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VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

O NÁS
Fenestra je ženská mimovládna
organizácia, ktorej poslaním je
realizovať aktivity smerujúce
k rozvoju demokracie a občianskej
spoločnosti založenej na osobnej
slobode a zodpovednosti, v ktorej
občania a občianky môžu naplno
užívať svoje ľudské práva.

Rešpektujeme ich skúsenosti.

Kontaktné údaje

Hľadáme spôsoby účinnej pomoci,
podpory a ochrany.

Tieto ciele sa usilujeme špecificky
napĺňať v oblasti zasadzovania sa
za právo žien, ktoré zažívajú
násilie v párových vzťahoch, a ich
detí na dôstojný a sebaurčujúci
život bez násilia.

Fenestra
Festivalové námestie 2
P.O.Box F-12
042 92 Košice
Telefón: +421 911 224 777
E-mail: fenestra@fenestra.sk
Web: www.fenestra.sk

Spolupracujeme, aby ženy a deti
našli pomoc, podporu a ochranu.

Vznikli sme v roku 1996 ako prvé
materské centrum na Slovensku
a od roku 1999 prevádzkujeme
Poradenské centrum Fenestra v
Košiciach, v ktorom poskytujeme
priamu pomoc a podporu ženám
zažívajúcim násilie a ich deťom.
Sme skupina žien, ktoré sa snažia
prispievať k pozitívnym zmenám v
životoch žien zažívajú ich násilie a
ich detí.
Počúvame, čo nám hovoria ženy a
ich deti hovoria.

Učíme sa od tých, ktorí majú viac
skúseností.

Vzdelávame tých, ktorí potrebujú
vedieť viac.

Vyhodnocujeme to, čo robíme,
aby sme neopakovali chyby.
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, podporu a ochranu, ktorá
im umožní žiť dôstojný život v
bezpečí. Na dosiahnutie tejto vízie
realizujeme širokú škálu
programov a projektov.
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POMOC A PODPORA PRE ŽENY
ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE

ÚVODNÉ SLOVO
Fenestra má za sebou ďalší rok
intenzívnej práce zameranej na
pomoc, podporu a ochranu práv
žien zažívajúcich násilie a ich detí.
V roku 2015 sme poskytli pomoc a
podporu 289 ženám v rozsahu
9530 úkonov poradenstva.
Prispeli sme k zlepšovaniu
podmienok v prostredí na pomoc,
podporu a ochranu žien
zažívajúcich násilie a ich detí
prostredníctvom vzdelávacích
aktivít, publikácií, intenzívnej
spolupráce na národných
projektoch, odbornej garancie
dvoch organizáciám (Hana v
Spišskej Novej Vsi a ProgresFem v
Poprade), podpory sieťovania
ženských mimovládnych
organizácií, ktoré pôsobia
v oblasti prevencie a eliminácie
násilia na ženách.
V rámci budovania medzinárodnej
spolupráce sme sa v roku 2015
zúčastnili celosvetovej
konferencie 3rd World
Conference of Women´s Shelters
a každoročnej medzinárodnej
konferencie európskej siete
WAVE , ako aj stretnutí
koordinačného výboru siete
WAVE, ktorého sme členkami.

S cieľom mobilizovať
a aktivizovať širokú a odbornú
verejnosť v oblasti ochrany
a dodržiavania ľudských práv žien
a ich detí a zvyšovať
informovanosť a scitlivenie
verejnosti k tejto problematike
sme v roku 2015 realizovali
kampaň 16 dní aktivizmu proti
násiliu na ženách, Ocenenie Piata
žena a školu a klub ľudských práv.
Ďakujeme všetkým ženám a
deťom za dôveru. a Vďaka nim
máme možnosť viac rozumieť
násiliu páchanému na ženách a
deťoch, potrebám žien a detí,
prekážkam v prostredí , ktorým
musia ženy a deti čeliť. Na základe
týchto skúseností môžeme
poskytovať stále kvalitnejšie
pomoc a podporu a ovplyvňovať
prostredie tak, aby ženy a deti
dostali rýchlu a účinnú pomoc,
podporu a ochranu.

Ďakujeme všetkým donorom a
darcom za dôveru a finančnú
podporu našej činnosti.
Ďakujeme všetkým kolegyniam a
kolegom, s ktorými sme v
priebehu roku 2015 spolupracovali
za dôveru, podporu a otvorenosť
k spolupráci.
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Vážime si podporu všetkých tých,
ktoré a ktorí ste nás v roku 2015
podporovali, pomáhali nám a
držali nám palce. Dúfame, že s nás
budete podporovať a sprevádzať
aj v ďalšom období.

ZLEPŠOVANIE PODMIENOK V
PROSTREDÍ NA POMOC, PODPORU A OCHRANU ŽIEN ZAŽÍVAJÚCHC NÁSILIE A ICH DETÍ

Mgr. Dušana Karlovská
Programová riaditeľka

OBČIANSKY ATIVIZMUS

PROJEKTY

FINANČNÁ SPRÁVA 2015

ZA FINANČNÚ PODPORU
V ROKU 2015 ĎAKUJEME

POMOC A PODPORA PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE

POSKYTOVANIE POMOCI A PODPORY ŽENÁM ZAŽÍVAJÚCIM NÁSILIE
V roku 2015 sme poskytovanie
špecializovanej pomoci a podpory
ženám zažívajúcim násilie
zabezpečovali vďaka finančnému
príspevku Košického
samosprávneho kraja (KSK) a
finančným zdrojom Nórskeho
finančného mechanizmu
a Finančného mechanizmu EHP na
roky 2009 – 2014, Európskeho
sociálneho fondu z programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
a štátneho rozpočtu SR, získaným
podielom zaplatenej dane z
príjmov (2%) a súkromným
zdrojom.
V Poradenskom centre Fenestra
(ďalej len PCF) pracovali so
ženami zažívajúcimi násilie
a poskytovali špecializované
poradenstvo 3 poradenské
pracovníčky zamestnané na plný
alebo čiastočný úväzok a ďalšia
pracovníčka zamestnaná na
čiastočný úväzok pracovala so
ženami na telefonickej krízovej
linke a zároveň zabezpečovala
manažment telefonickej krízovej
intervencie.
V rámci rozvíjania kvality
poskytovania pomoci a podpory
ženám v Poradenskom centre
Fenestra a telefonickej krízovej
intervencie sme sa viac zamerali aj
na zber údajov.

