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Ak by nešlo o občianske združenie, ale o osobu, v roku 2018 by sme dosiahli dospelosť 
a po občianskom preukaze v 15-tich by nás tento rok čakalo aj získanie volebného práva a 
možnosť zadovážiť si vodičský preukaz. Pozná to asi každý, kto už tento vek dosiahol. Krásne, 
slobodné nadýchnutie, predstava, že odteraz už bude všetko inak, že si už budem môcť robiť, 
čo chcem, zodpovedať sa len samému, samej sebe, že roztiahnem krídla a poletím...   

Tak asi takýto bol aj rok 2018, 18-ty rok fungovania pre naše občianske združenie. Po 
uplynulých rokoch, v ktorých sme vďaka podpore z Nórskeho kráľovstva prostredníctvom 
Nórskeho finančného mechanizmu a vďaka podpore zo štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky mohli zriadiť Bezpečný ženský dom MyMamy sme mali v roku 2018 roztiahnuť krídla 
a letieť na vlne samostatného bytia. A pravda je, že sme aj leteli... no určite to nebol let ľahký, 
prúdy, ktoré sme museli zdolávať, nás stáli premnoho síl.   

Vďaka Nórskemu finančnému mechanizmu sme totiž bezpečný ženský dom zriadili, no 
stále sa nepodarilo presadiť systematické financovanie našej služby zo štátneho rozpočtu. V 
decembri 2017 sme teda dočerpali jednorazový finančný príspevok zo štátnej pokladnice a 
potom sme boli ponechané napospas „osudu“... Rokovania, počas ktorých sa mali vedúce 
osobnosti tejto krajiny rozhodnúť, ako vyplnia svoj záväzok o päťročnej udržateľnosti 
výsledkov projektov, ktoré vznikli vďaka medzinárodnej spolupráci so zahraničnými partnermi, 
sa však nekonečne vliekli, neustále prekladali, prípadne nepriniesli žiadne konkrétne výsledky.   

A tak sme sa museli okrem „bežných“ problémov, s ktorými sa dlhodobo boríme – 
nekonečné množstvo administratívy, často nepriestrelné súdnictvo, zaužívané stereotypné 
predstavy o našich klientkach, boriť aj so základnými otázkami, z čoho budeme financovať 
chod bezpečného ženského domu tak, aby ženy a deti, ktoré v ňom nachádzajú miesto, kde sa 
môžu znova nadýchnuť, nemuseli trpieť kvôli neschopnosti našej krajiny postarať sa o svojich 
občanov a občianky.   

Rok to nebol ľahký, ale s takým hádam ani netreba v našej téme a v našej krajine počítať. 
No zvládli sme ho a okrem chvíľ, ktoré nám priniesli možno nové vrásky, prišli v roku 2018 aj 
chvíle, keď sme si so zadosťučinením povedali, že naša práca má zmysel. Pohľad na ženy, ktoré 
sa u nás znova nadýchnu, po čase rozkvitnú, nadobudnú stratené sebavedomie a postavia sa 
na vlastné nohy, totiž stojí za to.   
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  Kto sme?  
Mimovládna organizácia MyMamy, o. z. zaznamenala v roku 2018 významné jubileum – 

fungujeme totiž už od roku 2000. Za tých 18 rokov sme prešli dlhú cestu od pôvodne 
materského centra, ktoré malo združovať ženy na materskej dovolenke, ktoré sa chcú počas 
tohto obdobia zaoberať nie iba potrebami svojich detí, ale aj tými vlastnými až po dnešnú 
podobu štruktúrovanej organizácie, ktorá podáva pomocnú ruku tým, ktoré si samé nevedia 
presekať cestu von z násilného vzťahu, v ktorom sa ocitli.    

Od roku 2015 neposkytujeme našim klientkam iba základné a špecializované sociálne 
poradenstvo  ako je bezplatná psychologická pomoc, právna pomoc a právne poradenstvo, či 
pomoc ich deťom, ale poskytujeme aj ubytovanie v európskom štandarde, v Bezpečnom 
ženskom dome MyMamy.  V období od 2008 do 2015 sme poskytovali naozaj len núdzového 
bývania v klasickom trojizbovom byte.    

  

Čo robíme?   
Počas rokov nášho pôsobenia sme postupne identifikovali dve najdôležitejšie oblasti, v 

ktorých je naša práca potrebná a v rámci ktorých sa dlhodobo realizujeme. Prvou z nich je 
konkrétna pomoc konkrétnym ľuďom – ženám, ktoré majú vo svojom živote skúsenosť s 
násilím v párových vzťahoch a ich deťom. Ako druhá, nemenej dôležitá a potrebná, sa ukázala 
práca na šírení myšlienok nulovej tolerancie násilia, rodovej rovnosti a zvyšovanie povedomia 
o ľudských právach, ktoré je ešte stále veľmi nízke. Ako to vyzerá a čo všetko zahŕňa táto práca, 
ak by sme si predošlých pár viet rozmenili na drobné?   

  

Ako pomáhame ženám zažívajúcim násilie?   

Ženy, ktoré k nám prichádzajú s prosbou o pomoc pri riešení ich neľahkých situácií u 
nás nachádzajú komplexný balíček pomoci a podpory. Našim cieľom je uľahčiť ženám z 
násilných vzťahov náročný proces osamostatňovania a pomôcť im k tomu, aby raz mohli žiť 
spolu so svojimi deťmi spokojný život v bezpečí domova bez násilia. A ako konkrétne vyzerá 
naša pomoc?   

Našim klientkam poskytujeme:   

→ Špecializované sociálne a krízové strániace poradenstvo – pri poskytovaní pomoci ženám 
zažívajúcim násilie v párových vzťahoch vychádzame z presvedčenia, že každý človek, a teda 
každý muž, každá žena a každé dieťa má právo na život bez násilia. Žiadna žena nie je 
zodpovedná za násilné správanie svojho partnera, ide o jeho vedomé rozhodnutie, nie je to 
následok niečoho, čo žena urobila alebo niečo, čo si svojim konaním „zaslúžila“.   
 
→ Ubytovanie v Bezpečnom ženskom dome (zariadení núdzového bývania) – v tomto 
špecializovanom zariadení s komplexnými službami a podporou dostávajú ženy a ich deti po 
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odchode od násilných mužov – partnerov a otcov, príležitosť vysporiadať sa s 
prežitými traumami.  V prostredí, kde sú v bezpečí a nemusia riešiť existenciálne problémy ako 
je strecha nad hlavou či čo do úst, majú priestor na to, aby v sebe našli silu a odvahu začať 
odznova, urobiť kroky nevyhnutné pre ich ďalší, samostatný život bez násilia.   
→ Právne poradenstvo a právne zastupovanie – našim klientkam poskytujeme bezplatné 
právne poradenstvo a právne zastupovanie vo veciach úpravy práv a povinností rodičov k 
maloletým deťom, pri zmene tejto úpravy, vo veciach rozvodu, úpravy práv a povinností 
rodičov k maloletým deťom po rozvode, pri nariadení neodkladného opatrenia vo veci 
zverenia do osobnej starostlivosti a nariadení výživného pre maloleté dieťa, pri nariadení 
manželského výživného i pri určení výživného pre plnoleté dieťa, pri neodkladnom opatrení vo 
veci nevstupovania do bytu a nariadení nepribližovania sa na určitú vzdialenosť, pri vylúčení z 
užívania bytu, vysporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov, vo veciach vykonania 
exekúcie na vymoženie dlžnej sumy výživného, pri trestných konaniach, vo veciach 
dedičského, pozemkového, pracovného a exekučného práva a i.    

