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 Záťažový rok 2021 sme opätovne začali v stave pandémie. Pre nás, ako
organizáciu určenú ako subjekt hospodárskej mobilizácie, to nebolo obdobie
ľahké. Kým mnohí a mnohé v iných povolaniach a službách prežívali čas obáv
o zdravie svojich najbližších a o neistú budúcnosť spojenú so stratou či
krátením príjmov pri hĺbkovom upratovaní svojich domácností, kváskovaní,
učení sa s deťmi či učení sa cudzích jazykov, my sme v plnom nasadení riešili
nečakané situácie v našom zariadení. Reagovať na meniace sa
protipandemické opatrenia si vyžadovalo zabezpečovať pravidelné testovanie
pracovníčok i ubytovaných klientok, zabezpečiť dezinfekciu priestorov, hľadať
zdroje na ochranné a čistiace pomôcky, dezinfekčné prostriedky potrebné pre
plynulé zabezpečenie pokračovania poradenskej činnosti i možností
ubytovania pre potenciálne klientky nášho bezpečného ženského domu. Okrem
čo najlepšieho plnenia si povinností súvisiacich s protipandemickými
opatreniami sme  mali aj príslovečné šťastie a pandémia sa do nášho
zariadenia nedostala. 

 Napriek tejto situácii sa nám darilo robiť aj niečo naviac, realizovať projekty a
pripravovať aktivity zamerané na podporu myšlienok rodovej rovnosti,
zvyšovania odbornej spôsobilosti v oblasti prevencie a eliminácie rodovo
podmieneného násilia pre skupiny relevantných profesionálok a profesionálov,
vylepšovať interiér i exteriér nášho Bezpečného ženského domu MyMamy i
poradenských priestorov či už v meste Prešov alebo v našej bardejovskej
pobočke. V rámci našej organizácie prechádzame neustálymi
transformáciami, organizačnými zmenami, ktoré reflektujú jednak potreby
praxe, výsledky fundrisingových aktivít i zmeny v individuálnych osudoch nás
samotných, ktoré tvoríme tím MyMamy. Naša organizácia je živým prvkom,
ktorý sa snaží ísť ďalej vo svojom vývoji a akceptovať i reflektovať zmeny svojho
životného cyklu. Pri tom všetkom máme v našom tíme na pamäti najmä hlavnú
misiu našej organizácie, ktorá je stále aktuálna - posilňovať ženy a deti na ich
ceste z násilia, robiť ich život lepším, krajším, naplnenejším. Ďalší rok v živote
našej organizácie zbehol ako voda, už sa tešíme na ďalší, snáď lepší... 

 Vaše MyMamy

Rok 2021



• V januári sme ukončovali účtovne pravidelné
dotácie (mesto Prešov, PSK, MS SR) ako aj
spracovávali koncoročnú monitorovaciu správu za
projekt Žiť bez násilia. 

• Hneď v prvých dňoch nového roka sme dokončili
návrh zmeny stanov, ktoré sme po odsúhlasení
Valným zhromaždením formou „per rollam“ odoslali
na MV SR na schválenie – vytvorenie funkcie výkonnej
riaditeľky, dvoch rovnocenných štatutárok
organizácie.

• V súvislosti s protipandemickými opatreniami a
určením našej organizácie ako Subjektu
hospodárskej mobilizácie sme realizovali nasledujúce
úlohy: Zabezpečovanie dezinfekcie, prihlásenie sa do
programu Kto pomôže Slovensku, zabezpečenie
účasti našich klientok a pracovníčok na celoplošnom
testovaní

• V rámci práce s klientelou sme realizovali v tomto
mesiaci pravidelnú Bálintovskú skupinu k jednotlivým
prípadom klientok a ich detí.

• Zabezpečili sme pokračovanie terapeutického
jazdenia na koňoch v spolupráci s Rančom Pohoda.

• Okrem bežného poradenstva sme stihli konzultovať
študentské diplomové práce z odboru sociálna práca
a zabezpečiť koordináciu činnosti Partnerstva
multiinštitucionálnej spolupráce Prešovského kraja.
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Január 2021
Poradenstvo bolo poskytnuté 35 klientkám,
ubytované v BŽD boli 8 žien a 15 detí
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Február 2021

• Mesiac február bol aj mesiacom on-line supervízie s
našim novým supervízorom Mgr. Vladimírom
Hambálekom.

