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KTO SME?
Podpora a posilnenie žien v činnos MyMamy, o. z.
Už sedemnásť rokov je súčasťou prešovského komunitného života aj naše občianske združenie
MyMamy so svojou misiou obhajovať práva žien, de a rodín, zvýšiť sociálny status žien a ma ek
a prispievať k podpore princípov rodovej rovnos v spoločnos , pracovať na eliminácii násilia
v

párových vzťahoch a prispieť k zvyšovaniu dostupnos

efek vnej pomoci ženám a deťom

zažívajúcim násilie. Za posledných desať rokov realizujeme svoju činnosť najmä v oblas sociálnych
služieb, sociálno-právnej ochrany a zvyšovania povedomia o otázkach rodovej rovnos a rodovo
podmieneného násilia a oblas

informovanos

odbornej i laickej verejnos

o spôsoboch

a možnos ach presadzovania nulovej tolerancie násilia.
V minulom roku sme sa však prioritne venovali udomácňovaniu v Bezpečnom ženskom dome,
ktorý je naším splneným snom a výrazným príspevkom k napĺňaniu misie našej organizácie.
Naša práca v tejto oblas sa pred sedemnás mi rokmi začala pod heslom „Šťastná mama –
šťastné dieťa“, ku ktorému sme sa vrá li a práve v BŽD MyMamy máme vytvorené ideálne podmienky
na to, aby sme sa viac venovali deťom a ich mamám, ktoré nabrali odvahu a odišli zo vzťahu plného
násilia... Prevencia – Ochrana – S hanie - Jednotný prístup. To sú štyri piliere, na ktorých stavia
Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji pro nemu,
známy ako Istanbulský dohovor.
Aj v roku 2016 sme sa snažili do maximálnej možnej miery naplniť hlavné princípy tejto
činnos , ktorými pre nás sú:
·

prístupnosť pre všetky ženy bez ohľadu na štátnu príslušnosť, etnicitu, vek, rodinný stav,
sexuálnu orientáciu, náboženstvo, poli ckú príslušnosť…

·

bezplatné poskytovanie poradenských služieb

·

rýchla a nebyrokra cká pomoc

·

poskytovanie služieb po dobu tak dlhú, ako to ženy potrebujú

·

široká škála poskytovaných služieb

·

uplatňovanie princípu „ženy pomáhajú ženám“

1

Kto sme?
·

utajená adresa (poradenského centra)

·

feminis cký prístup, chápanie násilia na ženách ako rodovo podmieneného

·

strániaca pomoc (pracovníčky sú na strane klientok, chránia ich záujmy, pomáhajú uplatňovať
ich práva)

·

platený a školený personál

·

zaistenie bezpečia a ochrany žien a de

·

jasné pomenovanie problému a jednoznačne vyvodenie zodpovednos voči násilníkovi

·

pomoc k svojpomoci a posilňovanie, v rámci ktorého je dôležité aj ocenenie zvládania
doterajšej situácie a rozhodnu a riešiť ju

·

dodržiavanie dôvernos informácií

·

rešpektovanie par cipácie žien

·

nevik mizujúci prístup.

Predstaviteľky second handu Nosene navš vili BŽD
a pripravili pre klientky tvorivú dielňu, v rámci ktorej
ich učili pretvárať už nosené riﬂové nohavice na ruksaky.

Dlhodobo nás podporuje aj bra slavský pop-up second
hand Nosene. Okrem ﬁnančných príspevkov v podobe
10% z predaja každej veci nám do BŽD posielajú
aj oblečenie a obuv pre klientky a ich de .
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Čo robíme?
Čo ženám zažívajúcim násilie a ich deťom poskytujeme?
Špecializované sociálne a krízové strániace poradenstvo, čo znamená, že pri poskytovaní
pomoci klientkam vychádzame z toho, že žiadna žena nie je zodpovedná za násilie zo strany partnera
a každá žena má právo na život bez násilia a adekvátnu pomoc.