→ Psychologické poradenstvo – klientky majú k dispozícii individuálne sedenia s 
psychologičkou, ale aj pravidelné skupinové stretnutia  formou mesačných podporných 
skupín. Tie sú určené nielen pre ubytované, ale aj pre externé/ ambulantné klientky. Obľúbené 
sú aj medzi bývalými klientkami, tie rady prichádzajú dodať silu a inšpiráciu ženám, ktoré sa 
ešte len vyrovnávajú so situáciou a boria sa najrôznejšími problémami.   

Pre klientky, ktoré sa pre to rozhodnú, pretože cítia, že nemajú výchovu svojich detí pevne 
v rukách, ale aj tie, u ktorých sme vybadali vážne problémy so zvládaním rodičovských 
kompetencií a narušený vzťah s deťmi my, máme k dispozícii terapeutický program 
„Rekonštrukcia vzťahu matka - dieťa“, ktorého sa zúčastňujú klientky súčasne so svojimi 
deťmi. Tento program by mal prispieť k ozdraveniu ich vzájomného vzťahu, pomôcť im opäť 
nájsť k sebe cestu. Násilie zo strany otca totiž poznačí aj vzťah matky s dieťaťom, obaja sa 
musia vyrovnávať s novou situáciou, prispôsobovať sa novým podmienkam, nanovo si stanoviť 
hranice vzájomných vzťahov, nájsť vzájomnú dôveru.    

→  Poradenstvo pre obete trestných činov vo forme špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť 
zraniteľnej obeti podľa § 5 ods. 4 zákona o obetiach – ide o novú službu, ktorú naše občianske 
združenie v rámci neustáleho rozširovania svojho portfólia pomoci pre našu cieľovú skupinu –  
 
 
ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti poskytuje od 11. 5. 2018 vďaka udelenej 
akreditácii. MyMamy, o.z. je teda aktuálne oprávnené poskytovať pomoc obetiam trestného 
činu týrania blízkej a zverenej osoby na území okresov Prešov a Sabinov. Počas roka 2018 sme 
ho poskytovali v rámci právnych služieeb, odbornou poradkyňou a psychologičkou pre deti, 
nakoľko išlo prevažne o detské obete.  
 
→ Pracovné poradenstvo – ženy, ktoré sa ocitli dlhodobo na materskej dovolenke kvôli 
viacnásobnému materstvu, tie, ktoré majú nižšie vzdelanie či kvôli maloletým deťom 
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potrebujú prácu formou skráteného úväzku majú často problém zamestnať sa, 
pretože sú na trhu práce diskriminované. Na nový, samostatný začiatok bez finančnej závislosti 
sú však finančné zdroje nevyhnutné. Okrem automatického vybavovania všetkých foriem 
finančnej pomoci, ktoré klientkam z rôznych dôvodov patria (príspevok na bývanie, rodičovský 
príspevok,...) a nemajú ho vybavený, sa pokúšame tie, ktoré o to prejavia záujem, prinavrátiť 
na trh práce a aj takto im pomôcť zabezpečiť samostatnú domácnosť.  
   
→ Krátkodobá starostlivosť o dieťa – v prípade, že má klientka nejaké jednanie, úradné 
vybavovanie, ošetrenie alebo obdobne vážne a nepreložiteľné povinnosti, majú naše klientky 
možnosť nechať deti pracovníčkam, ktoré sa o deti postarajú.    

→ Podpora rodičovských kompetencií – aj napriek tomu, že táto činnosť by nemala byť 
súčasťou našej práce, pretože naše zariadenie predpokladá, že žena, ktorá je u nás ubytovaná, 
je samostatná a o svoje deti sa dokáže plnohodnotne postarať, stáva sa nám, že u niektorej 
vybadáme veľmi nízku úroveň rodičovských kompetencií. Tie súvisia s nižšou mentálnou 
kapacitou, zlým rodinným zázemím a niekedy aj so slabou citovou väzbou na dieťa. V prípade, 
že niečo také u ubytovanej klientky vybadáme, pokúšame sa často nad rámec našej práce 
naučiť ju viesť svoju domácnosť a starať sa o svoje deti, nastavovaním rodinného rozpočtu 
počínajúc a prebaľovaním končiac.   

  

Ako pracujeme s deťmi našich klientok?   

Deti našich klientok, tie ubytované aj tie, ktoré žijú so svojimi mamami samostatne, 
majú u nás zdarma k dispozícii:   

→ Psychologickú pomoc – ak je v domácnosti prítomné násilie, aj keď sa nedotýka priamo 
dieťaťa, má na dieťa výrazný vplyv. Vplýva na jeho prežívanie a psychický vývoj, ale aj na 
vnímanie okolitého sveta a správanie. Deti, ktoré k nám prichádzajú z násilných vzťahov, majú 
obrovský hnev na všetko a všetkých - na otca, lebo je násilný, na mamu, lebo ich z násilnej 
domácnosti nevyslobodila skôr, ale i na seba, pretože najmä menšie deti vidia veľmi často 
vinníka za situáciu v rodine v sebe. Utekajú pred realitou, snažia sa si ju prispôsobovať, meniť, 
zľahčovať, majú pocit, že ich nikto nevidí a nikto im nerozumie. Staršie deti prepadajú 
depresiám, hľadajú vyslobodenie v podobe alkoholu, drog, rôznych pochybných partií, mladšie 
sa zvyknú vracať vo vývoji do nižšieho stupňa alebo stagnovať, nerozumejú situácii a zvyknú 
zo všetkého viniť seba.  Stretnutia s detskou psychologičkou prebiehajú prirodzene,  
 
 
nenásilnou formou hier a trávenia voľného času a počas nich má dieťa priestor na to, aby sa 
vyrozprávalo zo svojich zlých zážitkov, strachov a tráum a získavajú pocit, že na nich niekomu 
záleží.   
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→ Detský klub Mamáčik– raz mesačne organizujeme pre ubytované, ale aj 
ambulantné deti voľnočasovú aktivitu pod názvom detský klub Mamáčik. Deti si na pozadí času 
stráveného spoločne s ďalšími deťmi, ktoré majú podobne traumatizujúce skúsenosti s násilím 
v rodine,  uvedomujú, že so svojimi „nočnými morami“ nie sú vo svete osamotené, že pre ne 
existuje priestor, v ktorom môžu s niekým zdieľať veci, o ktorých nemôžu hovoriť so 
spolužiakmi v škole či s kamarátmi na ihriskách. Tieto deti sa skrz obdobnú minulosť vedia 
lepšie pochopiť a navzájom sa podporiť. Dôležité je pre nás prostredníctvom aktivít na tomto 
klube dopriať deťom zážitky a zabezpečiť im spomienky na šťastné detstvo, o ktoré ich vlastní 
otcovia svojím správaním pripravili. Stalo sa už pravidlom, že počas letných prázdnin si 
predlžujeme spoločne strávený čas organizovaním týždenného tábora Mamáčik, ktorý má 
rekreačno-terapeutický rozmer. V polovici roka 2018 sa nám podarilo získať vďaka projektu 
podporeného firmou Henkel nemalé prostriedky na organizáciu detského klubu na najbližší 
rok, aktivity na pravidelných stretnutiach teda budú prebiehať aj v roku 2019, z čoho sa veľmi 
tešíme.    

