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NA ÚVOD
Rok 2009 bol pre našu organizáciu výzvou najmä z hľadiska strategického rozvoja organizácie
a ovplyvňovania tvorby politík v oblasti násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch na
Slovensku, ako aj rozvíjania spolupráce medzi zainteresovanými inštitúciami pri riešení
problematiky násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch.
Po desiatich rokoch aktívneho pôsobenia v oblasti násilia páchaného na ženách v párových sme sa
v r. 2009 rozhodli, že na to, aby sme mohli všetky naše aktivity naplno rozvíjať, potrebujeme
organizáciu kapacitne a finančne posilniť. Za týmto účelom sme začali v r. 2009 pracovať na
päťročnom strategickom pláne organizačného a finančného rozvoja organizácie, ktorý začneme
realizovať v r. 2010 a v ktorom sme definovali päť strategických cieľov rozvoja organizácie –
budovať stabilnú, udržateľnú a nezávislú organizáciu, zabezpečovať komplexnú špecifickú pomoc
a podporu pre ženy, sprístupňovať a rozširovať pomoc a podporu pre všetky deti našich klientiek,
zlepšovať podmienky pomoci, podpory a ochrany žien a detí zažívajúcich násilie prostredníctvom
advokačných a vzdelávacích aktivít, zvyšovať občiansky aktivizmus v oblasti násilia páchaného na
ženách.
V oblasti ovplyvňovania tvorby kľúčových politík na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na
ženách v párových vzťahoch sme sa ako členky Expertnej skupiny pre prevenciu a elimináciu
násilia páchaného na ženách v rodinách pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality aktívne
podieľali na návrhu a pripomienkovaní Národného akčného plánu (NAP) na prevenciu a elimináciu
násilia páchaného na ženách na roky 2009-2012.
Okrem toho sme ďalej rozvíjali spoluprácu kľúčových inštitúcií podieľajúcich sa na poskytovaní
pomoc a ochrany ženám a ich deťom na miestnej úrovni prostredníctvom Pracovnej skupiny na
prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch v meste Košice.
V roku 2009 sa nám podarilo kompletne aktualizovať a doplniť našu webovú stránku,
www.fenestra.sk. Našim cieľom bolo sprostredkovať praktické a užitočné informácie pre všetky
cieľové skupiny, s ktorými v našej práci prichádzame do kontaktu – ženy zažívajúce násilie, široká
verejnosť, odborná verejnosť, študentky a študenti, ako aj médiá. Našim zámerom je udržiavať
stránku živú a ďalej budovať komunikáciu s prostredím a šíriť informácie o problematike násilia
páchaného na ženách v párových vzťahoch.
V oblasti pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti sme sa
zamerali na ich posilnenie najmä prostredníctvom ich priameho zapojenia sa do aktivít našej
organizácie. V súčasnosti sú ženy a ich deti zapojené do štyroch projektov zameraných na ich
posilnenie a prekonávanie dôsledkov násilia a na obhajobu ich ľudských práv. Hlas a skúsenosť
žien, ktoré zažili násilie a ich detí sú pre nás nesmierne dôležité z hľadiska smerovania našich
aktivít a znižovania tolerancie násilia v celej spoločnosti.
Pre odbornú verejnosť sme v minulom roku vydali publikáciu Bezpečný ženský dom ako nástroj
uplatňovania ľudských práv žien, ktorá priamo nadväzuje na naše predošlé aktivity v kontexte
šírenia konceptu bezpečných ženských domov na Slovensku. V publikácii nájdete súčasný
európsky kontext poskytovania pomoci a podpory ženám prostredníctvom bezpečných ženských
domov, ako aj súčasnú situáciu v tejto oblasti na Slovensku. Publikácia sa tiež venuje cieľom
a princípom práce BŽD a ich financovaniu a medzinárodným dokumentom, ktoré sú pre ich
zriaďovanie a prevádzkovanie kľúčové.
V r. 2009 sme tiež začali realizovať projekt zameraný na podrobnú analýzu postupov a rozhodnutí
orgánov činných
v trestnom konaní a ich vplyve na bezpečie žien za účelom zmapovať
implementáciu súčasnej občiansko-právnej i trestno-právnej legislatívy týkajúcej sa násilia

páchaného na ženách v párových vzťahoch, ktorej základným cieľom by malo byť zvýšenie
bezpečia žien zažívajúcich násilie a zastavenie ďalšieho násilia. Touto analýzou chceme prispieť
k diskusii o účinnej implementácii legislatívy do praxe kľúčových inštitúcií. Projekt bude ukončený
v r. 2010.
Výzvy na nasledujúce roky sú pre nás jasne definované strategickým plánom na nasledujúcich 5
rokov a my veríme, že sa nám ich spoločne s Vami všetkými, ktoré a ktorí považujete násilie
páchané na ženách za neprijateľné a za zodpovednosť celej spoločnosti bude dariť napĺňať.
Jana Oleárniková
Predsedníčka Fenestry