Ubytovanie v zariadení núdzového bývania (v Bezpečnom ženskom dome), čo je
špecializované zariadenie s komplexnými službami a je určené pre ženy, ktoré sú rozhodnuté
pokračovať vo svojom ďalšom živote bez násilia a potrebujú nájsť podporu a posilnenie na zvládnu e
tohto kroku, ktorý znamená drama ckú zmenu ich doterajšieho života.

Poskytovanie právnych informácií a rád a právne zastupovanie sprostredkovávame
jednak priamo prostredníctvom právničiek nášho združenia a na základe spolupráce s advokátkami
v prípadoch, kedy to žena potrebuje a nie je schopná si právnu pomoc samostatne zabezpečiť.

Psychologické poradenstvo pre klientky a ich de , ktoré je realizované individuálne,
prípadne skupinovou formou – podpornými skupinami, komunitnými stretnu ami. Je súčasťou
komplexných služieb pre všetky ubytované klientky v BŽD a ich de a je určené pre e ambulantné
klientky a ich de , ktoré prejavia o tento druh podpory záujem.

Pracovné poradenstvo, ktoré využívajú najmä klientky, ktoré sú po dlhom období materskej
dovolenky, viacdetnom materstve, nižšom vzdelaní a bez podpory partnera diskriminované na trhu
práce a ich možnos v tejto oblas sú pomerne obmedzené.

Krátkodobú starostlivosť o dieťa v prípade, že ho žena nemá komu zveriť na čas vybavovania
úradných a iných záležitos , ktoré nie je možné zvládnuť s dieťaťom/deťmi, čomu sa venujú najmä
naše dobrovoľníčky.

Podporné skupiny pre naše klientky, ale aj pre ženy hľadajúce odpovede o charaktere svojho
vzťahu, keďže z našich skúsenos je veľmi účinné v prvej fáze rozhodovania, či odísť alebo zotrvať
v násilnom vzťahu stretnu e so ženou, ženami, ktoré už túto skúsenosť majú za sebou. Podporné
skupiny sú aj jedinečnou príležitosťou na zdieľanie, vzájomnú podporu a získavanie nových informácií,
nadväzovanie nových priateľs ev a ako prevencia voči sociálnej izolovanos .

Podporné skupiny pre de našich klientok, ktoré sa v priateľskom kolek ve, kde necí a zábrany,
dokážu uvoľniť, podeliť a zbaviť toho, čo ich trápi.
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Čo robíme?
Podporné skupiny realizujeme raz mesačne, Okrem súčasných
klientok ich občasne navštevujú aj klientky bývalé. Ich rady
a skúsenos dodávajú ženám, ktoré sú na ceste za novým
životom, vieru a odvahu.

Výroba vianočných dekorácií.

Rekonštrukcia vzťahu matka – dieťa zameraná na minimalizáciu následkov spôsobených
násilím zo strany otca, partnera matky, orientujúca sa najmä na vysporiadanie sa s novou situáciou,
zlepšenie komunikácie, posilnenie väzby dieťaťa na obvykle najbližšiu vzťahovú osobu, stanovenie
hraníc a zvládanie materstva v náročnej etape ukončovania násilného vzťahu. Za účelom vytvorenia
vhodných podmienok práve na túto činnosť sme v roku 2016 realizovali letný pobyt pre mamky
s deťmi v rekreačnej oblas Domaša pod názvom Mamáčik.

Detský tábor Mamáčik 2016 sme realizovali v rekreačnej
oblas Domaša. Spolu s deťmi sa ho zúčastnili aj ich mamy.
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Čo robíme?