→ Hipoterapiu – počas celého roka sa ubytované deti zúčastňovali dvakrát mesačne 
hipoterapie. Vďaka nej sa zdokonaľujú v koordinácii pohybov tela, hrubej motoriky, spevňujú 
si svalový tonus a zlepšujú si rovnováhu. Správny sed na koni eliminuje skoliózu chrbtice. Po 
psychickej stránke dochádza k uvoľneniu a vyplaveniu pozitívnych emócií. Deti zážitkovo zistili, 
že ak si na koňa sadnú v zlom psychickom rozpoložení, kôň to rýchlo vycíti a správa sa rovnako. 
Ak je však dieťa uvoľnené, uvoľnený je aj kôň a spolupráca medzi oboma je úspešnejšia. Deti 
sa vďaka tomuto druhu terapie učia základom starostlivosti a zodpovednosti o zvieratá a 
získavajú základné pracovné návyky, ktoré si vyžaduje starostlivosť o koňa.            

→ Špeciálno-pedagogické doučovania – takmer všetky deti, ktoré vyrastali v násilnom vzťahu, 
majú viac či menej vážne problémy so správaním, často sú prítomné aj kognitívne symptómy 
následkov násilia. U týchto detí je často prítomný oneskorený vývin reči, majú problémy s 
koncentráciou a pamäťou, čo má vplyv na ich školský prospech. Deti – ubytované aj externé - 
preto majú k dispozícii individuálne hodiny s našimi špeciálnymi pedagogičkami.    

  

Ako šírime myšlienku nulovej tolerancie násilia?  

S veľkým znepokojením sledujeme vývoj našej spoločnosti, ktorá, aj napriek 
očakávaniam, že v 21. storočí sa budú krajiny každým rokom posúvať stále viac k 
demokratickej, otvorenej, multikultúrnej, akceptujúcej podobe, sa stále viac radikalizuje. Nie 
iba netolerancia, ale priamo nenávisť voči všetkému, čo je iné, je podnecovaná a podporovaná 
nielen zdola rôznymi vyhranenými názorovými hnutiami a organizáciami, ale aj nečinnosťou či 
vágnymi reakciami zo strany vedenia tejto krajiny. Vzrastá vplyv strán a skupín, ktorých 
agendou je podpora neznášanlivosti medzi ľuďmi, niektorí predstavitelia stále veľmi mocnej 
cirkvi sa pod zásterkou podpory deklarovaných rodinných a morálnych hodnôt prikláňajú na 
stranu extrémistov. A obyčajní ľudia medzi nami sa pod vplyvom tejto rétoriky strachu a  
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neznášanlivosti boja cudzincov, pohŕdajú inakosťou v akejkoľvek forme, bezhlavo presadzujú 
svoje pravdy a predstava čo i len vypočutia názoru druhých je im úplne vzdialená.   

Práve to nám dáva dôvod nazdávať sa, že naša práca na poli šírenia myšlienok nulovej 
tolerancie násilia, akceptácie slobodných názorov a slobodných možností volieb, je stále 
urgentnejšia.   

A ako sa ju pokúšame napĺňať? Realizáciou vzdelávacích aktivít pre stredné školy, pre 
pomáhajúcich profesionálov a predstaviteľov relevantných inštitúcií, prostredníctvom 
infotainmentových kampaní pre širokú verejnosť so zreteľom najmä na mladých ľudí, tých, 
ktorí si ešte len formujú názory na svet a život v ňom.   

Zastať sa, zasiahnuť, pomôcť hoci aj cudziemu človeku, ak vidíme, že je na ňom páchaná 
neprávosť či násilie, je totiž našou povinnosťou. Nie občianskou, ale ľudskou. Niekedy to v praxi 
znamená postaviť sa za človeka inej farby pleti, ak je to dôvodom jeho ponižovania, inokedy 
to môže byť vyjadrenie nesúhlasu s odsudzovaním človeka pre jeho sexuálnu orientáciu. A 
niekedy to môže znamenať aj vytočenie čísla pomoci ak počujem, že v byte vedľa toho môjho 
dochádza k násilnému správaniu. K prejavom toho nemožno byť ľahostajný len preto, že sa to 
netýka mňa bytostne. Veď nikto z nás nežije na opustenom ostrove a to, v akej spoločnosti 
budeme žiť a vychovávať naše deti by sme mali mať neustále na zreteli.     

    
→ Vzdelávanie laickej a odbornej verejnosti   

Vzdelávaniu laickej aj odbornej verejnosti sa venujeme dlhodobo. Len v problematike 
zorientovaní profesionáli, ktorí sa vo výkone svojej služby môžu stretnúť so ženami 
zažívajúcimi násilie v párových vzťahoch či s ich deti, sú schopní poskytnúť im adekvátnu 
pomoc a podporu.   

Vzdelávacie programy MyMamy, o.z. v roku 2018  

Názov inštitúcie/organizácie   Počet účastníkov   

Vzdelávanie v rámci projektu „Omama“  11  

Vzdelávanie pedagogických pracovníkov    37   
  
→ Preventívne programy na školách   

Pri našej práci sa stále viac ukazuje, že jednoduchšie, ako riešiť problémy vo vzťahu s 
násilným partnerom, je sa do takéhoto vzťahu ani nedostať. Práve preto je veľmi dôležitá 
prevencia, stretávanie sa s mladými dievčatami, ktoré stoja na prahu dospievania a vytvárajú 
si prvé vážne vzťahy. Počas preventívnych aktivít na školách ich informujeme o tom, čo si majú 
na správaní svojich priateľov všímať, ale vzdelávame ich aj v otázkach rodovej rovnosti. Práve 
rovnosť medzi dvoma ľuďmi, ktorí spolu tvoria pár, je jedným z predpokladov nenásilného 
spolužitia.         
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Preventívne programy MyMamy, o.z. realizované na školách v Prešovskom kraji v roku  

2018  
Názov školy   Počet účastníkov   

Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov  52  
Stredná umelecká škola, Prešov  22  

Súkromné gymnázium, Bardejov  18  
Prešovská univerzita v Prešove, FHaVP  44   

  
→ Infotainmentové kampane a aktivity pre verejnosť  

Televízia, divadlo, kino. Z väčšiny týchto médií je nám servírovaná jednoduchá, priama 
zábava, väčšinou netreba ani trochu pohnúť mozgom, tak prvoplánové už ich obsahy sú. 
Väčšinový divák je teda zvyknutý, že všetko dostane pekne krásne na tanieri, občas aj predžuté. 
Nazdávať sa, že by si tento divák dal námahu vyhľadávať obsahy sám, že by si tento divák 
vypočul prednášku o závažnosti násilia páchaného na ženách až do konca, je utópiou. Zároveň 
je človek počas celého dňa doslova zamorený zlými správami – nehody, ekologické katastrofy, 
vzrastajúce napätie. Vo voľnom čase ľudia netúžia vyhľadávať ďalšie ťaživé, stiesňujúce 
obsahy. Práve preto sa už dlhodobo pokúšame ladiť naše informačné kampane skôr do 
zábavnejšieho šatu a informáciu podať nepriamo, spájať neľahkú tému násilia páchaného na 
ženách s kultúrou, umením a zábavou, tak, aby bola pre návštevníkov ľahšie požívateľná, 
stráviteľná.    

