť systém dobrovoľníckej práce s prácou profesionálnou za
účelom účinnej pomoci deťom a rodinám v krízových ţivotných situáciách
CIEĽOVÉ SKUPINY :
a/ deti a rodiny v krízových ţivotných situáciách
b/ deti odobraté z rodín na základe predbeţného výchovného opatrenia z dôvodu
násilia páchaného na nich, či zanedbávania starostlivosti
c/ rizikové rodiny, ktorým hrozí sociálne vylúčenie, prípadne odobratie dieťaťa
z dôvodu zanedbávania.

HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU:
1. Intervenčné centrum

2. Informačno-vzdelávacia kampaň : „ Hľadám si rodinu“
3. Dobrovoľnícky program: „ Som dobrovoľník a som na to hrdý „

V RÁMCI PROJEKTU SA PODARILO:
a/pristaviť v priestoroch KS pre deti miestnosť pre terénnu sociálnu prácu a pre
stretávanie sa detí s rodičmi a potenciálnymi náhradnými rodičmi pre tie, deti,
o ktoré sa ich biologickí rodičia nevedia alebo nemôţu postarať,
b/ aktívne pracovať s rodinami detí, ktoré bolo vyňaté a ktoré chceli spolupracovať
na tom, aby sa situácia v rodine zmenila a bolo moţné dieťa do rodiny vrátiť,
b/ vytvoriť Intervenčné centrum , ktoré neskôr Centrum Slniečko,n.o. registrovalo ako
Nízkoprahové centrum pre deti a rodiny a ktoré aj po ukončení finančného
príspevku poskytuje sociálne sluţby s podporou Mesta Nitry,
c/ zorganizovať multimediálnu kampaň pod názvom: Hľadám si rodinu, v rámci ktorej
sme oslovovali viaceré skupiny verejnosti so zámerom nájsť deťom bez rodičov nový
domov
d/ zamestnať 3 nových pracovníkov, ktorí pracujú pre cieľové skupiny neziskovej
organizácie Centrum Slniečko aj po skončení financovania projektu
e/ prepojiť systém dobrovoľníckej a profesionálnej práce a vyškoliť50 dobrovoľníkov,
v programoch „Veľký brat a Veľká sestra“ a v programe „Priatelia rodín“, ktorí spolu
odpracovali 1 774 dobrovoľníckych hodín v prospech detí a rodín v krízových
ţivotných situáciách

VÝŠKA NENÁVRATNÉHO PRÍSPEVKU: 98 964 €

VI.

INTERVENČNÉ CENTRUM PRE DETI A RODINY S DEŤMI

INTERVENČNÉ CENTRUM (IC) je špecializované centrum, ktoré zabezpečuje aktívnu
terénnu sociálnu prácu a poradenstvo pre obete domáceho násilia, deti a rodiny v
krízových ţivotných situáciách a rizikové rodiny, s cieľom zamedziť ich sociálnemu
vylúčeniu a poskytnúť im šancu na plnohodnotný ţivot.

KOMU JE IC URČENÉ?
• deťom, plnoletým osobám a rodinám v krízových ţivotných situáciách
• deťom odobratým z rodín z dôvodu násilia páchaného na nich, či zanedbávania
starostlivosti
• rizikovým rodinám, ktorým hrozí sociálne vylúčenie, príp. odobratie dieťaťa
z dôvodu
zanedbávania
ČO ROBÍME?
• spolupracujeme s rodinami a deťmi v krízových ţivotných situáciách
• pripravujeme rodiny na návrat dieťaťa do pôvodného prostredia
• iniciujeme aktivity zamerané na získanie náhradných prípadne profesionálnych
rodičov
• realizujeme terénnu sociálnu prácu
• poskytujeme sociálne, psychologické a právne poradenstvo
Toto centrum sme mohli zrealizovať vďaka projektu PILIER, ktorý bol
spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru,
Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Súčasťou Intervenčného centra pre deti a rodiny s deťmi je aj

VII.A NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM PRE DETI A RODINY

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodiny (NDC) sme slávnostne otvorili vo
februári 2010 v priestoroch Mestskej ubytovne na Hlbokej ulici v Nitre v rámci projektu
PILIER v úzkej spolupráci s Mestom Nitra. V týchto priestoroch pracujeme počas
pracovného týţdňa s rodinami, ktoré informujeme o ich nárokoch, právach i
povinnostiach. Deťom vytvárame dostatočné zázemie pre zmysluplné vyuţívanie
voľného času.

NDC má za úlohu predovšetkým predchádzať sociálnemu vylúčeniu, odobratiu
dieťaťa do zariadení, pracovať s rodičmi na skvalitnení sociálnych zručností, ktorými
by rodina dokázala predchádzať a riešiť krízové situácie, zabezpečiť pre rodinu
dôstojné bývanie, prácu pre dospelých členov rodiny a naplňovanie ich základných
potrieb – sociálnych a psychických.
Naším zámerom je zabrániť prehlbovaniu závaţných sociálno-patologických javov,
poskytovať rodinám kvalitné sociálne sluţby so zámerom riešenia ich sociálnych,
ekonomických a ţivotných problémov, viesť ich k samostatnosti, zodpovednosti,
sebadôvere, zabezpečovať aktivity pre zmysluplné vyuţívanie voľného času detí a
mládeţe a podieľať sa na zlepšení povedomia verejnosti vo vzťahu k
marginalizovaným skupinám populácie.
ČO NDC POSKYTUJE?
• podporuje a organizuje aktívne trávenie voľného času detí /športové, kreatívne,
hrové,vzdelávacie aktivity pre deti/
• realizuje terénnu sociálnu prácu pre deti a rodiny ohrozené sociálnym vylúčením
• poskytuje sociálne, právne, psychologické poradenstvo a poradenstvo v oblasti
rodičovských zručností so zámerom prevencie vzniku závaţnejších sociálnopatologických javov a predovšetkým so zámerom dlhodobého a komplexného
riešenia ţivotnej situácie mnohých detí a rodín
• podporuje deti a rodiny v rozvíjaní nových zručností – rodičovské zručnosti,
počítačové zručnosti, zručnosti v oblasti úspešného sa zaradenia do pracovného
procesu – napísať si ţivotopis, motivačný list, prezentácia pri prijímacom
pohovore…

V priebehu roka sme pracovali v nízkoprahovom centre s 15-timi rodinami a 40-timi
deťmi. Veľmi nás teší, ţe v spolupráci s Mestom Nitra , ktoré finančne podporuje
prevádzku tejto sociálnej sluţby môţeme pokračovať aj po skončení financovania
projektu PILIER.

