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ÚVOD
Milé priateľky a milí priatelia,
na nasledujúcich stranách sa dočítate, aký bol rok 2014 pre Fenestru, aké aktivity sme realizovali
a čo sa nám podarilo dosiahnuť.
Uplynulý rok bol pre problematiku násilia páchaného na ženách na Slovensku významný najmä
tým, že vďaka prostriedkom vyčleneným na podporu špecifickej pomoci a podpory ženám
zažívajúcim násilie z Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP vzniklo
viacero nových poradenských centier pre ženy a spustila sa aj príprava budúcej prevádzky
niekoľkých bezpečných ženských domov.
Konkrétne v košickom kraji vzniklo poradenské centrum OZ HANA v Spišskej Novej Vsi, čo
vnímame ako veľmi pozitívne nakoľko v tomto okrese doposiaľ chýbalo špecializované
poradenské centrum, ktoré by sa venovalo špecificky pomoci a podpore žien zažívajúcich násilie.
Naša organizácia poskytuje vo vzťahu k OZ HANA odbornú garanciu kvality poskytovanej
špecifickej pomoci a podpory v tomto poradenskom centre. Okrem OZ HANA, spolupracujeme
ako odborné garantky aj s ďalším novovzniknutým špecializovaným poradenským centrom,
Progresfem, ktoré pôsobí v Poprade. Okrem odbornej garancie sme obom organizáciám v roku
2014 poskytli aj špecifické akreditované vzdelávanie k problematike násilia páchaného na ženách
v rozsahu 88 hodín. Vznik nových poradenských centier a bezpečných ženských domov je dobrou
správou nakoľko sa pre ženy zažívajúce násilie rozšírili možnosti dostupnej pomoci a podpory.
Okrem podpory pre vznik nových špecifických poradenských centier a bezpečných ženských
domov z Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu;
vláda SR zároveň pristúpila k realizácii dvoch Národných projektov. Ide o Národný projekt
Prevencia a eliminácia násilia na ženách, ktorý je zameraný na posilnenie už existujúcich
organizácií, ktoré pôsobia v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách a zároveň
je počas jeho trvania naplánované spustenie historicky prvej bezplatnej a nonstop Národnej linky
pre ženy zažívajúce násilie.
Druhým projektom je Národný projekt Podpora eliminácie a prevencie násilia na ženách, v rámci
ktorého sa budú vytvárať metodiky a štandardy pre prácu so ženami zažívajúcimi násilie,
realizovať vzdelávanie zamestnancov a zamestnankýň štátnych a verejných inštitúcií
k problematike násilia páchaného na ženách, výskum a jedna časť tohto národného projektu bude
zameraná aj na rozvíjanie multiinštitucionálnej spolupráce v jednotlivých krajoch Slovenska.
Obidva národné projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a ich riešiteľom je Inštitút pre výskum
práce a rodiny.
Naša organizácia sa aktívne podieľa na realizácii oboch projektov – v roku 2014 sme sa spoločne
s ďalšími ženskými mimovládnymi organizáciami podieľali na vzdelávaní budúcich poradenských
pracovníčok Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie. Bezplatná, nonstop špecifická telefonická
linka pomoci je pre ženy zažívajúce násilie ďalšou z foriem pomoci a podpory, ktoré na Slovensku
chýbali. Telefonické krízové linky špecializovaných poradenských centier väčšinou nie sú dostupné
v noci a cez víkendy, a preto je veľmi dôležité, aby mali ženy zažívajúce násilie dostupnú špecifickú