Kampane a aktivity pre verejnosť v roku 2018  

Aktivita   Približný počet účastníkov   

Vernisáž výstavy Rod rovná sa rovnosť, koncert 
Wandererove segry, 26. 11. 2018, Wave  

50  

Kde  ženy  vládnou  –  cestopisná  prednáška  
a predstavenie knihy, 29. 11. 2018, Christiania  

40  

Mimoriadny PubQuiz o ženských a ľudských právach, 
10. 12. 2018, Wave  

70  

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násilia páchanému 
na ženách – výstava Rod rovná sa rovnosť, 25. 11. – 
10. 12. 2018, Wave  

1000  

  
→ Multiinštitucionálna spolupráca  

V snahe o systematickú a najmä účinnú pomoc našim klientkam – ženám zažívajúcim 
násilie v párových vzťahoch a ich deťom je veľmi dôležité, aby jednotlivé profesie, ktoré sa v 
rámci výkonu svojej práce stretávajú s touto cieľovou skupinou, spolupracovali. Snahou      
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skupiny multiinštitucionálnej spolupráce je, aby bola táto spolupráca čo 
najefektívnejšia a vo výsledku aby bola čo najefektívnejšia samotná pomoc tým, ktorí to 
potrebujú.      

I keď sa v roku 2018 stretnutia špecializovanej skupiny MIS nekonali, jej činnosť 
pokračovala bilaterálnymi stretnutiami s predstaviteľmi Okresného súdu, ÚPSVaR, Políciou. 
Činnosť skupiny MIS je potrebné obnoviť a zintenzívniť v nasledujúcom roku v rámci opätovne 
sa rozbiehajúcej spolupráce s Koordinačno- metodickým centrom pre rodovo podmienené a 
domáce násilie.   

  

→ Prevádzkovanie odbornej knižnice  
Naša knižnica zahŕňa najmä odborné publikácie týkajúce sa tém násilia páchaného na 

ženách, metód a techník sociálnej práce so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi, publikácie 
týkajúce sa poskytovania rôznych druhov poradenstva a pomoci tejto skupine klientov a 
klientok, ale aj publikácie týkajúce sa rodovej rovnosti, nediskriminácie, zaoberajúce sa 
právami žien a detí, publikácie právne, o dobrovoľníctve, psychoterapeutických prístupoch a 
tiež publikácie z dielne MyMamy. Táto literatúra nám pomáha pri výkone našej práce, 
zorientovať sa v metódach práce, ktoré môžu byť nápomocné počas práce s klientkami a 
klientmi. K dispozícii je aj študentom a študentkám sociálnej práce, psychológie alebo iných 
pomáhajúcich profesií.   
  
→ Podpora profesionálneho rozvoja a celoživotného vzdelávania odborných pracovníčok 
združenia prebiehala aj v roku 2018, a to formou individuálnych účastí na kurzoch a výcvikoch 
za finančnej účasti samotných pracovníčok, keďže tieto vzdelávania a kurzy aj naďalej nepatria 
medzi oprávnené výdavky pri poskytovaní sociálneho poradenstva.     

Pola Sejková: STAR BASIC VI výcvik v rastovom modeli pre pomáhajúce profesie podľa Virginie 
Satirovej   
Jana Beňová:  Lektorský kurz – andragogické minimum lektora  

Zippyho kamaráti – kurz zameraný na podporu zdravého duševného vývoja detí  

Slávka Hricová: Zippyho kamaráti   
  
→ Realizácia výskumov a prieskumov, vytváranie informačných databáz, zostavovanie 
štatistík a zhromažďovanie informácií podporujúcich potrebu špecializovaných opatrení a 
systémových zmien v oblasti podpory žien a detí ohrozených násilím za účelom efektívnejšej 
pomoci a podpory týchto žien. Aj tohto roku sme spolupracovali na štatistických zisťovaniach 
v rámci témy násilia páchaného na ženách s relevantnými subjektami – s MPSVaR, IVPRR, PSK, 
ŠÚ SR.   
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 Naša činnosť v číslach   
Aj v roku 2018, tak ako po minulé roky, sme sa venovali zberu a evidencii údajov 

potrebných nielen pre úrady a štátne inštitúcie, ale aj pre naše vlastné štatistické vyhodnotenia 
o poskytovaní komplexnej pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie a ich deti, vrátane 
ubytovania v Bezpečnom ženskom dome MyMamy. V rámci týchto štatistických sledovaní sa 
zameriavame na vyhodnocovanie jednotlivých úkonov špecifikovaných v grafoch 1 a 2, pri 
ktorých sledujeme ich počet a čas. Uvedené úkony ďalej delíme podľa toho, akou formou sú 
vykonávané – osobná, telefonická, písomná a iná forma a administratívna práca s tým 
súvisiaca. Ako môžeme vidieť v grafe 3, tak ako po minulé roky aj teraz, polovicu našej práce 
(až cez 55 %) tvorí práve nie obľúbená, ale nevyhnutná administratíva ako je vedenie záznamov 
z poradenstiev, vedenie poradenských listov klientok, štúdium a príprava rôznych písomných 
materiálov pre klientky a pod.   
  

  
Graf 1 - Počet jednotlivých vykonaných úkonov pri poskytovaní poradenstva klientkam  
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Graf 2 - Čas jednotlivých vykonaných úkonov pri poskytovaní poradenstva klientkam  

  
Graf 3 - Počet a percentuálne zastúpenie jednotlivých foriem úkonov vykonaných v roku 2018 
pri práci s klientkami  
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Keď sa bližšie pozrieme na konkrétne čísla, musíme skonštatovať, že sme toho v roku 

2018 zvládli celkom dosť. Spolu sme urobili 9042 úkonov, čo predstavuje 5673 hodín práce. Je 
za nami 2180,34 hodín priamej poradenskej práce, 2756,33 hodín administratívnej práce, 1292 
poradenských rozhovorov (z toho 1234 ambulantnou formou a 68 v teréne), 1556 
telefonických konzultácií (z toho 1515 špecializované sociálne poradenstvo a 43 všeobecné 
informácie) a 40 mailových konzultácií.  V roku 2018 sme spolupracovali s 240 klientkami, 172 
z toho bolo dlhodobých a 68 jednorazových. Do dlhodobej poradenskej spolupráce sme v roku 
2018 zaradili 28 nových klientok.  Aj keď zvykneme hovoriť, že našim cieľom je to, aby sme 
zanikli, teda, že by násilie na ženách neexistovalo a naša práca by tým pádom nebola potrebná, 
z týchto čísel sa samozrejme veľmi tešíme, odzrkadľujú aj fakt, že dostupnosť našich služieb a 
pomoci sa zvyšuje. Skrýva sa za nimi totiž naša snaha s cieľom pomôcť našim klientkam a 
deťom znova sa nadýchnuť a žiť život bez násilia. V tejto súvislosti musíme spomenúť, že 
dôležitú úlohu v tejto snahe zohráva aj pomoc dobrovoľníčok a dobrovoľníkov. V roku 2018 
sme spolupracovali spolu s 30 dobrovoľníčkami a dobrovoľníkmi, ktorí nám venovali 1200 
hodín dobrovoľníckej činnosti. Ďakujeme!  
  

