
Bezpečný ženský dom

mymamy 

očakávané výstupy projektu:
- vytvorené rodinné miesta v objekte bývalej  

MŠ: 11
-	počet	žien,	ktoré	využívajú	služby	BŽD	a	ich	detí,	
ročne:	35

-	počet	krízových	poradkýň	pracujúcich	s	deťmi:	2
-	počet	sociálnych	pracovníčok	–	základné	 
a	špecializované	poradenstvo:	4

-	počet	psychologičiek	/	terapeutiek:	1
-	vypracovanie	odborných	publikácií	zameraných	
na	prácu	s	deťmi	a	posttraumou:	2

-	nastavenie	prevádzkových	pravidiel	BŽD
-	24	hodinová	krízová	linka

podporte nás:
váš dobrovoľný príspevok pomôže realizácii tohto 
projektu, Ď a k u j e m e.
Záujmové	združenie	žien	MYMAMY
Číslo	účtu:	6624407017/1111	UniCredit	Banka	a.s.

http://www.eeagrants.sk www.mymamy.sk www.vlada.gov.sk

    
Supported by a grant fromNorwayCo-financed by the 

State BudgetoftheSlovak Republic

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva pros-
tredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.

Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ 
„A home must be a safe place for everybody“

povedzme spoločne „nIe“ násiliu!  
násilie na individuálnej úrovni  

sa môže zastaviť len vtedy,  
ak sa na spoločenskej úrovni prestane tolerovať.
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Sme záujmové združenie žien mymamy.	 V	 Pre-
šovskom	kraji	v	súčasnosti	poskytuje	špecializované	
služby	ženám	zažívajúcim	násilie	a	ich	deťom	uplat-
ňujúce	Minimálne	 štandardy	Rady	 Európy	 pre	 tieto	
služby.	 Naším	 hlavným	 poslaním	 je	 pomoc	 ženám	 
a	deťom,	ktorí/é	zažívajú	násilie	zo	strany	manžela,	
otca,	bývalého	manžela,	partnera....

Naším	klientkam	poskytujeme	špecializované	krízo-
vé	 poradenstvo	 –	 právne,	 psychologické,	 pracovné,	
podporu	a	sprievodcovský	servis.	Zároveň	im	zabez-
pečujeme	ubytovanie	v	zariadení	núdzového	bývania	
-	štandardnom	trojizbovom	byte	so	spoločnou	kuchy-
ňou	a	spoločným	sociálnym	zariadením,	s	kapacitou	
11	osôb,	čo	v	skutočnosti	znamená	tri	ženy	a	ich	deti.	
Situácia	v	takto	poddimenzovanom	zariadení	je	nevy-
hovujúca.

Projekt	 Bezpečného	 ženského	 domu	 je	 podstatnou	
súčasťou	 dlhodobej	 stratégie	 nášho	 združenia,	 kto-
rého	 cieľom	 je	 zabezpečiť	 aj	 v	 Prešovskom	 samo-
správnom	 kraji	 komplexný	 medzisektorový	 prístup	
k	 riešeniu	a	 eliminácii	násilia	páchaného	na	 ženách	

a	ich	deťoch.	Cieľom	projektu	je	zriadenie	Bezpečného	
ženského	domu	v	Prešovskom	samosprávnom	kraji	pre	
klientky	ZZŽ	MyMamy,	zvýšenie	odbornej	a	personálnej	
kapacity	združenia.
Našou	úlohou	 je	v	 tomto	komplexe	zabezpečovať	časť	
týkajúcu	 sa	 špecializovaných	 sociálnych	 služieb,	 ktoré	
zahŕňajú	okrem	pobytových	služieb	poradenstvo	krízo-
vé,	 sociálne,	 právne,	 psychologické,	 pedagogické,	 pra-
covné	a	výchovné.	

Bezpečný	ženský	dom	MyMamy	sa	bude	nachádzať	
v	 tichej	mestskej	 časti	 Šidlovec	 tvorenej	 prevažne	
individuálnou	bytovou	výstavbou,	vzdialenej	na	10	
min.	 dojazd	MHD	 od	 centra	mesta.	 Investíciou	 do		
objektu	sa	nám		podarí	získať	10	rodinných	miest	
pre	10	klientiek	 aj	 s	 ich	deťmi.	 Jedenásta	 rodinná	
bunka	 je	 pre	 ženy	 v	 akútnej	 kríze	 na	 krátkodobé	
ubytovanie	do	48	hodín.	V	súčasnosti	máme	vydané	
právoplatné	stavebné	povolenie,	ukončené	verejné	
obstarávanie	 a	 veríme,	 že	 najneskôr	 v	mesiaci	 ja-
nuár	 2015	 začne	 rekonštrukcia	 objektu.	 Objekt	 je	
dostatočne	dimenzovaný	na	to,	aby	v	ňom	boli	vy-
tvorené	nielen	ubytovacie,	ale	aj	poradenské,	admi-
nistratívne,	komunitné	a	obslužné	priestory.	

I	keď	prvé	reakcie	občanov	na	Šidlovci	neboli	naj-
priaznivejšie,	dúfame,	že	počas	prevádzky	zariade-
nia	a	pri	spoznaní	našich	klientok	a	ich	detí	Šidlov-
čania	ocenia,	že	ich	mestská	časť	sa	stala	na	určitý	
čas	domovom	ľudí	v	núdzi,	ktorí	sa	do	náročnej	ži-
votnej	situácie	nedostali	vlastnou	vinou.	Opravený	
objekt,	 využívaná	 záhrada,	 multifunkčné	 ihrisko	
pod	 stálym	 dozorom	 a	 oživenie	 lokality	 mladými	

matkami	a	deťmi	budú	ďalšie	benefity	pre	Šid-
lovec.