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pomoc aj v týchto časoch, najmä v krízových situáciách, Národná linka by mala ženám tiež
poskytnúť bezpečný priestor, v ktorom môžu zdieľať svoju skúsenosť s násilím a mala by slúžiť aj
ľuďom, ktorí vo svojom okolí poznajú ženu, ktorá zažíva násilie, a chceli by sa dozvedieť, ako by jej
mohli pomôcť.
Národnými projektmi vláda SR urobila historický krok k skutočnému napĺňaniu svojich
medzinárodných a národných záväzkov v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na
ženách. Je to jeden z mnohých krkov, ktoré potrebujú štáty robiť pre to, aby ženám v plnej miere
zabezpečili ich ľudské práva, vrátane práva na život bez násilia a práva na sebaurčenie.
V súvislosti s národnými projektmi zostáva otvorená otázka ich udržateľnosti a zabezpečenia ich
ďalšieho financovania. Dúfame, že vláda SR zaistí dlhodobú udržateľnosť výstupov oboch
národných projektov a prikročí k vytvoreniu flexibilného systémového financovania špecifickej
ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie, ktorý na Slovensku chýba.
Okrem aktivít v rámci národných projektov a projektov, ktoré realizovala naša organizácia, sme
pozornosť zameriavali aj na rozvíjanie kvality práce nášho poradenského centra smerom k ženám
zažívajúcim násilie. Potom, čo sa nám v r. 2013 vďaka podpore Nórskeho finančného mechanizmu
a Finančného mechanizmu EHP podarilo posilniť personálne kapacity nášho poradenského centra,
sme mohli po dlhšej dobe opäť poskytovať pomoc a podporu ženám, ktoré sa na nás obrátili
rýchlo a bez obmedzení, vrátane bezplatnej právnej pomoci a právneho zastúpenia.
Spoločne s ľudsko-právnymi MVO, OZ Pomocná ruka a Poradňa pre občianske a ľudské práva sme
zrealizovali už tretí ročník Školy ľudských práv, ktorá je zameraná zvyšovanie povedomia
a scitlivovanie mladých ľudí k ľudským právam.
V závere roka nás mimoriadne potešila informácia, že sme získali podporu na realizáciu projektu,
ktorý je zameraný na podporu procesov sieťovania ženských mimovládnych organizácií, ktoré
pôsobia v problematike násilia páchaného na ženách. Verím, že vďaka tejto podpore sa nám
spoločne s ďalšími ženskými MVO podarí posunúť doposiaľ neformálnu spoluprácu v rámci
Bezpečnej ženskej siete ďalej, smerom k vzniku národnej siete ženských MVO.
Napriek tomu, že bol rok 2014 plný nového diania v problematike násilia páchaného na ženách na
národnej úrovni a nevyhnutne prinášal aj náročné a nečakané situácie, sme rady, že sme mohli byť
tohto diania účastné a aj takýmto spôsobom ponúknuť a zužitkovať naše dlhoročné skúsenosti
v prospech žien zažívajúcich násilie na Slovensku.
Na záver mi dovoľte, aby som sa vám všetkým v mene Fenestry poďakovala za podporu a pomoc
aj v uplynulom roku a v mene nás všetkých Vám prajem úspešný a dobrý rok 2015.
Mgr. Dušana Karlovská
Programová riaditeľka
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POSKYTOVANIE POMOCI A PODPORY ŽENÁM ZAŽÍVAJÚCIM
NÁSILIE
V roku 2014 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.
V Poradenskom centre Fenestra 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 uplynulom roku sme pracovali s celkovým počtom 208 klientok, z ktorých bolo 98 nových
klientok. Nové klientky, teda ženy, s ktorými sme začali pracovať v roku 2013, tvorili 47%
celkového počtu klientok.
Celkový počet
klientok za rok 2014

