
Projekt „Intervenčné centrum Slniečko (Intervenčné centrum pre pomoc 
detským obetiam násilia – týrania, sexuálneho zneužívania, zanedbávania, 
rizikovým deťom a rizikovým rodinám ohrozených násilím)“ 
 
Centrum Slniečko, n.o. získala na realizáciu projektu „Intervenčné centrum Slniečko (Intervenčné 
centrum pre pomoc detským obetiam násilia – týrania, sexuálneho zneužívania, zanedbávania, 
rizikovým deťom a rizikovým rodinám ohrozených násilím)“ v rámci Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia nenávratný finančný príspevok 116 659,07 €. 

 
Miesto realizácia aktivít projektu: Nitra/ Nitriansky kraj 

Trvanie realizácie projektu: október 2014 – september 2015 
 
HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU: 
Realizácia systému ochrany a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
(SPODaSK) deťom so sy CAN, deťom, u ktorých je podozrenie na sy CAN, rizikovým deťom a rodinám. 

 
CIEĽOVÁ SKUPINA: 
– 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. 

 
REALIZOVANÉ AKTIVITY: 
1. Prevádzkovanie a aktivity Intervenčného centra Slniečko 
– Multidisciplinárny prístup, multidisciplinárna odborná diagnostika a s ňou spojené opatrenia 

SPODaSK: plánovaný stav 11, skutočný stav 12 
– Opatrenia SPODaSK zamerané na sanáciu rodinného prostredia, programy na prispôsobenie sa 

novej situácii v rodine: plánovaný stav 39, skutočný stav 168 

– Individuálne plány detí so sy CAN a CSA, rizikových rodí: plánovaný stav 11, skutočný stav 12 
– Realizácia preventívnych programov v rizikových komunitách predškolských zariadeniach, 

základných a stredných školách: plánovaný stav 1 030, skutočný stav 1 543 
2. Vzdelávanie zamestnancov predkladateľa za účelom zvýšenia úrovne vykonávaných opatrení 

SPODaSK plánovaný stav 13, skutočný stav 27 

3. Informačná kampaň k problematike sy CAN, CSA  VÝSTUPY PROJEKTU: 
– Počet obcí s osídlením MRK, ktoré využívajú výsledky projektu: 
plánovaný stav 1, skutočný stav 1 
– Počet osídlení MRK, v ktorých boli realizované aktivity komunitného charakteru: 
plánovaný stav 1, skutočný stav 1 
– Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov: 
muži – plánovaný stav 325, skutočný stav 801 
ženy – plánovaný stav 757, skutočný stav 937 
spolu – plánovaný stav 1 082, skutočný stav 1 738 



– Počet osôb vyškolených v projekte: plánovaný stav 13, skutočný stav 20 
– Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít využívajúcich výstupy projektu: 
plánovaný stav 105, skutočný stav 345 

 
Tlačová správa k ukončeniu projektu 
Tlačová správa k začatiu projektu 
 

 
 
KÚPNE ZMLUVY UZATVORETÉ NA ZÁKLADE UKONČENÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: 
 
Materiál na muzikoterapiu – Kúpna zmluva 
Stravné lístky – Kúpna zmluva 
Materiál na arteterapiu a ergoterapiu – Kúpna zmluva 
Kancelársky materiál – Kúpna zmluva 
„Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“ 
 

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

https://centrumslniecko.sk/wp-content/uploads/2015/05/FSR_FSRTS_2.pdf
https://centrumslniecko.sk/wp-content/uploads/2015/05/FSRTS_FSR_1.pdf
https://centrumslniecko.sk/wp-content/uploads/2015/05/Zmluva-materi-l-na-muzikoterapiu-podp-san-.pdf
https://centrumslniecko.sk/wp-content/uploads/2015/05/IC_FSRZmluva_Vasa_stravovacia.pdf
https://centrumslniecko.sk/wp-content/uploads/2015/05/IC_FSRZmluva_Material_na_arte_ergo_terapiu.pdf
https://centrumslniecko.sk/wp-content/uploads/2015/05/IC_FSRZmluva_Kancelarsky_material.pdf
http://www.ia.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/sk/esf/