VII.

DOBROVOĽNÍCTVO

Dobrovoľníctvo vo svete má dlhoročnú tradíciu a patrí k rozvoju spoločnosti ako jeho
neoddeliteľná súčasť.
Vo vyspelých demokratických krajinách je zapájanie sa občanov do dobrovoľníctva
kaţdodennou praxou a má svoju dlhoročnú tradíciu. Na Slovensku sa
o dobrovoľníctve a zapájaní sa do dobrovoľníckych aktivít začalo viac hovoriť aţ po
roku 1989. V súčasnej dobe dobrovoľníci pracujú prevaţne v mimovládnych
organizáciách.
V rámci našej neziskovej organizácie sa postupne vytvára systém práce
s dobrovoľníkmi, ktorí tvoria neodmysliteľnú súčasť práce v prospech našej cieľovej
skupiny , t.j. týraným, zneuţívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Dobrovoľníci
pracujú:
ako konzultanti DLZ
ako dobrovoľníci pri celoslovenských kampaniach, verených zbierkach
ako dobrovoľníci pri práci s deťmi v projektoch „Veľký brat – Veľká sestra“ a
„Priatelia rodín“

KONZULTANTI NA DETSKEJ LINKE ZÁCHRANY
Kaţdý konzultant absolvuje presne špecifikovaný akreditovaný tréning v oblasti
telefonickej krízovej intervencie. Počas roku 2010 na DLZ pracovalo 32 dobrovoľníkov
– konzultantov, ktorí odpracovali spolu 2 872 hodín.
DOBROVOĽNÍCI PRI REALIZÁCII CELOSLOVENSKÝCH KAMPANÍ A VEREJNÝCH
ZBIERKACH
V roku 2010 sme realizovali dve kampane. Prvá, ktorú sme realizovali v mesiacoch
marec – apríl bola kampaň pod názvom: Hľadám si rodinu, v ktorej pracovalo 20
dobrovoľníkov, pričom odpracovali spolu 120 dobrovoľníckych hodín. Druhou
kampaňou je 19. november- Svetový deň prevencie týrania detí, v rámci ktorej viac
ako 1200 dobrovoľníkov odpracovalo viac ako 7 200 hodín.

„VEĽKÝ BRAT – VEĽKÁ SESTRA“
Deťom v zariadeniach Centra Slniečko ale aj v rizikových rodinách chceme
ponúknuť moţnosť zblíţiť sa, tešiť sa, zdieľať radosti aj starosti s niekým koho budú
prijímať ako svojho brata alebo sestru. Brat, sestra pomáha svojmu mladšiemu
súrodencovi, učí sa s ním, berie ho na detské ihrisko, smeje sa s ním, poradí mu,...
toto všetko robia naši dobrovoľníci ako veľkí bratia, veľké sestry. Dobrovoľníci sa
s deťmi hrali, kreslili, čítali, športovali, učili sa, nadväzovali pozitívnu väzbu s deťmi ,
ktoré sa ocitli v ťaţkej ţivotnej situácii.
V tomto dobrovoľníckom programe bolo zapojených 33 dobrovoľníkov v roku 2010.
Spolu odpracovali 1188 dobrovoľníckych hodín.

„PRIATELIA RODÍN“
Je dobrovoľnícky program ktorého cieľom je pomoc a podpora rodinám v kríze a v
zariadeniach Centra Slniečko, n.o. Rodina funguje ako spoločenstvo v ktorom si jej
členovia navzájom pomáhajú, fungujú vo vzťahoch s inými rodinami, priateľmi. Práve
rodinám v Centre Slniečko, n.o. a rodinám, s ktorými pracujeme v teréne chýbajú
takéto plnohodnotné vzťahy a podpora. Dobrovoľníci trávili čas s deťmi, pomáhali
finančne, materiálne,...
V tomto dobrovoľníckom programe bolo zapojených 17 dobrovoľníkov v roku 2010.
Spolu odpracovali 612 dobrovoľníckych hodín.
PRAX ŠTUDENTOV
Začiatkom roka 2010 sme uzatvorili zmluvu o spolupráci pri zabezpečení odbornej
praxe študentov s Univerzitou Konštantína Filozofa
- Fakultou sociálnych vied
a zdravotníctva v Nitre. Odbornú prax si u nás vykonalo 29 študentov z UKF , nielen
z Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva ale aj z Pedagogickej fakulty a 3 študenti
z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety v Bratislave.
Dobrovoľníctvo a odborná prax pre študentov boli obrovskými skúsenosťami pre obe
strany. Posilnili nás v tom, ţe venovať čas a priestor dobrovoľníkom a študentom má
veľký zmysel ako pre organizáciu, pre našich klientov, taktieţ pre samotných
dobrovoľníkov a študentov...
Aký ? Tu je len jeden z príbehov detí....
Volám sa Petra. Mám 16 rokov a jedného dňa som sa ocitla v krízovom stredisku...
Nie je to veľmi závideniahodná situácia. Zobrali ma od rodičov, ţe kým nezačnú robiť

