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Šťastie..... jednoduché , pre mnohých neobyčajné až zázračné
slovko. Každý z nás v živote si určite aspoň raz povedal:
„Keby som mal viacej šťastia, tak by sa to určite podarilo“.
Pamätám si sekvenciu z jedného českého filmu pre
pamätníkov : “ Čo je to šťastie?“ „Muška jenom zlatá .“
Prirovnanie šťastia k zlatej muške je naozaj trefné. Muška,
taká maličká, že je ju ledva vidieť. Môže priletieť, sadnúť si
na plecia a spokojne tam sedieť aj dlhé roky, ale môže aj
nepriletieť , alebo hneď odletieť. Je šťastie vzácnosť ? Je to
dar? Rodia sa ľudia s tým, aby prinášali radosť a šťastie ?
Alebo sa rodia v bolesti aby znášali bolesť ? Autori mnohých
motivačných kníh presviedčajú , že je to v nastavení nás
samotných, či si šťastie pritiahneme alebo nie. Ako si ho však
môže pritiahnuť malé dieťa ? Dokáže to niekto za neho ? Ak
by to bolo možné , rada by som pritiahla šťastie pre všetky
deti, ktoré kdekoľvek na svete trpia, ale to asi nie je v mojej
moci. Možno by to ale bolo v moci väčšiny ľudstva. Keď si
predstavím malé nádherné blonďavé dievčatko , ktoré si
zažilo všetky útrapy násilia už vo svojich 6-tich rokoch
a ktoré ma víta vo dverách krízového strediska s úsmevom na
tvári , tak som rada, že sú medzi nami ľudia, ktorí „ zlaté
mušky“ priťahujú aj pre tieto deti a pre všetkých, ktorým je
ubližované. Uvedomujem si však, že okrem pozitívnej energie
je potrebné, aby boli odborníci v tejto téme vzdelávaní, aby
boli schopní láskyplne ale predovšetkým odborne pomôcť a
aby fungoval systém ochrany pre všetky deti ohrozené
násilím...A k tomu môžeme napomôcť my všetci.

Mariana Kováčová

Šťastie..... jednoduché , pre mnohých neobyčajné až zázračné slovko.

Poslanie: Nezisková organizácia Centrum Slniečko poskytuje
všeobecno-prospešné služby týraným, sexuálne zneužívaným a
zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam rodovo
podmieneného násilia, obetiam šikanovania, sexuálnych útokov
a znásilnenia. Napomáha k účinnému a komplexnému riešeniu tejto
problematiky v zmysle zabezpečenia a ochrany základných
ľudských práv a slobôd.

Sociálni/e pracovníci/čky: Mgr. M. Korgová, Mgr. K. Kupcová ,
PhDr. L. Maczkó , Mgr. Ľ. Maťašová, Mgr. M. Nagy Maťová, Mgr.
A. Švelanová
Vychovávateľky: Mgr. Z. Bahúlová, Mgr. Z. Ďurišová, Mgr. D.
Fulopová, Mgr. T. Kissová, Mgr. E. Magdinová, Mgr. S.
Remjarová, Mgr. B. Prekopová

Správna rada: Ing. Mária Svitačová - predsedníčka, Mgr.
Alexandra Draková - členka, Mgr. Zdenka Niková – členka

Psychologičky: Mgr. D. Betáková, Mgr. A. Chládková, Mgr. M.
Galková

Dozorná rada: Mgr. Ľubica Ľachká - predsedníčka, PhDr. Denisa
Vargová - členka, Jana Tomášová – členka

Právnička/ právnik: JUDr. S. Gancárová, JUDr. L. Mášik

Štatutárna zástupkyňa - riaditeľka: Mgr. Mariana Kováčová

Supervízorky a konzultantky DLZ: Mgr. A. Árendášová, Mgr. A.
Dirnbachová, Mgr. L. Hrušková, Mgr. E. Löbbová, Ing. J. Musilová,
Mgr. K. Miháliková

Pracoviská Centra Slniečko, n.o.
1/ Krízové stredisko Slniečko
2/ Útulok "Bezpečný dom"
3/ Bezpečný ženský dom
4/ Centrum poradenstva, advokácie a prevencie
5/ Chránená dielňa Slniečko
6/ Intervenčné centrum Slniečko
7/ Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu
8/ Detská linka záchrany
Vedúce pracovísk Centra Slniečko : Mgr. A. Blažková, Mgr. E.
Danková, PhDr. J. Holá, Mgr. Lucia Kellnerová, Mgr. M.
Kovalčíková , PhDr. D. Vargová

Špeciálna pedagogička: Mgr. A. Kováčová

Projektové manažérky: PaeDr. M. Kravárová, PhD., Ing. M.
Kurpielová, Mgr. S. Nagy, Mgr. M. Nagy Maťová
Arteterapeutka/ergoterapeutka: Ing. M. Mojtová
Muzikoterapeut: Š. Haládik
Pracovníčky chránenej dielne: M. Dubová , V. Illášová
Manažérka kampaní: B. Tarinová
Finančné manažérky: Ing. M. Szabóová, J. Tomášová
Hospodárska pracovníčka/kuchárka: J. Maťová

Krízové stredisko je špecializovaným akreditovaným zariadením pre

týrané, sexuálne zneužívané a zanedbávané deti, deti v krízových
životných situáciách a pre obete domáceho násilia, ženy a matky
s deťmi v súlade so Zákonom 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele. Krízové stredisko pozostáva z
dvoch budov rodinného typu a to v jednej so zameraním na deti a v
druhej so zameraním na matky s deťmi.
Krízové stredisko pre deti
Krízové stredisko pre deti poskytuje komplexnú starostlivosť
týraným, sexuálne zneužívaným a zanedbávaným deťom a deťom v
krízových životných situáciách vo veku od 3-18 rokov. Do
krízového strediska môže byť dieťa prijaté na základe uznesenia
súdu o predbežnom alebo výchovnom opatrení. Dieťaťu je
v krízovom stredisku poskytnutá krízová intervencia, psychologické
a sociálne poradenstvo. V práci s deťmi sú využívané prvky hrovej
terapie, arteterapie a muzikoterapie s cieľom pomôcť dieťaťu
zvládnuť krízovú situáciu. Pokiaľ je to možné, odborní pracovníci
krízového strediska pracujú s rodinou dieťaťa s cieľom upraviť
pomery tak, aby sa dieťa mohlo vrátiť do starostlivosti svojich
rodičov. V prípade, že sa rodičia dieťaťa nevedia, nechcú alebo
nemôžu o dieťa postarať, hľadajú sa možnosti v širšej rodine
a u dieťaťu blízkych osôb. Ak sa takéto osoby nenájdu, so súhlasom
dieťaťa realizuje psychológ prípravu dieťaťa na náhradnú rodinnú
starostlivosť formou pestúnskej starostlivosti.

