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MYMAMY
OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Rok 2020 - rok 20ty,
výnimočný....

MYMAMY, O.Z. V ROKU 2020
DOVŔŠILO 20 ROKOV SVOJEJ
EXISTENCIE
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Bol to rok výnimočný, žiaľ nie
len týmto výročím, ale aj tým,
že to bol prvý rok pandemický.
Išlo o novú a záťažovú situáciu
pre všetky pomáhajúce profesie,
ale najmä pre ľudí uzavretých
vo svojich domovoch so sťaženým
prístupom k službám a pomoci,
ktorú potrebovali. Táto nová
skúsenosť opäť potvrdila, že to
na čom v živote naozaj záleží nie
je uložené na bankových účtoch.

Vzťahy s blízkymi, opora rodiny a priateľov, pomoc i od neznámych bolo
to, čo väčšine z nás pomáhalo prejsť týmto kritickým obdobím.
Pre mnohé ženy a ich deti, ktoré nenašli oporu vo svojej bubline boli
poslednou nádejou práve organizácie nášho typu. Záťaž, ktorú sme
všetci prežívali pri prvej vlne pandémie sa u našich žien znásobovala
obavou
z nedostupnosti pomoci z dôvodu pandemických opatrení. Našu činnosť
a prevádzku Bezpečného ženského domu sme neprerušili a snažili sme
sa byť dostupné na telefonickej linke, na internete a za dodržiavania
prísnych pandemických opatrení byť k dispozícii ženám a ich deťom
aj tvárou v tvár.
Čo nás tento rok naučil? Opäť sme sa presvedčili o tom, že naša práca
nie je len o chodení do „kancelárie“ v pravidelnom čase, „odpichnutie
si“ svojich hodín a odchod do bezpečia domova s čistou hlavou. Každá
z nás sa snažila prispôsobiť beh svojho života, čo najviac potrebám
nášho poslania a misii našej organizácie, ktorú sme vytvorili a vydupali
zo zeme práve pre takéto situácie, pre ženy hľadajúce a nenachádzajúce
pomoc
u blízkych, známych či etablovaných štátnych a komunálnych
štruktúrach. Pandémia opäť raz ukázala silu a potrebu tretieho sektora,
ľudí, ktorí pracujú nad rámec svojich povinností vymedzených pracovnoprávnymi vzťahmi. A opäť sú to najmä ženy pracujúce v pomáhajúcich
profesiách, sestričky, sociálne pracovníčky, učiteľky... či ženy v prvej línii
zabezpečovania chodu domácností zároveň s home-officom.
Stratou zamestnania boli opäť najviac ohrozené ženy s nízkym
vzdelaním, bez osobnej záchrannej siete, pracujúce ako pomocné sily
a nekvalifikovaný personál v službách. To všetko sme videli, cítili
a zažívali s našimi ženami a ich deťmi v čase pandémie, kedy sa naplno
ukázali plody rodovej nerovnosti, ktorá v našej spoločnosti ešte naďalej
stále pretrváva. Aj to je jeden z dôvodov nášho silného a opätovného
uvedomenia si potreby zmeny spoločenského myslenia, nastavenia
spoločnosti v prospech reálnej rodovej rovnosti.
Zároveň pandémia odhalila aj viacero ostrovov pozitívnej deviácie,
na ktorých si úspešné ženy i muži uvedomujú svoju zodpovednosť
za veci verejné a je pre nich prirodzené podeliť sa s komunitou
a vytvárať tak pre Slovensko pomerne novú filozofiu filantropie,
vzájomnej pomoci
a podpory, čo je bežný model života spoločností na západ od našich
hraníc. Tešíme z tejto pomaličky vynikajúcej tradície podpory slabších
silnejšími a reálnej solidarity, snáď je to dobrá správa pre budúcnosť
našej spoločnosti....
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Január 2020

Poskytovali sme poradenstvo, podporu, pomoc i ubytovanie ženám a ich deťom, okrem toho...
Mesiac január je vždy v znamení štatistiky, ale podľa toho aspoň vieme koľko
toho za jeden rok stihneme:

(zdroj: „statistika 2020“ excel)
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Január 2020

Poskytovali sme poradenstvo, podporu, pomoc i ubytovanie
ženám a ich deťom, okrem toho...
Pred uzavretím a vypnutím Slovenska sa nám ešte
podarilo ísť 10. januára s deťmi do Belianskej
jaskyne, kde bolo dvanásť našich detí a výlet
si s nami užili aj advokátky nášho združenia, bývalá
– JUDr. Schneiderová a súčasná – JUDr. Farbakyová.
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Január 2020
30.januára 2020 to bolo presne 20 rokov, čo sme vznikli a tak sme si to
pripomenuli za účasti zakladateliek, spolupracovníčok, kolegýň,
podporovateľov i hostí.
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Február 2020

Poskytovali sme poradenstvo, podporu, pomoc i ubytovanie
ženám a ich deťom, okrem toho...
...sme sa s poradňou v Bardejove presťahovali do
upravených priestorov, kde sú dve miestnosti, jedna
slúži ako poradenská a druhá ako školiaca, či herňa
pre deti našich klientok, priestory sú bližšie k centru
mesta, k železničnej i autobusovej stanici;
...vo februári sme sa dohodli na Krajskom
riaditeľstve Policajného zboru na pokračovaní
vzdelávania pre príslušníkov PZ v Prešovskom kraji;
...v rámci MyMamami zriadeného Partnerstva
multiinštitucionlnej spolupráce (P MIS) sme
pracovali na príprave Regionálneho akčného plánu
s kolegami a kolegyňami z ÚPSVaR, PSK, KR PZ,
MVO pre Prešovský samosprávny kraj v rámci
fungovania Skupiny multiinštituciálnej spolupráce;
…mali sme Podpornú skupinu s našimi ženami a
karneval s deťmi a pre deti;
…mali sme Podpornú skupinu s našimi ženami a
karneval s deťmi a pre deti;
...zúčastnili sme sa na každomesačnej Synapsie;
...s deťmi sme boli v Pulsar aréne (foto: 02_PS
karneval Pulsar RAP)
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Marec 2020

Pri zabezpečení všetkých protipandemických opatrení sme
poskytovali poradenstvo, podporu, pomoc i ubytovanie ženám
a ich deťom, okrem toho...
...začali sme používať slovo Lock Down
... pred lockdownom sme ešte stihli deťmi našich
žien stráviť dva dni na Drienici na sánkovačke a v
bazéne
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Apríl 2020

Pri zabezpečení všetkých protipandemických opatrení sme
poskytovali poradenstvo, podporu, pomoc i ubytovanie ženám
a ich deťom, okrem toho...
...po presťahovaní sme dozariaďovali novú
poradenskú miestnosť v Bardejove
…pracovali sme na Regionálnom akčnom plane na
prevenciu a elimináciu násilia
…vďaka daru pani prezidentky a ústretovému
prístupu jedného z darcov strávili časť
pandemického času (16.4.-30.4.2020) naše ženy a
ich deti vo Vysokých Tatrách, pre mnohé z nich a
ich deti to bola prvá návštev našich veľhôr.
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Máj 2020

Pri zabezpečení všetkých protipandemických opatrení sme
poskytovali poradenstvo, podporu, pomoc i ubytovanie ženám
a ich deťom, okrem toho...
...pripravovali žiadosti na získanie zdrojov na nákup
protipandemického vybavenia – germincidného
žiariča, dezinfekcie
...komunikovali sme s PSK a MPSVaR SR
a nastavovali sme opatrenia v rámci prevádzky
Bezpečného ženského domu a poradní v Prešove
a Bardejove tak, aby sme dokázali pokračovať
v poradenskej činnosti osobnou, telefonickou
i on-line formou
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Jún 2020