  
Graf 4 - Počet klientok, s ktorými sme spolupracovali v rámci jednotlivých mesiacov v roku 
2018  

Samostatnou kategóriou je poskytovanie ubytovania v Bezpečnom ženskom dome. Aj 
keď od ubytovania prvých klientok (18.12.2015) prešlo už dosť času, stále sme v procese a 
učíme sa. Prevádzkovanie ubytovacieho zariadenia sociálnych služieb totiž so sebou prináša 
rôzne situácie, veselé ale aj tie menej príjemné. Preto každou novou skúsenosťou rastieme, 
posúvame sa vpred a robíme všetko preto, aby sme poskytovali naše služby čo 
najprofesionálnejšie. Ani rok 2018 v tomto nebol výnimkou. Z roku 2017 do roku 2018 spolu s 
nami vstúpilo 7 klientok a 11 detí. V priebehu roka 2018 sa prisťahovalo 17 klientok a 26 detí 
a odsťahovalo 21 klientok a 30 detí. K 31.12.2018 boli ubytované 3 klientky a 7 detí.  
  



  

                                                                                                MyMamy, o. z.  

  
1

 

  Výročná  správa _ 2018   

    
  

Celkovo sme teda mali v roku 2018 v Bezpečnom ženskom dome ubytovaných 24 
klientok a 37 detí. Vek klientok sa pohyboval v rozmedzí od 19 do 68 rokov a vek detí od 1 
mesiaca do 29 rokov, pričom 5 z ubytovaných detí bolo plnoletých (od 21 do 29 rokov). Z 
celkového počtu detí bolo 17 dievčat (vek od 7 mesiacov do 29 rokov) a 20 chlapcov (vek od 1 
mesiaca do 22 rokov). Väčšina klientok bola ubytovaná spolu s deťmi (1 až 4 deti), ale tiež sme 
mali ubytované aj bezdetné klientky, prípadne klientky, ktoré už majú deti dospelé a 
zaopatrené. Izba pre imobilných bola obsadená do konca augusta 2018 klientkou s imobilným 
dieťaťom a všetky príjemné aj nepríjemné situácie medzi ubytovanými klientkami sme spolu 
riešili v rámci “komunít”, ktorých bolo v roku 2018 spolu 25 a ktoré sa realizujú raz za dva 
týždne.  

  

  
Graf 5 - Počty ubytovaných klientok a detí v BŽD  

Pri prevádzkovaní Bezpečného ženského domu stále vnímame ako najväčší problém 
otázku jeho financovania. Keďže podľa Zákona o sociálnych službách je BŽD zariadením 
núdzového bývania, štatistické údaje o jeho obsadenosti (na základe čoho dostávame 
príspevok z Úradu PSK) musíme úradom predkladať z hľadiska obsadenosti lôžok. Keďže sme 
ale špecifickým zariadením pre ženy, ktoré zažívajú násilie a ich deti, a snažíme sa dodržiavať 
európske štandardy v tejto oblasti, nie je pre nás akceptovateľné, aby sme do jednej izby 
ubytovali napríklad dve klientky a ich deti s cieľom naplnenia jej kapacity (ako je to napríklad 
v DSS či zariadeniach pre seniorov a pod.). V našom prípade by bolo oveľa vhodnejšie 
posudzovanie obsadenosti kapacity zariadenia z hľadiska obsadenosti izieb. Vizuálne to 
ukazuje graf 6, v ktorom porovnávame percentuálne naplnenie kapacity zariadenia z hľadiska 
lôžok a z hľadiska izieb. Rovnaké porovnanie sme robili aj minulý rok, a ako vtedy tak aj teraz 
je evidentné, že kapacitná naplnenosť BŽD z hľadiska obsadenosti izieb je percentuálne 
výrazne vyššia. Navyše problematické je aj to, že klientky, ktoré sú u nás ubytované väčšinou      
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nemajú dostatok finančných prostriedkov na to, aby uhradili poplatky za ubytovanie z 

dôvodu ich nízkych alebo až žiadnych príjmov (rodičovský príspevok, nízky plat, 
nezamestnanosť, neplatenie výživného zo strany otca, dlhy a pod.). V navrhovaných 
európskych štandardách na tieto služby sa hovorí o bezplatnom ubytovaní  na nevyhnutne 
nutnú dobu podľa potrieb klientky. Pravdou ale je, že pri chýbajúcom nadväznom systéme 
podporovaného samostatného bývania je priemerná dĺžka pobytu klientky u nás dlhšia ako je 
to v západných krajinách, kde je to obvykle núdzové bývanie na 3 mesiace. Naša skúsenosť 
hovorí v priemere o ubytovaní 10 až 12 mesiacov. Žiaľ nevyhnutné režijné náklady BŽD na 
jednej strane a nízke financovanie na strane druhej nám neumožňujú  poskytovať ubytovanie 
pre klientky bezplatne po celú uvedenú dobu, iba počas prvých troch mesiacoch pobytu. Ďalšie 
mesiace je výška úhrady za ubytovania vypočítaná na základe cenníka, ale ako sme už 
spomínali, drvivá väčšina klientok na to nemá dostatočný príjem a preto uhrádza len 
minimálne čiastky.   
  
  

  
Graf 6 - Porovnanie percentuálneho obsadenia kapacity BŽD z hľadiska obsadenosti izieb a 
obsadenosti lôžok v roku 2018  
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Naše zdroje   
V roku 2018 sme mohli poskytovať špecializované sociálne poradenstvo a ubytovanie 

klientkam a ich deťom hlavne vďaka finančnému príspevku PSK, ktorý tvoril cca 50% našich 
príjmov i výdavkov. Opätovne sme museli požiadať Vládu SR hneď začiatkom roku o finančný 
príspevok zo štátneho rozpočtu na horeuvedené služby, aby sme mohli plynule pokračovať v 
našej sociálnej službe. Tento príspevok zo štátneho rozpočtu tvoril viac ako 22% ako v 
príjmoch, tak i vo výdajoch nášho občianskeho združenia. V uvedenom roku sa nám podarilo 
získať opäť finančné dotácie prostredníctvom projektov, tie tvorili spolu viac ako 15 % a boli 
venované témam v oblasti diskriminácie, ľudských práv a pomoci obetiam trestných činov. 
Spoločnou úlohou bolo zvyšovanie povedomia a informovanosti verejnosti v tejto citlivej 
téme. Drobné projekty, podporené z nadácií hlavne komerčných spoločností, nám pomohli 
zrealizovať letný detský tábor a množstvo podujatí pre deti našich klientok.   
  

o Finančný príspevok vlády SR na podporu udržateľnosti   

Finančný príspevok bol poskytnutý mimoriadne Vládou SR na základe Uznesenia a mal 
vykryť náklady na poskytovanie špecializovaných sociálnych služieb ambulantnou a terénnou 
formou v PSK v plnom rozsahu a kvalite tak, ako boli nastavené a realizované počas 
implementácie projektu "Slovensko bez násilia páchaného na ženách", vrátane samostaného 
Poradenského centra MyMamy po dobu prvých 4-och mesiacov v roku 2018. Taktiež 
poskytovanie ubytovania klientkam a ich deťom v Bezpečnom ženskom dome MyMamy tak, 
ako boli zabezpečované počas implementácie projektu " BŽD MyMamy".   