Krízové stredisko pre deti v roku 2014: Kapacita krízového
strediska pre týrané, sexuálne zneužívané a zanedbávané deti bola
v roku 2014 deväť detí. Krízové stredisko vykonávalo počas tohto
roka opatrenia sociálnoprávnej ochrany pre 14 detí vo veku od 3 do
18 rokov. Deti boli v KS umiestnené na základe rozhodnutia súdu
o predbežnom alebo výchovnom opatrení. Z celkového počtu detí

Deti sú v krízovom stredisku umiestnené z rôznych dôvodov.
Väčšinou sa jedná o niektorú z foriem týrania (psychické, fyzické),
sexuálneho zneužívania alebo zanedbávania starostlivosti zo strany
rodičov. Z dôvodu podozrenia na fyzické týranie dieťaťa boli v KS
umiestnené 2 deti. Z dôvodu psychického týrania bolo v KS
umiestnených 9 detí. Jedenásť detí bolo v roku 2014 v krízovom

bolo 7 dievčat a 7 chlapcov. Najsilnejšie bola zastúpená veková
chlapcov od 11 do 15 rokov. Vo vekovej skupine nad 16 rokov
nebolo v roku 2014 v krízovom stredisku umiestnené ani jedno
dieťa.

stredisku z dôvodu zanedbávania starostlivosti zo strany rodičov.
V roku 2014 nebolo v krízovom stredisku umiestnené ani jedno
dieťa s podozrením na sexuálne zneužívanie.
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Graf č. 1 Zloženie detí v krízovom stredisku podľa veku a pohlavia

Graf č. 2 formy násilia páchaného na deťoch

V roku 2014 bola na základe rozhodnutia súdu ukončená
starostlivosť v krízovom stredisku 7-mim deťom. Napriek tomu,
že cieľom KS je, aby čo najviac detí mohlo vyrastať v rodine, 3 deti
boli umiestnené do ústavnej starostlivosti, pretože sa do pôvodnej
rodiny nemohli vrátiť a nepodarilo sa pre nich nájsť náhradnú
rodinu. Do pôvodnej rodiny sa po ukončení starostlivosti v krízovom
stredisku mohli vrátiť 4 deti.

Spôsob ukončenia starostlivosti
k biologickým rodičom
do náhradnej rodinnej
starostlivosti
ústavná starostlivosť
iné

Graf č. 3 Spôsob ukončenia starostlivosti v krízovom stredisku pre
deti so sy CAN

Krízové stredisko pre matky s deťmi a obete domáceho násilia
Krízové stredisko pre matky s deťmi a obete domáceho násilia
vytvára účinný systém pomoci a ochrany týraným, sexuálne
zneužívaným a zanedbávaným deťom, ich matkám a obetiam
domáceho násilia. Do krízového strediska môže byť prijaté dieťa,
u ktorého je ohrozený život alebo zdravie, je vystavené násiliu zo
strany blízkej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti. Dieťa je prijaté
spolu s matkou, alebo iným rodinným príslušníkom na základe
žiadosti zákonného zástupcu mal. dieťaťa. Pobyt v krízovom
stredisku je maximálne šesť mesiacov. Zvýšená pozornosť sa venuje
práci s dieťaťom (krízová intervencia, poradenstvo, psychologická
starostlivosť, hrová terapia, arteterapia a muzikoterapia) s cieľom
minimalizovať následky vzniknuté v súvislosti s traumou, ktoré
dieťa zažilo. Počas celej doby pracuje odborný tím strediska aj
s matkou a niekedy aj širšou rodinou dieťaťa, na úprave pomerov
v rodine, na posilňovaní a podpore vzťahu rodiča s dieťaťom, na
nácviku rodičovských zručností a pod. Cieľom krízového strediska
je utvoriť bezpečné a neohrozujúce prostredie pre deti so
syndrómom CAN a obete domáceho násilia.
Krízové stredisko pre matky s deťmi a obete domáceho násilia
v roku 2014: V roku 2014 bolo v krízovom stredisku pre matky s
deťmi prijatých 13 matiek a 21 detí, celkovo sme za rok 2014
poskytli pomoc 43 klientom / spolu s klientmi prijatými v roku 2013
/. Z celkového počtu detí bolo 18 dievčat a 10 chlapcov.

podarilo úplne osamostatniť a 8
širšej rodiny alebo v zariadení.
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Graf č. 4 Vekové zloženie detí, ktorým sa poskytovala starostlivosti
v KS spolu s matkou
U dievčat bola najpočetnejšie zastúpená veková skupina od 4 do 6
rokov a od 11 do15 rokov. U chlapcov bola najviac zastúpená
veková skupina od 11 do 15 rokov. Vo vekovej skupine 7 – 10 rokov
a nad 16 rokov boli v krízovom stredisku zastúpené len dievčatá.
U matiek bola najpočetnejšie zastúpená veková skupina od 25 do 34
rokov a najmenej bolo klientok vo veku nad 45 rokov.
Z celkového počtu dospelých klientok bolo do konca roku 2014
ukončené poskytovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately 13 ženám. Z uvedeného počtu sa 2 ženy vrátili späť
k násilníkovi. Ostatné ženy si vybrali život bez násilia, z toho 3 sa

Graf č.5
stredisku

vekové zloženie matiek v umiestnených krízovom

Vďaka intenzívnej práci s matkami 19 detí neskončilo v detskom
domove a nemuselo sa vrátiť do pôvodného prostredia plného
násilia.
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Graf č. 6 Spôsob ukončenia starostlivosti o dospelé klientky
v krízovom stredisku
Väčšinou sú ženy pri prijatí do KS na materskej dovolenke alebo sú
nezamestnané a poberajú dávky v sociálnej núdzi. V roku 2014 sme
v krízovom stredisku pomohli piatim ženám zapojiť sa do
pracovného procesu, pričom išlo aj o ženy, ktoré boli dlhodobo
nezamestnané a bez pracovných návykov.
Na prevádzku krízového strediska prispievajú okrem sponzorov,
individuálnych darcov aj Nitriansky samosprávny kraj a Ústredie
práce sociálnych vecí a rodiny.

Útulok Bezpečný dom vytvára priestor pre osamostatnenie sa,
úspešný štart do života vrátane uplatnenia sa na trhu práce a riešenia
otázky bývania. Je určený 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 služby zahŕňajúce ubytovanie a systém komplexných
podporných služieb smerujúcich k motivácii a aktivizácii vnútorného
potenciálu. 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.
Útulok Bezpečný dom v roku 2014: V roku 2014 boli v útulku
poskytnuté služby štrnástim klientom z toho piatim matkám a 8
deťom vo veku od 3 rokov do 17 rokov a jednej osamelej žene.
Kapacita zariadenia bola počas roka priebežne plne vyťažená.
Priemerné náklady na 1 klienta na rok : 3005,54 €

Bezpečný ženský dom, priestor pre plnohodnotný život bez násilia.
Zabezpečuje ochranu a bezpečie, posilnenie a spoločenskú ochranu.
Je to priestor pre všetky matky s deťmi a osamelé ženy, obete
všetkých foriem domáceho násilia, ktoré sú prijímané podľa
pravidiel nediskriminácie a rovnakých príležitostí – vrátane
zdravotne znevýhodnených obetí domáceho násilia.
Rok 2014 bol prípravným rokom na spustenie prevádzky zariadenia.
Prebehli verejné obstarávania, realizovali sa úpravy interiéru
a exteriéru, uskutočnili sa výberové konania na odborný personál
zariadenia, aby sa v nasledujúcom kalendárnom roku
mohli
poskytovať klientom služby podľa Európskych štandardov na
základe minimálnych princípov.
Bezpečný ženský dom (BŽD) je zameraný na poskytovanie služieb
zahrňujúce ubytovanie, krízovú pomoc a systém komplexných
podporných služieb smerujúcich k psychickému zastabilizovaniu,
prekonanie tráum a bariér z domáceho násilia vrátane pomoci pri
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. BŽD je priestor,
kde je možné s dôverou hovoriť o svojej skúsenosti a rozhodovať sa
o ďalšom postupe v ústretovom prostredí, kde sa s každým
zaobchádza s rešpektom a citlivo pri zachovaní dôstojnosti.
V novembri 2014 bola spustená krízová linka 0905/511 512, ktorú
kontaktujú obete domáceho a rodovo podmieneného násilia.