O NÁS

Sme skupina žien, ktoré sa snažia prispievať k pozitívnym zmenám v životoch žien a detí, ktoré
zažívajú násilie.
Fenestru sme založili v roku 1996 ako prvé materské centrum na Slovensku. Materské centrum
predstavovalo pre ženy bezpečný priestor, kde mohli hovoriť o svojich životoch. Ukázalo sa, že
mnohé z nich zažili alebo stále zažívali násilie zo strany svojich manželov či partnerov. Založili sme
laické svojpomocné skupiny a zároveň sme začali hľadať spôsoby ďalšej pomoci a podpory. Od
roku 2000 sa venujeme výlučne problematike násilia páchaného na ženách.
Sme presvedčené, že môžeme žiť vo svete, kde násilie páchané na ženách bude ojedinelým javom,
nie bežnou realitou mnohých žien a ich detí. Dnes však považujeme za prioritu, aby všetky ženy
a deti zažívajúce násilie mali možnosť získať takú pomoc a podporu, ktorá im umožní žiť dôstojný
život v bezpečí.
poslanie organizácie
Prispievať k rozvoju demokracie, občianskej spoločnosti, v ktorej sú rešpektované ľudské práva, a
to prostredníctvom obhajoby práv znevýhodnených skupín, predovšetkým žien. Osobitú pozornosť
venujeme o problematike násilia páchaného na ženách.
východiská
 Život bez násilia je základným ľudským právom. Pre násilie neexistuje ospravedlnenie.
Zodpovednosť nesie vždy ten, kto ho pácha. Život v bezpečí si netreba zaslúžiť.
 Násilie páchané na ženách a ich deťoch je vážnym spoločenským problémom, je preto úlohou
spoločnosti prebrať plnú zodpovednosť za riešenie situácie žien a detí, ktoré zažívajú násilie.
ciele
 Zlepšenie situácie žien zažívajúcich násilie a ich detí;
 Zmapovanie a zlepšenie postupov vedúcich k ochrane žien a eliminácii rodovo podmieneného
násilia na Slovensku prostredníctvom šírenia nadobudnutého know-how a monitoringu praxe
zainteresovaných inštitúcií;
 Zlepšenie ľudsko-právnej situácie žien na Slovensku vychádzajúc z oficiálneho stanoviska OSN,
že násilie páchané na ženách je porušovaním základných ľudských práv žien a zabraňuje
dosiahnutiu rovnosti žien na všetkých úrovniach.
aktivity
 Bezplatné a dlhodobé poskytovanie služieb pre ženy zažívajúce násilie v blízkych vzťahoch
a ich deti podľa štandardov Európskej únie
 Vzdelávacie aktivity: organizovanie a zabezpečovanie školení, tréningov, seminárov a
konzultácií pre rôzne profesijné skupiny (sociálne pracovníčky, políciu atd.).
 Aktivity s cieľom dosiahnuť systémové zmeny v dvoch oblastiach:

•

zlepšenie právneho aj reálneho postavenia žien a detí zažívajúcich násilie v blízkych
vzťahoch, a v dlhodobom časovom horizonte eliminácia násilia páchaného na ženách;

•

zrovnoprávnenie mimovládnych neziskových zariadení poskytujúcich bezplatné sociálne
služby s podobnými štátnymi zariadeniami, a to hlavne v zmysle ich financovania zo
štátnych a verejných zdrojov.

ako pracujeme
počúvame, čo nám hovoria ženy a ich deti.
rešpektujeme ich skúsenosti.
hľadáme spôsoby účinnej pomoci a podpory.
učíme sa od tých, ktorí majú viac skúseností.
vzdelávame tých, ktorí potrebujú vedieť viac.
spolupracujeme, aby ženy a deti našli ochranu a podporu.
vyhodnocujeme to, čo robíme, aby sme neopakovali chyby.