Podpora myšlienky nulovej tolerancie násilia
Okrem priamej činnos zameranej na prácu so ženami a pre ženy zažívajúce násilie a ich de je
dôležitou súčasťou misie našej organizácie, a teda aj našej každodennej činnos

zvyšovanie

uvedomelos všeobecnej i odbornej verejnos v téme násilia v párových vzťahoch, čím chceme
prispieť k dosiahnu u nulovej tolerancie tohto, v spoločnos

stále vysoko akceptovaného

nega vneho javu. Po dlhoročných skúsenos ach s následkami partnerského násilia si stále viac
uvedomujeme dôležitosť prevencie, keďže, žiaľ, u nás ešte stále pla , že najlepším riešením násilného
vzťahu je sa do takéhoto vzťahu vôbec nedostať. Práca s mladými ľuďmi, diskusie, happeningy pre
širokú verejnosť, účasť na laických i odborných poduja ach venovaných prevencii, školenia
profesionálov z pomáhajúcich profesií, ako aj reprezentantov relevantných štátnych orgánov, inš túcií
verejnej správy a samosprávy, to všetko je cesta, ako dosiahnuť zlepšenie situácie žien zažívajúcich
násilie, efek vne pomáhať deťom z takýchto vzťahov a účinne trestať zodpovedných.

V roku 2016 sme realizovali nasledovné preven vne a vzdelávacie ak vity:

Vzdelávanie laickej i odbornej verejnos – vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov,
príslušníkov Polície, sociálnych pracovníkov, učiteľov o princípoch rodovej rovnos

a možnos

presadzovania nulovej tolerancie násilia v párových vzťahoch, ako aj v celej spoločnos .
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Čo robíme?
Preven vne programy na školách - ich cieľom je dospievajúcej mládeži, ktorá sa práve nachádza
v období hľadania životných partnerov, danú problema ku objasniť, ale aj dať im akési „dobré rady“,
čo všetko si pri výbere partnera všímať.

Publikačná činnosť zameraná na relevantné oblas našej činnos – príprava manuálov
a metodických príručiek k rekonštrukcii vzťahu matka – dieťa s názvom Mama, ľúbiš ma?,
k možnos am liečby pos rauma ckej stresovej poruchy s názvom Pos rauma cká stresová porucha
žien odchádzajúcich z násilného vzťahu a možnos jej liečby v poradenskej praxi, k vedeniu rodovo
citlivej výchovy Na jednej lodi?
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Čo robíme?
Kampane a ak vity pre verejnosť zvyšujúce toleranciu a citlivosť verejnos k téme rodovo
podmieneného násilia a násilia páchaného na ženách a deťoch, realizované prostredníctvom
kultúrnych, spoločenských a športových poduja pre verejnosť, propagujúcich myšlienky rodovej
rovnos a nulovej tolerancie násilia v spoločnos – Beh na vysokých opätkoch, Noc žien, Femfest, Nie
znamená nie, Burza oblečenia s beneﬁčným koncertom skupiny N3O Akus ka v košickej Tabačke,
čítanie zo ženskej literatúry, stretnu a so zaujímavými ženami, divadelné predstavenie súboru
NoMan nels Natreté strachom.

Beh na vysokých opätkoch si vyskúšali tentokrát muži. Aj
prostredníctvom tejto ak vity by mala široká verejnosť pochopiť
že ženy majú vo svojom živote niekoľko náročných rolí.
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Čo robíme?
Prevádzkovanie knižnice orientovanej na feminis ckú literatúru a literatúru v oblas rodovej
rovnos , prevenciu násilia, všeobecnovzdelávaciu literatúru v oblas poskytovania sociálnych služieb
a pod., ktorá je súčasťou vzdelávacej miestnos Bezpečného ženského domu a je využívaná hlavne
zamestnankyňami a dobrovoľníčkami MyMamy, o. z., ako aj klientkami združenia
a predstaviteľmi/predstaviteľkami spolupracujúcich organizácií.