Centrum poradenstva, advokácie a prevencie sa špecializuje na
prácu s obeťami domáceho násilia predovšetkým formou krízovej
intervencie. Klientom poskytuje opatrenia sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately, sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu,
špeciálne sociálne, špeciálno-pedagogické, psychologické, právne
poradenstvo, krízovú intervenciu a terapiu.
Klientmi CPAP sú najmä :
a/ deti – obete týrania, sexuálneho zneužívania alebo deti využívané
na komerčné účely
b/ deti u ktorých je závažné podozrenie, že boli týrané, sexuálne
zneužívané, využívané na komerčné účely.
c/ matky s deťmi, ktoré boli obeťami domáceho násilia, rodovo
podmieneného násilia alebo u ktorých je závažné podozrenie, že
došlo k násiliu
d/ ženám, obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia.
Centrum poradenstva, advokácie a prevencie v roku 2014 poskytlo
podporu a ochranu 85 klientom z toho trom mužom. Ženám a ich
deťom bola poradenským centrom „Centra Slniečko, n. o.“
poskytnutá ochrana a podpora 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. Poskytnutím podpory a ochrany v zmysle sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately sme sa zamerali na nevyhnutné potreby
žien, čomu predchádzalo objasnenie stavu z hľadiska sociálneho,

právneho, psychologického a krízovej intervencie. Viac ako dve
sociálne poradenstvá sme poskytli 64 ženám a dvom mužom
v priemere sme poskytli spolu 346 sociálnych poradenstiev.
Komplexnú ochranu a podporu v zmysle sociálneho, právneho,
psychologického poradenstva sme poskytli 28 ženám. Intervenciu
v zmysle sprevádzania na súdoch a pomoci pri vybavovaní úradných
záležitostí sme poskytli 16 ženám.
Po úspešnom stabilizovaní
v zmysle poskytnutia krízovej
intervencie 21 žien využilo terapeutickú pomoc, z toho vo forme
individuálnej terapie 18 žien a skupinovej terapie 6 žien. Pomoc
a podpora bola zameraná na spracovanie tráum v dôsledku násilia.
Potreby detí sú odlišné ako potreby žien, ktoré prichádzajú do
poradenského centra. S deťmi obetí
násilia
pracovala
psychologička a terapeut/terapeutka. Počas roku 2014 pracovala
psychologička v poradenskom centre s 20-timi deťmi, z toho 3
deťom sme poskytlli arteterapiu a 6 deťom muzikoterapiu.
Prax nám ďalej ukázala potrebu sociálnej práce v teréne. Sociálna
práca v teréne, ktorú sme poskytli v 12 prípadoch sa ukázala ako
nevyhnutná pre ženy, ktorým ochrana a podpora poskytovaná
v poradenskom centre „Centra Slniečko, n.o.“ boli z rôznych
dôvodov nedostupné (ženy z vidieka, z marginalizovaných
rómskych komunít, staršie ženy, ženy s postihnutím, mamičky
s malými deťmi).

Chránená dielňa Slniečko vytvára priestor pre zamestnanie osôb
zdravotne ťažko postihnutých a takto im napĺňa sen o zamestnaní
a začlenení sa do spoločnosti. V priestoroch chránenej dielne sa
môžu v tvorivých činnostiach realizovať aj klienti stredísk Centra
Slniečko, pričom sa môžu zrelaxovať, uvoľniť, odreagovať od
zažitých

tráum

a

svojich ťažkých

situácií.

V rámci

relaxu

a psychohygieny majú možnosť prísť si vyrobiť niečo pekné i
zamestnanci Centra Slniečko.

Výsledkom tvorivosti, šikovnosti

a precíznosti zamestnankýň chránenej dielne je pestrý sortiment
výrobkov. Sú to prevažne dekoratívne predmety z látky, ako
napríklad

bábiky

Tildy,

zajačiky,

spinkáčikovia,

mackovia,

obľúbené sovičky, či mačky, ale aj ekologické sviečky a bio
mydielka rôznych tvarov. Výrobky skrášľujú prostredie jednotlivých
stredísk Centra Slniečko, slúžia na edukačné účely, no je možné si
ich aj zakúpiť. A to tak na rôznych podujatiach, verejných akciách,
trhoch, či u partnerov, ako aj priamo v Chránenej dielni. Kvalita
a precíznosť výrobkov ich predurčuje na to, aby boli exkluzívnymi
darčekmi tak pre deti, priateľov, ako i obchodných partnerov. Okrem
bežnej ponuky je možné si objednať aj výrobu drobných
darčekových a úžitkových predmetov na objednávku, podľa
konkrétnych požiadaviek. Získané finančné prostriedky z predaja
výrobkov boli v roku 2014

použité na podporu programov

a prevádzok zariadení Centra Slniečko, n.o., skvalitnenie služieb
a opatrení v prospech tých najzraniteľnejších – detí a samozrejme aj
na ďalší rozvoj chránenej dielne
Chránená dielňa v roku 2014: V roku 2014 chránená dielňa
zamestnávala dve pracovníčky s ťažkým zdravotným postihnutím.
Aj vďaka nim sa výrobky z chránenej dielne prezentovali na
množstve podujatí. Medzi tie najvýznamnejšie patrili : Benefičný
koncert „Slniečko zažiari v máji“ v PKO Nitra, Veľkonočné trhy
v OC Max Nitra, Výstava Gardenia 2014 Nitra, Výstava
Agrokomplex 2014 Nitra, Vyhlásenie otca roka Malá scéna
Bratislava, Radničkine trhy Bratislava, Benefičný koncert Bez
modrín v Divadle Andreja Bagara, Vianočný bazár v N-Centro Nitra
a mnohé ďalšie...

Intervenčné centrum Slniečko, komplexné špecializované centrum
zamerané na ochranu detí ohrozené sy CAN a na pomoc rodinám v
kríze.
V priebehu októbra 2014 sa začalo poskytovať bezplatné sociálne,
psychologické a právne poradenstvo, multidisciplinárne poradenstvo
a diagnostiku sy CAN, podporné terapie (arteterapia, egroterapia,
muzikoterapia), terénnu sociálnu prácu, a podieľať sa na sanácii
rodín.
Intervenčné centrum Slniečko pomáha hľadať odpovede a ponúka
riešenia na otázky: Násilie v škole? Ohrozené dieťa? Výchovné
problémy? Násilie a hádky v rodine? Rozvod a jeho vplyv na dieťa ?
Zlá sociálna situácia v rodine? Ide o týranie ? Ide o sexuálne
zneužívanie ?
Súčasťou Intervenčného centra Slniečko je aj centrum prevencie
a vzdelávania EduCAN ( Edu – vzdelávanie, CAN – syndróm
týraného , zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa). Začalo sa
kreovať koncom roka a realizovať preventívne programy pre deti
a mládež predškolského a školského veku formou zážitkových
aktivít zamerané na prevenciu násilia páchaného na deťoch a medzi
deťmi.