Pomoc a podpora pre ženy a deti
„Mám pocit, že niečo je za mnou, získala som posilnenie“(klientka poradenského centra Fenestra)
Veľa žien na Slovensku má odopierané základné ľudské práva, ako sú: právo na život, právo na
slobodu a bezpečnosť, právo nebyť podrobovaná neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu
a právo nebyť diskriminovaná.
Cieľom podporných služieb, ktoré poskytujeme v našom poradenskom centre nie len samotné
poskytovanie rôznych foriem poradenstva. Prostredníctvom kontaktu so ženami a deťmi, ktoré
zažívali/zažívajú násilie sme v neustálom kontakte s ich dennodennou realitou, s ich potrebami,
bolesťou, bezmocnosťou, nespravodlivosťou a sklamaniami, ktoré zažívajú. Na základe tohto
hľadáme a realizujme kroky smerom k presadzovaniu systémových zmien v riešení problematiky
násilia páchaného na ženách a deťoch, ktoré by im poskytli účinnú prevenciu, pomoc a ochranu.
Podporné služby poskytujeme v rámci dvoch základných programov: Program pre ženy a Program
pre deti.

PROGRAM PRE ŽENY
V roku 2009 sme …
… zrealizovali viac ako 400 konzultácií a stretnutí v rámci právneho, psychologického a sociálne
poradenstva,
… uskutočnili takmer 600 telefonických konzultácií pre ženy,
… pomohli pri písaní viac ako 130 –tich písomností právného a iného charakteru,
… v rámci poradenstva spolu so ženami venovali veľa času hľadaniu a plánovaniu krokov, ktoré
smerovali k prevencii a ochrane pred ďalším násilím zo strany ich manžela, alebo partnera.
… ako dôležitú súčasť poradenstva sprístupnili a poskytli mnoho informácií o téme násilia
páchaného na ženách v párových vzťahoch pre ženy.
… ženám a deťom poskytovali bezplatné služby, ktorá ženám umožnila uskutočniť kroky smerujúce
k bezpečiu, posilneniu a prekonávaniu sociálnej izolácie.
… mali sprístupnili ženám možnosť právnej pomoci prostredníctvom externej advokátky.
… pokračovali v poskytovaní individuálnej psychoterapie tzv. „after care“ pre ženy.
… pokračovali vo vytváraní nového systému evaluácie služieb poskytovaných v našom centre.
… začali realizovať projekt zamerný na vzťah mamy a dieťaťa, v rámci ktorého vedieme podporné
skupiny pre ženy.
činnosť podporili
Slovensko-český ženský fond
Nadácia SPP
Väčšina poradenskej práce bola odvedená na dobrovoľníckom základe.

PROGRAM PRE DETI
prečo pracujeme s deťmi
Cena pre deti a spoločnosť, ak sú deti vystavené násiliu, je obrovská.
z čoho vychádzame pri práci s deťmi
Deti pre svoj zdravý vývin potrebujú fyzické a emocionálne bezpečie. Život bez strachu v bezpečí je
základným ľudským právom každého dieťaťa.
čo deti zažívajúce násilie v rodine potrebujú
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozumieť tomu, že nie sú zodpovedné za násilie
pochopiť, že násilie nie je normálnym, bežným správaním v rodine
rozumieť tomu, že nie sú jedinými deťmi, ktoré majú skúsenosť s násilím
fyzické a emocionálne bezpečie
krízové ubytovanie, ak je potrebné
vedieť, že sa o nich niekto postará
pomoc pri zvládaní ťažkostí a problémov spôsobených násilím
kontakt s dospelými, ktorí rozumejú situácii a dokážu byť pre dieťa podporou
poradenstvo, terapiu s inými deťmi, ktoré zažili násilie (napr. podporné skupiny)
naučiť sa nenásilným spôsobom správania