Pri zabezpečení všetkých protipandemických opatrení sme
poskytovali poradenstvo, podporu, pomoc i ubytovanie ženám
a ich deťom, okrem toho...
...uskutočnilo sa u nás v BŽD pracovné stretnutie s
kolegyňami z Trojlístka, n.o. k príprave spoločného
poradenského programu špecializovaného na
prierezovú klientelu našich organizácií – ženy so
závislosťami zažívajúce násilie
...na základe projektových žiadostí sme získali
prostriedky na zakúpenie germicidného žiariča a
dezinfekčných a ochranných prostriedkov
...naša externá spolupracovníčka, psychologička
Vierka Škopová pokračovala v realizácii programu
Mama a ja pre naše ubytované klientky a ich deti
...pre naše deti sme zrealizovali ku koncu školského
roka Športový deň v Bezpečnom ženskom dome
zakončený pizzou a dobrotami
..pre ženy sme po dlhšom pandemickom čase
pripravili Podpornú skupinu
…pokračoval program supervízie členiek odborného
tímu MyMamy
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JúL 2020

Pri zabezpečení všetkých protipandemických opatrení sme
poskytovali poradenstvo, podporu, pomoc i ubytovanie ženám
a ich deťom, okrem toho...
...zúčastnili sme sa pracovného stretnutia
mimovládnych organizácií pracujúcich v téme
násilia páchaného na ženách v Martine k
budúcnosti našich poradenských centier a návrhu
MS SR na zriadenie Centier pomoci pre obete
trestných činov
...po dlhom čase sme sa všetky stretli v otvorenom
priestore na Teambuildingu MyMamy 2020;
...pre deti sme zorganizovali vystúpenie bábkového
divadla Babadlo v BŽD
...splnili sme si zúčtovacie povinnosti voči PSK,
mestu Prešov i Implementačnej agentúre
...zorganizovali sme letný tábor pre naše deti v
Mníchovskom potoku pri Bardejove
...začali sme v spolupráci s Rančom Pohoda
Terapeutické jazdenie na koňoch
...urobili sme si piknik v záhrade
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AUGUST 2020

Pri zabezpečení všetkých protipandemických opatrení sme
poskytovali poradenstvo, podporu, pomoc i ubytovanie ženám
a ich deťom, okrem toho...
...spolu s Rančom Pohoda sme pre deti pokračovali
v terapeutickom jazdení na koni
…navštívila nás veľvyslankyňa USA, ktorá sa
zaujímala o našu prácu, najzávzžnejšie problémy
našich žien a detí a možnosti pomoci do budúcna
...spracovali a odoslali sme žiadosť o zaradenie
nášho programu akreditovaného Centra pre rodinu
a deti Zora do ponuky Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny
... mali sme Valné zhromaždenie – volenie štatutárky
a podpredsedníčky
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September 2020

Pri zabezpečení všetkých protipandemických opatrení sme
poskytovali poradenstvo, podporu, pomoc i ubytovanie ženám
a ich deťom, okrem toho...
......spolu s Rančom Pohoda sme pre deti pokračovali
v terapeutickom jazdení na koni
...z dôvodu akútnej situácie sme opakovane
prevádzali celkovú deratizáciu priestorov BŽD
...dopracovali sme materiály k štandardom kvality
sociálnej práce
...spracovali sme návrh nových upravených stanov
nášho združenia, ktoré sme v rámci Valného
zhromaždenia schválili a odoslali na registráciu na
Ministerstvo vnútra SR
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Október 2020

Pri zabezpečení všetkých protipandemických opatrení sme
poskytovali poradenstvo, podporu, pomoc i ubytovanie ženám
a ich deťom, okrem toho...
...spolu s Rančom Pohoda sme pre deti pokračovali
v terapeutickom jazdení na koni
...pod vedením našich dobrovoľníčok sa uskutočnil
Detský klub Mamáčik v BŽD spojený s hrami,
kreatívnym tvorením a pizzou
...po dohode so sieťou obchodu LIDL sa prvýkrát
uskutočnila pravidelná zbierka potravín pre naše
klientky a ich deti
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November 2020