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v roku 2014
poskytovalo pre klientov, prevažne z Mestskej ubytovne, nasledovné
aktivity:









Sociálne, psychologické, právne poradenstvo – podľa
požiadaviek obyvateľov sa riešili aktuálne problémy týkajúce
sa sociálnych dávok, dlhov, exekúcií, splátkových
kalendárov, vzťahové problémy medzi jednotlivými členmi
rodiny,
majetkovo-právne
záležitosti,
rozvíjanie
rodičovských zručností, riešenie bytovej otázky,...
Vzdelávanie – príprava študentov ZŠ na záverečné skúšky,
príprava detí na školské vyučovanie, individuálne
vzdelávanie podľa špeciálnych potrieb detí, príprava
predškolákov, ,...
Zamestnanie – vyhľadávanie zamestnania, písanie
životopisov,
spolupráca
s personálnymi
agentúrami,
vyhľadávanie vhodných rekvalifikačných kurzov pre
dospelých, ...
Voľnočasové aktivity – výchovná činnosť s deťmi
a mládežou, besedy, tvorivá dielňa, športové aktivity,
voľnočasové pre rodičov s deťmi,...
Uvoľňujúce aktivity – relaxácia, voľnočasové aktivity
s prvkami muzikoterapie s cieľom odbúrať v deťoch
nahromadené negatívne emócie, čo umožní dosiahnuť
emocionálnu stabilitu, ktorá môže priniesť pozitívnu zmenu
v ich ďalšom živote.

Všetky aktivity Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu
mali za cieľ zastabilizovať rodiny zo sociálne znevýhodneného
prostredia. Poskytovaná pomoc rodinám začínala bežnými
požiadavkami vyplývajúcimi z aktuálnej, mnohokrát krízovej
situácie v rodinách - okamžité riešenie potravinovej pomoci,
ošatenia. Po uspokojení základných potrieb sme mohli pristúpiť ku
komplexnému riešeniu rodinnej situácie. Plán riešenia pozostával
z čiastkových krokov týkajúcich sa zamestnania, bytovej otázky,
výchovných problémov, partnerských problémov.
Cieľom aktivít pre detských klientov je zmysluplné využívanie
voľného času, čím sa reálne zamedzilo vzrastaniu kriminality
a vandalizmu v obytnej časti v okolí Mestskej ubytovne. Deti dostali
priestor na ventiláciu nahromadenej energie inými, sociálne
prijateľnými prostriedkami – tvorivá dielňa, šport, hudba,
voľnočasové aktivity, výlety,...
V roku 2014 pracovníci pracovali s viac ako 30-timi rodinami,
poskytli v období od januára do augusta 156 poradenstiev, pracovali
s viac ako 60-timi deťmi a mládežou.
V auguste 2014 Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu po
piatich rokoch poskytovania sociálnych služieb ukončilo svoju
činnosť. Dôvodom bolo nedostatočné finančné pokrytie prevádzky
zo strany Mesta Nitry, ktoré skrátilo rozpočet pre Nízkoprahové
denné centrum a to i napriek tomu, že táto sociálna služba je
v zmysle zákona v kompetencii obce – teda Mesta Nitry. Klientom
v akútnej kríze boli ponúknuté služby prostredníctvom
Intervenčného centra Slniečko.

Detská linka záchrany je bezplatná telefonická linka pomoci pre
deti a mladých ľudí 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.
Odborníci na detskej linke záchrany sa s volajúcimi osobne
nekontaktujú, ale vedia pomoc sprostredkovať, prípadne
nasmerovať. Detská linka záchrany poskytuje dieťaťu priestor pre
ventiláciu problému, zorientovanie sa v ňom, získanie nadhľadu ako
aj otvorenie viacerých možností ako môže dieťa problém riešiť.
Detská linka záchrany je určená deťom a mladým ľuďom, no môžu
ju využiť aj dospelí, pokiaľ majú závažné podozrenie, že je v jeho
okolí dieťaťu – deťom ubližované a nevedia ako by mohli pomôcť.
Detská linka záchrany v roku 2014: S deťmi odborní pracovníci
rozoberali širokú škálu problémov a snažili sa im predostrieť možné
alternatívy riešenia ich krízovej situácie, v ktorej sa deti nachádzali.
Rozhovory boli vedené o problémoch detí, ich tenziách, starostiach,
ale naopak aj o ich radostiach.

„Moja kamarátka má problémy s marihuanou. Ako jej môžem
pomôcť? Mám ju rada a vadí mi, že sa dostala do takejto skupiny.“
„V škole sa mi spolužiaci stále posmievajú. Naposledy mi vyliali
vodu na stoličku a tiež aj do tašky. Všetko som mala mokré. Cítim sa
trápne a je mi z toho nanič.“
Snažíme sa viesť dieťa k tomu, aby viac komunikovalo s rodičmi
a rozprávalo sa o svojich problémoch s osobou, ktorej vo svojom
okolí dôveruje. Je dôležité, aby sa rodičia venovali svojim deťom
a zaujímali sa o to, čo ich deti prežívajú.
Fungovanie detskej linky záchrany je možné vďaka podpore
sponzorov, partnerov a podporovateľov. V roku 2014 jej prevádzku
podporilo aj MPSVR SR.

Dobrovoľníctvo
...s nimi to ide ľahšie
Aj rok 2014 bol plný ochoty a pomoci dobrovoľníkov:





konzultanti DLZ – 13 dobrovoľníkov
pri celoslovenských kampaniach, verejných zbierkach – 262
dobrovoľníkov
v projektoch „Veľký brat – Veľká sestra“ a „Priatelia rodín“
25 dobrovoľníkov
firemné dobrovoľníctvo – 11 dobrovoľníkov z VÚB Banky

PROJEKTY realizované v roku 2014
Projekt "Využívanie expresívnych terapií a kvalitných
voľnočasových aktivít v pomoci deťom so syndrómom CAN"
Ciele projektu:




napomôcť deťom a mládeži prekonať ich ťažkú životnú
situáciu, ventilovať svoje emócie, zamedziť sociálnemu
vylúčeniu a vzniku sociálno- patologických javov
prostredníctvom vzdelávacích a poznávacích aktivít mimo
krízového strediska ponúknuť deťom možnosť zabudnúť na
ich trápenia, prežiť zábavné dni plné nových zážitkov a
vedomostí, ponúknuť cieľovej skupine rovnaké šance ako
majú ostatné deti.

Cieľová skupina:


cieľovou skupinou boli deti a mládež, umiestnené do
krízového strediska z dôvodu závažnej situácie v rodine
( týranie zanedbávanie, sexuálne zneužívanie) . Boli nútené
opustiť svoj domov, pretože ich rodinné zázemie nebolo
vhodné pre ich zdravý vývoj.

Termín trvania projektu: júl 2014- jún 2015

"Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina
deťom."

Projekt „Dobrá krajina“
Počas celého roku 2014 úspešne pokračovala spolupráca
s darcovským portálom Dobrá krajina Nadácie Pontis. V rámci
projektu „Naordinujme hru deťom bez lásky“ sa nám podarilo
vyzbierať viac ako 500 eur. Vďaka týmto finančným prostriedkom
sme pre detských klientov zabezpečili vybavenie herničky, v ktorej
sa realizuje terapia hrou (play therapy).

