
Projekt: “Pomoc obetiam v koronakríze” 
 
Opis projektu: 
Koronavírus COVID 19 priniesol do témy násilia páchaného na deťoch úplne iný rozmer. Obete 
domáceho násilia, medzi ktoré patria aj deti sú izolované od okolia, väčšinu dňa boli v domácnosti s 
násilníkom, mali obmedzené takmer všetky kontakty a tým aj možnosti pomoci. V krízovej situácii sa 
ocitli aj obete násilia, ktoré sa síce čiastočne “oslobodili” z násilného vzťahu, ale tým, že starostlivosť 
o deti zabezpečuje iba jeden z rodičov, zväčša matka, ktorá pre koronakrízu prišla o značnú časť 
príjmu, nedokáže sa postarať o základné životné potreby detí – strechu nad hlavou, jedlo, oblečenie, 
hygienické a zdravotné potreby. Týmto rodinám a teda aj deťom hrozí bezdomovectvo, chudoba a 
hlad. Projekt zmierni dopady koronakrízy práve v tejto cieľovej skupine. 
 
Cieľom projektu bolo: 
Pomôcť deťom a rodinám s deťmi, obetiam domáceho násilia pri riešení krízovej situácie spojenej s 
pandémiou koronavírusu COVID 19. 
Poradenská pomoc a podpora – poradenstvo, podpora a identifikácia potrieb rodín a predovšetkým 
detí zameraných na základené uspokojenie ich potrieb, najmä v kontexte pandémie zapríčinenej 
koronavírusom COVID 19. 
Potravinová a iná materiálna pomoc – adresná materiálna, finančná výpomoc zameraná na 
prekonanie krízy deťom, rodinám s deťmi na základe analýzy potrieb detí, rodín, ktoré boli a sú 
klientmi Centra Slniečko. A následné zabezpečenie základných potrieb, ktoré rodina nedokáže 
dieťaťu zabezpečiť (príspevok na nájomné, zabezpečenie potravinovej pomoci, dezinfekcie, prípadne 
vitamínov, liekov pre deti). 
 
Realizáciu projektu hodnotíme veľmi pozitívne. Priniesol pomoc a podporu viacerým rodinám, 
presne 36-tim rodinám, z toho 42 dospelým a sprostredkovane ale aj priamo 78-im deťom. Počas 
jeho realizácie sme naplnili všetky očakávania a je dôležité poznamenať, že aj vďaka nemu a jeho 
medializácii nám otvoril cestu k ďalšej podpore a konkrétnej pomoci práve jednej z najzraniteľnejších 
skupín - deťom, ktoré zažili domáce násilie, týranie, sexuálne zneužívanie a teda v konečnom 
dôsledku aj obetiam domáceho násilia. A môžeme pomáhať ešte v ďalších mesiacoch... Pandémia a 
opatrenia s ňu stále ešte neskončili a obete domáceho násilia, deti, ktoré v domácnostiach zažívali 
omnoho kumulovanejšie násilie, nakoľko nemohli vychádzať z domu, nemali sa komu zdôveriť budú 
aj naďalej potrebovať akútnu - krízovú pomoc a dlhodobú spoluprácu.  
 

   
 
Schválená suma: 5 000,00 € 
Trvanie projektu: apríl 2020 – marec 2021 
Projekt je realizovaný vďaka: 
 

 



 