Termín realizácie: 01. 01. 2018 - 30. 04. 2018  
Výška dotácie: 47 700,00 eur  

  

   

o Projekt na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov  

Na základe žiadosti o udelenie akreditácie občianskeho združenia zo dňa 21.3.2018, č. 
žiadosti MVVF1H69K7, získalo občianske združenie MyMamy, o.z., so sídlom Jánošíkova 70, 
080 01 Prešov na základe rozhodnutia (č. AK 001/2018/13 ) dňa 11.5.2018 akreditáciu na 
poskytovanie pomoci obetiam trestných činov vo forme špecializovanej odbornej pomoci 
obzvlášť zraniteľnej obeti podľa § 5 ods. 4 zákona o obetiach. Akreditácia tak bola udelená na 
okruh obetí: deti, osoby staršie ako 75 rokov, osoby so zdravotným postihnutím, obete    
trestného činu obchodovania s ľuďmi, obete trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby,  
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obete trestného činu spáchaného organizovanou skupinou, obete iného trestného činu, 

ktorá je vystavená vyššiemu riziku opakovanej viktimizácie teda tak široký okruh obetí, pod 
ktorý spadá takmer každý poškodený trestným činom. V dôsledku viacerých oprávnených 
dôvodov požiadalo občianske združenie o čiastočné zrušenie akreditácie, kedy akreditácia v 
časti týkajúcej sa okruhu obetí a okresov čiastočne zanikla dňa 17.7.2018 Oznámením MS SR. 
Ministerstvo tak vykonalo zmeny v registri subjektov poskytujúcich pomoc obetiam vedenom 
na stránkach ministerstva. Akreditovaný subjekt je teda oprávnený poskytovať pomoc 
obetiam trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby na území okresov Prešov a Sabinov. 
Poradenstvo bolo poskytované 3-oma osobami, a to: právničkou, odbornou poradkyňou a 
psychologičkou pre deti, nakoľko išlo prevažne o detské obete.  

  
Zdroj: štátny rozpočet Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti  
Termín realizácie: máj 2018 – december 2018  
Dotácia: 14 452 eur  
Spolufinancovanie: 1 492,10 eur  
Čerpanie dotácie: 14 219,50 eur, vrátenie nevyčerpaného zostatku: 232,50 eur  

  

  

• Projekt na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd  

Predmetom projektu bola zmena postojov všeobecnej verejnosti k otázkam rodovej 
rovnosti a ženských práv ako prirodzenej a základnej súčasti všeobecných ľudských práv. V 
rámci tohto projektu sme sa pokúšali otvorene hovoriť o témach rodovej rovnosti a v tejto 
súvislosti aj o potrebe ochrany žien a detí pred rodovo podmieneným násilím nie len s ľuďmi, 
ktorých postoje sa zhodujú s legislatívou EÚ v tejto oblasti, ale najmä sme sa pokúšali vstúpiť 
do dialógu aj so skupinou ovplyvnenou tzv. „tradičnými postojmi“. Tento dialóg by mal 
smerovať k zvýšeniu vzájomného porozumenia a rešpektu oboch skupín.  

Hlavným cieľom projektu bola podpora práva na rovnosť a nediskrimináciu na základe rodu 
a zvýšenie povedomia pri uplatňovaní práva na rovnaké zaobchádzanie. Podporu rodovej 
rovnosti a elimináciu rodových stereotypov sme sa pokúsili naplniť najmä prostredníctvom 
festivalu FemFest 2018 zvyšujúceho citlivosť na rodové otázky a rozvíjajúceho rodovú 
uvedomelosť u verejnosti.  

Okrem toho sme vďaka projektu mohli zabezpečiť poskytovanie právnej pomoci našim 
klientkam aj naďalej bezplatne.   
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Zdroj: štátny rozpočet Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti    
Termín realizácie: júl 2018 – december 2018  
Dotácia: 15 000 eur   
Spolufinancovanie: 1 492,10 eur  
Čerpanie dotácie: 14 561,29 eur, vrátenie nevyčerpaného zostatku: 438,71 eur  
  

  

• Projekt na podporu rodovej rovnosti  

Dotácia bola zameraná na presadzovanie princípov rodovej rovnosti v poradenskej praxi, 
čo v prípade našej organizácie je základným cieľom našej činnosti. Z dotácie sme čiastočne 
pokryli náklady na mzdy pre 2 odborné pracovníčky po dobu 10 mesiacov. Základom všetkých 
aktivít vykonávaných v MyMamy, o. z. je šírenie informácií o rodovej rovnosti, ktorá by mala 
byť súčasťou každej oblasti života spoločnosti. Aj prostredníctvom nej môžeme v spoločnosti 
dosiahnuť vyššiu kvalitu života a životnú spokojnosť občianok, občanov. MyMamy, o. z. svojou 
činnosťou k tomuto cieľu prispieva. Za obdobie realizácie projektu bolo poskytnutých celkovo 
2017 hodín poradenstva (osobné, telefonické, písomné, elektronické), administratíva 
súvisiaca s poskytovaním poradenstva bola realizovaná v rozsahu 2598 hod. V období 
realizácie projektu sme spolupracovali s novými klientkami v počte 89, spolu sme 
spolupracovali s 233 klientkami a z toho bolo dlhodobých 171 a jednorazových 62. 
Poradenských rozhovorov bolo 1169 v trvaní 986,33 hod., z toho základných poradenstiev 
bolo 548 v trvaní 365,33 hod., špecializovaných poradenstiev 621 v trvaní 621 hod., terénne 
poradenstvo bolo poskytované v počte 53 v trvaní 53 hod.  
  
Zdroj: štátny rozpočet Slovenskej republiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  
Termín realizácie: január 201 – december 2018  
Dotácia: 5 200 eur  
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• Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a zariadenia núdzového 
bývania   

Prešovský samosprávny kraj tak, ako každý rok, podporil aj v roku 2018 akreditované a 
registrované subjekty špecializovaných sociálnych služieb a prevádzky zariadenia núdzového 
bývania, v našom prípade bezpečného ženského domu MyMamy. V roku 2018 bol náš 
príspevok navýšený, prostredníctvom neho sme dokázali pokryť náklady na 4 008 hodín 
poradenstva a náklady na 20 ubytovaných.   

