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Úvod 
 
Základné informácie o projekte 
 
Názov projektu 
 „PANDORINA SKRINKA“ 
 

 
 
Hlavný cieľ projektu  
Rozšíriť poskytovanie sociálnych služieb v Krízovom centre za účelom rozvoja 
schopností ohrozených skupín občanov a členov ich rodín viesť samostatný život, 
eliminovať sprievodné negatívne javy, ktoré spôsobujú ich sociálne vylúčenie a to 
hlavne zvyšovaním ich dostupnosti vo vidieckych oblastiach prostredníctvom IKT 
a rozvojom kvality ľudských zdrojov poskytovateľov služieb.  
 
 
Špecifické ciele podprojektu  

A) Vytvoriť nové služby pre cieľovú skupinu KC ZZŽ MyMamy zriadením Klubu 
žien, spustením elektronického poradenstva a vytvorením web fóra. 

B) Zrealizovať II. ročník FemFest-u, podujatia zameraného na širokú verejnosť 
a stredné školy s hlavným cieľom podpory rodovej rovnosti a rovnosti 
príležitostí. 

C) Zrealizovať vzdelávacie kurzy v oblasti metód práce s cieľovou skupinou pre 
poskytovateľov služieb za účelom ich skvalitnenia a networkingu 
pomáhajúcich profesií. 

D) Vytvoriť štruktúru a naplniť databázu údajov z vidieckych oblastí v okrese 
Prešov týkajúcich sa problematiky rodovej rovnosti, domáceho násilia 
a poskytovania služieb relevantných k téme.  

 
Nosné aktivity 

Aktivita 1   
A1.1 – Zriadenie Klubu žien „Pandora“: témy: „Hovorme o tom, hovorme spolu“, 
            Čítanie o ženách, Stretnutia so ženami medzi nami, Relaxačné dni, 
            svojpomocné skupiny. 
A1.2 – Elektronické poradenstvo – on-line poradenstvo. 

 A1.3 – Web Fórum - základné info, príbehy žien, prehľad stratégií na zvládanie     
            krízových situácií, kontakty na odborníkov. 
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Aktivita 2   
A2.1 – II. roč. Fem Fest ( výstavy, seminár, krátky film, prezentácie). 
A2.2 – Diskusné fóra na SŠ – prevencia a metodika pre vzdelávanie  
            potenciálnych dobrovoľníkov.  
 

Aktivita 3 
A3.1 – Pracovná expertná skupina – odborná metodika pre vzdelávanie. 
A3.2 – Bálintovské skupiny – riešenie prípadov, medzisektorové partnerstvo. 
A3.3 – Vzdelávanie  expertov. 
A3.4 – Workshopy – best practice ako motivácia. 
 

Aktivita 4   
A4.1 – Návrh štruktúry databázy. 
A4.2 – Zber údajov – dotazníky na vidieku. 
A4.3 – Diseminácia / Konferencia. 

 
 
Cieľové skupiny 

• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo 
verejnom aj v neverejnom sektore, 

• ženy po materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvatelstva, 
• občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti1, fyzické osoby, rodiny, komunity 

ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované, 
• nízkopríjmové skupiny zamestnaných, 
• ďalšie skupiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčené. 

 
 
Spolu počet:    60 
 
 
Územie realizácie:   Prešovský samosprávny kraj 
 
 
Rozpočet podprojektu:  100 135,82 eur 
 
 
Príspevok  95% / NFP:  95 129,03 eur 
 
 
Spolufinancovanie 5%:  5 006,79 eur   
 
 
Doba realizácie projektu:  pôvodne                 08/2009 – 05/2011     
                                           reálne                     03/2010 – 12/2011 
 
 

                                                 
1  Na účely oprávnených cieľových skupín podľa tejto výzvy sa dieťaťom rozumie fyzická osoba, ktorá 
spĺňa podmienky  podľa ust. § 11 ods. (2) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ  A 
 
Vytvori ť nové služby pre cie ľovú skupinu KC ZZŽ MyMamy zriadením Klubu 
žien, spustením elektronického poradenstva a vytvor ením web fóra 
 
 
Aktivita 1  
 
Názov aktivity A1.1 Zriadenie Klubu žien „Pandora“ : Okruhy tém: 

„Hovorme o tom, hovorme spolu“, Čítanie o ženách, 
Stretnutia so ženami medzi nami, Relaxačné dni s 
hudbou, Svojpomocné skupiny, Legislatíva 

Dodávateľ a lektori IBEKO Prešov, s.r.o. 
 