Aktívne klientky

Nové klientky

Tretie osoby

Iné

208

45

98

54
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SPOLU

Graf č.1 Pomer jednotlivých klientok podľa typu za rok 2014
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Celkovo sme ženám a tretím osobám poskytli spolu 6591 poradenských úkonov, z ktorých 1048
úkonov bolo poskytnutých v osobnom kontakte, 1971 v rámci telefonického poradenstva.
V mailovom poradenstve evidujeme za rok 2014 celkom 1252 úkonov.
V tabuľke a grafe uvádzame prehľad typov úkonov podľa foriem a druhov poradenstva:
FORMY PORADENSTVA
OK

TrP

TP

MP

KP

SK

P

JK

ŠD

Z

POČET

1048

0

1971

1252

3

52

332

25

196

1712

ČAS

604:48:00

0:00

226:14:00

188:51:00

0:30

33:30:00

198:35:00

12:22

84:10:00

262:35:00

Počet všetkých úkonov za rok 2014

6591
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V rámci evidencie a štatistického vyhodnocovania poradenstva rozlišujeme nasledujúce formy poradenstva:
(1) Osobný kontakt (OK)
(2) Terénna práca (TrP)
(3) Telefonické poradenstvo (TP)
(4) Mailové poradenstvo (MP)
(5) Komunikácia poštou (KP)
(6) Sprevádzanie klientky (SK)
(7) Písomnosť (P)
(8) Jednanie za klientku (JK)
(9) Štúdium dokumentácie (ŠD)
(10) Záznam (Z)
DRUHY PORADENSTVA
KI

SP

PsP

PS

MD

PrP

AZ

INÉ

POČET

171

508

147

0

21

420

61

109

ČAS

25:55:00

130:52:00

55:12:00

0:00:00

12:35:00

127:21:00

26:50:00

74:25:00

V rámci evidencie a štatistického vyhodnocovania poradenstva rozlišujeme nasledujúce druhy poradenstva:
(1) Krízová intervencia (KI)
(2) Sociálne poradenstvo (SP)
(3) Psychologické poradenstvo (PsP)
(4) Podporná skupina (PS)
(5) Program mama-dieťa (MD)
(6) Právne poradenstvo (PrP)
(7) Advokátske zastupovanie (AZ)
(8) Právna konzultácia (PK)
(9) Ekonomické poradenstvo (EP)
(10) Konzultácia o klientke - inštitúcie (KK-I)
(11) Konzultácia o klientke - tretie osoby (KK-TO)
(12) Iné
Graf č.5 Pomer počtu úkonov PCF poskytnutých klientkám podľa druhu poradenstva za rok 2014
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Naše poradenské centrum prevádzkuje aj krízovú telefonickú linku a linku pomoci, ktorá je
k dispozícii v pracovných dňoch od 09:00 do 16:00. Táto telefonická linka slúži krízovej intervencii
ženám, prípadne tretím osobám (príbuzným, priateľom a známym žien a tiež iným organizáciám
a inštitúciám) v situáciách, keď žena zažíva násilie a je nutné ošetriť otázku jej bezpečia. Okrem
krízovej intervencie slúži táto linka aj pre účely konzultácií pre aktívne klientky poradenského
centra a tiež pre tretie osoby v prípade, že poznajú alebo sú v kontakte so ženou, ktorá zažíva
násilie a potrebujú vedieť ako s ňou o násilí hovoriť, prípadne ju môžu podporiť a pomôcť jej.
V roku 2014 sme na krízovej telefonickej linke zaznamenali spolu 229 hovorov, z ktorých v 143
prípadoch išlo o poskytnutie krízovej intervencie priamo ženám zažívajúcim násilie v intímnych
vzťahoch, v 19 prípadoch sme intervenciu poskytli rodinným príslušníkom alebo známym žien,
ktoré zažívali násilie a v 67 prípadoch nás kontaktovali iné organizácie a inštitúcie kvôli konkrétnej
žene, ktorá zažívala násilie.
Čo sa týka trendov v klientele Poradenského centra Fenestra, naďalej nás kontaktujú slovenské
ženy, ktoré žili alebo žijú v zahraničí a zažili násilie. V tomto smere je výhodou dlhoročné členstvo
a spolupráca našej organizácie s európskou sieťou ženských MVO Women Against Violence
Europe (WAVE), cez ktorú dokážeme slovenským ženám sprostredkovať kontakty a informácie
o možnostiach pomoci a podpory v krajine, v ktorej žijú.
Na telefonickej linke sme v minulom roku zaznamenali zvýšený počet telefonátov zo strany
rôznych inštitúcií a organizácií, ktoré mali potrebu s našim poradenským centrom konzultovať
situáciu žien zažívajúcich násilie, ktoré sú ich klientkami. Považujeme za pozitívne, že inštitúcie
a organizácie, ktoré sa nevenujú špecificky iba pomoci a podpore žien zažívajúcich násilie, majú
snahu konzultovať situáciu, keď sa dozvedia o tom, že žena zažíva násilie. Na druhej strane, ak ide
o inštitúcie, ktoré sú nevyhnutne v kontakte so ženami zažívajúcimi násilie, nám to poukazuje na
skutočnosť, že mnohým týmto inštitúciám chýba špecifické vzdelávanie v problematike násilia
páchaného na ženách a aj základné scitlivenie na túto tému.