Vytvorili sme systém evidencie
a vyhodnocovania údajov
z poskytovania poradenstva,
ktorý nám umožnil zozbierať
a vyhodnotiť podrobné údaje
o násilí, ktoré zažívajú alebo zažili
klientky PCF zo strany svojich
manželov, partnerov alebo
bývalých manželov a partnerov.
Okrem údajov o samotných
ženách, sme zozbierali
a vyhodnotili podrobné údaje
o výskyte rôznych foriem násilia,
najčastejších rizikových faktoroch
v správaní násilných mužov ako aj
o potrebách žien vo vzťahu
k svojej situácii, ale aj vo vzťahu
k deťom.

existencia je potrebná pre
zvyšovanie kvality ochrany,
pomoci a podpory pre ženy a ich
deti nielen zo strany špecifických
podporných služieb, ale aj zo
strany inštitúcií. Okrem toho
slúžia takéto údaje na
rozširovanie poznatkov o násilí
páchanom na ženách a sú aj
nevyhnutnou súčasťou
nastavovania politík v tejto
oblasti.
Správa o poskytovaní
poradenstva je k dispozícii na
našej webovej stránke:
http://www.fenestra.sk/sites/default/files/
pdf/13_nfm_ofs_evaluacnaspravaporade
nstvo.pdf

Zozbierané údaje sme spracovali
do „Správy z poskytovania
podpory a ochrany ženám
zažívajúcim násilie v Poradenskom
centre Fenestra za roky 2014 –
2015“.

Pre účely Výročnej správy
vyberáme zo Správy
o poskytovaní poradenstva
základné údaje o klientkách
Poradenského centra Fenestra za
rok 2015.

Rozsahom zozbieraných
a vyhodnotených údajov je táto
správa unikátna. V zbieraní
takýchto špecifických údajov a ich
vyhodnocovaní budeme
pokračovať aj v budúcnosti,
keďže zber údajov je v oblasti
násilia páchaného na ženách na
Slovensku ešte stále málo
rozvinutý a špecifický a ich

V roku 2015 sme poskytli pomoc a
podporu 289 ženám.
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V tabuľke 01 vľavo uvádzame
prehľad celkového počtu žien,
ktorým sme poskytli pomoc a
podporu priamo (klientky) a
nepriamo (prostredníctvom
tretích osôb).

Tab. 01 Počet osôb, ktorým sme
poskytli poradenstvo v roku 2015
klientky

165

tretie osoby

124

SPOLU

289

Tab.02 Tretie osoby, ktoré
kontaktovali PCF
inštitúcie

61

blízke osoby

63

nezadané

28

násilník

0

rodina
známi/e a priatelia/ky

25
10

SPOLU

124
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V roku 2015 sme poskytli
poradenstvo 124 osobám, ktoré
nás kontaktovali kvôli žene
zažívajúcej násilie, ktorú poznali
alebo s ňou boli v kontakte.
Takéto osoby nazývame "tretie
osoby". Prehľad počtu tretích
osôb uvádzame v tabuľke 02
vľavo. Počet tretích osôb je počet
kontaktov s tretími osobami
(evidovanie tretích osôb ako osôb
by bolo v praxi veľmi náročné a v
niektorých prípadoch nemožné).
Počet telefonátov zo strany
tretích osôb, ktoré mali potrebu
s našim poradenským centrom
konzultovať situáciu žien

zažívajúcich násilie v posledných
rokoch narastá.
V roku 2015 sme celkovo poskytli
ženám 9530 úkonov poradenstva.
V tabuľkách 03 a 04 vpravo
uvádzame prehľad počtu úkonov
PCF za rok 2015 podľa foriem a
druhov poradenstva.
V roku 2015 narastal aj počet
slovenských žien, ktoré žili alebo
žijú v zahraničí a zažili násilie,
ktoré kontaktovali PCF.
V tomto smere je výhodou
dlhoročné členstvo a spolupráca
našej organizácie s európskou
sieťou ženských MVO Women
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Against Violence Europe (WAVE),
cez ktorú dokážeme slovenským
ženám sprostredkovať kontakty
a informácie o možnostiach
pomoci a podpory v krajine,
v ktorej žijú.
V rámci národného projektu
Prevencia a eliminácia násilia na
ženáchvyrobili nálepky s
informáciami o poradenskom
centre Fenestra pre ženy
zažívajúce násilie a spolupracovali
sme na tvorbe informačných
letákov o možnostiach pomoci a
podpory pre ženy v slovenskom,
anglickom, maďarskom,
rómskom, ukrajinskom a
vietnamskom jazyku.

Tab. 03 poradenských úkonov PCF
podľa foriem poradenstva
Komunikácia poštou
Sprevádzanie klientky
Jednanie za klientku
Štúdium dokumentácie
ku klientke
Písomnosť
Mailové poradenstvo
Osobný kontakt
Telefonické poradenstvo

SPOLU

9
10
168
353
367
1837
2663

4123

9530

Tab.04 Počet poradenských
úkonov PCF podľa druhov
poradenstva
Pedagogické poradenstvo

2

Ekonomické poradenstvo
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Iný
Konzultácia o klientke s
inštitúciami

55
82

Mama – dieťa
Konzultácia o klientke s tretími
osobami

84
117

Psychologické poradenstvo

613

Advokátske zastupovanie

815

Krízová intervencia

1313

Právne poradenstvo

1735

Právna konzultácia

1993

Sociálne poradenstvo

2714

SPOLU

9530

ZLEPŠOVANIE PODMIENOK V PROSTREDÍ NA POMOC, PODPORU A
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VZDELÁVACIE AKTIVITY
Špecializované vzdelávanie poradkýň Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie
Začiatkom roku 2015 sme
pokračovali v špecializovanom
vzdelávaní skupiny 10 poradkýň
bezplatnej, nonstop Národnej
linky pre ženy zažívajúce násilie

rámci národného projektu
Prevencia a eliminácia násilia na
ženách. Našou úlohou bola časť
tohto vzdelávania zameraná na
telefonickú krízovú intervenciu

vrátane identifikácie násilia,
odhadu nebezpečenstva a tvorby
bezpečnostných plánov pre ženy.

Vzdelávanie vybraných profesijných skupín k problematike násilia na ženách
Spoločne s kolegyňami z iných
ženských organizácií sme sa v
rámci národného projektu
Podpora eliminácie a prevencie
násilia na ženách podieľali na
vzdelávaní 30 terénnych
sociálnych pracovníkov
a pracovníčok v košickom

a prešovskom kraji (v rozsahu 48
hodín). Vzdelávaním sme prispeli
k zlepšeniu podmienok k prístupu
k pomoci a podpore pre rómske
ženy, žijúce v marginalizovaných
rómskych komunitách.
,...V Košiciach sme s kolegyňami
z ďalších ženských MVO

v košickom kraji vzdelávali
skupinu 10 príslušníčok polície zo
základných útvarov a z odboru
kriminálnej polície (v rozsahu 48
hodín).

Workshopy pre odbornú verejnosť
Ku koncu roka 2015 sme
zrealizovali workshopy pre
odbornú verejnosť
k problematike násilia páchaného
na ženách v intímnych vzťahoch.
Zamestnankyniam
a zamestnancom štátnych
a verejných inštitúcií sme ponúkli
dva typy workshopov – jeden

zameraný na základné scitlivenie
k téme násilia páchaného na
ženách a druhý na manažment
bezpečia a manažment rizík
v prípadoch násilia páchaného na
ženách. Workshopov sa
zúčastnilo 28 zamestnankýň
a zamestnancov rôznych štátnych
a verejných inštitúcií
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a mimovládnych organizácií
(napr. Operačné stredisko 155v
Košiciach, Centrum právnej
pomoci, ÚPSVaR Košice,
Priestupkové oddelenie OÚ
v Košiciach a ďalšie), ktoré sa
dostávajú do kontaktu so ženami
zažívajúcimi násilie a ich deťmi.