Projekt " Zapojenie MVO do tvorby národných politík v téme
sociálnoprávnej ochrany detí"
Hlavný cieľ: Projekt je zameraný na zvýšenie zapojenia MVO do
tvorby politík, a to konkrétnych strategických dokumentov ako sú:
revízia národného akčného plánu pre deti, novelizácia zákona
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, zákon o detskom
komisárovi či konkrétne kroky na implementáciu národnej stratégie
na ochranu detí pred násilím. Zapojením MVO očakávame vyššiu
kvalitu zlepšujúcich návrhov priamo reflektujúcu potreby detí a tým
aj pozitívne dopady na životy detí a rodín.
V priebehu roku 2014 sme v rámci jednotlivých aktivít projektu
zrealizovali :
1. Analýza stavu / monitoring – dve stretnutia odborníkov z MVO,
v rámci ktorých sa podarilo spracovať analýzu súčasného stavu
v oblasti násilia páchaného na deťoch a zhrnúť návrhy na
legislatívne zmeny. V rámci tohto obdobia boli zrealizované
konzultácie k príprave metodiky a následnému vypracovaniu
alternatívnej správy k plneniu Dohovoru o právach dieťaťa, príprava
k vypracovaniu Alternatívnej správy, konzultácie s odborníkmi
z diagnostických a resocializačných centier, konzultácie u právnych
expertov na problematiku ochrany dieťaťa, vypracovanie
komentárov k oficiálnemu stanovisku za Slovenskú stranu na tému
„prístup detí v SR k vymožiteľnosti ich práv“ pre CRIN (Child
Rights International Network).

2. Zhromažďovanie návrhov a podnetov - komunikácia
s odborníkmi v oblasti zameranej na problematiku násilia páchanom
na deťoch, výsledkom čoho je jednotná línia zainteresovaných
subjektov v postupe a smerovaní zmien. V rámci tejto aktivity sme
participovali na pracovnom stretnutí prvej a druhej focusovej
skupiny k téme „Zlepšenie fungovania systému ochrany detí pre
násilím“ organizovanom IVPR, odborne sme pripomienkovali
metodickú príručku zameranú na koordinovaný postup pri riešení
prípadov násilia na deťoch pre Národné koordinačné stredisko,
participovali sme na vypracovaní materiálu „Systém prepojených
databáz ako nástroj identifikácie detí ohrozených syndrómom CAN“
a zhodnotení potreby vytvárania mutidisciplinárnych tímov.
V rámci tejto aktivity sme sa zúčastnili aj na stretnutí so zástupcami
MVO, členmi Koalície pre deti
koordinačného strediska k príprave
a podkladom k alternatívnej správe.
3. Advokačné a lobbyingové
stretnutia
so
zástupcami
pripomienkovania jednotlivých
o sociálno-právnej ochrane detí

a zástupcom Národného
komunikačnej kampane

aktivity – aktívne individuálne
MPSVaR
SR,
vyjednávania,
zmien k zákonu 305/2005 Z.z.
a sociálnej kuratele, k zákonu o

rodine, pripravovanému zákonu o detskom komisárovi ako aj
podieľanie sa na príprave samostatného legislatívneho rámca
špecializujúceho sa na problematiku násilia na deťoch. Súčasťou
týchto aktivít bolo aj stretnutie s prezidentom Andrejom Kiskom .

4. Práca s médiami – súčasťou tejto aktivity bolo vytvorenie
www.bezmodrin.sk, stretnutie so zástupcami MVO a MPSVaR SR
k príprave komunikačnej kampane na roky 2015-2016, ako aj
spracovanie stanoviska ohľadom podmienok medializácie citlivých
prípadov ohrozených detí, s dôrazom na ochranu identity detí.
Súčasťou tejto aktivity bolo aj stretnutie MVO a zástupcov médií
k spoločnému týždňu na podporu práv detí „Počúvajme deti“.
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.
Partneri projektu:
Náruč – pomoc deťom v kríze, Žilina
Asociácia krízových stredísk, Nitra
Dĺžka realizácie aktivít projektu: 05/2014 - 10/2015

Projekt „ Bezpečný ženský dom – priestor pre plnohodnotný
život bez násilia"

obete násilia, preventívnych aktivít zameraných na verejnosť
s cieľom prelomenia spoločenských predsudkov a stereotypov
súvisiacich s postavením žien v spoločnosti.

Zámer projektu:
Hlavným zámerom projektu je zriadenie nového ženského
bezpečného domu, ktorý bude spĺňať minimálne
Európske štandardy pre bezpečné bývanie matiek s deťmi, obete
partnerského, rodovo podmieneného násilia. Súčasťou je
poskytovanie komplexných služieb opierajúce sa o princíp
posilnenia, práv obete, spoluúčasť pri rozhodovaní a riadení BŽD.
Realizáciou projektu sa vytvorí 6 rodinných miest (pre 15-17
klientov).
Cieľové skupiny:
Najdôležitejšou cieľovou skupinou sú obete partnerského násilia
a deti, ktoré sú často jeho svedkami . Bezpečný ženský dom je
určený aj pre znevýhodnených občanov v zmysle zdravotného
postihnutia, príslušnosti k menšinám a iných obmedzení pri prístupe
na trh práce. Nezanedbateľnou cieľovou skupinou je široká
verejnosť, ktorá v rámci implementácie projektu bude informovaná
o problematike domáceho a rodovo podmieneného násilia a formách
pomoci obetiam násilia.

Predmetom partnerskej spolupráce s krízovými centrami z Nórska je
realizácia odborných stretnutí, workshopov, rozšírenie prehľadu
a vedomostí (metódy, techniky a formy práce s cieľovými
skupinami, metodika práce), výmena skúseností a know-how práce
v podmienkach na Slovensku a v podmienkach partnerov projektu
a v neposlednom rade posilnenie bilaterálnych vzťahov.
Aktivity v roku 2014:
V období od júla do decembra sme sa zamerali na verejné
obstarávania, spolu bolo zrealizovaných 15 verejných obstarávaní
a to na predmet zákazky: plastové okná, klimatizácia, kuchynská
linka, monitorovací systém, elektronická jednokrídlová brána
s pohonom, kamerový systém exteriér a interiér, kamerový systém
"detský svedok", výpočtová technika, výbava domácnosti, výbava
pre deti – materiál na terapie, dvere zádverie a núdzový východ,
osobné auto, informačné a propagačné materiály, nábytok
a citylighty.

Ciele a aktivity projektu:

V mesiacoch september až december prebiehali výberové konania
na pozície: psychológ, terénny sociálny pracovník, špeciálny
pedagóg/výchovno-organizačný pracovník/ liečebný pedagóg.

Hlavným cieľom projektu je zníženie rodovo podmieneného násilia,
preto aktivity projektu sú plánované na dosiahnutie tohto stavu
formou vytvorenia bezpečného ženského domu, poskytovania
základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, terapie pre

27. novembra sa konala tlačová konferencia, ktorej sa zúčastnili
predstavitelia sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády
SR, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho
kráľovstva a hostia z Nórskeho kráľovstva.