Spolupráca a vytváranie partners ev s MVO, štátnou a verejnou správou a inými domácimi
i zahraničnými organizáciami, ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov združenia. Jej výsledkom je Skupina
mul inš tucionálnej spolupráce v oblas násilia páchaného na ženách v Prešovskom kraji, ktorej
vznik iniciovalo naše združenie a ktorej členmi sú predstavitelia mesta Prešov, ÚPSVaR Prešov,
Okresného súdu Prešov, Polície SR – KR PZ Prešov. V rámci tejto činnos sú reprezentantky nášho
združenia členkami Skupiny na elimináciu a prevenciu násilia na deťoch, vedenú odd. SPODaSK
ÚPSVaR Prešov. Naša organizácia je súčasťou vznikajúcej siete Bezpečných ženských domov
na Slovensku a členskou organizáciou neformálneho združenia organizácií pracujúcich v téme rodín
v kríze v meste Prešov – Synapsia.

Stretnu a skupiny mul inš tucionálnej
spolupráce sa zúčastnili predstavitelia
koordinačno metodického centra
policajného zboru slovenskej republiky,
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
a organizácie trojlístok.

Realizácia výskumov a prieskumov, vytváranie informačných databáz, zostavovanie šta s k
a zhromažďovanie informácií podporujúcich potrebu špecializovaných opatrení a systémových zmien
v oblas podpory žien a de ohrozených násilím za účelom efek vnejšej pomoci a podpory ženám
a ich deťom je reprezentovaná v našej činnos

spoluprácou na šta s ckých zisťovaniach,

relevantných k téme násilia páchaného na ženách a realizovaných štátnymi i neštátnymi subjektmi –
MPSVaR, IVPRR, PSK, ŠÚ SR, ako aj individuálne vedecké práce na tému rodovo-podmieneného násilia
a rodovej rovnos .

Podpora profesionálneho rozvoja a celoživotného vzdelávania členiek/členov
a sympa zan ek/sympa zantov združenia vedúceho k zlepšovaniu kvality činnos

združenia

a zvyšovaniu efek vnos jeho činnos sa v roku 2016 realizovala účasťou na vzdelávacích ak vitách
zameraných na zlepšenie profesionality výkonu našej činnos – vzdelávanie k iden ﬁkácii a liečbe
syndrómu CAN a individuálne vzdelávanie v oblas rekonštrukcie vzťahu matka – dieťa.
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Súčasťou fes valu FemFest 2016 bolo aj vystúpenie
našej podporovateľky Katky Koščovej, výstava s príbehmi
našich klientok a foto session Nie znamená nie do
ktorej sa zapojil každý kto chcel verejne odsúdiť
násilie na ženách.

Na Rodovej čitárni vystúpili aj Zara Kromková a Denisa Havrľová.
Bangládešsky karikaturista
Arifur Rahman na vernisáži
výstavy Ženské práva.

Vzdelávacie aktyvity, realizované vrámci projektu Ženy ženám
s Úniou materských cen er a Žiť bez strachu s Poradenským
centrom Anima.
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Výroba paletového nábytku spolu s dobovoníčkami z DM Spoločne.
Výťažok z plesu sa rozhodli študnetky odboru
sociálna práca FF PU venovať na prípravu
spoločného vianočného stola.
Žiaci ZŠ v Ľubo ciach nám darovali rozprávky.