ZLEPŠOVANIE PODMIENOK V PROSTREDÍ NA POMOC, PODPORU A
OCHRANU ŽIEN ZAŽÍVAJÚCHC NÁSILIE A ICH DETÍ

PUBLIKÁCIE
Správa z poskytovania podpory a
ochrany ženám zažívajúcim násilie
v poradenskom centre Fenestra
za roky 2014-2015

Riešenie prípadov násilia na
ženách v partnerských vzťahoch odporúčania pre prax štátnych a
verejných inštitúcií

Riešenie prípadov násilia na
ženách v partnerských
vzťahoch—odporúčania pre prax
štátnych a verejných inštitúcií

Štandardov komplexnej podpory
a ochrany žien zažívajúcich násilie

V rámci národného projektu
Podpora eliminácie a prevencie
násilia na ženách sa zástupkyne
našej organizácie podieľali na
tvorbe nasledujúcich publikácií:

Multiinštitucionálna spolupráca
na Slovensku ako nevyhnutný
predpoklad účinnej pomoci
ženám zažívajúcim násilie
( súčasný stav a odporúčania) Manuál multiinštitucionálnej
spolupráce v prípadoch násilia
páchaného na ženách

Metodiky k poskytovaniu
komplexnej podpory a ochrany
ženám zažívajúcim a ich deťom

Databáza postupov a nástrojov
špecializovanej podpory a
ochrany žien zažívajúcich násilie

SPOLUPRÁCA
Spoluprácu s verejnými a štátnymi
inštitúciami a mimovládnymi
organizáciami na národnej aj
medzinárodnej úrovni vnímame
z hľadiska prispievania k širším
systémovými zmenám v ochrane
žien a ich detí pred rodovo
podmieneným násilím ako
nesmierne dôležitú. Preto sme aj

v minulom roku pokračovali
v spolupráci s relevantnými
štátnymi a verejnými inštitúciami,
so ženskými MVO na Slovensku
a tiež v zahraničnej spolupráci.
Na národnej úrovni sme sa
spolupráci venovali najmä v rámci
dvoch Národných projektov,
ktoré bližšie spomíname
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v nasledujúcej časti Výročnej
správy, ako aj na regionálnej
a miestnej úrovni
prostredníctvom obnovenia
činnosti Pracovnej skupiny na
prevenciu a elimináciu násilia na
ženách v Košiciach.
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Národné projekty
V rokoch 2014-2015 sa na
Slovensku realizovali dva Národné
projekty, ktoré boli financované
z prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu z programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
a štátneho rozpočtu SR. Ich
riešiteľom bol Inštitút pre výskum
práce a rodiny (IVPR).
Národný projekt Prevencia
a eliminácia násilia na ženách bol
zameraný na priamu podporu
špecializovaných podporných
služieb pre ženy zažívajúce násilie.
Prostredníctvom 9 partnerských
organizácií projektu, podporou
ich odborných personálnych
kapacít sa špecializované sociálne
služby stabilizovali a rozšírili,
vrátane personálnych kapacít
nášho poradenského centra.
V spolupráci s partnermi projektu
sa zriadila aj bezplatná nonstop
Národná linka pre ženy zažívajúce
násilie.
Národný projekt Podpora
eliminácie a prevencie násilia na
ženách bol zameraný na tvorbu
kľúčových strategických
a metodických dokumentov,
s cieľom zjednotiť
a štandardizovať podporné služby

pre ženy zažívajúce násilie.
V rámci projektu sa vypracovali aj
štúdie o osobitných skupinách
žien ohrozených násilím so
zámerom identifikovať prekážky
a osobitosti v poskytovaní
pomoci. V rámci projektu bolo
vzdelaných približne 120
odborníkov a odborníčok
a v každom kraji Slovenska boli
vytvorené pracovné skupiny
multiinštitucionálnej spolupráce
pre včasné a efektívne riešenie
prípadov násilia páchaného na
ženách.

Fenestra bola jednou
z partnerských organizácií
národného projektu „Prevencia
a eliminácia násilia na ženách“
zameraného na posilnenie
existujúcich podporných služieb
pre ženy. Okrem toho sa
zástupkyne našej organizácie
aktívne podieľali na realizácii
ďalších aktivít oboch národných
projektov a výrazne prispeli k ich
viacerým výstupom.
Národné projekty nám priniesli
možnosť spolupracovať
s množstvom ľudí zo štátnych
a verejných inštitúcií, ako aj
z mimovládnych organizácií
a zužitkovať naše dlhoročné
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skúsenosti a know-how. Veríme,
že výstupy národných projektov
budú v budúcnosti slúžiť najmä
ženám zažívajúcim násilie
v zmysle ich prístupu ku kvalitnej,
odbornej a rýchlej ochrane,
pomoci a podpore.
Zástupkyne našej organizácie sa
podieľali na týchto aktivitách
a výstupoch národných projektov:
 Špecializované vzdelávanie

poradkýň Národnej linky pre
ženy zažívajúce násilie.
 Tvorba Štandardov

komplexnej podpory a ochrany
žien zažívajúcich násilie
a Metodiky k poskytovaniu
komplexnej podpory a ochrany
ženám zažívajúcim a ich
deťom. Podkladom pre jeho
tvorbu boli Minimálne
štandardy Rady Európy pre
poskytovanie špecializovaných
podporných služieb pre ženy.
Ide o dva komplementárne
a veľmi potrebné dokumenty
pre ďalšie rozvíjanie dobrej
praxe v tejto oblasti.
 Rozvíjanie multiinštitucionálnej

spolupráce a intervencie.
Jednou z regionálnych
koordinátoriek regionálnych
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skupín pre multiinštitucionálnu
spoluprácu bola aj zástupkyňa
našej organizácie, ktorá
koordinovala regionálnu
skupinu, ktorá pre účely
národného projektu vznikla
v košickom kraji a bola jednou
z autoriek Manuálu
multiinštitucionálnej
spolupráce v prípadoch násilia
páchaného na ženách

 Vzdelávanie vybraných

profesijných skupín
k problematike násilia na
ženách.
Skutočnosť, že oba Národné
projekty zaangažovali MVO, ktoré
majú dlhoročné skúsenosti
v oblasti poskytovania ochrany,
pomoci a podpory ženám

zažívajúcim násilie a ich deťom,
od úplného začiatku, vrátane
nastavovania obsahu a procesov,
považujeme za príklad dobrej
praxe. Ceníme si nastavenie
spolupráce v rámci spomínaných
Národných projektov, najmä
otvorenosť k partnerskému
dialógu s MVO.