Pri zabezpečení všetkých protipandemických opatrení sme
poskytovali poradenstvo, podporu, pomoc i ubytovanie ženám
a ich deťom, okrem toho...
...opäť u nás hralo bábkové divadlo Babadlo
...spolu s Rančom Pohoda sme pre deti pokračovali
v terapeutickom jazdení na koni
...vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu
sme zorganizovali virtuálnu kampaň 16 Dní
aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách
a deťoch, formou uverejňovania príspevkov na FB,
v ktorých sme odporúčali filmy, knihy, hudbu...
s témou rodovej rovnosti, posilnenia žien
a zlepšenia ich postavenia v spoločnosti, ženskej
spolupatričnosti... a rovnako sme nafotili profily
zamestnankýň a dobrovoľníčok MyMamy
s heslom „Zastavme násilie na ženách“
...uskutočnili sme spolu s klientkami on-line hovor
s pani prezidentkou SR, ktorý bol veľkým zážitkom
a prejavom rešpektu k našej práci a citlivosti
k téme, ktorej sa venujeme a hlavne bol veľkým
zážitkom pre naše deti
...v spolupráci s firmami a súkromnými darcami
sme zabezpečili darčeky pre ženy a deti v rámci
programu – Virtuálny stromček
...súčasťou kampane 16 Dní aktivizmu bola aj účasť
našich zástupkýň na on-line Okrúhlom stole
s Annou Verešovou z Ministerstva práce sociálnych
vecí a rodiny, sekcie rodinnej politiky
...25.11.2020 sme sa aktívne zúčastnili aj konferencie
organizovanej Alianciou žien Slovenska
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December 2020

Pri zabezpečení všetkých protipandemických opatrení sme
poskytovali poradenstvo, podporu, pomoc i ubytovanie ženám
a ich deťom, okrem toho...
...Burza knižnice P.O.Hviezdoslava, výťažok pre naše
združenie
...zabezpečili sme dostatok Mikulášskych balíčkov
pre všetky naše ženy a deti
...testovali sme sa všetci a všetky, zamestnankyne,
deti aj klientky
...stihli sme sa u pani notárky zaregistrovať ako
prijímatelia 2% z daní fyzických i právnických osôb
...Zoom PO – obete TČ
...presťahovali sme naše CDR Zora do menších
priestorov
...naše ženy s deťmi nám pripravili obrovské
prekvapenie, pripravili pre nás prekrásny program,
po ktorom sme si všetky povedali, že máme
obrovsko šťastie, že môžeme pracovať v téme síce
ťažkej, ale prinášajúcej aj chvíle radosti a šťastia...
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A na to všetko sme použili
tieto zdroje:
V roku 2020 sme poskytovali špecializované sociálne poradenstvo a komplexné
multidisciplinárne poradenstvo (psychologické, právne, pracovné, finančné,
špeciálno- pedagogické) a podporu ženám a ich deťom vrátane prevádzkovania
zariadenia núdzového bývania – BŽD MyMamy z nasledujúcich zdrojov:
finančný príspevok PSK (53% príjmov)
nenávratný finančný príspevok - dopytovo orientovaný projekt Žiť bez násilia
SORO IA MPSVaR SR, príspevok zo zdrojov EÚ aštátneho rozpočtu SR (37%
príjmov)
príspevok mesta Prešov na terénnu sociálnu službu krízovej intervencie (2,7%
príjmov).
Ostatné granty (Nadácia VW), dary od individuálnych a kolektívnych darcov, z
2% z dane z príjmov FO a PO (4,7% príjmov)
Dotácia z Ministerstva práce, soc.vecí a rodiny – mimoriadna situácia COVID19
(2% príjmov)
Vlastné zdroje 2%

