
Projekt: „Sloboda pre deti na bezpečnom dvore: 
 
Opis projektu: 
Deti k nám prichádzajú zranené na tele i na duši od tých najbližších. Covid -19 pre všetkých priniesol 
to čo zažívajú obete násilia – strach, sociálnu izoláciu, vylúčenie, samotu i materiálne ohrozenie. Pre 
obete násilia je to o to náročnejšie, je to ďalšia traumatizácia. Máme aktuálne za sebou 25 dní 
karantény = uzatvorenie v zariadení. Jediným priestorom pre pohyb bol náš dvor, ktorý si už veru 
svoje zažil aj dovtedy. Ak by nebol, asi by sme to s deťmi znášali oveľa oveľa ťažšie. Dvor však nebol 
záchranou len ostatných 25 dní, ale je to priestor, kde deti absolvúvajú canisterapiu, či ergoterapiu, 
kde relaxujú, len tak si šantia, či na lavičke trávia chvíle samé so sebou. Deti sa u nás striedajú a tak sa 
situácia s uzatvorením môže kedykoľvek zopakovať. Bezpečný priestor pre deti v našej starostlivosti 
je pre nás mimoriadne dôležitým. A tento náš dvor, kúsok slobody a voľnosti urgentne potrebuje 
úpravu a opravu. 
Cieľom projektu bolo: 
Našim CpDaR prešli už stovky detí, obetí týrania a sexuálneho zneužívania. Mimoriadne dôležitou 
časťou je náš dvor, kde deti trávia veľa času, či už terapeutického, alebo voľnočasového. No jeho 
stav, ako aj prvkov boli v stave, ktorý si už vyžadoval urgentný zásah. Minulý rok sa nám podarilo aj 
vďaka podpore NDS opraviť hornú časť dvora, čím sa vytvorila skvelá oddychová zóna vrátane 
záhradnej hojdačky. Ostali zvyšné 2/3, ktoré by sme však bez podpory nevedeli dať do poriadku. Bolo 
potrebné upravenie povrchu, aby sa pri vlhkom počasí nebol nepoužiteľným blatoviskom. 
Nevyhnutná bola oprava preliezok, hojdačiek a možno aj ich výmena, aby ich používanie bolo pre deti 
bezpečným. Práve tieto prvky sú našimi deťmi mimoriadne využívané. Hojdanie upokojuje a uvoľňuje 
napätie a nepokoj. Preliezky sú skvelé na “vypustenie” nadbytočnej energie, nahromadenej agresie, 
ktorá je pre obete násilia zvyčajná. Bezpečný a hlavne plne využiteľný dvor je pre naše deti slobodou. 
 

    
 
Zrealizované aktivity: 
Nový šat dostalo ohnisko – urobili sme nové sedenie a na peň sme namaľovali piškvorky, ktoré sa 
takmer okamžite stali novým hitom. Domček, ktorý si už renováciu naozaj žiadal sme spevnili, dostal 
nové farby a krásne oživil celý dvor. Pristavila sa mu nová stojka, na ktorej už visí nezvyčajná hojdačka 
– tej dali deti názov “pavučina”. Schody boli dôležitým bodom týchto úprav. Zjednodušili sme si tak 
prístup na vyvýšenú stranu záhrady.  
 

    
 



A aby sme ich zatraktívnili, na jednu stranu sme osadili šmýkačku, na rýchlejšiu cestu dolu a z druhej 
strany sme vybudovali mini lezeckú stenu, pre cestu smerom nahor. Úpravy sa dotkli aj vyvýšených 
záhonov – ich otočením sme získali viac priestoru na hranie a okolie sme vysypali štrkom, čím sa 
spenila plocha, ktorá pri starostlivosti o ne bola vždy udupaná, alebo blatová. Nové pieskovisko 
s možnosťou zakrývania a futbalová brána dáva našim deťom ďalšie možnosti na trávenie voľného 
času. 
 

    
 
Schválená suma: 1 500 € 
Trvanie projektu: marec 2020 – august 2021 
Projekt je realizovaný vďaka: 
 

 
 