• Začiatkom roka sme po zmenách v tíme a zmenách
v poskytovaní služieb, prehodnocovali   aj návrh
zmluvy Ústredia práce, sociálnych vecí    a rodiny na
výkon opatrení SPO v rámci Centra pre deti a rodinu
Zora. Po neľahkom zvažovaní      a posudzovaní pre a
proti sme sa rozhodli zmluvu nepodpísať a opatrenia
v rámci programu „Dieťa v centre záujmu“
neposkytovať. Hlavným dôvodom bol odchod
poradkyne, ktorá boa na tento účel prijatá a rozpor
medzi cieľmi práce s klientkami MyMamy (bezpečie,
ochrana, posilnenie) a očakávaniami oddelení
SPODaSK, od programu, čo by mohlo viesť k
naštrbeniu dôvery našej kľúčovej klientky k nám. 

• Zabezpečovanie pravidelného testovania klientok aj
zamestnankýň v rámci anti-covid opatrení.

• Pripravili sme žiadosť o registráciu našej organizácie
ako Intervenčného centra na Ministerstvo
spravodlivosti SR.

• Pre MsÚ Prešov sme spracovali žiadosti na podporu
krízovej intervencie KI.

• V rámci zlepšovania poskytovanej pomoci pre ženy
a ich deti sme v čase on-line vzdelávania v
spolupráci so spoločnosťou Dekra Arbeit Group
zabezpečili on-line vyučovanie v oblasti konverzácie v
anglickom jazyku.

Poradenstvo bolo poskytnuté 43 klientkám,
ubytované v BŽD bolo 12 žien a 17 detí
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• Zapojili sme sa prostredníctvom organizácie TRANSFER do projektu Make
unvisible visible podporeného z programu Erasmus+ ktorého cieľom je vytvoriť
jedinečnú metodiku na prácu s „nevidieľnými ženami“ – seniorkami,
bezdomovkyňami, rómskymi ženami, migrantkami a ženami zažívajúcimi
násilie. Na projekte spolu s nami pracujú česká organizácia Nora, poľská Efka,
rakúska Peregrína a rumunské CRP. 

• Vypracovali a zaslali sme ročné výkazy pre MPSVaR SR.

• Ďalšou z našich mnohých fundrisingových aktivít bolo zapojenie sa do
programu spoločnosti TESCO Vy rozhodujete my pomáhame.

• Pokračovalo terapeutické jazdenie na koňoch na ranči Pohoda.
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Marec 2021

• Zúčastnili sme sa Webinári Ako porozumieť
detskému správaniu Nervuška o.z.

• Koncom mesiaca boli naše nové stanovy
schválené MV SR.

• Do tímu prišla nová psychologička PhDr.Dáša
Kožuchová.

• Po dvoch rokoch od podania bol konečne
schválený projekt Rôzne cesty k rovnosti (Various
ways to equality) podporený zo zdrojov Nórskeho
finančného mechanizmu.

• Vypracovali sme žiadosť a zabezpečili sme výrub
stromov v zadnej časti areálu BŽD, ktoré ohrozovali
ženy a deti využívajúce priestor na voľnočasové
aktivity.

• Účasť na odbornej diskusii na tému: MEDIÁCIA:
Legislatívne rámce a aplikačný potenciál (26.3.2021)

• Odovzdali sme darčeky k Veľkej noci seniorom zo
ZpS Harmónia - Cemjata

Poradenstvo bolo poskytnuté 45 klientkám,
ubytované v BŽD boli 10 žien a 12 detí
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Apríl 2021

• 7.4.2021 nám Anička Jakab Rakovská odovzdala
výhru z relácie "Čo ja viem"

• Absolvovali sme obhajobu projektu Nie si sama –
ústne vypočutie na MS SR

• Konečne sa nám podarilo začať realizovať náš sen
o detskom ihrisku na dvore BŹD. V tomto mesiaci
sme realizovali nákup detského ihriska vrátane
podložia, a tiež sme sa pustili do stavby dreveného
altánku.

• Dovoz kníh z Prahy – dar od p.Štěpánka.

• Začal sa Mindfullness tréning pre zamestnankyne
MyMamy.

• Realizácia prvej časti vzdelávania - v spolupráci s
MPC Prešov sme realizovali on-line vzdelávanie pre
pedagogických pracovníkov na tému „Ako vyučovať
o domácom násilí“.

• Zúčastnili sme sa Multidisiplinárného seminára na
tému „Zlepšenie prístupu pomoci pre obete
trestných činov“ organizovaný Informačnou
kanceláriou pre obete Prešov

• Realizovali sme cenový prieskum na dodávku
nepriehľadného betónového plota.

Poradenstvo bolo poskytnuté 44 klientkám,
ubytované v BŽD boli 9 žien a 15 detí
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Máj 2021

• Jazda na koči na Ranči Pohoda pri príležitosti Dňa
matiek.