„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom
Nórskeho finančného mechanizmu“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“
Program SK09 - Domáce a rodovo podmienené násilie:
"Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých"
"A home must by a safe place for everybody"
„Spoluprácou so spoločnými hodnotami“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.sk, www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org
Číslo programu: SK09 číslo projektu: DGV01003 číslo zmluvy: 997 / 2014
Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 10.7. 2014 do 30.4.2016
Programová oblasť: Domáce a rodovo podmienené násilie
Celkové náklady projektu: 331 298 Eur
Spolufinancovanie projektu: 36 811 eur
Počet partnerov v projekte: 3 – Stifelsen Oslo Krisesenter - Nórsko,
Glåmdal Krisesenter IKS - Nórsko, Asociácia krízových stredísk –
Slovensko

Projekt „Práca v záhrade ako forma aktívneho odpočinku bez
násilia“
Vďaka grantovému programu Citibank a Komunitnej nadácie
Bratislava sme v období od júna do októbra 2014 spoločne
s klientmi a dobrovoľníkmi realizovali projektové aktivity.
Hlavným zámerom projektu bolo zabezpečiť materiálno technické
vybavenie k plnohodnotnému využívaniu záhrady ako relaxačnej
zóny pre hry s deťmi a tiež ako zóny úžitkovej, na pestovanie ovocia
a zeleniny. Týždenne bolo v rámci projektu odpracovaných
dobrovoľníkmi a klientmi
najmenej 8 hodín. Cieľom bolo
predovšetkým posilnenie klientov, vytvorenie priestoru pre tvorbu
a upevnenie nových pracovných návykov, možnosť aktívneho
využívania voľného času, relaxácie i uvoľnenia nahromadených
negatívnych emócií, taktiež pre upevňovanie vzťahu matka dieťa, klient – klient a tiež klient – zamestnanec, resp. dobrovoľník.
V záhrade bola vytvorená súvislá zatrávnená plocha pre loptové hry,
dve skalky, ktoré svojou krásou tešia klientov pri ich záhradných
posedeniach. Kvalitné náradie umožnilo tiež lepšie udržiavanie
úžitkovej záhrady, čo sa prejavilo aj vo vyššom podiele
dopestovaného ovocia a zeleniny.

Projekt „Partnerstvo“- najúčinnejší prostriedok v pomoci deťom so sy
CAN, CSA, deťom a rodinám v kríze, ktorým hrozí sociálne vylúčenie

Centrum Slniečko, n.o. realizovalo v období od októbra 2012 do
augusta 2014 projekt „Partnerstvo“ v rámci Blokového grantu pre
MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko- slovenskej spolupráce.
Projekt bol zameraný na zvýšenie kvality sociálnych služieb,
opatrení SPODaSK pre oblasť práce s týranými, sexuálne
zneužívanými a zanedbávanými deťmi, rodinami v kríze a rodinami,
ktorým hrozí sociálne vylúčenie v partnerskej spolupráci
s občianskym združením Náruč- Pomoc deťom v kríze a Asociáciou
krízových stredísk .(AKS)
Projekt bol pilotným projektom zameraným na sieťovanie,
vytváranie
dlhodobých
partnerstiev
medzi
jednotlivými
poskytovateľmi
opatrení
SPODaSK
a sociálnych
služieb
zameraných na pomoc deťom a rodinám v kríze nielen na
regionálnej úrovni, ale aj na národnej úrovni.
Cieľová skupina projektu:
- občania v nepriaznivých sociálnych/životných situáciách,
rizikové rodiny, ktorým hrozí sociálne vylúčenie, deti,
u ktorých je podozrenie, že boli obeťami týrania, sexuálneho
zneužívania, zanedbávania
- rodiny a deti v krízových životných situáciách
- klienti rezidenčných krízových stredísk
- zamestnanci
predkladateľa,
zamestnanci
partnera,
zamestnanci členských organizácií AKS pracujúci
v sociálnych službách a opatreniach SPODaSK

Hlavné aktivity projektu:
1/ Sociálna terénna práca pre rizikové rodiny, rodiny v kríze, deti
s podozrením na sy CAN, CSA (sociálna terénna práca
predovšetkým v rodinách, ktoré sú v krízových životných situáciách,
rodinám ktorým hrozím odobratie dieťaťa, ale aj rodinám, ktorým
bolo dieťa odobraté a je umiestnené v krízovom stredisku, prípadne
v inom zariadení a rodičia majú skutočný záujem o vrátenie dieťaťa
späť do rodinného prostredia; zámerom aktivity bolo na jednej strane
skrátiť čas, ktorý dieťa zotrváva v krízovom stredisku a na strane
druhej intenzívne pracovať s rodinou, aby dieťa nemuselo byť
odobraté)
2/ Vzdelávacie aktivity pre pracovníkov predkladateľa, partnera
a zamestnancov asociovaných partnerov AKS vo vybratých témach
nevyhnutných na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb
a opatrení SPODaSK (aktivita pozostávala z viacerých podaktivít:
a) Spracovanie systému ďalšieho vzdelávania a supervízie
pracovníkov a dobrovoľníkov predkladateľa projektu
a partnerov
b) Internetové vzdelávanie v troch moduloch: Vzdelávací
program ochrany obete domáceho násilia; Právne minimum
v ochrane obetí domáceho násilia; Vzdelávací program
v ochrane detí pred násilím
c) Akreditované dlhodobé vzdelávacie aktivity: Arteterapia,
Mediácia
d) Krátkodobé vzdelávacie aktivity: Komunikácia s agresívnym
klientom, Komunikácia vo vyhranených situáciách, Práca
s nedobrovoľným klientom, Práca s motiváciou a zmenou,
Poruchy správania a účinné intervencie, Kaučing, Práca
s obeťou CSA a CAN, Sanácia rodiny, Krízová intervencia
u detí so sy CAN a CSA, Muzikoterapia

e) Špecifické zručnosti: Práca s hlinou, Enkaustika, Drôtovanie,
Plstenie, Pletenie z papiera, Vitráž, Kresba, maľba na sklo,
textil, Výroba šperkov, Aranžovanie
3/ Vytvorenie Štandardov kvality poskytovaných opatrení
SPODaSK v krízovom stredisku a spracovanie metodiky a postupov
pri identifikácii týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa
(zámerom aktivity bolo vytvoriť systém, ktorého základom bude
poskytovanie kvalitných opatrení deťom s podozrením na sy CAN,
CSA, rodinám v kríze, kde dochádza k násiliu páchanom na deťoch)
4/ Sieťovanie a rozvoj partnerstva (zámerom bolo vytvorenie
dlhodobej partnerskej spolupráce za účelom zlepšenia situácie
týraných, zneužívaných, zanedbávaných detí a vytvorenie príkladu
dobrej praxe v oblasti partnerskej spolupráce)
Výsledky projektu:
Výsledok projektu
Ukazovateľ výsledku
Hodnota
Zvýšenie
kvality Spracovanie
štandardov
1
poskytovaných
kvality
poskytovaných
sociálnych
služieb opatrení SPODaSK v KS
a opatrení SPODaSK Spracovanie
1
v krízových
vnútroorganizačných
strediskách
smerníc
a dokumentov
spracovaním
k implementácii
štandardov
kvality, spracovaných
štandardov
vnútorných smerníc kvality
a systém hodnotenia Spracovanie
systému
1
kvality poskytovaných hodnotenia
kvality
opatrení SPODaSK
poskytovaných
opatrení
SPODaSK v KS
Zvýšenie
kvality Počet
účastníkov
101
poskytovaných
vzdelávacích
programov,
opatrení v cieľových tréningov, výcvikov
skupinách
projektu

realizovaným
vzdelávaním
pre
pracovníkov
predkladateľa
a partnerov projektu
Zvýšenie
kvality
poskytovaných
opatrení
SPODaSK
a sociálnych služieb
Zvýšenie
kvality
poskytovaných
opatrení
SPODaSK
a sociálnych služieb
vzájomnou výmenou
skúseností
a realizovaných
programov
Zvýšenie
kvality
poskytovaných
opatrení
SPODaSK
a sociálnych služieb
deťom, u ktorých je
podozrenie na sy
CAN, CSA, rodinám
v kríze
vytvorením
kvalitného
metodického
materiálu
v oblasti
identifikácie
a diagnostiky detí so
sy CAN a CSA
Zmena kvality života