28

Prehľad o peňažných
príjmoch a výdavkoch 2020
Prijaté dary
7.3%

Dotácie
88%
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Prehľad o peňažných
príjmoch a výdavkoch 2020
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Prehľad rozsahu výnosov v
členení podľa zdrojov
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Stav a pohyb majetku a
záväzkov
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MyMamy, o.z. v roku 2020
tvorili:
Mgr. Apolónia Sejková – predsedníčka združenia, projektová
manažérka
Mgr. Ľudmila Vysocká – podpredsedníčka združenia, krízová
poradkyňa, odborná garantka BŽD
Iveta Janovčíková – finančná manažérka a účtovníčka
Mgr. Jana Šimkovičová – krízová poradkyňa, odborná garantka
špeciálneho sociálneho poradenstva
Ing. Iveta Stromková – odborná poradkyňa
Mgr. Monika Kolcúnová – psychologička pre ženy a deti
JUDr. Elena Krušková – právnička
Mgr. Zuzana Jesenková – sociálna pracovníčka
Mgr. Petra Guntášová – krízová poradkyňa, zástupkyňa odbornej
garantky pre BŽD MyMamy
Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD. – odborná poradkyňa (do 09_2020)
Mgr. Slávka Hricová – psychologička pre deti, toho času RD
Mgr. Jana Seman – PR manažérka a sociálna pracovníčka, toho času
RD
Mgr. Denisa Demjanovičová - krízová poradkyňa, Poradenské
centrum Bardejov
Mgr. Viera Škopová – psychologička pre deti
JUDr. Lýdia Farbakyová – advokátka
JUDr. Ivana Paprčková Murajdová - advokátka
Mgr. Jana Leláková – špeciálna pedagogička
Ďalší naši spolupracovníci a spolupracovníčky:
Ing. Martin Vysocký – IT technik
Mgr. Beáta Horváthová – supervízorka
Mgr. Marta Pejitová – pomocná sociálna pracovníčka
PhDr. Alžbeta Splítková - pomocná sociálna pracovníčka
Viera Lompartová - pomocná sociálna pracovníčka
Janette Lukáčová - pomocná sociálna pracovníčka
Jaroslav Miženko – technický pracovník
Členkami Valného zhromaždenia sú Mgr. Apolónia Sejková, Mgr. N.
Fuchsová, Ing. Z. Poklembová, L. Valentovičová, Ing. I. Stromková,
Mgr. J. Šimkovičová, Mgr. Ľ. Vysocká, Mgr. M. Tverdíková, a PaedDr.
M. Rázusová, PhD.
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ĎakujemE
ĎAKUJEME VŠETKÝM VÁM, KTORÍ/KTORÉ STE PRI NÁS AJ V
ROKU 2020 STÁLI:
Zoznam individuálnych darcov:
Milan Polician
Jana Grejtaková
Dzadíková Lenka
Silvia Majerová (Študenti Sokratovho inštitútu)
Jankovich Ľubomír
Katarína Hobzová
Lančarič Matej
Alexandra Dacková
Dvorožňáková Mária
Petra Vančová
Ľudmila Hudáková
Dubiel Tatry
MUDr. Hedviga Jakubíková
Martina Copáková
František Oľha atď.
Kolektívny, inštitucionálni darcovia:
MADWIRE, s. r. o,
Kancelária prezidentky Slovenskej republiky
Dar prezidentky SR
VÝCHODNÉ POBREŽIE, Vargová Miroslava
Sociálny Prešov, Inge DoleŽalová
Nadácia Orange
NADÁCIA VOLKSWAGEN
NADACIA TELEVÍZIE MARKÍZA
Budkofest 2020/rodina Stráňavská
Kotlík fest RIO, Dagmara Stráňavská, Švábska 6725/43 08005
Prešov,
Philip Morris a reštaurácia Dobré časy
Knižnica P.O.Hviezdoslava
spoločnosť Nosene a jej zástupcovia Katke Hutyrová a Jakub Ptačin
Lidl Slovakia
Johnson Controls
Gréckokatolícka charita
Podaj ďalej, o.z. a Viki Potášovej
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Veľká vďaka patrí 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.
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MYMAMY
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