Bohatá mikulášska nádielka od Vás.
Študen ZSUŠ skášľujú steny BŽD.
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Naša činnosť za rok 2016 v číslach
V rámci vyhodnocovania šta s ky zbierame a evidujeme okrem povinných údajov pre potreby
MPSVaR SR, Prešovského samosprávneho kraja a Šta s ckého úradu SR aj vlastné údaje, ktoré
pomáhajú porovnávať nárast služieb, ich druh a hlavne časovú náročnosť. Vyhodnocujeme jednotlivé
úkony práce s klientkami – forma úkonu a čas, ktoré sú rozdelené do 4 oblas - telefonické úkony,
poradenstvo, konzultácie s odborníkmi a odborníčkami, prevencia a inou formou (spolu vymedzených
25 úkonov vrátane preven vnych ak vít), počet jednorazových a dlhodobých klientok, počet
ubytovaných klientok a de a dĺžku ubytovania. V rámci databázy sledujeme osobné údaje klientky
(meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, kontakt, rodinný stav, vzdelanie, zamestnanie, príjem),
informácie o deťoch (počet, mená, vek), informácie o násilí (formy, vzťah k zneužívateľovi, frekvencia
násilia, dĺžka trvania násilia), dátum prvého kontaktu a informácie o ubytovaných klientkach.
V rámci poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva sme v roku 2016
spolupracovali spolu s 226 klientkami. Ubytovanie v Zariadení núdzového bývania v Bezpečnom
ženskom dome sme v roku 2016 poskytli 25 klientkam a 49 deťom.
Počet úkonov špecializovaného sociálneho poradenstva
vykonaných v roku 2016 pri práci s klientkami
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Čas (uvedený v hodinách) jednotlivých vykonaných
úkonov pri poskytovaní poradenstva klientkam
Rekonštrukcia vzťahu matka - dieťa

25,5

Externé konzultácie (osobne, telefonicky)

65

Interné konzultácie (osobne, telefonicky)

238

pošta od iných inštitúcií ohľadne klientky/pošta… 2,83
pošta – odoslaná pošta klientke/došla pošta od… 0,5
e-mailové poradenstvo s inými… 2,67
e-mailové poradenstvo s právničkou

41,33

e-mailové poradenstvo s klientkou

11,33

finančné a pracovné poradenstvo

19

psychologické poradenstvo

125

právne poradenstvo

126

účasť na podpornej skupine

150

asistencia - sprevádzanie klientky na jednania

161

vybavovanie za klientku

64

štúdium, príprava a spracovanie materiálov pre…

650

vedenie záznamov (tel.,str.,vybav.)

937

terénne poradenstvo – základné a špecializované

81

ambulantné poradenstvo – špecializované

609

ambulantné poradenstvo - základné

64

telef. objednanie klientky, pozv. na podp.skup.

35,92

telef. všeobecné informácie

7,58

telefonické vybavovanie za klientku

6,67

telefonicke poradenstvo

64,42
0
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Komunity s ubytovanými ženami, ale aj detské komunitky máme v Bezpečnom ženskom dome každý
druhý týždeň. Rozprávame sa o novinkách v ich životoch a riešime problémy či konﬂikty, ktoré medzi
nimi vznikajú.
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Naše zdroje
Všetky uvedené ak vity by sa nám nepodarilo zrealizovať bez podpory našich nasledujúcich
projektov:

Bezpečný ženský dom MyMamy / BŽD MyMamy
Hlavným cieľom projektu bolo vybudovanie Bezpečného ženského domu a jeho technické i
personálne vybavenie a zabezpečenie prevádzky zariadenia s komplexnou podporou a pomocou pre
ženy zažívajúce násilie a ich de .

Donor:

Nórsky ﬁnančný mechanizmus, štátny rozpočet SR

Názov programu: SK08 Domáce a rodovo podmienené násilie
Výška grantu:

735 213,00 € (po navýšení)

Spoluﬁnancovanie: 81 690,00 € (po navýšení)
Doba realizácie:

08/2014 – 04/2016 pôvodne, po predĺžení do 30.4.2017

Miesto realizácie: Prešovský samosprávny kraj
Partneri:

Mesto Prešov, Norasenteret IKS, The crisis center in Glåmdal

Slovensko bez násilia páchaného na ženách
Cieľom projektu bolo podporiť existujúce špecializované a komplexné služby pre ženy a naplánovať a
zrealizovať kampaň v troch slovenských regiónoch (Prešov, Nitra, Liptovský Mikuláš) zameranú na
zvýšenie povedomia o téme násilia páchaného na ženách a na podporu myšlienky nulovej tolerancie
násilia.