ADVOKAČNÉ AKTIVITY
Advokačné aktivity našej organizácie sú dlhodobo zamerané na zvyšovanie dostupnosti a
finančnej udržateľnosti špecifickej pomoci a podpory ženám zažívajúcim rodovo podmienené
násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom, na zvyšovanie aktívneho prístupu štátnych a verejných
inštitúcií zodpovedných a za ochranu a podporu žien a ich detí pred násilím smerom k prijímaniu
systémových opatrení a napĺňaniu národných a medzinárodných záväzkov, ku ktorým sa
Slovenská republika zaviazala v oblasti rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách.
Pokračovali sme v dialógu s rezortmi a vládou SR prostredníctvom členstva a podieľania sa na
činnosti Výboru pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí pri MPSVaR a obnovenej Pracovnej
skupiny na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách pri Rade vlády SR pre prevenciu
kriminality, ktorej úlohou je napĺňať stratégiu SR pre prevenciu kriminality, ktorej jednou z priorít
je aj rodovo podmienené násilie páchané na ženách a domáce násilie.
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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.

Spolupráca s inštitúciami na regionálnej úrovni
V roku 2014 sme v spolupráci medzi inštitúciami v Košiciach pokračovali najmä na úrovni
individuálnych inštitúcií a konzultácií k individuálnym prípadom žien zažívajúcich násilie.
Spoločne s Košickým samosprávnym krajom a ďalšími tromi mimovládnymi organizáciami, ktoré
prevádzkujú špecifické poradenské centrá alebo ubytovacie zariadenie v košickom kraji (OZ HANA
v Spišskej Novej Vsi, KOTVA n.o. v Trebišove a OZ Pomoc rodine v Michalovciach) sme sa v roku
2014 uchádzali o podporu z Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP
a štátneho rozpočtu zameraného na posilnenie kapacít už existujúcich špecializovaných
poradenských centier a ubytovacích zariadení pre ženy zažívajúce násilie a rozvoj špecifickej
pomoci a podpory. Ide o pomerne unikátne partnerstvo regionálnej samosprávy a MVO
pôsobiacich v kraji a sme rady, že niekoľkoročná už existujúca spolupráca a dialóg so
samosprávnym krajom umožnil aj tento krok.

Európska sieť ženských mimovládnych organizácií WAVE - Women Against Violence
Europe
V rámci budovania medzinárodnej spolupráce sme sa aj v roku 2014 zúčastnili každoročnej
medzinárodnej konferencie siete WAVE.
Konferencia sa venovala viacerým aspektom násilia páchaného na ženách – princípom
poskytovania špecifickej pomoci a podpory, ochrane detí žien zažívajúcich násilie a jej úskaliam,
rozvíjaniu multi-inštitucionálnej spolupráce, ako aj telefonickým krízovým linkám v Európe. Ďalšou
dôležitou témou bola ochrana ľudských práv žien v čase politickej krízy a vojnových konfliktov –
špecificky zmeraná na situáciu žien a ženských MVO v Maďarsku a na Ukrajine.
Rovnako sme pokračovali v aktívnej práci v koordinačnom výbor siete WAVE a zúčastňovali sa
jeho zasadnutí. Cieľom koordinačného výboru európskej siete ženských MVO je zintenzívniť
koordináciu a plánovanie aktivít siete a tiež umožniť všetkým regiónom zastúpenie a hlas v tomto
procese.