deťom poskytujeme …
… psychologické poradenstvo
… právne poradenstvo
… individuálna terapia
… skupinová terapia
… rekondičné pobyty
… spoločné terapeutické stretnutia pre deti a mamy
V roku 2009 sme …
… pripravili novú podobu webovej stránky www.bunker.sk pre väčšie deti a mladých ľudí, ktorá bola
spustená v druhom polroku 2009. Pôvodnú verziu webovej stránky, ktorá bola určená deťom vo
veku 9 – 12 rokov sme rozšírili o časť určenú mladým ľuďom. V tejto časti sme sprístupnili
informácie o násilí v rodine, ktoré mladí ľudia môžu zažívať ako aj informácie o násilí na rande.
… v druhej polke roka začali realizovať projekt „prekonávanie sociálnej izolácie detí a žien, ktoré
zažili domáce násilie“ v rámci ktorého sme zrealizovali podporný rekondičný pobyt a tvodrivú
divadelnú dielňu. Projekt pokračuje aj v roku 2010.
… pokračovali v programe spoločných terapeutických stretnutí pre deti a mamy, ktorých cieľom
okrem iného je posilnenie vzájomného vzťahu mamy a dieťaťa.
Program pre deti finančne podporili
Nadácia pre deti Slovenska z programu Hodina deťom
Nadácia Pontis, ČSOB
U. S. Steel Košice
Výzvy na rok 2010
Veľkou vývou na rok 2010 je pokračovať v budovaní udržateľnosti komplexnej špecifickej pomoci,
podpory a ochrany pre ženy a deti, ktoré zažívajú násilie páchané na ženách v párových vzťahoch.
Výzvou, ktorá stojí pred nami, je zvyšovanie kapacity poradenského centra pre ženy a pre deti tak,
aby každá žena, ktorá nás kontaktuje, získala rýchlu a efektívnu pomoc a podporu.

Aktivity pre odbornú verejnosť
čo robíme
Vzdelávame tých, ktorí potrebujú vedieť viac. Učíme sa od tých, ktorí majú viac skúseností.
prečo vzdelávame iných
Ženy a deti zažívajúce násilie potrebujú pomoc rôznych inštitúcií (polícia, súdy, zdravotnícke
zariadenia, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, školy, zariadenia sociálnej pomoci a iné.).
Ponúkame vzdelávanie v oblasti násilia páchaného na ženách a deťoch ľuďom pracujúcim v týchto
inštitúciách, aby mali ženy a deti prístup ku kvalitnej a profesionálnej pomoci.
tréningy, ktoré ponúkame
•
•
•
•
•

Základný scitlivovací tréning v oblasti násilia páchaného na ženách a deťoch (pre všetky
profesie)
Špecifický tréning v oblasti násilia páchaného na ženách pre profesie presadzujúce zákon
Špecifický tréning v oblasti násilia páchaného na ženách pre zdravotnícke zariadenia
Špecifický tréning v oblasti násilia páchaného na ženách pre sociálno-psychologické profesie
Špecifický tréning v oblasti násilia páchaného na ženách pre organizácie a zariadenia
pomáhajúce ženám a deťom

workshopy, semináre, konferencie
Organizujeme odborné podujatia, ktorých cieľom je výmena skúseností a modelov dobrej praxe
pomoci ženám a deťom zažívajúcim násilie v rodine.
publikácie
Poskytovanie služieb pre ženy – obete násilia v párových vzťahoch (2006)
európske štandardy poskytovania služieb

Bezpečný ženský dom ako nástroj uplatňovania ľudských práv žien (2009)
Publikácia približujúca koncept BŽD, európske štandardy ich zakladania a prevádzkovania, ich rolu
v obhajobe ľudských práv žien, ako súčasnú situáciu v dostupnosti a financovaní tohto typu
podporných služieb na Slovensku a v iných krajinách EÚ.
prekladové publikácie

Cesta z násilia (2007)
príručka na zakladanie
a prevádzkovanie
bezpečných ženských
domov

Mosty k pomoci – Od
dobrého úmyslu
k dobrej spolupráci
(2007)
manuál na účinnú
spoluprácu medzi
inštitúciami pri riešení
problematiky
domáceho násilia

aktivity pre odbornú verejnosť v roku 2009
V r. 2009 sme sa pokračovali v našom úsilí šíriť viac informácií o špecifických podporných službách
pre ženy, ktoré zažívajú, alebo zažili násilie v párových vzťahoch a ich deti. Už niekoľko ostatných
rokov sa snažíme smerom k odbornej verejnosti prinášať dobrú prax v tejto oblasti v iných krajinách
EÚ prostredníctvom prekladových publikácií, ako aj workshopov a seminárov.