Zdroj: Prešovský samosprávny kraj    
Termín čerpania: január 2018 – december 2018  
Príspevok: 105 036 eur  
Ročný príspevok na zariadenie núdzového bývania / 20 klientok: 76 980,00 eur   
Ročný príspevok na špecializované sociálne služby / 2 800 hodín: 28 056 eur  
Reálny počet ubytovaných klientiek a ich detí: 24  
Reálny počet odpracovaných hodín poradenstva: 4936,67; celkový počet prijímateľov služieb: 
887, z toho 801 dlhodobých.  
  

  
  

• Poskytovanie služieb v rámci sociálnoprávnej ochrany   

Vyšší územný celok podporil v roku 2018 našu činnosť aj v oblasti sociálnoprávnej 
ochrany detí našich klientok. Z príspevku bola počas celého roka hradená časť mzdy jednej 
poradkyne, ktorá mala na starosti najmä úkony, patriace pod činnosti SPO.   

Zdroj: Prešovský samosprávny kraj    
Príspevok: 10 000 eur  
Termín čerpania: január 2018 – december 2018  
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• Poskytovanie terénnej sociálnej práce v oblasti krízovej intervencie  

Ide o každoročnú finančnú podporu od mesta Prešov pre akreditované a registrované 
subjekty zabezpečujúcich pre obce služby terénnej sociálnej krízovej intervencie, ide o 
podporu na  518 hodín intervencie pre obyvateľov/obyvateľky mesta Prešov.   

Sociálnu službu poskytovala 1 zamestnankyňa – krízová poradkyňa celoročne, pričom jej 
bola z finančného príspevku hradená alikvotná časť mzdy, t. j. od 30% – 60% mesačnej mzdy. 
Do splnenia podmienky sme započítali odpracované hodiny za mesiace január – máj, resp. 
október – December, čo predstavuje spolu 1 404 hodín, z toho 518 hodín bolo zaradených do 
limitu stanovených zmluvou. Finančný príspevok bol využitý na pokrytie čiastočných mzdových 
nákladov za uvedené obdobie. Krízová intervencia bola poskytnutá 218 klientkam s pobytom 
na území mesta Prešov, čo je nárast o 64% oproti minulému roku.  

Zdroj: mesto Prešov  
Príspevok: 3 051,02 eur  
Termín čerpania: január 2018 – december 2018  

  

  
  

• Projekt Šťastná matka, šťastné dieťa   

Prvý naozaj veľký projekt v rámci štrukturálnych fondov mal zabezpečiť plynulé fungovanie 
nášho združenia na dlhšie obdobie .    

Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately mala zabezpečiť predchádzanie umiestňovania klientov do zariadení, výkon 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately mal prebiehať v prirodzenom rodinnom 
prostredí. Projekt bol teda zameraný primárne na deti, na plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre 
ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v druhom 
rade na subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.   

Aj napriek tomu, že na podobný dlhodobý typ projektu sme dlho čakali, už v začiatkoch 
jeho implementácie sme sa rozhodli od neho radšej odstúpiť. Dôvodom tohto rozhodnutia 
bolo množstvo administratívno-technických nezrovnalostí, ktoré projekt obsahoval a kvôli  
ktorým sme sa namiesto práce s klientelou borili s nikdy nekončiacou administratívou. 
Vzniknuté výdavky za mzdy 5- tich odborných pracovníčok a projektového manažmentu počas  
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obdobia 10/2018 -12/2018 sme nakoniec uhradili z vlastných zdrojov, ktoré sme mali 
pripravené na úpravy miezd.   

Zdroj: Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje Príspevok NFP: 407 993,78 eur   
Spolufinancovanie: 21 473,36 eur  
Termín čerpania: október 2018 – september 2022  
Odstúpenie: k 31.12.2018, vrátenie poskytnutej 1. zálohovej platby   
  

             
  

• Projekt „Detský tábor Mamáčik 2018“  

Každý rok sa s približujúcim letom zaoberáme tou istou otázkou – ako zabezpečiť realizáciu 
týždenného letného tábora pre deti našich klientok tak, aby znamenala účasť dieťaťa na tomto 
tábore pre ich mamy nulovú spoluúčasť. Klientky sú totiž po osamostatnení sa od partnera v 
znevýhodnenej finančnej situácii a prihlásenie detí do finančne nákladného tábora na celý 
týždeň pre nich neprichádza do úvahy. V roku 2018 sme získali v rámci grantového programu 
Tatra banky, a.s. s názvom Zamestnanecký program Dobré srdce, ktorý predložila Monika 
Jarinová, finančný príspevok, účelovo viazaný na realizáciu Detského tábora Mamáčik.   

  
Zdroj: Nadácia Tatra banky  
Príspevok: 750,00 eur  
Termín čerpania: júl – august 2018  

   
  

• Detský klub Mamáčik 2018 - 2019  

Realizácia detského klubu Mamáčik s pravidelnou mesačnou periodicitou sa nám už pred 
niekoľkými rokmi ukázala ako veľmi nápomocná. Deti našich klientok sa vďaka nemu  
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pravidelne stretávajú, navzájom sa podporujú, vznikajú medzi nimi cenné priateľstvá. 
Okrem toho zažijú vďaka Mamáčiku deti chvíle a spoznajú miesta, o ktoré ich otcovia pripravili 
a ktoré im mamy často nedokážu dopriať. Naša myšlienka organizovať ho pravidelne nielen na 
pôde Bezpečného ženského domu, keď sme sa v rámci oklieštených finančných zdrojov na jeho 
realizáciu neustále stretávali,  ale dopriať deťom aj „zážitky navyše“ nadchla firmu Henkel, 
ktorá nám v polovici augusta 2018 darovala zdroje na jeho realizáciu na najbližších 12 
mesiacov.  A tak sme to s deckami rozbalili naplno... v septembri sme si dopriali vytúženú Laser 
game pre väčšie deti a kino s tými najmenšími, v októbri sme absolvovali premyslený útek z 
Escape room, november patril celodennému programu na bouldrovke v Lanovom centre, v 
decembri sme si užili popcorn pri vianočnej rozprávke v kine.   

 Zdroj: Henkel  
Príspevok: 5000,00 eur  
Termín čerpania: september 2018 – august 2019  

  

 Ako sme na tom finančne?    

V roku 2018 mohlo MyMamy, o.z. poskytovať všetky svoje sociálne služby  vďaka štátnej 
dotácii Ministerstva financií a Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý prepočítal náklady 
na špecializované sociálne poradenstvo a zariadenie núdzového bývania, a tým zvýšil finančný 
príspevok tak, že sa nám hlavne podarilo udržať zamestnateľnosť, t.j. kvalitu poskytovaných 
služieb, vrátane prevádzky “Bezpečného ženského domu MyMamy” a poradenských 
priestorov. Aj vďaka angažovanosti a vlastnej práci na zlepšení našej komunikácie s 
verejnosťou sa podarilo MyMamy , o. z. vyzbierať hlavne cez jednotlivcov a 2%  viac ako              
18 000,00 eur.    