Počet krízových stredísk
a mimovládnych organizácií
so spracovanými štandardmi
kvality
Počet účastníkov, ktorí sa
zúčastnia výmenných stáží

Spracovanie metodického
materiálu,
postupov
spojených
s obrazovým
materiálom pre potreby
sociálnych
pracovníkov,
psychológov,
vyšetrovateľov
pri
identifikácii, diagnostike sy
CAN
a CSA
a ďalšom
postupe
v poskytovaní
opatrení SPODaSK pod
názvom. „ Modriny na duši“
Počet

rodín

a osôb 82

4

23

1

rodín/

cieľovej skupiny

dotknutých
projektu

realizáciou 256
rodinných
príslušníkov
kvality Celkový počet vytvorených
3
vytvárania partnerstiev

Zmena
v oblasti
partnerstiev
a partnerskej
spolupráce
Zvýšenie
kvality Počet
dobrovoľníkov
poskytovaných
participujúcich na projekte
sociálnych
služieb
a opatrení SPODaSK
zapojením
dobrovoľníkov
a širokej verejnosti do
pomoci
cieľovej
skupine projektu
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„Tento Švajčiarsko- Slovenský projekt je podporovaný
prostredníctvom Programu švajčiarsko- slovenskej spolupráce
v rámci rozšírenej Európskej únie“

Projekt „Intervenčné centrum Slniečko“ (Intervenčné centrum
pre pomoc detským obetiam násilia- týrania, sexuálneho
zneužívania, zanedbávania, rizikovým deťom a rizikovým
rodinám ohrozených násilím – Vzdelávacie a preventívne
centrum )
Intervenčné centrum Slniečko pozostáva z dvoch základných častí.
Intervenčnej a preventívno-vzdelávacej. Zámerom projektu je
výrazným spôsobom ovplyvniť vytváranie účinného systému
pomoci týraným,
sexuálne zneužívaným, rizikovým deťom,
rodinám, ktorým hrozí eskalácia násilia voči deťom, ale aj ostatným
členom rodiny.
Ciele projektu:
Hlavným cieľom projektu je realizácia systému ochrany
a vykonávania opatrení sociálno- právnej ochrany detí a sociálnej
kurately (SPODaSK) deťom so sy CAN, deťom, u ktorých je
podozrenie na sy CAN, rizikovým deťom a rodinám.
Špecifické ciele projektu:
- Vytvorenie komplexného špeciálneho intervenčného centra
zameraného na depistáž, výkon opatrení SPODaSK a na
odbornú multidisciplinárnu prácu so sy CAN, rizikovými
deťmi a rodinami
- Zvyšovanie kvality a efektivity SPODaSK prostredníctvom
zvyšovania úrovne zručností a profesionálnych kompetencií
zmestnancov predkladateľa projektu
- Realizácia prevenívnych programov pre deti z rizikového
prostredia, pre deti vo veku od 3-18 rokov v Nitrianskom
kraji zameraných na prevenciu a identifikáciu sy CAN
- Realizácia informačnej kampane so zámerom šírenia osvety
v oblasti pomoci a riešenia problematiky detí so sy CAN

Hlavné aktivity projektu:
1/ Prevádzkovanie a aktivity Intervenčného centra Slniečko
- Multidisciplinárny prístup, multidisciplinárna odborná
diagnostika a s ňou spojené opatrenia SPODaSK
- Opatrenia SPODaSK zamerané na sanáciu rodinného
prostredia, programy na prispôsobenie sa novej situácii
v rodine
- Individuálne plány detí so sy CAN a CSA, rizikových rodín
- Realizácia
preventívnych
programov
v rizikových
komunitách predškolských zariadeniach, základných
a stredných školách
2/ Vzdelávanie zamestnancov predkladateľa za účelom zvýšenia
úrovne vykonávaných opatrení SPODaSK
3/ Informačná kampaň k problematike sy CAN, CSA
Cieľová skupina projektu
 Týrané, zneužívané a zanedbávané deti (sy CAN, CSA)
 Deti, u ktorých je podozrenie na týranie, sexuálne
zneužívanie
 Rizikové deti (deti zo sociálne slabých rodín, nepodnetného
rodinného prostredia, postihnuté deti, deti rodičov
v rozvodovom konaní, deti ulice, deti s mentálnym
handicapom a pod.)
 Rizikové rodiny (sociálne znevýhodnené, sociálne vylúčené,
rodiny, v ktorých sa už násilie vyskytovalo, rodiny, do
ktorých je dieťa umiestnené po pobyte v DD, prípadne v KS
 Plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity, pre ktoré sa
vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately,
 Rizikové skupiny detí a mládeže,
 Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti
sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore.
Časové trvanie projektu:

10/2014- 09/2015
Výška nenávratného finančného príspevku:
116 659,07 €
Merateľné ukazovatele za rok 2014:
Merateľný ukazovateľ
Hodnota
Počet obcí s osídlením MRK (marginalizované rómske
0
komunity), ktoré využívajú výsledky projektu
Počet obcí MRK, v ktorých boli zrealizované aktivity
0
komunitného charakteru
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených
81
projektov- ženy
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených
48
projektov- muži
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených
129
projektov- spolu
Počet osôb vyškolených v projekte
10
Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych
13
komunít užívajúcich výstupy projektu
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho
sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia.“

www.ia.gov.sk www.esf.gov.sk

Projekt ,, Intervenčné centrum Slniečko, bol v roku 2014
podporený aj The Velux Foundations. Vďaka tejto podpore sme
získali vhodné priestory , vybavenie na realizáciu cieľov projektu
a vytvorili nielen materiálne ale aj personálne podmienky na
prevádzkovanie preventívno.-vzdelávacieho centra . Grant bol
poskytnutý na 48 mesiacov . A bude z neho zabezpečené
spolufinancovanie aktivít Intervenčného centra Slniečko.
Zámerom podpory je vytvoriť:
1. Prepojený funkčný systém ochrany deti pred násilím a
vykonávanie odbornej pomoci.
2. Multidisciplinárna spolupráca.
3. Systematické vzdelávanie pre pedagógov, soc. pracovníkov,
zdravotníkov, policajtov, dobrovoľníkov pracujúcich s
deťmi, ako aj vzdelávanie vo forme preventívnych
programov pre samotné deti vo všetkých vekových
kategóriách.
4. Realizácia komplexne na seba nadväzujúcich preventívnych
programov pre deti.
5. Zriadenie vzdelávacieho a preventívneho centra pod názvom
,,EDUCAN” / Edu- vzdelávanie, Can – Child abuse neglect/
6. Vzdelávať a informovať verejnosť ako identifikovať
syndróm CAN, kde a ako pomôcť, ak má niekto podozrenie
na násilie páchané na dieťati.

Tento projekt realizujeme vďaka THE VELUX FOUNDATIONS.

VELUX FOUDATIONS tvoria dve neziskové nadácie VILLUM
FONDEN a VELUX FONDEN . Medzi grantové oblasti patria
prírodné, technické, zdravotné a humanitné vedy. Tiež THE VELUX
FOUNDATIONS podporuje environmentálne, sociálne a kultúrne
účely v Dánsku a aj medzinárodne.
V roku 2013, obidve nadácie spolu prispeli cca 150 miliónov EUR
na neziskové účely.
Obe nadácie boli vytvorené zakladateľom - Villum Kann
Rasmussen - VELUX a iné spoločnosti v skupine VKR, ktorých
poslaním je priviesť denné svetlo, čerstvý vzduch a lepšie životné
prostrediu do každodenného života občanov.