•

V minulom roku sme zverejnili vlastnú publikáciu „Bezpečný ženský dom ako nástroj
uplatňovania ľudských práv žien“. V publikácii hovoríme o koncepte bezpečného ženského
domu (BŽD) ako špecifického ubytovacieho zariadenia pre ženy a ich deti, ktoré poskytuje
špecializovanú pomoc a podporu ženám, ktoré zažili násilie a ich deťom a približujeme
európske štandardy pre ich prevádzku, ako aj rolu BŽD v obhajobe ľudských práv žien

•

Komplexná aktualizácia našej webovej stránky, www.fenestra.sk. V rámci aktualizácie našej
webovej stránky vytvorili špecifickú časť pre odbornú verejnosť. Odborná verejnosť v tejto časti
nájde informácie o tom, ako identifikovať, že žena zažíva násilie, ako s ňou o tejto skúsenosti
hovoriť tak, aby nebola viktimizovaná a získala dôveru odborníčok a odborníkov, ktorých pomoc
vyhľadá. Tiež považujeme za dôležité, aby odborná verejnosť mala informácie o tom, ako
hovoriť o násilí s mužmi, ktorí sa k svojim partnerkám a manželkám správajú násilne a ako
zaujať jasný a odmietavý postoj k ich násilnému správaniu.

výzvy pre oblasť práce s odbornou verejnosťou
Výzvou v oblasti práce s odbornou verejnosťou pre nás je v čo najvyššej možnej miere využívať
skúsenosti, vedomosti o dobrej praxi z iných krajín a vlastné produkty (tréningy a publikácie) na
vzájomnú výmenu skúseností, šírenie informácií a ďalšie vzdelávanie profesijných skupín, aby ženy
a ich deti dostávali čoraz kvalitnejšiu pomoc a podporu.
aktivity pre odbornú verejnosť podporili:
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Aktivity pre širokú verejnosť

v roku 2009 sme zrealizovali tieto aktivity pre širokú verejnosť:

-

Aktualizácia našej webovej stránky, www.fenestra.sk - V rámci aktualizácie našej webovej
stránky vytvorili špecifickú časť pre širokú verejnosť najmä kvôli tomu, že nás často kontaktujú
príbuzní a príbuzné, známi a známe žien, ktoré zažívajú násilie v párových vzťahoch s otázkou
ako môžu pomôcť, ako majú začať hovoriť so ženou vo svojom okolí o násilí, ktoré zažíva. Na
našej stránke nájdu množstvo informácií o výskyte, príčinách a dôsledkoch násilia páchaného
na ženách v párových vzťahoch. Zároveň si môžu prečítať aké sú signály toho, že žena v ich
okolí zažíva násilie, ako so ženou o násilí hovoriť, ako hovoriť s mužom, ktorý sa správa
násilne, ako môžu pomôcť. Dúfame, že tieto informácie budú pre mnohých a mnohé z nich
podporou.

-

Zapojenie širokej verejnosti do hromadnej pripomienky, ktorú podávali MVO k návrhu
Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách (NAP) na r.
2009 – 2012. Spolu s našimi kolegyňami a kolegami z iných MVO sa nám podarilo zmobilizovať
v priebehu jedného dňa viac ako 1000 občianok a občanov SR, ktoré a ktorí umožnili ovplyvniť
finálnu podobu NAP v rozporovom konaní. Takúto mobilizáciu širokej verejnosti považujeme za
veľkú podporu našich spoločných snáh a jasný signál toho, že je mnoho ľudí, ktorým situácia
v oblasti násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch nie je ľahostajná.

výzvy pre oblasť práce so širokou verejnosťou
V najbližších rokoch by sme sa rady znovu vrátili k organizovaniu verejných akcií (Umlčané
svedkyne a iné) na podporu ľudských práv žien zažívajúcich násilie a zvyšovanie povedomia o tejto
problematike. Na základe našich skúseností z minulých rokov si uvedomujeme obrovský potenciál
takýchto podujatí meniť postoje širokej verejnosti k násiliu páchanému na ženách.
aktivity pre širokú verejnosť podporili:
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

spolupráca
s kým spolupracujeme?
-

so slovenskými ženskými MVO pôsobiacimi v oblasti prevencie a eliminácie násilia
páchaného na ženách

-

s verejným a štátnym sektorom

-

so súkromným sektorom a donormi

-

so zahraničnými ženskými MVO

prečo spolupracujeme?
-

pretože žiadna organizácia ani inštitúcia nemôže v prevencii a eliminácii násilia páchaného
na ženách a ich deťoch uspieť sama

-

pretože sa usilujeme o vytvorenie modelu pomoci ženám a ich deťom, ktorý by čo najviac
reflektoval všetky ich potreby