niečo so svojim alkoholizmom. Uţ som to doma nemohla vydrţať. Tak som tu. Sú tu aj
iné deti, ale ja ich nepoznám a cítim sa tu tak sama.
Prišiel štvrtok a v teň deň som prvýkrát uvidela Andreu. Bola to mladá ţena s rastúcim
bruškom, čaká dieťa. Ţe vraj sem chodí kaţdý týţdeň a doučuje nemčinu. To by sa
mi hodilo... No, chodím na obchodnú akadémiu a mám tam nemčinu, ktorá mi
veľmi nejde. Veď ako som sa mohla doma učiť v takom kriku!
Tak som ju z diaľky pozorovala. Zobrala si Janu, iné dievča zo zariadenia a išli spolu
do izby. Skúsim sa spýtať na to doučovanie...
Prišiel ďalší štvrtok. Ţe keď chcem, môţem sa pridať. Tak som s nimi išla do izby aj ja.
Andrea sa mi predstavila. Robila v Rakúsku, takţe vie celkom dobre po nemecky. Uţ
sa vrátila, lebo čaká dieťa, ale rozhodla sa, ţe kým sa narodí bude ešte niečo robiť
a tak je tu.
Doučovanie s Andreou je fajn. Vţdy si pripraví čosi zaujímavé, čím sa učím aj veci,
ktoré do školy nepotrebujem. Minule doniesla nemecké pexeso, celkom sme sa
nasmiali!
Andrea je fajn. Nielen to, ţe nás doučuje tú nemčinu. No, jasné, ţe to pomohlo. Na
koncoročnom vysvedčení budem mať dvojku, čo je super a dokonca ma pochválila
aj naša nemčinárka, ţe som sa zlepšila. Mám rada tie naše štvrtkové stretnutia.
Andrea nám rozpráva o tom ako sa do Rakúska dostala a čo všetko tam zaţila. Ţe
vraj to tieţ nemala v ţivote ľahké, ale čo dokázala! Aj mne by sa to páčilo. Celkom
mi je ľúto, ţe po prázdninách uţ nebude chodiť k nám. Narodí sa jej dievčatko. Ale
sľúbila, ţe nám ju príde ukázať.
Je super, ţe som ju stretla. Naučila ma, ţe keď budem chcieť, tak môţem dosiahnuť
čo si naplánujem, len musím na tom robiť...
DOBROVOĽNÍCI V ORGANIZÁCII
Vďaka projektu Hľadám si rodinu podporený fondom Hodina deťom a projektu Pilier,
ktorý bol spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho
priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky sa nám podarilo myšlienkou dobrovoľníctva osloviť širokú verejnosť. Boli
uskutočnené dobrovoľnícke nábory na Piaristickom gymnáziu sv. Jozefa
Kalazanského, na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda, na Strednej odbornej škole
veterinárnej, na Strednej odbornej škole, Cintorínska 4, na Súkromnej strednej
odbornej škole Animus, na Obchodnej akadémii, na Gymnáziu Golianova 68, na
Strednej zdravotníckej škole, tieţ v občianskom zdruţení Centrum pre rodinu a v
Evanjelickom a v cirkevnom zbore.

V rámci prezentácie a propagácie dobrovoľníctva sme vytlačili letáčiky s témou
dobrovoľníctva, ktoré boli distribuované do škôl a počas informačných kampaní.
V inzertných novinách boli uverejnené inzeráty na nábor dobrovoľníkov. S nadšením
pomáhať druhým prichádzali študenti stredných a vysokých škôl ale aj pracujúci
a dôchodcovia.
Veľké mnoţstvo dobrovoľníkov so sebou prinieslo potrebu dať práci s nimi jasné
pravidlá. Tak sa nám na základe zaţitých praktických skúseností podarilo vytvoriť
manuál práce s dobrovoľníkmi. Manuál obsahuje celý proces práce s dobrovoľníkom
od jeho výberu, prijatia, cez vzdelávanie, motiváciu, odmeňovanie, supervíziu aţ po
ukončenie spolupráce s ním.
Dobrovoľníci prichádzali do organizácie ako laici. Chceli sme vyuţiť moţnosť
preventívneho vzdelávania ľudí, ktorí nič, respektíve málo vedia o problematike
domáceho násilia a syndróme CAN. Tak vznikol manuál tréningu dobrovoľníkov ako
preventívno-vzdelávacieho programu. Tréningom vo vzdelávacom programe „Veľký
brat – Veľká sestra“ prešlo 33 dobrovoľníkov. Tréningom vo vzdelávacom programe
„Priatelia rodín“ prešlo 17 dobrovoľníkov. Spolu sa nám podarilo vyškoliť v roku 2010
50 dobrovoľníkov. Dobrovoľníci dostali informácie týkajúce sa domáceho násilia
a syndrómu CAN. Dozvedeli sa tak o nosnej problematike našej organizácie a zníţilo
sa riziko poškodenia klientov, hoci neúmyselné.
Dobrovoľníci sa stávajú členmi
pracovného tímu.

IX.

19. NOVEMBER – SVETOVÝ DEŇ PREVEMCIE TÝRANIA DETÍ

KAŢDÉ DIEŤA MÁ PRÁVO NA ŢIVOT BEZ MODRÍN....
BEZ MODRÍN NA TELE I NA DUŠI....