Donor:

Nórsky ﬁnančný mechanizmus, štátny rozpočet SR

Názov programu: SK08 Domáce a rodovo podmienené násilie
Výška grantu:

473 045,00 € (po navýšení)

Spoluﬁnancovanie: 52 559,50 € (po navýšení)
Doba realizácie:

08/2014 – 04/2016 pôvodne, po predĺžení do 30.4.2017

Miesto realizácie: Prešovský samosprávny kraj
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Naše zdroje
Partneri:

Centrum Slniečko, n. o., Women Ins tute Slovakia, o. z., Prešovská rozvojová agentúra
PRERAG, Norasenteret IKS, The crisis center in Glåmdal, obec Medzany

V centre záujmu de a mládež
Cieľmi projektu bola rekonštrukcia vzťahov medzi deťmi a ich matkami (klientkami MyMamy, o. z.) a
prevencia agresívneho správania a snaha eliminovať problémové správanie u de a mládeže, ktorí boli
svedkami násilia páchaného na ich matkách v párovom vzťahu.

Donor:

Nadácia pre de Slovenska z Fondu Hodina deťom

Program:

Dieťa a jeho staros

Výška grantu:

4 300,00 €

Spoluﬁnancovanie: 500, 00 €
Doba realizácie:

08/2015 – 05/2016

Miesto realizácie: Prešov

Rodová rovnosť
Hlavným cieľom projektu bola podpora rodovej rovnos

a eliminácia rodových stereotypov

prostredníctvom rodovo citlivého neformálneho vzdelávania a rodovo scitlivovacej kampane
vybraných cieľových skupín z Prešovského kraja.

Donor:

MPSVaR ( štátna dotácia)

Výška grantu:

10 000,00 €

Spoluﬁnancovanie: 1 292,00 €
Doba realizácie:

08/2015 – 12/2016

Miesto realizácie: Prešov, Sabinov

Poskytovanie služieb v zariadení núdzového bývania pre klientky Mymamy o.z. a
ich de .
Príspevok PSK je určený na čiastočné pokry e prevádzkových a personálnych nákladov
prevádzkovania zariadenia núdzového bývania – Bezpečného ženského domu MyMamy Prešov.
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Naše zdroje

Donor:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Výška príspevku: 10 800,00 €
Doba realizácie:

01/2016 – 12/2016

Miesto realizácie: Prešovský samosprávny kraj

Poskytovanie služieb špecializovaného sociálneho poradenstva klientkam
MyMamy,o.z.
Hlavný cieľom je poskytovanie komplexných služieb ktoré zahŕňajú poradenstvo krízové, sociálne,
právne, psychologické, pedagogické, pracovné a výchovné.

Donor:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Výška príspevku: 10 800,00 €
Doba realizácie:

01/2016 – 12/2016

Miesto realizácie: Prešovský samosprávny kraj

Žiť bez násilia
Združenie MyMamy, o. z. bolo partnerom projektu Centra sociálnych služieb ANIMA. Hlavným cieľom
projektu bolo zriadenie poradne pre ženy zažívajúce násilie v meste Liptovský Mikuláš a poskytovanie
novej služby - špecializovaného sociálneho poradenstva pre ženy zažívajúce násilie z okresu Liptovský
Mikuláš.

Donor:

Nórsky ﬁnančný mechanizmus, štátny rozpočet SR

Názov programu: SK08 Domáce a rodovo podmienené násilie
Výška príspevku: 85 257,00 €
Doba realizácie:

01/2016 – 12/2016

Miesto realizácie: Žilinský samosprávny kraj
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Naše zdroje
Prevencia = bezpečnosť
Hlavným cieľom projektu je primárna prevencia kriminality – trestnej činnos týkajúcej sa týrania
blízkej alebo zverenej osoby vo vybraných cieľových skupinách okresu Prešov a znižovanie miery a
závažnos kriminality v oblas násilia páchaného na ženách.