Podpora ženských mimovládnych organizácií a podpora rozvoja siete týchto organizácii v SR
V roku 2015 naša organizácia
robila odbornú garanciu
organizáciám Hana v Spišskej
Novej Vsi a ProgresFem v
Poprade. V tomto roku sme tiež
pokračovali v realizácii projektu
„Podpora procesov sieťovania
ženských MVO pôsobiacich v
oblasti násilia páchaného na
ženách smerujúca k vytvoreniu
formálnej národnej siete"
zameraný na podporu sieťovania

ženských mimovládnych
organizácií, ktoré pôsobia
v oblasti prevencie a eliminácie
násilia na ženách.
Počas realizácie projektu
spolupracujeme s externou
zahraničnou konzultantkou, ktorá
je nezávislá konzultantka,
trénerka a výskumníčka s viac ako
35 ročnou praxou v oblasti násilia
páchaného na ženách, v ktorej
pôsobila v rôznych pracovných a

strategických pozíciách. Spoločne
so zahraničnou konzultantkou
organizácie prechádzajú
procesom sieťovania, ktorého
výsledkom bude sieť ženských
MVO, ktorá bude mať oficiálny
názov a logo, jasne definované
ciele a procesy rozhodovania,
zdieľané východiská a hodnoty,
ako aj strategické dokumenty pre
ďalší rozvoj siete.

WAVE , ako aj stretnutí
koordinačného výboru siete
WAVE, ktorého sme členkami.
Hlavnými témami v súčasnosti je
formalizácia siete WAVE a s ňou
spojené procesy vytvárania jej
štruktúr, procesov rozhodovania

a podobne. Ide o dôležitý proces
a zároveň zásadnú zmenu pre
túto európsku sieť a sme rady, že
môžeme byť týchto procesov
účastné a zároveň k nim prispieť .

Medzinárodná spolupráca
V rámci budovania medzinárodnej
spolupráce sme sa v roku 2015
zúčastnili celosvetovej
konferencie 3rd World
Conference of Women´s Shelters
a každoročnej medzinárodnej
konferencie európskej siete
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ZVYŠOVANIE OBČIANSKEHO AKTIVIZMU
Zvyšovanie občianskeho
aktivizmu je samostatným
programom našej organizácie
a jeho cieľom je mobilizovať
a aktivizovať širokú a odbornú
verejnosť v oblasti ochrany
a dodržiavania ľudských práv žien

a ich detí v kontexte rodovo
podmieneného násilia páchaného
na ženách, ako aj zvyšovanie
informovanosti a scitlivovanie
verejnosti k tejto problematike.
Sme presvedčené, že jedným
z kľúčových aspektov

predchádzania rodovo
podmienenému násiliu
páchanému na ženách a jeho
odstraňovania je postupná zmena
postojov celej spoločnosti
k ľudským právam žien.

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách
V roku 2015 sme sa opäť zapojili
do celosvetovej iniciatívy
a kampane 16 dní aktivizmu proti
násiliu páchanému na ženách.
Kampaň sme v minulom roku
zamerali na tri hlavné ciele, a to:

OBČIANSKY AKTIVIZMUS

 zvýšiť informovanosť

verejnosti o príčinách
a dopadoch násilia na ženách;
 vytvoriť priestor na reflexiu
dobrej praxe a súčasného
stavu poskytovania ochrany,
pomoci a podpory ženám
zažívajúcim násilie na
Slovensku a
 oceniť príklady dobrej praxe v
oblasti prevencie a eliminácie

násilia páchaného na ženách
na Slovensku.
Do aktivít kampane sa priamo
zapojilo 2143 ľudí. Kampaň mala
dosah na približne 52 150 ľudí.
Aktívne sa zapojilo (like, klik,
zdieľanie) 1623 ľudí. Odhady
počtov ľudí, na ktorých mali
aktivity kampane dosah
uvádzame na základe údajov o
odhadovanom dosahu
jednotlivých aktivít kampane, o
celkovom dosahu facebookových
stránok ku kampani a aktivitám
kampane a webovej stránky ku
kampani a jej návštevnosti. Tento
počet môže byť vyšší, keďže

nemáme k dispozícii údaje o
celkovej čítanosti printových
médií a návštevnosti
internetových portálov, na
ktorých boli zverejnené a
medializované informácie o
kampani a jej aktivitách.
Celkový počet ľudí, ktorým sa páči
FB stránka
www.facebook.com/16dniaktivizmu a jej
podstránka www.facebook.com/
hovorimenienasiliu stúpol počas
trvania kampane z 1111 ľudí na
1406 ľudí, čo tvorí nárast o 295
ľudí.

Verejné zhromaždenie „Vypískajme násilie“
V priebehu kampane 16 dní
aktivizmu zrealizovali ženské MVO
Fenestra, Pomoc rodine, Žena v

tiesni, Slovensko-český ženský
fond, Možnosť voľby, OZ Hana,
ProgresFem verejné
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zhromaždenia „Vypískajme
násilie“ v 6 mestách na Slovensku
(Košice, Michalovce, Martin,

Bratislava, Spišská Nová Ves,
Poprad). Verejných zhromaždení
sa aktívne zúčastnilo 315 ľudí.

Fotografie z jednotlivých
zhromaždení a ich sprievodných
aktivít nájdete tu

https://www.facebook.com/
events/904984792926735/

postupne. Každý deň počas 16 dní
kampane sme zverejnili jednu z
nich na webovej stránke

Aktivita mala dopad na 6715 ľudí.
Informačné piktogramy boli
zdieľané na 10-tich FB a webových
stránkach rôznych organizácií.

Infografiky pre verejnosť
Za účelom zvyšovania
informovanosti ľudí o násilí na
ženách, jeho príčinách a
dopadoch, sme vytvorili 16
infografík v elektronickej aj
tlačenej podobe. Séria 16-tich
infografík bola uverejňovaná

http://www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu/16faktov-na-16-dni

a na FB stránke
https://www.facebook.com/16dniaktivizmu.

OBČIANSKY AKTIVIZMUS

Trh ženských MVO a výstava Umlčané svedkyne
Na Trh ženských MVO prijali
pozvanie organizácie EsFem z
Prešova, Fenestra z Košíc,
Možnosť voľby z Bratislavy,
Pomoc rodine z Michaloviec a OZ
HANA zo Spišskej Novej Vsi.
Zúčastnila sa ho aj naša
organizácia. Na trh MVO boli
pozvaní študenti a študentky
stredných škôl z Košíc. Študenti a
študentky mali priestor
diskutovať a pýtať sa a dozvedieť
sa viac o dennej práci ženských
MVO na Slovensku v oblasti
prevencie, obhajoby ľudských

práv žien a priamej pomoci a
podpory žien zažívajúcich násilie.
Zároveň mali príležitosť vyjadriť
odmietavý postoj k násiliu na
ženách a odfotiť sa s tabuľkou
„Hovorím NIE násiliu páchanému
na ženách“. Pozvanie na diskusiu
a trh MVO prijali 4 stredné školy v
Košiciach, spolu to bolo 80
mladých ľudí. Odborná verejnosť
sa aktivity zúčastnila v počet 42
ľudí. Spolu so zástupcami a
zástupkyňami širokej verejnosti sa
Trhu ženských MVO zúčastnilo
približne 130 ľudí.
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Výstava Umlčané svedkyne
upozorňuje na najzávažnejší
dopad násilia páchaného na
ženách, ktorým sú vraždy žien a
ich detí v dôsledku dlhodobého
násilia. Výstavu v súčasnosti tvorí
35 jasno červených figurín žien v
životnej veľkosti, ktoré nesú
príbehy slovenských žien, ktoré
zavraždili ich násilní partneri alebo
manželia. Výstavu si za jeden deň
jej trvania pozrelo celkom 206
ľudí.