• Realizácia druhej časti vzdelávania - v spolupráci
s MPC Prešov sme realizovali on-line vzdelávanie
pre pedagogických pracovníkov na tému „Ako
vyučovať o domácom násilí“.

• Začiatok realizácie projektu Nie si sama / Nej es
sama /Na sal korkori zameraného na zlepšenie
prístupnosti k informáciám z oblasti prevencie a
eliminácie násilia na ženách pre mladých ľudí a
pomáhajúce profesie z národnostných menšín a
etnických skupín.

• Spracovali a zaslali sme "Žiadosť o poskytnutie
finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy
predsedu vlády SR - poskytovateľ pobytových
služieb", z prostriedkov ktorej sa nám podarilo
vymeniť opotrebované a zničené vybavenie
obytných buniek BŽD. 

Poradenstvo bolo poskytnuté 56 klientkám,
ubytované v BŽD bolo 10 žien a 14 detí
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Jún 2021

• 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

Poradenstvo bolo poskytnuté 48 klientkám,
ubytované v BŽD boli 10 žien a 17 detí
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Júl 2021

• Výmena na pozícií nočnej pohotovostnej služby 

• Sen o detskom ihrisku a drevenom altánku na
dvore BŽD sa podarilo dotiahnuť do úspešného
konca. Po natieraní a montáži ihriska a montáži
dreveného altánku sme náš nový skrášlený
outdoorový priestor „skolaudovali“ spoločnou
opekačkou s klientkami a deťmi 

• Ako každý rok, aj tento sme sa v júni venovali
polročným štatistickým vyhodnoteniam, hláseniam
a zúčtovaniam. 

• Účasť na seminári k projektu Make invisible visible
v Krakove

Poradenstvo bolo poskytnuté 33 klientkám,
ubytované v BŽD boli 6 žien a 10 detí
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August 2021

• Letný tábor Mamáčik v penzióne U financa v
Malom Lipníku (9.8. - 13.8.2021).

Poradenstvo bolo poskytnuté 50 klientkám,
ubytované v BŽD boli 11 žien a 8 detí



.
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September 2021

• Otváracia konferencia projektu podporeného z
programu Nórskeho finančného mechanizmu Rôzne
cesty k rovnosti v PKO v Prešove (9.9.2021).

• Pokračovala výmena opotrebovaného inventára
BŽD (sedačky, jedálenské stoly a stoličky, chladničky
a ďalšie drobné vybavenie). 

Poradenstvo bolo poskytnuté 51 klientkám,
ubytované v BŽD bolo 8 žien a 10 detí
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Október 2021

• Začínali sme s plánovaním kampane 16 dní. 

• Pokračovala výmena opotrebovaného inventára
BŽD (sedačky, jedálenské stoly a stoličky, chladničky
a ďalšie drobné vybavenie). 

Poradenstvo bolo poskytnuté 54 klientkám,
ubytovaných v BŽD bolo 10 žien a 14 detí
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November 2021

• Opäť sme sa zapojili do 16 dní aktivizmu proti
násiliu páchanému na ženách v online priestore –
zmena sa uskutočnila na poslednú chvíľu, pár dní
pred začiatkom kampane bol vyhlásený opätovne
lockdown.

• MyMamám bola udelená rozšírená akreditácia z 
MSSR potrebná na výkon činnosti Intervenčného
centra a následne bolo MyMamy zapísané ako 
Intervenčné centrum pre PSK.

• Začali Tvorivé dielne so ženami na výrobu
náramkov a puffy diek v rámci podporných skupín.

• Preventívne aktivity na školách – Hotelová
akadémia

Poradenstvo bolo poskytnuté 48 klientkám,
ubytovaných v BŽD bolo 9 žien a 16 detí
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December 2021

• Bol osadený nový, nepriehľadný betónový plot a
nová brána rešpektujúce všetky bezpečnostné
opatrenia v zariadeniach nášho typu.

• Ukončovali sme aktivity projektu Nie si sama / Nej
es sama / Na sal korkori a ďalšieho projektu
podporeného MS SR.

• A s blížiacim sa koncom roka sme sa začali
pripravovať na spracovávanie zúčtovaní
jednotlivých projektov a dotácií za daný rok...