Podpora rozvoja siete ženských mimovládnych organizácií v SR
Bezpečná ženská sieť je neformálna sieť ženských mimovládnych organizácií (MVO), ktoré
pôsobia v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách a zdieľajú podobné východiská
pri riešení tejto problematiky. Ide o organizácie MyMamy Prešov, Pomoc rodine Michalovce,
Progresfem Poprad, Žena v tiesni Martin, Možnosť voľby Bratislava a Fenestra.
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V roku 2014 sa komunikácia a spolupráca ženských MVO sústredila najmä na prácu na výstupoch
už spomínaných Národných projektov, ako aj na dialóg k potrebe vytvorenia národnej siete
ženských MVO.

VZDELÁVACIE AKTIVITY
V roku 2014 sme realizovali viaceré vzdelávacie aktivity v oblasti násilia páchaného na ženách
v intímnych vzťahoch. Jednou z nich bol už spomenutý špecializovaný tréning pre novovzniknuté
poradenské centrá, OZ HANA a Progresfem, v celkovom rozsahu 88 hodín, ktorý bol zameraný
najmä na získanie a rozvoj zručností pri práci so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi v súlade
s Minimálnymi štandardmi Rady Európy a tiež v súlade s rodovým a ľudsko-právnym chápaním
násilia páchaného na ženách.
Taktiež sme mali možnosť sa podieľať na odbornej príprave poradkýň, ktoré budú poskytovať
pomoc a podporu na národnej linke pomoci pre ženy zažívajúce násilie. Historicky prvá národná,
bezplatná a non-stop telefonická linka pomoci by mala začať prevádzku v roku 2015 v rámci
realizácie národného projektu Prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách. Jej vznik
považujeme za jeden z ďalších míľnikov na ceste k zabezpečovaniu komplexnej pomoci a podpory
ženám, ktoré zažívajú násilie. V rámci odbornej prípravy poradkýň na národnej linke sme poskytli
vzdelávanie najmä v oblasti praktických zručností ako je krízová intervencia v prípadoch násilia
páchaného na ženách vrátane identifikácie násilia, odhadu nebezpečenstva, ktoré ženám hrozí zo
strany násilných partnerov a manželov a tvorba bezpečnostných plánov so ženami.

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.
V minulom roku sme sa viac zamerali na rozvoj vnútorných kapacít našej organizácie a tiež na
posilňovanie kapacít novo vznikajúcich poradenských centier. Rovnako sme intenzívne pracovali
na príprave a realizácii dvoch národných projektov na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na
ženách, preto sme urobili rozhodnutie, že sa do kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu
páchanému na ženách 2014 zapojíme v rámci aktivít iných organizácií. Máme radosť z toho, že
koncept tejto kampane, ktorý na Slovensku iniciovala práve naša organizácia, sa postupne stal
priestorom, ktorý využívajú nielen mimovládne organizácie, ale už aj štátne a verejné inštitúcie, na
zvyšovanie povedomia verejnosti o násilí páchanom na ženách
na vyjadrenie jasného
odmietavého postoja k násiliu páchanému na ženách. Do kampane sa plánujeme aktívne zapojiť
opäť v nasledujúcom roku. Teší nás, že mnohé ženské mimovládne organizácie realizovali aktivity
v rámci tejto kampane.
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Škola ľudských práv a Klub ľudských práv
V roku 2014 sme spoločne s ľudsko-právnymi organizáciami z Košíc – Poradňou pre občianske
a ľudské práva a OZ Pomocná ruka – a spoločne sme zrealizovali už tretí ročník Školy ľudských
práv pre mladých ľudí z východného Slovenska vo veku od 15-17 rokov. Našim cieľom je zvýšiť
dostupnosť kvalitného neformálneho vzdelávania mladých ľudí v oblasti ľudských práv. Veľmi nás
potešilo, že mladí ľudia majú veľký záujem o takéto vzdelávanie a o ľudské práva a rovnako si
cenia partnerský prístup a rešpektovanie ich názorov, ako aj priestor na diskusiu k ľudským
právam so svojimi rovesníčkami a rovesníkmi.
Po realizácii štvordňovej Školy ľudských práv sme spoločne s mladými ľuďmi založili Klub ľudských
práv, ktorého cieľom bude ďalej rozširovať poznatky mladých ľudí o rôznych ľudsko-právnych
témach a ich zručnosti v oblasti ľudsko-právneho aktivizmu cez realizáciu ich vlastných aktivít.
V tejto spolupráci budeme pokračovať aj naďalej, pretože veríme, že v krajine, ktorá rešpektuje
rozmanitosť a práva všetkých ľudí bez rozdielu sa nám všetkým žije lepšie a že sa o takúto krajinu
oplatí usilovať.
Školu ľudských práv sme v roku 2014 mohli zrealizovať vďaka projektu, ktorý bol podporený
Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia,
ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na
podporu sociálnych zmien a Veľvyslanectvo USA na Slovensku.
V nasledujúcom roku spoločne zrealizujeme jej ďalší ročník a budeme pokračovať v aktivitách
Klubu ľudských práv.