Donor:

Štátna dotácia Ministerstva vnútra SR

Výška príspevku: 9 670 €
Doba realizácie:

01/2016 – 12/2016

Miesto realizácie: okres Prešov

Krízová intervencia – Špecializované sociálne poradenstvo pre klientky mesta
Príspevok mesta Prešov bol určený na pokry e čas

nákladov spojených s poskytovaním

špecializovaného sociálneho poradenstva pre ženy zažívajúce násilie a ich de

– obyvateľky

a obyvateľov mesta Prešov.

Donor:

Mesto Prešov

Výška príspevku: 2495,22 €
Obdobie:

01.01.2016 - 31.12.2016

Miesto realizácie: mesto Prešov

Letný pobytový tábor pre mamky a de na Domaši „Mamáčik“
Mesto Prešov prispelo na pobytový tábor pre matky s deťmi – obyvateľky mesta Prešov a ich de
počas letných prázdnin v rekreačnej oblas Domaša.

Donor:

Mesto Prešov

Výška príspevku: 500,00 €
Obdobie:

01.06.2016 - 31.08.2016

Miesto realizácie: mesto Prešov
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SPRÁVA O ČINNOSTI 2016

Ako sme na tom nančne?
Príjmy 2016
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Ako sme na tom nančne?

Výdaje 2016
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SPRÁVA O ČINNOSTI 2016

MYMAMY
MyMamy, o. z. v roku 2016 sme my:
Mgr. Apolónia Sejková – predsedníčka združenia, projektová manažérka a odborná garantka
opatrení SPO
Ing. Iveta Stromková - podpredsedníčka združenia, projektová a ﬁnančná manažérka združenia
Mgr. Jana Lukáčová - krízová poradkyňa, odborná garantka špecializovaného sociálneho
poradenstva
Mgr. Ľudmila Vysocká - krízová poradkyňa, odborná garantka pre zariadenie núdzového bývania v
BŽD
Mgr. Nicole Fuchsová - krízová poradkyňa, projektová manažérka
Mgr. Monika Kolcúnová - psychologička pre klientky
Mgr. Slávka Hricová - psychologička pre de
Mgr. Elena Krušková - asistentka právničky združenia
Mgr. Jana Beňová - PR manažérka
Mgr. Jana Leláková - špeciálna pedagogička
Mgr. Mar na Tverdiková – ekonómka a ﬁnančná manažérka projektu
Lucia Valentovičová – ﬁnančná manažérka projektu
JUDr. Helena Schneiderová – advokátka
Mgr. Klára Pariľáková - supervízorka
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Ďakujeme všetkým individuálnym aj ﬁremným darcom, menovite:
Spoločnos am Johnson Controls, S gi-trans, DM drogerie markt SR, Holcim, Katke Hutyrovej,
Jakubovi Ptačinovi a všetkým dobrým ľuďom v spoločnos Nosene, Monike Jarinovej a Tatra banke,
Cinema city Slovakia, Mirke Hunčíkovej a Sve elku pomoci, Ta ane Dlugošovej, Denise Milovskej,
Andrey Korkobcovej, Nikol Martonovej, Danke Grejfovej, Tomášovi Vysockému a Ľudke Lenthártovej,
Mar novi Vysockému, Dávidovi Ma ovi, Terke Komárovej, Márii Paľovej, Terke Kovaničovej,
Mar novi Michalenkovi, Jánovi Šmajdovi a Chris anii, Mar novi Ma skovi, Števke Mitaľovej, Anete
Žembovej, Katke Bačovčinovej, Ivete Čandíkovej, Barbore Šafránkovej, Danke Perecárovej, Denise
Križanskej, Lacovi Šandorovi, Beáte Vaňovej, Mar ne Martausovej, Jane Melegovej, Lenke Babinovej
a kaviarni Libresso, Natálii Kuchtovej, Dominike Tejiščákovej, Romanovi Šimonovi, Nine Šilanovej,
Milke Pekárovej, Viki Potašovej a Podaj ďalej, Viťovi Štefančíkovi a Nico caﬀé, Mar novi Matejkovi a
Červenému krížu, Markovi Urdzíkovi a Potravinovej banke, Petrovi Kovalčíkovi, všetkým našim
rodinným príslušníkom a priateľom, ktorí nám pomáhajú nezištne a dlhodobo a všetkým ostatným,
ktorí nám svoje dary venovali anonymne.

