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PARTNERI PROJEKTU:

Projekt Slovensko bez násilia páchaného
na ženách je partnerským projektom
prešovského občianskeho združenia
MyMamy, Centra Slniečko, n. o. z Nitry,
Woman Institute Slovakia z Liptovského
Mikuláša, Prešovskej rozvojovej agentúry,
obce Medzany a partnerského Centra
Norasenteret z nórskeho Kirkenes.

MyMamy, o.z.

Centrum Slniečko, n.o.

Občianske združenie MyMamy vzniklo v roku
2000 ako jedno z prvých Materských centier
na Slovensku. Od roku 2003 sa venuje
pomoci ženám zažívajúcim násilie v
partnerských vzťahoch a prevencii násilia.

Centrum Slniečko pomáha týraným a
zneužívaným deťom a obetiam domáceho a
rodovo podmieneného násilia od roku 1996.

Ciele projektu:
*podpora existujúcich poradenských centier
-zabezpečenie kompletného medzisektorového prístupu k riešeniu a eliminácii násilia
páchaného na ženách
-zabezpečenie udržateľnosti poradenských
služieb a zvýšenie odborných kompetencií
poradenských pracovníčok
*mediálna kampaň k téme násilia páchaného
na ženách
-zlepšenie informovanosti širokej verejnosti
a relevantných inštitúcií o téme rodovo
podmieneného násilia a rizík, ktoré tento jav
prináša
Aktivity:
-komplexné služby pre ženy zažívajúce
násilie v partnerských vzťahoch
-divadelné predstavenie súboru NoMantinels
-Beh na vysokých opätkoch
-záverečná konferencia
Doba realizácie: 1.8.2015 – 30.4.2017
Výška grantu: 406 405 eur

-združenie poskytuje komplexné služby pre
ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch
a ich deti
-zabezpečuje podporu a posilnenie žien
-eliminuje následky násilia
-prispieva k zvyšovaniu dostupnosti
efektívnej pomoci a k podpore princípov
rodovej rovnosti v spoločnosti
Od septembra 2015 prevádzkuje Bezpečný
ženský dom MyMamy, ktorý je jediným
zariadením svojho druhu na území
Prešovského kraja. Klientky a ich deti v ňom
nachádzajú bezpečie a špecializovanú
pomoc po odchode z násilných vzťahov.

-centrum poskytuje komplexné služby
týraným, zneužívaným a zanedbávaným
deťom, obetiam domáceho a rodovo
podmieneného násilia, šikanovania,
sexuálnych útokov a znásilnení
ň

Centrum Slniečko prevádzkuje:
-Bezpečný ženský dom (od augusta 2015)
-Krízové stredisko pre deti
-Krízové stredisko pre matky s deťmi
-Centrum poradenstva, advokácie a
prevencie
-Detskú linku záchrany
-Útulok Bezpečný dom
-Intervenčné centrum Slniečko
-Chránenú dielňu
Centrum Slniečko, n.o.
Bottova 32/A

MyMamy, o.z.

949 01 Nitra

Jánošíková 70,

www.centrumslniecko.sk

080 01 Prešov

0905 511 512

www.mymamy.sk
051/771 22 33

Women Institute Slovakia
Združenie vzniklo v roku 2013 s cieľom
poskytovania pomoci ženám a deťom
zažívajúcim násilie. Realizuje pre ne
poradenské služby a okrem toho aj
preventívne aktivity s cieľom znižovania
domáceho násilia a rodovej nerovnosti v
spoločnosti, ale aj eliminácie zneužívania
detí a obchodovania so ženami.

Od roku 2014 prebieha i projekt budovania
nových služieb pre ženy ohrozené a
zažívajúce násilie a ich deti v regióne
Liptova.
Women Institute Slovakia
Nám. Osloboditeľov 793/32
031 01 Liptovský Mikuláš
www.beznasilia.sk
0919 200 302

Prešovská rozvojová agentúra
Agentúra vznikla z iniciatívy expertov
dlhodobo pôsobiacich v oblasti regionálneho
rozvoja, vzdelávania a podpory zamestnateľnosti a budovania partnerstiev v regióne.
Jej devízami sú skúsenosti s prípravou,
implementáciou a hodnotením projektov, ale
aj v oblasti vzdelávania, konzultácií a komunikácie s cieľovými skupinami a skúsenosti s
PR.

Centrum Norasenteret
Nórsky partner – centrum Norasenteret má
dlhodobé skúsenosti s poradenstvom pre
obete násilia, vo svojej práci sa odborný tím
špecializuje najmä na prácu s posttraumatickým syndrómom. Okrem zdieľania
know how sú prínosmi vzájomnej spolupráce
aj efektívnejšia komunikácia s verejnosťou,
ale aj pomoc pri prenose dobrých praktík z
krajiny s tradíciou filantropie a
profesionálneho zabezpečovania sociálnych
služieb.
Norasenteret IKS Senter
Henrik Lundsgate 4
9900 Kirkenes
Nórsko

PRERAG
Dubová 5
080 01 Prešov
www.prerag.sk

obec Medzany
Obec dlhodobo spolupracuje s prijímateľom
pri orga-nizovaní preventívnych podujatí pre
ženy žijúce na vidieku, podporných
kultúrnych podujatiach pre žiakov ZŠ a pri
zabezpečovaní pomoci klientkám a ich
deťom. Počas projektu tu budú realizované
vzdelávacie aktivity a mediálne kampane.
Obec Medzany
Medzany 152
082 21 Veľký Šariš
www.obecmedzany.sk

Supported by a grant from Norway
Co-financed by the State Budget of Slovak
Republik
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“
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