TheWomen´sWorldFoundation vyhlásila v roku 2000 za podpory 112-tich organizácií
19.november za Svetový deň prevencie týrania detí s krédom :
“ ŢIVOT 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 kaţdoročne zapája i nezisková organizácia
Centrum Slniečko,n.o., ktorá sa dlhodobo venuje problematike týraných,
zneuţívaných detí a obetiam domáceho násilia. V tomto roku tak ako aj po minulé
roky sa 19. novembra stretnete v 42 mestách Slovenska viac ako s 1200
dobrovoľníkmi , ktorí rozdávajú informačné materiály o formách pomoci , pokiaľ má
ktokoľvek podozrenie, ţe dieťaťu je ubliţované, prípadne ak viete, ţe dieťa, obeť
domáceho násilia potrebuje pomoc....
V tento deň môţe ktokoľvek v uliciach miest pomôcť aj dobrovoľným príspevkom
priamo do uzatvorenej pokladničky... Za pomoc bol v tento deň odmenený kaţdý,
kto podporil činnosť neziskovej organizácie krásnou nálepkou v tvare štvorlístka.
Kaţdoročne sa v rámci tejto verejnej zbierky vyzbiera okolo 15 000 €. Finančné
prostriedky sú určené na podporu projektov Centra Slniečko.
V rámci tohto projektu sme zorganizovali aj tlačovú konferenciu, kde sa voči násiliu
páchanom na deťoch vyjadrovali aj patróni neziskovej organizácie a patróni práve
tohto projektu pani Eva Matejková a pán Marián Slovák.
Centrum Slniečko v rámci aktivít 19. novembra naplánovala i benefičný koncert,
ktorý realizuje kaţdoročne pod záštitou primátora mesta Nitry pána Jozefa Dvonča.

IX.A BENEFIČNÝ KONCERT: „NÁDEJ DEŤOM“
V roku 2010 uţ 10-ty krát prebiehal koncert venovaný podporovateľom a verejnosti
s tým, ţe naň prišli benefične vystupovať a podporiť myšlienku nulovej tolerancie
násilia voči deťom viaceré významné osobnosti kultúrneho a spoločenského ţivota.
Medzi významných hostí benefičného večera patrili predovšetkým Nora Ducká,
ktorá celý program uvádzala, operný spevák Matúš Tomko, s nádhernou piesňou „
What a wonderfulworld“ Mária Čírová , skupina La Gioa, Mária Čírová, Janka
Šimková, Ivana Kováčová , skupina BLOOM a v neposlednom rade i prekrásna
módna prehliadka Róberta Bartolena s kolekciou „Večernica“.
Kaţdoročne zahajujú tento benefičný koncert pani Eva Matejková a Marián Slovák –
patróni neziskovej organizácie Centrum Slniečko,n.o. V tomto roku sa však z dôvodu
pracovných povinností nemohli zúčastniť, ale za to veľmi vrúcne pozdravovali
všetkých zúčastnených.
Tento koncert má veľkú zvláštnosť pre Centrum Slniečko a hostí ho pripravujú
podporovatelia neziskovej organizácie, medzi ktorých patria firmy a jednotlivci :
Catering servis Nitra, Dahlia, s.r.o. , Zuzka Špaňurová a Róbert Bartolen.
V rámci koncertu boli darované neziskovej organizácii do aukcie aj umelecké diela
od Jána Huňadyho, Soni Mrázovej, Silvie Mišovič a Pavla Bebjaka. Nepredané
umelecká diela plánujeme doplniť do pripravovanej aukcie v nasledujúcom roku.
V rámci benefičného koncertu boli udelené i ocenenia Šľachetné srdcia, ktoré
nezisková organizácia udeľuje kaţdoročne jej podporovateľom a šľachetným ľuďom,
ktorí pomáhajú. Medzi ocenenými boli : firma Hana , firma Reblesk, zamestnanci
Tatrabanky v Nitre, Mgr. Katarína Čurillová , firma CocaCola, Mgr. Martin Tirpák,
PhDr. NaďaŠímová, Ing. Vladislav Borík, Phd., Doc. Ing. Jozef Dvonč, PhD.
Všetkým ktorí prišli vyjadriť na tento koncert svoj negatívny postoj k násiliu páchanom
na deťoch , umelcom, moderátorke a dobrovoľníkom ako aj prispievateľom patrí
naše úprimné ďakujeme.

X.

OHROZENÝ DRUH

Je projektom mladého módneho návrhára Róberta Bartolena, ktorý uţ viac rokov
spolupracuje s neziskovou organizáciou Centrum Slniečko,n.o.
Prvým podnetom ku kampani: ”OHROZENÝ DRUH” bolo pozvanie Generálneho
konzulátu SR v New Yorku, ktorý spolupracuje s americko-slovenskou Nadáciou +421.
Pozvanie bolo viazané na obohatenie akcie Slovak fashionnight 2010 o módnu
prehliadku Róberta Bartolena vedenú v téme „GoGreen“.
Po viacerých úvahách vznikol nápad a neskôr celá kolekcia odevov s titulom
OHROZENÝ DRUH, ktorá zobrazovala 12 ohrozených druhov zvierat.
Na módnej prehliadke ţeny zobrazovali ohrozené druhy zvierat, ktoré ich predviedli
so silou a pôvabom. Keď sa návrhár zamýšľal nad charaktermi zvierat , čo bolo
potrebné pre dokonalé zobrazenie v odevoch, zistil, ţe tieto zvieratá majú podobné
povahy, prednosti, nedokonalosti, správanie a taktieţ ohrozenie a jedinečnosť ako
aj ţeny.

S ohrozením úzko súvisia ţeny - obete domáceho násilia. Týranie ţien je dlhodobo
aktuálnou a pálčivou témou. A práve preto projekt „Ohrozený druh“.
aby sa čo najviac ţien dozvedelo, ţe existuje moţnosť pomoci ,
aby sa vo verejnosti diskutovalo o tomto probléme,
aby sme si nezakrývali tvár pred pomocou a riešením
aby sa našli účinné nástroje pomoci týraným ţenám – obetiam domáceho
násilia.