Štedré Vianoce sme v BŽD mali aj vďaka množstvu darov od spoločnos Johnson Controls a S gi-trans.
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Po roku sumarizujeme....
V uplynulom roku bolo snahou nášho združenia do maximálnej možnej miery napĺňať misiu
našej organizácie v súlade so zlepšenými technickými, priestorovými a personálnymi podmienkami.
Bezpečný ženský dom je naplnením veľkého sna, ktorý sme snívali v záujme žien a de odchádzajúcich
z násilného vzťahu, a ktorý sme chceli pre nich vytvoriť ako priestor bezpečia, pohody, porozumenia.
Po viac ako roku udomácňovania sa sa pred nami stále vynárajú nové a nové úlohy, nápady, možnos
ako zlepšiť život žien a de , ktoré služby tohto komplexného zariadenia využívajú.
Teší nás, že v tomto úsilí nie sme osamelé, že aj v roku 2016 sa našlo nemálo organizácií
i jednotlivcov, ktorí nám pomohli pomáhať. Nie všetky náklady sú v projektoch oprávnené, nie všetky
výdaje sa dajú účtovne zaradiť...
Jednou zo zásad našej práce je však nebyrokra cký prístup, a preto sa snažíme v komunikácii
so ženami a deťmi, ktoré nás vyhľadajú, nepoužívať tak okrídlenú vetu, že „za všetko môže zlý systém“
a aj keby sme veľmi chceli, nedá sa. Okrem faktu, že každý systém je tvorený ľuďmi, je faktom aj to,
že solidarita a pochopenie sa niekedy nedajú vtesnať do excelových tabuliek a suchých, formálnych,
úradných odpovedí. Stále je našou snahou vytvoriť v súčasnom sociálnom systéme to, čomu hovoríme
„ostrov pozi vnej deviácie“ a chceme, aby tu ženy, hľadajúce posilnenie na začiatku životnej cesty
bez násilného partnera, a ich de zažili skúsenosť akceptácie, aby využili čas strávený v Bezpečnom
ženskom dome na „nadýchnu e sa“, usporiadanie myšlienok, začiatok liečby traumy z násilia
a pozi vny „reštart“ svojho životného príbehu.
Aj napriek najlepšej snahe, všetkému strávenému času a energii vloženej do našej práce, si
čím ďalej, tým viac uvedomujeme, že bez spolupráce s ďalšími relevantnými inš túciami a
organizáciami a niektorými zmenami systému sa nám nemôže podariť zmeniť všetky príbehy žien a
de na šťastné. Zároveň je dôležité vedieť, že bez inicia vy a ak vneho prístupu žien samotných sa ani
pri najväčšej snahe všetkých pomáhajúcich profesií zmena k lepšiemu nedostaví.
Náš Bezpečný ženský dom má ambíciu byť miestom hľadania a nachádzania odpovedí o
zmysle života a jeho presmerovaní na správnu koľaj v procese vzájomnej komunikácie a rešpektovania
exper zy žien samotných i tých, ktoré stoja na ich strane – krízových poradkýň, psychologičiek,
právničiek, pedagogičiek. Komunikácia je to mnohokrát náročná, boles vá pre obe strany,
ale v prevažnej väčšine prípadov prinášajúca očakávanú zmenu k lepšiemu. Dúfame,
že s pribúdajúcimi skúsenosťami, partnerstvami a spoločenskými zmenami nájde v MyMamách
podporu k posilneniu čím ďalej, tým viac žien a de .

Pola Sejková a MyMamy
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