Benefičný koncert „Bez modrín“
Krásne priestory Divadla Andreja Bagara privítali 16. novembra
2014 viac ako 600 hostí na koncerte s bohatým programom
a nádhernou myšlienkou pomoci. Koncert, už 14-ty v poradí, bol
vyvrcholením informačno-preventívnej kampane „Bez modrín“,
ktorú organizuje Centrum Slniečko, n.o. vždy k 19. novembru Svetovému dňu prevencie týrania detí a Výročiu podpísania
dohovoru o právach detí (20.november). Počas koncertu bolo
odovzdané ocenenie Šľachetné srdce ľuďom, ktorí výrazne pomohli
Centru Slniečko v roku 2014. Ušľachtilé činy boli ocenené
výnimočnou plastikou z rúk výtvarníčky PhDr. Slávky Laurovej,
PhD., ktorá ich pripravila bez nároku na honorár. Všetkým
zamestnancom a dobrovoľníkom odovzdala riaditeľka Centra
Slniečko, n.o. symbolicky ocenenie „Krištáľové krídlo“, ktoré jej
bolo udelené začiatkom roka v kategórii „ filantropia“. Koncert
„ Bez modrín“ bolo možné po prvýkrát sledovať aj online cez
nitriansku televíziu Nitrička.
Okrem zakúpenia vstupeniek návštevníci podporili aktivity Centra
Slniečko aj zakúpením výrobkov z Chránenej dielne Slniečko vo
foyer divadla.
Celkový výťažok 5.005 € poputoval na účet verejnej zbierky.

Aby hlas detí bolo počuť...
Centrum Slniečko sa ako člen Koalície pre deti zapojilo do týždňa
„Počúvajme deti“ . Koncert Bez modrín 2014 bol prvým zo série
podujatí.
17.

novembra

odštartovala

celoslovenská

zbierka

spojená

s osvetovou kampaňou www.bezmodrin.sk. 19. novembra
rozozvučali Svätoplukovo námestie v Nitre bubny detí
z nitrianskych škôl. Zámerom „ bubnovačky“ bolo, aby hlas detí
bolo lepšie počuť. Najmä hlas detí, ktoré sú týrané, sexuálne
zneužívané, hlas detí, ktoré zažívajú násilie. A bubnovali za ne
mnohé ďalšie deti. S rytmom pomohol Igor „presidente“ Holka
a Campana Batucada. Námestie zaplnilo vyše 300 detí z 10-tich
materských, základných a stredných škôl. Každý kto mal niečo po
ruke bubnoval ...... aby ich hlas bolo lepšie počuť.

Verejná zbierka
V čase od 17. – 30. novembra 2014 v uliciach 17 miest Slovenska
prebiehala zbierka ” Centrum Slniečko – Bez modrín” do
pokladničiek. Aj vďaka 22 školám a 262 dobrovoľníkov sa na
projekty Centra Slniečko podarilo od darcov v uliciach
vyzbierať sumu 3442,01 €. Partnerská škola, ktorá zbierku pomáhala
v Nitre koordinovať, bola Stredná odborná škola gastronómie
a cestovného ruchu na Levickej ceste.

Vianočný bazár Slniečka
20. decembra 2014 sa v priestoroch nákupného centra N-Centro
konal 3. ročník Vianočného bazáru Slniečka.
Organizátori stavili na poslednú adventnú sobotu a výťažok
z predaja vo výške 695,36 € podporil aktivity a projekty pomáhajúce
ženám a deťom v krízových životných situáciách.
Súčasťou Vianočného bazáru bola bohatá tombola, celodenné
umelecké vystúpenia a samozrejme ponuka výrobkov z Chránenej
dielne Slniečko.

Finanační a nefinanční podporovatelia
v roku 2014

Drieňovská Miriam

Chillix – reklamná agentúra

Dapex, s.r.o.

Chupa Chups - Perfetti Van Melle

AB stav s.r.o.

Dara studio s.r.o.

Slovakia, s.r.o.

Agentúra Prima, s.r.o.

Dimitra,s.r.o.

Inpek,s.r.o.

DM drogérie markt, s.r.o.

Inštitút pre výskum práce a rodiny

Alba rodinné centrum s.r.o.

Dolomity bike,IIP s.r.o.

Kamdomesta.sk

Andante, Tomáš Gavalčík TOMI

Drevar- Ing. Gejza Varga

Karát. n.f.

Arriva Nitra, a.s.

Easy food,sr.o.

K- finance spol.s r.o.

Ecaza,s.r.o.

Komunitná nadácia

Echo NR

Ludovka.sk

ELDY,s.r.o.

Loucká Marcela

Espria Fitness club

Martina Martinetti

Euro AWK, s.r.o.

Martinus.sk, s.r.o.

Ing. Juraj Šurda –Fiori

MKP- Medical, spol s r.o.

Campri, spol.s r.o.

Jazyková škola GO Nitra

Media Masters

Capital Hotel

Farkaš

Mesto Nitra

Catering service Nitra

Firstin,s.r.o.

MetroNitraonline.sk

Cesty Nitra, a.s.

Geko,s.r.o.

Mikado hotel

Drieňovský Jozef

Chateau Topolčianky

Miba Steeltec s.r.o.

Agrokomplex Výstavníctvo Nitra

BB design – Nitra, OC Centro Nitra

Ber Cash s.r.o.
Bolos s.r.o.

Bonul, Security s.r.o.
Bramac – strešné systémy spol. s r.o.
Brigita Tarinová

Mikulka Daniel

Nitraden.sk portál

Nitra

Ministertsvo práce soc. vecí a rodiny SR

Nitralive.sk portál

Stavorex, s. r.o. Nitra

Galéria Mlyny, Nitra

NOCR

Švec a spol.,s.r.o.

MojaNitra.sk portál

Nórske kráľovstvo - NFM

Tanečná škola VISION

Monkas- Vladimír Klinka, Nitra

UNI Cargo, s.r.o.

Tantal

Music-zone.eu

OC Max Nitra

Tekmar Slovensko, s.r.o.

My Nitrianske noviny

Orange Slovensko, a.s.

The Velux Foundation

Nadácia Allianz

Pardon, spol. s r.o.

Trnavská Martina

Nadácia pre deti Slovenska

Patriot group, s.r.o.

Úrad vlády SR

Nadácia Pontis

Paula’s cakery

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR

Nadácia SPP

Parfems.sk

Vinotéka u Baretku, s.r.o.

Niková Zdenka

Pavlík Milan

V–Color – Štefan Varga

Nitravel, s.r.o.

Rádio Max

Viola Bakery

Nitrianska komunitná nadácia

Rádio Plus

Wasabi Sushi Bar NR, s.r.o.

Nitriansky samosprávny kraj

Slovenka

Západoslovenské vodárne, a.s.

Nitrička media s.r.o.

SOŠ Gastronómie a cestovného ruchu

Zobor Hotel, s.r.o.

Finančná správa za rok 2014

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

Reg. KÚ v Nitre 14.1.2000
pod číslom : OVVS/NO-1/2000
Kontakt : Farská 9, 949 01 Nitra , 037/6522220
www.centrumslniecko.sk
www.bezmodrin.sk
www.facebook.com/centrum.slniecko.nitra

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