Projekt Ohrozený druh bol zahájený na autorskej prehliadke Róberta Bartolena
26.7.2010. Módny návrhár vybral 13 ţien – známych osobností zo spoločenského
ţivota, ktorých spája sila, odhodlanosť a presvedčenie. Ţeny, ktoré svojím postojom
vyjadrujú podporu, loajalitu k týraným ţenám a upozorňujú , ţe si nemôţeme skrývať
tvár pred násilím a krutostiami voči ţenám .

Tieto známe ţeny sa stali zvestovateľkami a ambasádorkami tejto myšlienky.
Návrhárovi
RobertoviBartolenovi
v určitých črtách predstavovali práve uţ
spomínané ohrozené druhy zvierat zobrazené v kolekcii „OHROZENÝ DRUH“.
Všetky tieto vlastnosti sú prostriedkom sú zdôraznené so zámerom zmeny postoja
spoločnosti k riešeniu problematiky týraných ţien. Skúste posúdiť sami, ako sa toto
zobrazenie návrhárovi podarilo:
Adriana Kurčerová – vznešená - zobrazuje ţeriav čínsky, ktorý keď vzlietne
svojou vznešenosťou vyniká v celom prostredí,
Alena Heribanová – precízná- zobrazuje kolibríka, ktorý keď priletí na lúku
kvetov, nevynechá ani jeden kvietok, aby svoju prácu vykonal dokonale aţ
dokonca,
Elena Podzámska – ostraţitá - zobrazuje gazelu ktorej ostraţitosť je nielen
potrebná pre kaţdodenné preţitie ale aj pre zhodnotenie situácií,
Veronika Husárová – neodbitná - zobrazuje nočného motýľa, ktorého túţba
po svetle neodbytne ţenie aţ k víťazstvu,
Eva Kerekeš – prispôsobivá - zobrazuje chameleona, ktorý svojim dokonalým
prispôsobovaním sa prostrediu vyniká jedinečnosťou,
Daniela Hantuchová – dôsledná - zobrazuje hada, ktorý dôsledným
premyslením a prevedením pohybu kaţdú aktivitu dotiahne do víťazného
konca,
Romina KOLODZIEJ – nezlomná v akýchkoľvek podmienkach dokáţe nielen
preţiť ale taktieţ nezlomne zvíťaziť v akejkoľvek situácii,
Tatiana Pauhofová – vábivá- zobrazuje perutína, ktorý elegantným vábením
dokáţe zvíťaziť nad akýmkoľvek nepriateľom,
Mária ČÍROVÁ – roztomilá – zobrazuje ţabku svojim milým, príjemným, jemným
jednoducho roztomilým výzorom si ju obľúbi kaţdý,
Zlatica Puškárová – podmanivá - zobrazuje medúzu, ktorá dokonalým a
jedinečným pôsobením si dokáţe podmaniť vysnívané prostredie,
Kristína TURJANOVÁ – vytrvalá – zobrazuje chrobáka, ktorý I
napriek
obrovskému okoliu a všetkým nástrahám svojou neoblomnou vytrvalosťou
dokáţe divy,
Jana KEKETI – eterická – zobrazuje motýľa , který s neskutočnou krásou,
jedinečnosťou, pohybmi a farebným zladením, dosiahne u pozorovateľov
neskutočnú podmanivú éterickou,
Lucia RÓSZA HURAJOVÁ – noblesná – zobrazuje netopiera, ktorý keď
rozprestie krídla a elegantne preletí nocou, jeho noblesa ohuruje aţ zaráţa.
13 umeleckých fotografií v štýle post produkcie. Fotografie budú následne
komponované ako kalendár pre rok 2011 . Prenesenie pocitu ohrozeného zvieraťa

do umeleckej kolekcie s cieľom pomáhať
násilia.

a

chrániť nevinné obete domáceho

Výstupom projektu je umelecký kalendár , z ktorého výťaţok bude určený na
konkrétnu pomoc ţenám – obetiam domáceho násilia .

Nezakrývajme si tvár pred domácim násilím!

XI.

VEREJNÉ ZBIERKY A FUNDRAISINGOVÉ AKTIVITY

Práca v treťom sektore v akomkoľvek smere, či uţ v oblasti sociálnych sluţieb,
ochrany práv , enviromentalistike, úplne v kaţdej oblasti si okrem entuziazmu ,
dobrovoľníctva vyţaduje aj finančné zdroje na nevyhnutné zabezpečenie aktivít,
cieľov – misie organizácie. Bez príspevkov či uţ vo forme 2% alebo individuálnych či
firemných darcov by nebolo moţné vykonávať aktivity zamerané v našom prípade
na pomoc a ochranu týraných, zneuţívaných detí , obetí domáceho násilia či
rizikových rodín.
Toto sú len niektoré z nich, ktoré sme počas roka 2010 aj v spolupráci s partnermi
vykonávali :
VEREJNÁ ZBIERKA PRI PRÍLEŢITOSTI 19.NOVEMBRA – SVETOVÉHO DŇA PREVENCIE
TÝRANIA DETÍ
V rámci aktivít 19. novembra viac ako 1200 dobrovoľníkov okrem toho, ţe rozdáva
informačné materiály, tak do uzatvorených pokladničiek s logom a povolením
verejnej zbierky zbierajú finančné prostriedky určené najmä na preventívne
programy a konkrétne programy pomoci týraným, zneuţívaným deťom a obetiam
domáceho násilia. V roku 2010 vyzbierali dobrovoľníci : 13 722,36 €
PRÍSPEVKY INÝCH FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSôB
FIRMA Hana, s.r.o.
Od apríla 2010 predávala fi Hana svoje výrobky , pričom 1% z predaja darovala
koncom roka na fungovanie Detskej linky záchrany. Bolo to 5 000 €, ktoré umoţnilo
aby v roku 2010 mohla Detská linka záchrany pomáhať a aby telefón nezostal
v pomoci deťom hluchým... Svedčí to o skutočne o veľkom srdci a nastavenej
firemnej filantropii . Bolo by vynikajúce, ak by takýchto firiem z firemnou filantropiou
pomáhania bolo viac...
NITRIANSKI RYTIERI, n.o.
Záchrana detskej linky záchrany prišla koncom roka od neziskovej organizácie
Nitrianski rytieri, n.o. Bol to naozaj čin , ktorý zachránil fungovanie linky pre deti , inak
by sme neboli schopní tisíckam detí odpovedať na ich otázky a nemohli by sme
pomáhať.
Vďaka daru vo výške 8 000 € bude zabezpečená prevádzka
a prezentácia detskej linky záchrany aj v roku 2011.