Ocenenie Piata žena 2015
Ocenenie „Piata žena 2015“ sa
konalo dňa 10.12.2015 v Košiciach
v priestoroch Kasární/
Kulturparku. Išlo o prvý ročník
tohto ocenenia, ktorého cieľom je
oceniť individuálne i kolektívne
iniciatívy, ktoré sa zasadzujú za
ukončenie násilia páchaného na
ženách. Organizátorkami
ocenenia sú Fenestra a Slovenskočeský ženský fond.
Ocenenie sme udelili v 5
kategóriách: Aktivizmus, Dobrá
prax, Dobrovoľníctvo, Filantropia
a darcovstvo. Nominačný výbor
ocenenia mal 15 členiek zo šiestich
krajov Slovenska. Tvorili ho
zástupkyne ženských
mimovládnych organizácií, iných

ľudsko-právnych organizácií,
samospráv a štátnych inštitúcií a
médií. Nominačný výbor
organizátorkám navrhol
a následne hlasoval o postupe do
užšieho výberu celkovo 35
nominácií.
Odborná porota ocenenia
rozhodla o tom, že laureátkami a
laureátmi ocenenia Piata žena
2015 sa stali:
AKTIVIZMUS / Adriana
Mesochoritisová
DOBRÁ PRAX / Národná linka
pre ženy zažívajúce násilie
DOBROVOĽNÍCTVO / Lýdia
Koňaková

FILANTROPIA A

DARCOVSTVO / U. S. Steel
Košice, s.r.o.
MÉDIÁ / Hana Fábry
Slávnostného udeľovania
ocenenia sa zúčastnilo 84 hostiek
a hostí z radov odbornej aj laickej
verejnosti. Podrobné informácie o
nominačnom procese, porote
ocenenia, nomináciách v užšom
výbere a laureátkach a laureátoch
ocenenia sme zverejnili na
webovej stránke ocenenia
http://www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu/
ocenenie-piata-zena-2015.

Udeľovanie ocenenia Piata žena
bolo sprevádzané dvomi
sprievodnými aktivitami pre
širokú a odbornú verejnosť.

OBČIANSKY AKTIVIZMUS

Škola a klub ľudských práv
V roku 2015 sme spoločne
s ľudsko-právnymi organizáciami
z Košíc – Poradňou pre občianske
a ľudské práva a OZ Pomocná
ruka – ukončili projekt zameraný
na neformálne ľudsko-právne
vzdelávanie mladých ľudí vo veku
od 15-30 rokov a rozvíjanie
aktivizmu a dobrovoľníctva u tejto
cieľovej skupiny.
V poslednej fáze projektu sme
zrealizovali už štvrtý ročník Školy

ľudských práv pre mladých ľudí
z východného Slovenska vo veku
od 18 - 30 rokov, ktorú
absolvovalo 19 mladých ľudí
z východného Slovenska.
Za jeden z najväčších úspechov
projektu považujeme to, že došlo
k sieťovaniu mladých ľudí z oboch
Škôl ľudských práv, ktoré sme
v rámci projektu zrealizovali. Títo
mladí ľudia sa naďalej stretávajú
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v rámci vytvorenej neformálnej
skupiny, Klubu ľudských práv,
zostávajú v kontakte s našimi
organizáciami a navyše sa
aktivizujú aj mimo tento priestor a
zapájajú do aktivít iných ľudskoprávnych MVO. V rámci projektu
týchto 10 aktívnych mladých ľudí
odpracovalo aj 150
dobrovoľníckych hodín v rámci
našich organizácií.

PREHĽAD PROJEKTOV REALIZOVANÝCH V ROKU 2015

PROJEKTY

Zvyšovanie dostupnosti
a kvality špecializovanej
ochrany, pomoci a podpory
pre ženy zažívajúce rodovo
podmienené násilie (2013 –
2016)
Cieľom projektu bola
efektívna pomoc a podpora
žien zažívajúcich násilie a ich
detí v súlade so štandardami
kvality služieb Rady Európy
dosiahnutá prostredníctvom
zvyšovania kvality a
dostupnosti špecializovaných
služieb ženám zažívajúcim
rodovo podmienené násilie a
ich deťom v Poradenskom
centre Fenestra; zvyšovania
kvality poskytovania
špecializovaných služieb v
súlade so štandardami Rady
Európy v existujúcich a novo
vzniknutých poradenských
centrách na Slovensku,
podporou spolupráce a
sieťovania špecializovaných
poradenských centier a
prispenie k zjednocovaniu
používaných metodík,
postupov a jednotnému zberu

údajov; zvyšovania kvality
intervencií zamestnankýň a
zamestnancov verejných a
štátnych inštitúcií pri ochrane,
pomoci a podpore žien
zažívajúcich rodovo
podmienené násilie a ich detí a
podpora multiinštitucionálnej
spolupráce pri riešení
konkrétnych prípadov.
Donor: Fond pre mimovládne
organizácie financovaný z
Finančného mechanizmu EHP.
Správcom fondu je Nadácia
otvorenej spoločnosti – Open
Society Foundation

Poskytovanie
špecializovaného sociálneho
poradenstva v Košickom kraji
(2014 - 2015)
Cieľom projektu bolo zvýšenie
dostupnosti poskytovania
bezplatného komplexného
špecializovaného poradenstva
ženám zažívajúcim násilie
v intímnych vzťahoch a ich
deťom (ďalej len násilie)
a prispenie k prevencii
a eliminácii násilia páchaného
13

na ženách v Košickom
samosprávnom kraji.
Dostupnosť rýchlej a účinnej
špecializovanej pomoci
prispieva k zlepšovaniu kvality
života klientky a jej detí
a k zmierňovaniu a/alebo
odstraňovaniu závažných
negatívnych dopadov násilia
na ich život a tiež k prevencii
vrážd žien a detí v dôsledku
násilia. Komplexné
špecializované poradenstvo
sme poskytovali v súlade
s medzinárodnými
a národnými dokumentmi
s primárnym cieľom
zabezpečiť bezpečie žien,
posilnenie a prekonávanie
sociálnej izolácie a iných
závažných dopadov
v dôsledku násilia.