Poradenstvo bolo poskytnuté 51 klientkám,
ubytovaných v BŽD bolo 6 žien a 12 detí
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Naša práca v číslach 
a grafoch:
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Dotácie
335 318,00

Prijaté dary
14 961,00 Prijaté príspevky od fyzických osôb

13 094,00

 
  Prehľad o peňažných príjmoch

  

 
  Suma v €

  

  Tržby z predaja služieb   7 196,00  

Prijaté dary   14 961,00

Iné ostatné výnosy    529,00

  Prijaté príspevky od iných
organzácii    8 283,00

  Prijaté príspevky od fyzických osôb 13 094,00

  Prijaté príspevky z podielu
zaplatenej dane    2 000,00 

  Dotácie    335 318,00

  Spolu   381 381,00 
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Prehľad o peňažných príjmoch 
a výdavkoch 2021



  Prehľad o peňažných výdavkoch   Suma v €  

Spotreba materiálu, réžijných
nákladov, hyg. a čistiacich

prostriedkov
  28 796,00

  Spotreba energií: plyn, EE,
vodné,stočné   7 961,00  

  Bežné opravy a údržba   3 403,00  

  Cestovné   3 418,00

  Náklady na reprezentáciu    603,00

  Služby (upratovanie, BOZP, telek.
služby, právne služby, odborné

  poradenstvo, nájomné, revízie, a pod.
)

  52 727,00  

  Mzdové náklady   177 881,00  

  Zákonné sociálne a zdravotné
poistenie   59 497,00  

  Zákonné sociálne náklady   4 415,00  

  Ostatné dane a poplatky   708,00  

  Poistenie hnut. a nehnut.vecí,
zodpovednosti za škodu a pod.   986,00  

  Ostatné náklady   1 253,00  

  Odpisy 14 722,00  

  Spolu   356 370,00
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Prehľad o peňažných príjmoch a
výdavkoch 2021



  Výnosy
 

  Suma v €
  

Tržby z nájmu    2 197,00

  Dary od iných organizácií,
súkromných osôb a pod.    901,00

  Prijaté príspevky od fyzických osôb a
iných organizácii    13 894,00

Príspevky z podielu zaplatenej dane    2 000,00

  Nadácia Rádia Expres    4 500,00

  Nadácia Rozhlas a televízia    2 983,00

Aktivity v rámci projektu Erasmu+
"Zviditeľnime neviditeľné"    5 000,00

  Dotácia PSK    135 735,00

  Dotácia Mesto Prešov    9 990,00

  Dotácia IA – projekt  "Žiť bez
  násilia"    94 180,00

  Dotácia-Min.spravodlivosti-
akreditácia    16 248,00

  Dotácia-Min.spravodlivosti-"Nie si
sama"    20 026,00

  Dotácia z rezervy predsedu vlády SR    42 895,00

  Dotácia-NFM-"Rôzne cesty k
rovnosti"    6 649,00

  Dotácia na budovu - zúčtovanie
odpisov    14 589,00

  Dotácia MPSVaR – COVID 19    9 594,00

  Spolu    381 381,00
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Prehľad rozsahu výnosov v členení
podľa zdrojov



  Aktíva 834 589

  Dlhodobý a hmotný majetok  468 939

  Oprávky   -88 606

  Zásoby  0

  Pohľadávky z obchodného styku  2 380  

  Pohľadávky z dôvodu finančných
vzťahov k štátnemu rozpočtu a

rozpočtom
  územnej samosprávy

  342 335

Daňové pohľadávky 257  

  Finančné účty   109 282

Náklady budúcich období 2  
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  Pasíva 
 

  834 589
  

  Imanie a peňažné fondy  30

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov  -7 417

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie  25 011

Rezervy 10 980

  Záväzky zo sociálneho fondu  445

Krátkodobé záväzky  27 830

Výnosy budúcich období 777 710  

Stav a pohyb majetku a záväzkov 
(v tis.€) 
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Ďakujeme

Firmy/ organizácie
-NOSENE
-Lindex
-OZ Podaj ďalej
-BRIMO
-Firmy, ktoré nás podporujú počas Vianoc (darčeky pre deti)
-LIDL
-Voit Rudolf - Rio bar (peniaze, aj nakup)

Jednotlivci a jednotlivkyne
-Petra Vancová
-Milan Polician 
-Samuel Adamišin 
-Erika Markusová
-Ľubomír Jankovich
-Lýdia Farbakyová
-Richard Bauer
-Jana Salyová
-Vladimír Šipoš
-Martin Sejk 
-Michal Mrva 
-Mizerák Marián 
-Branislav Puzder
-Gabriela Pribulová
-Jozef Kiseľák
-Mária Dvorožnáková
-Anonymní darcovia a darkyne

Nadácie, Darovacie zmluvy, Súťaže
-Nadácia Rádia Expres
-Nadácia Markíza 
-RTVS
-Karpatská nadácia
-KundyCrew

Ďakujeme všetkým vám, ktorí/ktoré ste pri nás stáli aj v roku 2021:
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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.













Občianske združenie
Jánošíkova 70, 080 01 Prešov
Slovenská republika 
0911 444 991
www.mymamy.sk
info@mymamy.sk

MyMamy


