
	

	

	

BEZPEČNÝ ŽENSKÝ 
   DOM MYMAMY 
                - 
  aktivity a výsledky

Bezpečný ženský dom MyMamy
          (BŽD MyMamy)

Prijímateľ:   MyMamy, o. z.
Partner 1 projektu:   Mesto Prešov
Partner 2 projektu:   Norasenteret IKS
Partner 3 projektu:   The crisis center in Glåmdal

Číslo projektu:   DGV01002

Programová oblasť:    Domáce a rodovo      
                            podmienené násilie  

Cieľ projektu:   Znížené rodovo 
     podmienené násilie

Obdobie realizácie:  1. 8. 2014 - 30. 4. 2017

Celkové oprávnené výdavky projektu: 
    816 903 €

Projektový grant:   735 213 €

Spolufinancovanie:    81 690 €

Supported by a grant from Norway.  
Co-financed by the State Budget of Slovak Republic. 

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva 
prostredníctvom 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.“

www.norwaygrants.sk

Zvýšenie odbornej kapacity MyMamy, o.z.

 Ďalším dôležitým výsledkom projektu sú odborné 

publikácie, zamerané na prácu s deťmi a prácu s 

posttraumou. 

 Na texte publikácie o rekonštrukcii vzťahu matky a 

dieťaťa poškodeného násilím spolupracujeme s 

Koordinančno-metodickým centrom pre rodovo pod- 

mienené a domáce násilie a s partnerkami z Nórska. 

Druhá publikácia sa zaoberá možnosťami liečby 

posttraumatickej stresovej poruchy. Súčasťou prípravy 

týchto publikácií bola aj naša pracovná cesta za 

partnerkami z Nórska.

 

 Stretnutie s nórskymi partnerkami z centra Norasenteret IKS. 

 Ďalším z odborných výstupov projektu je vypraco- 

vanie prevádzkových pravidiel pre novovzniknuté 

zariadenie bezpečného ženského domu. Inšpiráciu a 

pozitívne impulzy sme získali vďaka novým skúsenos- 

tiam z pracovnej cesty v partnerskom krízovom centre 

Norasenteret v nórskom Kirkenes. 



 O projekte

 Projekt Bezpečný ženský dom MyMamy je partners- 
kým projektom občianskeho združenia MyMamy, mesta 
Prešov, krízového centra Norasenteret z nórskeho 
mesta Kirkenes a The Crisis Center z nórskej oblasti 
Glåmdal. 

 Prijímateľ projektu – MyMamy, o.z. ako  špeciali-
zované pracovisko na území Prešovského samospráv- 
neho kraja dlhodobo poskytuje špecializované krízové 
poradenstvo ženám zažívajúcim násilie v párových 
vzťahoch a ich deťom. 

 Pred začatím projektu sme klientkam poskytovali 
ubytovanie v zariadení núdzového bývania - štandard- 
nom trojizbovom byte so spoločnou kuchyňou a spoloč- 
ným sociálnym zariadením. Toto bývanie malo kapacitu 
11 osôb, čo v praxi znamenalo ubytovanie pre 3 klientky 
a ich deti. Situácia v takto poddimenzovanom zariadení 
však bola nevyhovujúca. 
 Táto kapacita zároveň nespĺňala Minimálne štandar-
dy Rady Európy, podľa ktorých by malo na 10 000 
obyvateľov existovať 1 ubytovacie miesto v takto 
špecializovanom zariadení. 
 S ohľadom na tieto skutočnosti a neustále rastúci 
počet klientok bola realizácia projektu zriadenia 
bezpečného ženského domu súčasťou našej dlhodobej 
stratégie.

 Vizualizácia návrhu projektu Bezpečného ženského domu 
MyMamy, objekt pred rekonštrukciou a po nej.   

 Ciele a výsledky projektu

Zriadenie Bezpečného ženského domu MyMamy na 

území PSK  

 Mesto Prešov nám ako partner projektu odovzdalo do 

nájmu na najbližších 20 rokov za symbolické 1€ ročne 

chátrajúcu budovu bývalej materskej školy. Tým bola splnená 

jedna zo základných podmienok realizácie projektu; malo ísť o 

rekonštrukciu už existujúcej budovy, nie o výstavbu novej. 

 

 

 

 Priebeh rekonštrukcie objektu bývalej materskej školy.  

 Rekonštrukčné práce trvali 9 mesiacov, po ich ukončení sa 

objekt bývalej materskej školy rozšíril o nové podlažie. V ňom 

sme zriadili ubytovaciu časť - 11 rodinných miest, v ktorých 

nájdu bezpečie a pokoj naše klientky a aj ich deti. V súčasnosti 

môžeme ubytovať spolu až 36 osôb. 10 rodinných buniek slúži 

na dlhodobé ubytovanie, jedenásta je pre ženy v akútnej kríze 

na krátkodobé ubytovanie do 48 hodín. K dispozícii je aj izba 

pre imobilných. V štyroch väčších izbách majú klientky k 

dispozícii aj samostatnú kuchynku, pre klientky ubytované v 

kapacitne menších izbách je spoločná kuchyňa na poschodí. 

Samostatné sociálne zariadenie je súčasťou každej bunky. 

 Prízemie je rekonštruované na poradenské a admi-

nistratívne miestnosti a komunitné a obslužné priestory. 
2 Celkovo ide o 658m zrekonštruovanej úžitkovej plochy 

objektu BŽD. 

 Od spustenia prevádzky v decembri 2015 do začiatku 

apríla 2017 bolo v BŽD ubytovaných 25 klientok a 49 detí.    

 Do Bezpečného ženského domu MyMamy neprichá- 

dzajú len tie ženy, ktoré často spolu s deťmi potrebujú 

nájsť úkryt, bezpečie a nový domov. BŽD slúži aj pre 

ambulantné klientky, ktoré prichádzajú na poradenstvo.

 Zariadenie rodinnej bunky v Bezpečnom ženskom dome MyMamy. 

Zvýšenie personálnej kapacity MyMamy, o.z.
 

 Ďalším z našich dlhodobých cieľov bolo zabezpečenie 

komplexného medzisektorového prístupu k riešeniu a 

eliminácii násilia páchaného na ženách a ich deťoch, v 

ktorom je našou úlohou zabezpečovať špecializované 

sociálne služby. Tie zahŕňajú základné a špecializované 

krízové poradenstvo, poradenstvo sociálne, právne, 

psychologické, pedagogické, pracovné a výchovné. Vďaka 

projektu sme mohli rozšíriť počet pracovníčok a teda 

rozšíriť služby, ktorými vieme našim klientkam pomôcť 

začať nový život.