VEREJNÁ ZBIERKA: Ohrozený druh
Róbert Bartolen v rámci svojho projektu : „Ohrozený druh“ myslel aj na finančnú
pomoc a to formou predaja kalendára pod názvom : „Ohrozený druh“. Výťaţok
z predaja kalendára bude slúţiť na vytvorenie a podporu špecializovanej poradne
pre obete domáceho násilia.
VEREJNÁ ZBIERKA V SPOLUPRÁCI SO SLOVENSKOU HUMANITNOU RADOU A FI TESCO
Centrum Slniečko, n.o. sa kaţdoročne zapája do verejnje zbierky realizovanej
v spolupráci so Slovenskou humanitnou radou a fi TESCO. Kaţdoročne počas
adventných víkendov zbierajú dobrovoľníci finančné prostriedky priamo
v predajniach TESCO. V roku 2010 vyzbierali dobrovoľníci sumu : 1223,37 €
tá
poputuje na podporu dobrovoľníckych aktivít realizovaných s deťmi.
VIANOČNÝ BAZÁR CHALAŇOV
Štyria herci bratislavského divadla Astorka Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Robo Jakab
a Marián Miezga sa rozhodli urobiť niečo výnimočné pre deti v zariadeniach,
v ktorých sú umiestnené z dôvodu, ţe sa o ne rodičia nevedia alebo nemôţu
postarať. V predvianočnom čase vyzbierali nepotrebné veci od ľudí, ktoré potom
na Vianočnom bazáre predávali a tak vyzbierali čiastku 14 310 €, ktorú rovnakým
dielom rozdelili štyrom zariadeniam.
Z tejto čiastky bolo určených aj 3 577 € pre deti z krízového strediska Centrum
Slniečko. Táto finančná čistka bola určená na realizáciu letného umeleckého tábora
pre deti a na nákup pomôcok na vytvorenie arteterapeutickej dielne. Viac o tomto
projekte sa môţete dozvedieť na :
www.vianocnybazarchalanov.sk
INDIVIDUÁLNI DARCOVIA
Mesačne prispievajú mnohí darcovia na realizáciu rôznych programov
Akákoľvek pomoc je naozaj veľmi dôleţitá a preto všetkým, ktorí pomáhajú patrí
ÚPRIMNÁ VĎAKA.

.

NAŠU ČINNOSŤ V ROKU 2011 PODPORILI
I.

II.

Štátna správa a samospráva :
1. Nitriansky samosprávny kraj
2. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra
3. Mesto Nitra
4. Štátny rozpočet SR formou podpory projektov Mosty , Pilier a zamestnania
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
5. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
6. Obvodný úrad v Nitre
Štátne , neštátne fondy , nadácie a firmy
1. ADV Communication
2. AD – style
3. Americká obchodná komora
4. Bramac
5. Catering Service Nitra
6. Cirkevný zbor ECAV v Nitre
7. Dahlia, s.r.o.
8. Dôvera, zdravotná poisťovňa
9. Energo s.r.o.
10. Európsky sociálny fond
11. Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru
12. Firstin s.r.o.
13. Fond GSK
14. Hana, s.r.o.
15. Hotel Olympia
16. Hotel Zlatý Kľúčik
17. Mc Donald´s
18. Mediatech
19. MILSI a.s.
20. Nadácia Orange
21. Nadácia pre deti Slovenska – Hodina deťom
22. Nadácia SPP
23. Nitrawa pub
24. Nitrianski rytieri,n.o.
25. Nórsky finančný mechanizmus
26. Ostrov anjelov , o.z.
27. Rotary klub Nitra Harmony
28. Sercom Bratislava
29. Slovak Telekom
30. Slovenská humanitná rada

III.

IV.

V.

31. Slovensko – Český ţenský fond
32. Topec a.s.
33. Umelecká loď, o.z.
Umelci
Eva Matejková a Marián Slovák, patróni Centra Slniečko, n.o., Róbert
Bartolen,
módny návrhár, Ján Huňady, Soňa Mrázová, Silvia Mišovič,
Pavol Bebjak, Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Robo Jakab a Marián Miezga
Médiá
Bánovská televízia, Devínskonovoveská televízia, Gratis, Hlohovská televízia,
Keţmarská televízia, Ľubovnianska mediálna spoločnosť, Magazín Focus, My
Nitrianske noviny, Rádio Expres, Rádio Jemné Melódie, Rádio LUMEN, Rádio
MAX, Rádio ONE, RTV Krea, Spravodaj, STV, Televízia AVT, Televízia Liptov,
Televízia mesta Dolný Kubín, Televízia WYWAR, Turzovská televízia, TV 13televízia BBSK, TV Bardejov, TV Central, TV Centrum Bratislava, TV Marika, TV
Markíza, TV Mistrál, TV Močenok, TV Nové Zámky, TV Pohoda, TV Poprad, TV
Povaţie, TV Reduta, TV Ruţinov, TV Sen, TV Štrba
Individuálni darcovia
1. Al Sbenaty
2. Hrnčiariková Viola
3. Kresťanková Andrea
4. Staňová Renáta
a mnohí ďalší ...