Donor: Košický samosprávny
kraj

Národný projekt Prevencia a
eliminácia násilia na ženách
Národný projekt bol zameraný
na priamu podporu
špecializovaných sociálnych

PROJEKTY

služieb pre ženy zažívajúce
násilie. Prostredníctvom 9
partnerov projektu, podporou
ich odborných personálnych
kapacít sa špecializované
sociálne služby stabilizovali
a rozšírili. V spolupráci
s partnermi projektu sa
zriadila aj Národná nonstop
bezplatná linka pre ženy
zažívajúce násilie
a špecializované dištančné
internetové poradenstvo.
Naša organizácia bola
partnerom národného
projektu Prevencia a
eliminácia násilia na ženách (v
období od júna 2014 do
decembra 2015, prijímateľ a
miesto realizácie Inštitút pre
výskum práce a rodiny, Župné
nám. 5-6, 812 41 Bratislava).
Donor: Európsky sociálny fond
v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna
inklúzia.

Podpora procesov sieťovania
MVO pôsobiacich v oblasti
násilia páchaného na ženách
smerujúca k vytvoreniu
formálnej národnej siete
(2014-2016)

Cieľom projektu "Podpora
procesov sieťovania MVO
pôsobiacich v oblasti násilia
páchaného na ženách
smerujúca k vytvoreniu
formálnej národnej siete" je
prispieť k podpore procesov
vytvárania národnej siete
ženských MVO pôsobiacich
v oblasti rodovo
podmieneného násilia
páchaného na ženách, ktorá
by fungovala na základe jasne
definovaných princípov, mala
by jasné ciele a stratégiu, ako
aj jasne zadefinované
demokratické štruktúry
a procesy rozhodovania
a reprezentovala by hlas MVO
pôsobiacich v oblasti rodovo
podmieneného násilia.
Z dlhodobého hľadiska je
cieľom projektu prispieť
k vzniku formálnej národnej
siete ženských MVO
v budúcnosti.
Projekt prispeje aj k posilneniu
ženských MVO, ako aj
k zosilneniu ich hlasu pri
advokačných aktivitách
a presadzovaní systémových
zmien v oblasti rodovo
podmieneného násilia,
z ktorých budú profitovať
ženy zažívajúce násilie a ich
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deti.
Donor: Fond pre mimovládne
organizácie, ktorý je
financovaný z Finančného
mechanizmu EHP 2009-2014.
Správcom fondu je Nadácia
otvorenej spoločnosti - Open
Society Foundation.

KONAJME! – Kampaň 16 dní
aktivizmu proti násiliu
páchanému na ženách (2015)
Cieľom projektu bola
realizácia kampane 16 dní
aktivizmu proti násiliu
páchanému na ženách 2015.
Tento ročník kampane bol
špecificky zameraný na
zvyšovanie informovanosti
verejnosti o výskyte, príčinách
a dopadoch násilia na ženách
v partnerských vzťahoch.
Dosiahnutie tohto cieľa sme
dosiahli sériou infografík,
ktoré sme počas celého
trvania kampane šírili v on-line
priestore a tiež v tlačenej
podobe počas ďalších aktivít
kampane v 6 mestách
Slovenska. Zároveň sme
aktívne spolupracovali
s médiami a poskytovali
rozhovory k téme násilia

páchaného na ženách. Okrem
tohto hlavného cieľa daného
ročníka kampane,
sme v spolupráci s ďalšími
MVO realizovali ďalšie aktivity
prispievajúce k aktívnemu
vyjadrovaniu postojov
verejnosti k násiliu na ženách.
Dlhodobým cieľom kampane
je zvýšiť dostupnosť pomoci
a podpory pre ženy zažívajúce
násilie.
Donor: Ministerstvo
zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR;
Slovensko-český ženský fond

PROJEKTY

Ocenenie Piata žena 2015
Cieľom projektu bola
realizácia ďalšieho ročníka
ocenenia Piata žena 2015,
ktoré oceňuje individuálne
a kolektívne iniciatívy
zasadzujúce sa o zastavenie
násilia na ženách.
Organizátorkami ocenenia sú
Fenestra a Slovensko-český
ženský fond. Ocenenie svojim
zameraním prispieva
k uznaniu práce jednotlivých
ľudí, ako aj organizácií
v oblasti prevencie
a eliminácie násilia, ako aj

k reflexii súčasného stavu
v tejto oblasti a rozvíjaniu
vzťahov medzi organizáciami,
inštitúciami a súkromným
sektorom. Ocenenie taktiež
poukazuje na príklady dobrej
praxe v oblasti poskytovania
ochrany, pomoci a podpory
žien zažívajúcich násilie a ich
detí.
Donor: Slovensko-český
ženský fond, Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí
SR

Škola ľudských práv rozvíjanie neformálneho
vzdelávania a podpora
aktivizmu mladých ľudí v
oblasti ochrany ľudských práv
na východnom Slovensku
(2014-2015)
Cieľom projektu bolo zvýšiť
úroveň vzdelávania v oblasti
ochrany ľudských práv menšín
a znevýhodnených skupín
obyvateľstva medzi mladými
ľuďmi a prispieť k ich väčšej
osobnej angažovanosti v
oblasti ochrany ľudských práv
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týchto skupín obyvateľstva vo
svojom okolí.
Spoločne s partnerskými
organizáciami projektu,
ktorými sú ľudsko-právne
organizácie OZ Pomocná
a Poradňa pre občianske
a ľudské práva, sme mladým
ľuďom ponúkli priestor na
diskusiu o ľudských právach
a ich význame
a sprostredkovať im odkaz, že
ľudské práva sú pre všetkých.
V rámci projektu mali mladí
ľudia aj možnosť realizovať
vlastné aktivity na ochranu
ľudských práv
a dobrovoľníctvo v našich
organizáciách.
Donor: Island, Lichtenštajnsko
a Nórsko prostredníctvom
Programu Aktívne občianstvo
a inklúzia, ktorý realizuje
Nadácia Ekopolis v spolupráci
s Nadáciou pre deti Slovenska
a SOCIA – nadácia na podporu
sociálnych zmien.

Výkaz ziskov a strát
Činnosť
Číslo
účtu

FINANČNÁ SPRÁVA 2015

501
502
511
512
518
521
524
527
532
538
541
542
543
544
549
551
562

Náklady

Hlavná nezdaňovaná

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady
Daň z nehnuteľnosti
Ostatné dane a poplatky
Zmluvné pokuty a penále
Ostatné pokuty a penále
Odpísanie pohľadávky
Úroky
Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého majetku
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
SPOLU

Zdaňovaná

4 064,18 €
355,87 €
1 885,44 €
6 905,33 €
35 589,81 €
67 368,55 €
19 593,76 €
110,66 €
22,57 €
250,96 €
6,00 €
60,00 €
8,90 €

Spolu
4 064,18 €
355,87 €
1 885,44 €
6 905,33 €
35 589,81 €
67 368,55 €
19 593,76 €
110,66 €
22,57 €
250,96 €
6,00 €
60,00 €
8,90 €
0,00 €
294,76 €
1 443,60 €
2 519,18 €
140 479,57 €

294,76 €
1 443,60 €
2 519,18 €
140 479,57 €
Činnosť

Číslo
účtu
602
644
645
649
654
662
663
665
691

Výnosy

Hlavná nezdaňovaná

Tržby z predaja služieb
Úroky
Kurzové zisky
Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja materiálu
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Dotácie
SPOLU