PREHĽAD PROJEKTOV REALIZOVANÝCH V ROKU 2014
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 deti.
Donor: Fond pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP
2009-2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.
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Národný projekt Prevencia a eliminácia násilia na ženách
Národný projekt je zameraný na priamu podporu špecializovaných sociálnych služieb pre ženy
zažívajúce násilie. Prostredníctvom 9 partnerov projektu, podporou ich odborných personálnych
kapacít sa špecializované sociálne služby stabilizujú a rozšíria. V spolupráci s partnermi projektu sa
zriadi aj Národná nonstop bezplatná linka pre ženy zažívajúce násilie a špecializované dištančné
internetové poradenstvo. Celkovo sa pomôže viac ako 1 500 ženám zažívajúcim, ohrozeným alebo
v minulosti vystavených rôznym formám násilia. Sme 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.

Škola ľudských práv - rozvíjanie neformálneho vzdelávania a podpora
aktivizmu mladých ľudí v oblasti ochrany ľudských práv na východnom
Slovensku (2014-2015)
Cieľom projektu je 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 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, chceme ponúknuť mladým ľuďom priestor na
diskusiu o ľudských právach a ich význame a sprostredkovať im odkaz, že ľudské práva sú pre
všetkých. V rámci projektu mladým ľuďom ponúkneme 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.

Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva v Košickom kraji
(2014)
Cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti poskytovania bezplatného komplexného
špecializovaného poradenstva ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom
(ďalej len násilie) a tým prispievať k prevencii a eliminácii násilia páchaného 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 bude poskytované 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
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Zvyšovanie dostupnosti a kvality špecializovanej ochrany, pomoci a podpory
pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie (2013 – 2016)
Cieľom projektu je 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, podpora 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 multi-inštitucionálnej
spolupráce pri riešení konkrétnych prípadov.
Donor: Fond pre mimovládne organizácie financovaný z Finančného mechanizmu EHP. Správcom
fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation

FINANČNÁ SPRÁVA 2014
Príjmy v roku 2014
Úroky
Kurzové zisky
Iné ostatné výnosy
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane 2%
Dotácie

Celkom príjmy:

2€
117 €
47 €
11767 €
569 €
673€
84869 €

98044 €

Výdavky v roku 2014 podľa typu druhu nákladov
Spotreba materiálu
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Ostatné služby

3578 €
10 €
941 €
29558 €

Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Daň z nehnuteľnosti
Ostatné dane a poplatky
Zmluvné pokuty a penále
Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

43775 €
15372 €
23 €
336 €
3€
346 €
1444 €
2658 €

Náklady celkom

98044 €
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DONORI

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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