ĎAKUJEME . . .

Príloha č. 1 k opatreniu č.MF/25682/2007-74

Súvaha Úč NUJ 1 - 01

k . . .31.12.2010. . .

(v celých eurách)
Za bežné
účtovné obdobie
od

mesiac

rok

0 1

2 0 1 0

Za
bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
od

mesiac
0 1

rok
2 0 0 9

mesiac
do

do

1 2

2 0 1 0

mesiac
1 2

rok
2 0 0 9

Účtovná závierka:
Daňové identifikačné číslo
riadna
2 0 0 2 1 4 8 8 2 9

x

-

mimoriadna

-

priebežná

IČO
3 6 0 9 6 5 5 5

Názov účtovnej jednotky
C E N T R U M

S L N I

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
M o s t n á
1 5

PSČ
9 4 9 0 1

Názov obce
N i t r a

E Č K O

n o
. .

rok

č.r.

Strana aktív

b

Brutto
1

Korekcia
2

r. 002 + r. 009 + r. 021

001

160172

71773

88399

r. 003 až r. 008

002

11550

1203

10347

11550

1203

10347

a
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1.
Dlhodobý nehmotný majetok

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
012-(072+091AÚ)

003

Softvér

013 - (073+091AÚ)

004

Oceniteľné práva

014 - (074 + 091AÚ)

005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091
AÚ)

006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

007

(041-093)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051095AÚ)
2. Dlhodobý hmotný majetok

148622

70570

78052

86770

(031)

010

2743

x

2743

2743

011

021 - (081 - 092AÚ)

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(082 + 092AÚ)

3
.

022 -

023 - (083 + 092AÚ)

101567

42844

58723

63802

013

22283

21103

1180

1640

014

12713

6623

6090

9269

9316

9316

025 - (085 + 092AÚ)

015

Základné stádo a ťažné zvieratá

026 - (086 + 092AÚ)

016

Drobný dlhodobý hmotný majetok

028 - (088 + 092AÚ)

017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

029 - (089 +092AÚ)

018

(042 - 094)

019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)

020

Dlhodobý finančný majetok

021

r. 022 až r. 028

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v
ovládanej osobe
(061- 096 AÚ)

022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s
podstatným vplyvom
(062 - 096 AÚ)

023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

024

(065 - 096 AÚ)

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ

025

Ostatný dlhodobý finančný majetok

026

(069 - 096 AÚ)

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)

028

r. 001 až r. 028

x

012

Pestovateľské celky trvalých porastov

Kontrolné číslo

86770

008

(032)

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Netto
4

009

Umelecké diela a zbierky

Dopravné prostriedky

Netto
3

r. 010 až r. 020

Pozemky

Stavby

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

991

9316

0

480516

215319

265197

260310
2

č.r.

a

b

Brutto
1

029

73874

73874

030

6871

6871

6871

6871

037

2656

2656

2656

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ

038

2656

2656

2656

Ostatné pohľadávky

(315 AÚ - 391AÚ)

039

Pohľadávky voči účastníkom združení

(358AÚ - 391AÚ)

040

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Strana aktív

Zásoby

r. 031 až r. 036

Materiál

(112 + 119) - 191

032

Výrobky

(123 - 194)

033

(124 - 195)

034

(132 + 139) - 196

035

Tovar

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
2. Dlhodobé pohľadávky

Iné pohľadávky

r. 038 až r. 041

( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ

3. Krátkodobé pohľadávky

r. 043 až r. 050

Netto
3

Netto
4
184602

031

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)(192+193)

Zvieratá

Korekcia
2

036

041
042

61126

61126

163330

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ

043

400

400

720

Ostatné pohľadávky

8648

5290

(315 AÚ - 391 AÚ)

044

8648

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336 )

045

2

x

2

80

Daňové pohľadávky

046

3

x

3

3

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348)

047

51741

x

51741

156905

Pohľadávky voči účastníkom združení

(358 AÚ - 391AÚ)

048

(396 - 391AÚ)

049

Spojovací účet pri združení
Iné pohľadávky

(341 až 345)

(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ

4. Finančné účty
Pokladnica

050

332

332

332

r. 052 až r. 056

051

3221

3221

18616

(211 + 213)

052

1062

x

1062

2026

Bankové účty
(221 AÚ + 261)
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ

053
054
055

2159

x
x

2159

16590

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)

056

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1. Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
MAJETOK SPOLU
Kontrolné číslo

r. 058 a r. 059

057

944

944

858

(381)

058

944

944

858

(385)

059

r. 001 + r. 029 + r. 057

060

234990

71773

163217

272230

992

458500

71773

386727

827752

r. 029 až r. 060

3

Strana pasív

č.r.

a
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
072 + r. 073
1.
Imanie a peňažné fondy
Základné imanie

2.

3.
4.

b
r. 062+ r. 068 + r.

93295

93741

062
063

112100
112100

112100
112100

0

0

072

-18358

-28422

073

-447

10063

074

45898

19575

075

7082

5854

078

7082

5854

079

315

626

080

315

626

087

14428

7495

088

8630

1624

089

4733

5481

090

242

091

13

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)

092

155

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)

093

Záväzky voči účastníkom združení

094

r. 063 až r. 067
(411)

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)

064

Fond reprodukcie

065

(413)

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)

066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
Fondy tvorené zo zisku
r. 069 až r. 071
Rezervný fond
(421)

067
068
069

Fondy tvorené zo zisku

070

(423)

Ostatné fondy
(427)
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428)
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.
068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)

(451AÚ)

076

Ostatné rezervy

(459AÚ)

077

(323 + 451AÚ + 459AÚ)

Dlhodobé záväzky

r. 080 až r. 086

Záväzky zo sociálneho fondu

(472)

Vydané dlhopisy

(473)

081

Záväzky z nájmu

(474 AÚ)

082

(475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

(476)

084

Dlhodobé zmenky na úhradu

(478)

085

(373 AÚ + 479 AÚ)

086

Dlhodobé prijaté preddavky

Ostatné dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

r. 088 až r. 096

Záväzky z obchodného styku

(321 až 326) okrem 323

Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333)
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336)
Daňové záväzky
(341 až 345)

(368)

Spojovací účet pri združení
Ostatné záväzky
4.