5 400,00 €
3,92 €

1 143,00 €
8 174,87 €
349,44 €
125 408,98 €
140 480,21 €
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Zdaňovaná

Spolu
5 400,00 €
3,92 €
0,00 €
0,00 €
1 143,00 €
8 174,87 €
0,00 €
349,44 €
125 408,98 €
140 480,21 €

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
3 578,04 €
10,00 €
940,61 €
29 558,10 €
43 775,17 €
15 372,32 €
22,57 €
336,28 €
3,00 €

0,01 €
345,96 €
1 443,60 €
2 657,76 €
98 043,42 €
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
1,39 €
117,33 €
47,09 €
11 767,32 €
569,00 €
672,97 €
84 868,57 €
98 043,67 €

Celkom

Náklady podľa programov

Pomoc a podpora

Zlepšovanie
podmienok v
prostredí

Iné

140 480,21 €

85 622,72 €

36 072,46 €

16 532,08 €

2 252,95 €

Mzdy (celková cena práce)
Režijné náklady (SIPO, elektrina)
Komunikačné náklady (telefón, internet, poštovné)

87 072,97 €
3 580,22 €
1 804,35 €

58 889,97 €
3 430,22 €
1 351,88 €

19 792,89 €
150,00 €
427,72 €

8 390,11 €
0,00 €
24,75 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Materiálové vybavenie (interiérové, IT, kancelárske potreby, materiál na údržbu)
Cestovné
Náklady na supervízie, školenia, kurzy, konferencie
Právna pomoc a právne poradenstvo
Náklady na výrobu letákov a publikácií
Náklady na spoluprácu MVO
Náklady na organizovanie eventov pre verejnosť
Dane, poplatky a iné ostatné náklady
Ostatné služby (účtovníctvo, audit, IT)

4 757,24 €
3 075,25 €
15 784,53 €
7 562,50 €
4 684,98 €
2 449,11 €
3 046,89 €
1 095,57 €
4 123,00 €

4 268,10 €
81,60 €
4 221,71 €
7 562,50 €
1 407,52 €
0,00 €
0,00 €
286,22 €
4 123,00 €

489,14 €
2 652,28 €
10 111,32 €
0,00 €
0,00 €
2 449,11 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
341,37 €
1 451,50 €
0,00 €
3 277,46 €
0,00 €
3 046,89 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
809,35 €
0,00 €

1 443,60 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 443,60 €

Odpisy majetku

Podiel nákladov podľa jednotlivých programov
12%

FINANČNÁ SPRÁVA 2015

Aktivizmus

2%

26%
60%

Pomoc a podpora

Advocacy
17

Aktivizmus

Iné

FINANČNÁ SPRÁVA 2015

Náklady na pomoc a podporu pre ženy
zažívajúce násilie 2015

Celkom

Finančný
príspevok
Košického
samosprávneho
kraja

Finančný
mechanizmus
EHP – Program
podpory MVO
“Demokracia a
ľudské práva”

Európsky
sociálny fond
– Operačný
program
Zamestnanosť Dary U. S.
a sociálna
Steel Košice,
inklúzia
s.r.o.

Podiel
zaplatenej
dane z
príjmov (2%)

Dary
fyzických
osôb a vlastná
činnosť

85 622,72 €

26 880,04 €

37 552,57 €

17 680,89 €

2 546,18 €

345,24 €

617,80 €

58 889,97 €
3 430,22 €
1 351,88 €

18 173,82 €
1 860,46 €
532,73 €

23 152,13 €
1 440,00 €
534,50 €

16 624,16 €
98,40 €
221,60 €

660,74 €
0,00 €
0,00 €

279,12 €
0,00 €
47,70 €

0,00 €
31,36 €
15,35 €

Materiálové vybavenie (interiérové, IT, kancelárske, údržba)
Cestovné
Náklady na supervízie, školenia, kurzy, konferencie
Právna pomoc a právne poradenstvo

4 268,10 €
81,60 €
4 221,71 €
7 562,50 €

1 646,85 €
0,00 €
3 241,25 €
0,00 €

581,99 €
35,20 €
980,46 €
7 562,50 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

1 885,44 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

3,17 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

150,65 €
46,40 €
0,00 €
0,00 €

Náklady na výrobu materiálov (letáky, brožúry) pre klientky
Dane a poplatky

1 407,52 €
286,22 €

0,00 €
11,93 €

670,79 €
0,00 €

736,73 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
15,25 €

0,00 €
259,04 €

Ostatné služby (účtovníctvo, audit, IT)

4 123,00 €

1 413,00 €

2 595,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

115,00 €

Mzdy (celková cena práce)
Režijné náklady (SIPO, elektrina)
Komunikačné náklady (telefóny,poštovné)

Náklady na pomoc a podporu pre ženy zažívajúce násilie 2015
2,97%

0,40%

0,72%

20,65%

31,39%

43,86%

Finančný príspevok Košického samosprávneho kraja
Finančný mechanizmus EHP – Program podpory MVO “Demokracia a ľudské práva”
Európsky sociálny fond – Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Dary U. S. Steel Košice, s.r.o.
Podiel zaplatenej dane z príjmov (2%)
Dary fyzických osôb a vastná činnosť
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Náklady na realizáciu
programu na zlepšovanie
podmienok v prostredí na
pomoc, podporu a ochranu
žien zažívajúcich násilie a ich
detí 2015
Mzdy (celková cena práce)

Celkom

Finančný
Finančný
Finančný
mechanizmus mechanizmus mechanizmus
EHP –
EHP a štátny EHP a štátny
Finančný
Program
rozpočet EHP rozpočet EHP mechanizmus
podpory
– program
– program
EHP –
MVO
“Domáce a
“Domáce a
program
“Demokracia
rodovo
rodovo
Aktívne
a ľudské
podmienené podmienené občianstvo a
práva”
násilie”
násilie”
inklúzia

36 092,81 €

19 208,80 €

311,76 €

301,09 €

270,00 €

270,00 €

19 792,89 €

14 264,82 €

Režijné náklady (SIPO, elektrina)

150,00 €

150,00 €

Komunikačné náklady (telefóny,poštovné)
Materiálové vybavenie (interiérové, IT,
kancelárske, údržba)
Cestovné
Náklady na supervízie, školenia, kurzy,
konferencie
Náklady na spoluprácu s MVO
Náklady na výrobu informačných
materiálov

427,72 €

388,43 €

489,14 €
2 652,28 €

456,53 €
1 740,85 €

10 111,32 €
2 449,11 €

2 208,17 €

Dary U. S.
Steel
Košice,
s.r.o.