-

aby sme sa navzájom spoznali, vymieňali si skúsenosti a nadobudli nové vedomosti

-

aby sme sa vo svojej práci necítili osamelo

-

aby sme upozorňovali na skutočnosť, že násilie páchané na ženách je závažným
celospoločenským a ľudskoprávnym problémom

ako?
-

formou realizácie projektov zameraných na vytváranie dobrej praxe v oblasti poskytovania
pomoci ženám, ktoré zažívajú násilie a ich deťom

-

aktívnou účasťou v expertných skupinách

-

vytváraním modelu spolupráce medzi inštitúciami, ktoré sa podieľajú na prevencii
a eliminácii násilia páchaného na ženách

-

členstvom v celoeurópskej sieti ženských organizácií Women Against Violence Europe

spolupráca v r. 2009

-

členstvo v Expertnej skupine na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a
v rodinách pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality – príprava nového NAP na prevenciu
a elimináciu násilia páchaného na ženách na r. 2009-2012

-

Zahraničná spolupráca s európskou sieťou ženských MVO – Women Against Violence
Europe (WAVE) – účasť a príspevok na výročnej celoeurópskej konferencii vo Viedni,
členstvo v koordinačnom výbore WAVE (WAVE CoCo), v kt. budeme na obdobie 2 rokov
zastupovať Slovensko, Maďarsko a Slovinsko

-

STOPVAW monitor – pokračovanie v spolupráci s Minnesota Advocates for Human Rights –
informovanie o dianí v téme násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch na
Slovensku na stránke www.stopvaw.org

-

Pracovná skupina - aj v r. 2009 sme koordinovali činnosť Pracovnej skupine na prevenciu
a elimináciu násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch v meste Košice. Minulého
roku sme sa na pravidelných pracovných stretnutiach spoločne zamerali na definovanie
ďalšieho smerovania a činnosti Pracovnej skupiny.

-

Pravidelné stretnutia so slovenskými ženskými MVO

výzvy v spolupráci
Budúce výzvy v spolupráci vnímame najmä na poli Pracovnej skupiny na prevenciu a elimináciu
násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch v meste Košice, jej strategického nasmerovania,
rozšírenia o ďalšie inštitúcie a aktívneho pôsobenia smerom k odbornej, aj širokej verejnosti
v Košiciach. Okrem toho chceme ďalej rozvíjať našu spoluprácu so zahraničnými MVO a to najmä
kvôli príležitosti naučiť sa nové veci a poznať trendy a prax v EÚ v oblasti násilia páchaného na
ženách a ich prinášanie do kontextu Slovenska. V neposlednom rade veríme, že budeme
pokračovať a pozitívne rozvíjať dialóg so zainteresovanými vládnymi orgánmi s cieľom budovať
kapacity špecifických podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie v árových vzťahoch a ich deti.
spoluprácu podporili:
Slovensko-český ženský fond

ďakujeme

ďakujeme všetkým, ktoré ste nám dávali podporu v ťažkých chvíľach a ktorí ste verili a stále veríte,
že naša práca má zmysel.
ďakujeme donorom, ktorí v roku 2009 podporovali naše projekty:
•

Slovensko-český ženský fond

•

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation

•

Nadácia pre deti Slovenska – Hodina deťom

•

Nadácia Pontis

•

Nadácia Intenda

•

Rada vlády pre prevenciu kriminality

•

U.S.Steel Košice

•

Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus a šttny rozpočet SR

•

Európska komisia z programu DAPHNE

ďakujeme donorom, ktorí v roku 2009 podporili prevádzku Poradenského centra Fenestra a tak
umožnili poskytovať bezplatnú pomoc a podporu pre ženy zažívajúce násilie a ich deti:
•

Slovensko-český ženský fond

•

Nadácia SPP

•

Nadácia pre deti Slovenska – Hodina deťom

ďakujeme všetkým súkromným darcom aj darkyniam za ich nezanedbateľnú finančnú a materiálnu
podporu a všetkým, ktoré a ktorí nás podporili v rámci asignácie 2% z daní
ďakujeme všetkým, ktoré ste sa na našej práci podieľali bez nároku na odmenu. Bez obrovského
množstva dobrovoľnícky odvedenej práce by naše snaženie bolo prakticky nemožné.
ďakujeme kolegyniam zo ženských organizácií a rôznych zariadení pre poskytovanie pomoci ženám
zažívajúcim násilie. Vďaka Vám sa necítime v našej práci osamotené.