Okrem horeuvedených finančných príspevkov v uvedenom roku MyMamy realizovalo 3 
projekty podporené zo štátnych dotačných schém, kde bolo nutné aj spolufinancovanie a 4 
malé granty od súkromných donorov. Naše občianske združenie vypracovalo v roku 2018 dve 
žiadosti o poskytnutie NFP z OP Ľudské zdroje, obidve boli úspešné a finančne podporené, ale 
od zmluvy na projekt „ Šťastné dieťa a šťastná matka“ sme odstúpili z dôvodu enormnej 
administratívnej náročnosti a nejasne zadefinovaných a diskriminačných podmienok pri plnení 
ukazovateľov. Druhý projekt „ Žiť bez násilia“ bude implementovaný od 1.1.2019. Tak, ako po 
minulé roky nám významne pomohli jednotlivci a mohli sme z ich príspevkov zabezpečiť 
spolufinancovanie a všetky ostatné, v projektoch neoprávnené náklady najmä na priamu 
podporu klientok a ich detí.    
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Zostatok k 31.12.2017: 33 138,58 eur  
Celkové príjmy: 249 370,63 eur  
Celkové  výdaje: 210 900,48 eur  
Zostatok k 31.12.2018:  24 754,00 eur  
  

Tak, ako po minulé roky, zostatok na účte je nevyhnutný na zabezpečenie chodu 
organizácie (poskytovanie soc. služieb) min. po dobu 2-3 mesiace, kým dôjde k podpísaniu 
zmluvy, hlavne s PSK. Táto finančná neistota, v neustále sa meniacich pravidlách a legislatíve 
spôsobuje nám ako neverejnému poskytovateľovi problémy hlavne pri stabilizácii kvalitného 
odborného personálu a zabezpečení plynulého pokračovania v poskytovaných službách.      
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A kto sú MyMamy o. z. konkrétne?   
*Mgr. Apolónia Sejková – predsedníčka združenia, projektová manažérka a zodpovedná 
zástupkyňa pre SPO  
*Ing. Iveta Stromková – podpredsedníčka združenia, finančná manažérka združenia a odborná 
poradkyňa  
*Mgr. Nicole Fuchsová – projektová manažérka a krízová poradkyňa  
*Mgr. Jana Lukáčová – krízová poradkyňa, odborná garantka špeciálneho sociálneho 
poradenstva  
*Mgr. Ľudmila Vysocká – krízová poradkyňa, odborná garantka pre Bezpečný ženský dom  
MyMamy, resp. zariadenie núdzového bývania  
*PhDr. Martina Tverdíková – ekonómka  
*Mgr. Monika Kolcúnová – psychologička pre ženy  
*Mgr. Slávka Hricová – psychologička pre deti  
*JUDr. Elena Krušková – právnička  
*Mgr. Jana Beňová – PR manažérka a sociálna pracovníčka  
*Mgr. Zuzana Jesenková – sociálna pracovníčka  
*Mgr. Petra Guntášová – krízová poradkyňa   
*JUDr. Lýdia Farbakyová – advokátka  
*Mgr. Jana Leláková – špeciálna pedagogička  
*Mgr. Mária Pavlovská - špeciálna pedagogička  
  

Ďalší naši spolupracovníci a spolupracovníčky:   
Ing. Martin Vysocký – IT technik  
Mgr. Beáta Horváthová – supervízorka  
Mgr. Peter Žec – animátor voľného času  
Mgr. Marta Pejitová – pomocná sociálna pracovníčka   
Mgr. Alžbeta Splítková - pomocná sociálna pracovníčka  
Viera Lompartová - pomocná sociálna pracovníčka  
Jeanette Lukáčová - pomocná sociálna pracovníčka  
  

V priebehu roka 2018 sa Valné zhromaždenie MyMamy, o.z. konalo 10.8.2018, na ktorom bola 
opätovne, jednohlasne zvolená za predsedníčku Mgr. Apolónia Sejková. Ďalšími členkami sú 
Mgr. N. Fuchsová, Mgr. T. Čápová, Ing. Z. Poklembová, L. Valentovičová, Ing. I. Stromková, 
Mgr. J. Lukáčová, Mgr. Ľ. Vysocká, Mgr. M. Tverdíková, a PaedDr. M. Rázusová, PhD.   
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♥ ĎAKUJEME! ♥   

Aj v roku 2018 sa by nám veľa z vecí, ktoré sme urobili, nebolo podarilo bez vašej podpory. 
Menovite ďakujeme:   

spoločnosti Nosene a jej zástupcom Katke Hutyrovej a Jakubovi Ptačinovi, firme IKEA, 
Nadácii Tatra banka, Klubu futbalistov, Klubu filantropov, firmám Henkel, ST Forwarding, Lear 
corp. a jej zamestnancom, spoločnosti LC Manager s.r.o. na čele s p. Luigim Cossarom, Nadácii 
TV Markíza,  Active life, Panta Rhei, Lindex, Gréckokatolíckej charite, KreArtu, firme Crafty a  
Tomášovi Renesovi a Aničke, klubom Christiania, Wave, kaviarni Libresso a Nico caffé, klubu  
Cartoon Network, zamestnancom Tesca Vukov,  Lanovému centru, Základnej škole v Budimíri,   
Tanke Olšavskej a Babadlu, Viki Potašovej a Viťovi Štefančíkovi z Podaj ďalej, Pavlovi  
Hagyarimu, Richardovi Rašimu a jeho tímu, Katarzyne Ferraresi Kassay a Flaviovi Ferraresi,  
Katke Knechtovej a Sandre Brellošovej, Monike Jarinovej a Mariánovi Imrichovi, Potravinovej 
banke Lipany na čele s pánom Urdzíkom, Ferovi Talarovičovi, žiakom SPŠ strojnícka, seniorkám 
z Prešovského dobrovoľníckeho centra, Šimonovi Puchalovi, Folklórnemu súboru Šebeš, 
Kataríne Kachmanovej, Jánovi Šmajdovi a Lucii Simanovej, Márii Dvorožňákovej, Radovanovi 
Mamrillovi, spoločnosti Pierrot, Zuzane Petrufovej, Lenke Čižmárovej, Miriam Brckovej, Inge 
Doležalovej, Tatiane Čurillovej, Veronike Cifrovej Ostrihoňovej, Soni Štefančíkovej, Lýdii Himič 
Liptákovej, Eve Carnas, Jožkovi Krafčíkovi, Viktorke Némethovej, Martine Barboríkovej, Katke  
Koščovej a Michalovi Pivovarovi, rodine Nastísinovej, Helenke Kosovskej, Jane Oravcovej, 
Zuzane a Milanovi Daňkovcom, Vladovi Moškovi a Saši Sirko, manželom Plocárovým, rodine 
Chrapekovej, Jane, Vande a Lívii z Vranova, Oli Štefkovej, Eve Glatz, Katke Mlynaričovej, 
Martine Barboríkovej, všetkým našim partnerom a rodinným príslušníkom, no aj všetkým tým, 
ktorí nám pomohli anonymne.  Obrovské ďakujem patrí aj tento každý rok i všetkým našim 
blízkym, ktorí nás podporujú a pomáhajú nám a bez ktorých by sa táto práca robiť nedala.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Na základe podkladov spracovala Mgr. Jana Seman.  
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