(396)

(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)

Bankové výpomoci a pôžičky

r. 098 až r. 100

Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

096

655

378

097

24073

5600

(461AÚ)

098
099

(241+ 249)

r. 102 a r. 103

Výdavky budúcich období

Výnosy budúcich období
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
Kontrolné číslo
r. 061 až r. 104

12

095

( 231+ 232 + 461AÚ)

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
1.

071

Rezervy zákonné

Krátkodobé rezervy

3.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
6

061

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
1.
Rezervy
r. 076 až r. 078

2.

Bežné
účtovné
obdobie
5

100

24073

5600

101

24024

158914

(383)

102

6060

-4779

(384)

103
104
993

17964
163217
647649

163693
272230
948365

4

Výsledovka Úč NUJ 2 - 01

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
k ...31.12.2010
(v eurách)
Za účtovné
obdobie od

mesiac
0 1

rok
2 0 1

0

do

mesiac
1 2

rok
2 0 1 0

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie od

mesiac
1 2

rok
2 0 0

9

do

mesiac
1 2

rok
2 0 0 9

Účtovná závierka:
Daňové identifikačné číslo
2 0 0 2 1 4 8 8 2 9

x

-

riadna
mimoriadna

IČO
3

6 0 9 6 5 5 5

Názov účtovnej jednotky
C E N T R U M

S

L N I

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo
M o

s t

n á

1

5

PSČ

Názov obce

9

N i

4 9 0 1

t

r a

E Č K O

n. o.

Číslo
účtu

Náklady

Číslo
riadku

Činnosť
Spolu
3
34386

4
49948

a
501

Spotreba materiálu

c
01

502
504
511

Spotreba energie
Predaný tovar
Opravy a udržiavanie

02
03
04

16384
130
2883

16384
130
2883

18502
0
2218

512
513
518

Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby

05
06
07

7627
27
88159

7627
27
88159

1974
951
100873

521

Mzdové náklady

08

141554

141554

120950

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie

09

38822

38822

30327

525

Ostatné sociálne poistenie

10

527

Zákonné sociálne náklady

11

5017

5017

4032

528

Ostatné sociálne náklady

12

531

Daň z motorových vozidiel

13

532

Daň z nehnuteľností

14

538

Ostatné dane a poplatky

15

1113

1113

1074

541

Zmluvné pokuty a penále

16

9

9

14

542
543
544
545
546
547
548

Ostatné pokuty a penále
Odpísanie pohľadávky
Úroky
Kurzové straty
Dary
Osobitné náklady
Manká a škody

17
18
19
20
21
22
23

24

24

149

149

549

Iné ostatné náklady

24

3209

3209

2880

551

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku

25

10191

10191

8344

2959

2959

300

300

38

352943

352943

342087

994

705886

705886

684174

b

552

Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku

26

553
554

Predané cenné papiere
Predaný materiál

27
28

555

Náklady na krátkodobý finančný majetok

29

556
557

Tvorba fondov
Náklady na precenenie cenných papierov

30
31

558

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

32

561

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám

33

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

34

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

35

565

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane

36

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

37

Účtová trieda 5 spolu
Kontrolné číslo

r. 01 až r. 37
r. 01 až r. 38

Podnikateľská
zdaňovaná
2

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Hlavná
nezdaňovaná
1
34386

Číslo
účtu

Číslo
riadku

Výnosy
b

c

601

a

Tržby za vlastné výrobky

39

602

Tržby z predaja služieb

40

604
611
612
613
614
621
622
623

Tržby za predaný tovar
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
Zmena stavu zásob polotovarov
Zmena stavu zásob výrobkov
Zmena stavu zásob zvierat
Aktivácia materiálu a tovaru
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

41
42
43
44
45
46
47
48

624

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

49

641
642
643

Zmluvné pokuty a penále
Ostatné pokuty a penále
Platby za odpísané pohľadávky

50
51
52

644

Úroky

53

645

Kurzové zisky

54

646

Prijaté dary

55

647

Osobitné výnosy

56

648

Zákonné poplatky

57

649

Iné ostatné výnosy

651

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná
1

Podnikateľská
zdaňovaná
2

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

3

4

574

14

14

1000

1000

58

4872

4872

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

59

4141

4141

652

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

60

653
654
655

Tržby z predaja cenných papierov a podielov
Tržby z predaja materiálu
Výnosy z krátkodobého finančného majetku

61
62
63

656

Výnosy z použitia fondu

64

657

Výnosy z precenenia cenných papierov

65

658

Výnosy z nájmu majetku

66

661

Prijaté príspevky od organizačných zložiek

67

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

68

17627

17627

23437

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

69

4170

4170

2096

664

Prijaté členské príspevky

70

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

71

16325

16325

12944

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

72

14122

14122

21530

691

Dotácie

73

290228

290228

287283

74

352499

352499

352159

-444

-444

10072

3

3

9

-447

-447

10063

704110

704110

724462

Účtová trieda 6 spolu

r. 39 až r. 73

Výsledok hospodárenia pred zdanením
r. 74 - r. 38

75

591

Daň z príjmov

76

595

Dodatočné odvody dane z príjmov

77

47

4248

Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)
Kontrolné číslo

r. 39 až r. 78

78
995