Veľvyslanectvo
USA v
Bratislave

Podiel
zaplatenej
dane z
príjmov
(2%)

9 250,37 € 4 033,52 € 2 583,54 €

399,53 €

4,20 €

158,59 €

4,20 €

1 856,45 €

Dary,
vlastná
činnosť
1 239,57 €

39,29 €

41,76 €

32,61 €
27,29 €

636,30 €

12,20 €

7 313,67 €

2 157,65 €

640,00 €

31,09 €

240,94 €

20,35 €

20,35 €

Náklady na realizáciu programu na zlepšovanie podmienok v prostredí na pomoc, podporu
a ochranu žien zažívajúcich násilie a ich detí 2015
1% 0%

7%

FINANČNÁ SPRÁVA 2015

11%

53%
26%

1%

1 892,05 €

1%

Finančný mechanizmus EHP – Program podpory MVO “Demokracia a ľudské práva”
Finančný mechanizmus EHP a štátny rozpočet EHP – program “Domáce a rodovo podmienené násilie”
Finančný mechanizmus EHP a štátny rozpočet EHP – program “Domáce a rodovo podmienené násilie”
Finančný mechanizmus EHP – program Aktívne občianstvo a inklúzia
Dary, vlastná činnosť
Dary U. S. Steel Košice, s.r.o.
Veľvyslanectvo USA v Bratislave
Podiel zaplatenej dane z príjmov (2%)
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Náklady na realizáciu programu občiansky
aktivizmus 2015

Celkom

Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí
SR – dotácia na podporu a
ochranu ľudských práv a
slobôd

16 532,08 €

10 860,96 €

Mzdové náklady (celková cena práce)
Režijné náklady (SIPO, elektrina)
Komunikačné náklady (telefóny,poštovné)
Materiálové vybavenie (interiérové, IT, kancelárske, údržba)
Cestovné
Náklady na organizovanie eventov pre verejnosť
Náklady na prácu s mládežou (Škola ľudských práv)
Náklady na konferencie, semináre, workshopy v rámci kampaní

8 390,11 €
0,00 €
24,75 €
0,00 €
341,37 €
3 046,89 €
0,00 €
1 451,50 €

7 912,71 €

1 451,50 €

Náklady na výrobu informačných materiálov

3 277,46 €

806,16 €

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
– dotácia na podporu
rodovej rovnosti

3 362,50 €

24,75 €
331,45 €
334,39 €

13,96%

FINANČNÁ SPRÁVA 2015

20,34%

65,70%

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR – dotácia na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd
Slovensko – český ženský fond
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2 308,62 €
477,40 €

Náklady na realizáciu programu občiansky aktivizmus 2015

Mnisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – dotáca na podporu rodovej rovnosti

Slovensko – český ženský
fond

2 402,50 €

9,92 €
310,00 €

960,00 €

1 511,30 €

Náklady na realizáciu
programu na zlepšovanie
podmienok v prostredí na
pomoc, podporu a ochranu
žien zažívajúcich násilie a ich
detí 2015

Celkom

Finančný
Finančný
Finančný
mechanizmus mechanizmus mechanizmus
EHP –
EHP a štátny EHP a štátny
Finančný
Program
rozpočet EHP rozpočet EHP mechanizmus
podpory
– program
– program
EHP –
MVO
“Domáce a
“Domáce a
program
“Demokracia
rodovo
rodovo
Aktívne
a ľudské
podmienené podmienené občianstvo a
práva”
násilie”
násilie”
inklúzia

36 092,81 €

19 208,80 €

311,76 €

301,09 €

19 792,89 €

14 264,82 €

270,00 €

270,00 €

Režijné náklady (SIPO, elektrina)

150,00 €

150,00 €

Komunikačné náklady (telefóny,poštovné)
Materiálové vybavenie (interiérové, IT,
kancelárske, údržba)
Cestovné
Náklady na supervízie, školenia, kurzy,
konferencie
Náklady na spoluprácu s MVO
Náklady na výrobu informačných
materiálov

427,72 €

388,43 €

489,14 €
2 652,28 €

456,53 €
1 740,85 €

10 111,32 €
2 449,11 €

2 208,17 €

Mzdy (celková cena práce)

Dary U. S.
Steel
Košice,
s.r.o.

Veľvyslanectvo
USA v
Bratislave

Podiel
zaplatenej
dane z
príjmov
(2%)

9 250,37 € 4 033,52 € 2 583,54 €

399,53 €

4,20 €

158,59 €

4,20 €

1 856,45 €

Dary,
vlastná
činnosť
1 239,57 €

39,29 €

41,76 €

32,61 €
27,29 €

636,30 €

12,20 €

7 313,67 €

2 157,65 €

640,00 €

31,09 €

240,94 €

20,35 €

20,35 €

Náklady na realizáciu programu na zlepšovanie podmienok v prostredí na pomoc, podporu
a ochranu žien zažívajúcich násilie a ich detí 2015
1% 0%

7%

FINANČNÁ SPRÁVA 2015

11%

53%
26%

1%

1 892,05 €

1%

Finančný mechanizmus EHP – Program podpory MVO “Demokracia a ľudské práva”
Finančný mechanizmus EHP a štátny rozpočet EHP – program “Domáce a rodovo podmienené násilie”
Finančný mechanizmus EHP a štátny rozpočet EHP – program “Domáce a rodovo podmienené násilie”
Finančný mechanizmus EHP – program Aktívne občianstvo a inklúzia
Dary, vlastná činnosť
Dary U. S. Steel Košice, s.r.o.
Veľvyslanectvo USA v Bratislave
Podiel zaplatenej dane z príjmov (2%)
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FINANČNÁ SPRÁVA 2015

Náklady na realizáciu programu občiansky
aktivizmus 2015

Celkom

Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí
SR – dotácia na podporu a
ochranu ľudských práv a
slobôd

16 532,08 €

10 860,96 €

Mzdové náklady (celková cena práce)
Režijné náklady (SIPO, elektrina)
Komunikačné náklady (telefóny,poštovné)
Materiálové vybavenie (interiérové, IT, kancelárske, údržba)
Cestovné
Náklady na organizovanie eventov pre verejnosť
Náklady na prácu s mládežou (Škola ľudských práv)
Náklady na konferencie, semináre, workshopy v rámci kampaní

8 390,11 €
0,00 €
24,75 €
0,00 €
341,37 €
3 046,89 €
0,00 €
1 451,50 €

7 912,71 €

1 451,50 €

Náklady na výrobu informačných materiálov

3 277,46 €

806,16 €

Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
– dotácia na podporu
rodovej rovnosti

3 362,50 €

Slovensko – český ženský
fond

2 308,62 €
477,40 €

24,75 €
331,45 €
334,39 €

2 402,50 €

9,92 €
310,00 €

960,00 €

1 511,30 €

Náklady na realizáciu programu občiansky aktivizmus 2015
13,96%

20,34%

65,70%

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR – dotácia na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd
Mnisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – dotáca na podporu rodovej rovnosti
Slovensko – český ženský fond

Iné prevádzkové náklady

Celkom

Poštovné, kolky, notárske poplatky, bankové poplatky a iné.

odpisy majetku
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Dary, vlastná činnosť

2 252,95 €

2 252,95 €

809,35 €

809,35 €

1 443,60 €

1 443,60 €

ZA FINANČNÚ PODPORU V ROKU 2015 ĎAKUJEME

Naše poďakovanie patrí aj všetkým individuálnym darkyniam a darcom, ktoré a ktorí nás
v minulom roku podporili v rámci venovania 2% z daní z príjmov, ako aj individuálnymi darmi.
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