Lektorka 1 – terapia: Mgr. Katarína Burgrová, PhD 
Lektorka 2 – rodová rovnosť: Mgr. Apolónia Sejková 
Lektorka 3 – poradenstvo: Ing. Iveta Baranová 
Lektorka 4 – psychologička: Mgr. Kristína  Pončáková 
Lektorka 5 – právnička: JUDr. Helena Schneiderová 

Časový harmonogram 04/2010 – 12/2011   
Miesto realizácie Agentúra JUMI, Štefánikova 20, Prešov 
Výstup / Počet stretnutí Plánovaných 20, realizovaných 21 
Celkový počet klientov/účastníkov 
Z toho CS 1 
            CS2 – CS5 

223 / 6 mužov  
27 / 5 mužov 
196 / 1 muž 

Spôsob realizácie aktivity ( metodológia) 
Skupinové stretnutia s vopred vybratou témou – prednáška, príklady dobrej praxe, diskusia, 
hranie rolí, relaxačné cvičenie 
Vyhodnotenie aktivity  
Pilotné overovanie novej formy výmeny informácií a skúseností medzi rôznymi cieľovými 
skupinami, t.j. klientkami ZZŽ MyMamy, spolupracujúcimi organizáciami a ich odborníkmi, 
novými zástupcami verejnosti (dobrovoľníčkami) a osobami žijúcimi v rizikovom prostredí. 
Súčasťou aktivity bolo 5 základných okruhov s rôznymi prístupmi (právne poradenstvo, 
odborné poradenstvo 
v téme rodovej rovnosti 
a násilia, poradenstvo 
súvisiace so zlepšením 
sociálneho postavenia, 
psychologické 
poradenstvo a techniky 
relaxácie ako podporná 
terapia). 
Aktivity sa mohli 
dobrovoľne a opakovane 
zúčastňovať účastníčky 
podľa témy, nutné je, 
aby boli vždy 
s rovnakým okruhom 
problémov, tj. CS1 
samostatne a CS2 – 
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CS5 zmiešane, resp. časť stretnutí bola „uzavretá“ len pre klientky ZZŽ MyMamy.  
Aktivita bola realizovaná vždy na rovnakom mieste s príjemnou a dôvernou atmosférou, min. 
1x mesačne, prevažne vo štvrtky. Kontaktovanie prebiehalo elektronicky a telefonicky, resp. 
nahlásením na web. 
Celkovo bolo realizovaných 21 stretnutí, ktoré boli realizované v prenajatých priestoroch 
Agentúry JUMI. Zúčastnilo sa ich celkom 223 účastníkov, z toho bolo 6 mužov a 217 žien.  
Účastníci patrili do CS1 – CS5, čím boli splnené podmienky výzvy. Z 223 účastníkov bol 
každý min. na  5-tich stretnutiach, čiže išlo cca o 45 osôb. 
 
 

   
 
Záver 
Táto aktivita splnila očakávaný cieľ, t.j. vytvorenie diskusného klubu, kde sa vytvoril priestor 
na  zvyšovanie povedomia verejnosti v tejto téme, vyhľadávanie sympatizantiek 
a podporovateliek za účelom získavania morálnej a finančnej podpory.  
Taktiež sa vytvoril priestor pre klientky, kde sa mohli kontaktovať s novými ľuďmi, získavať 
informácie v oblasti ekonomickej a spoločenskej akceptácie. Vzhľadom k časovej a finančnej 
náročnosti (odmeny lektorkám) je možné realizovať v budúcnosti tieto stretnutia 1x 
štvrťročne, v rovnakom termíne. 
 
 
Názov aktivity A1.2  Elektronické poradenstvo – on-line 

poradenstvo  
E-poradkyňa 
IKT expertka  

Mgr. Ľubica Kotalová 
Mgr. Adriana Dohovičová 

Časový harmonogram 04/2010 – 12/2011 
Miesto realizácie ZZŽ MyMamy, Okružná 32, Prešov 
Celkový počet e-poradenstiev 
 a záznamov 

38 poradenstiev, celkovo 87 prispevkov 

Spôsob realizácie aktivity ( metodológia) 
Písomné záznamy a konzultácie na mail adrese krizovecentrumpresov@gmail.com, služba 
bola poskytovaná 10 hod. mesačne v rámci pracovného pomeru a taktiež mesačným 
paušálom ako dodávateľská služba ochrany mail adresy, archivácie, technického 
spravovania a pod.. 
Vyhodnotenie aktivity  
Realizáciou aktivity sme chceli zlepšiť dostupnosť poradenstva a sociálnej služby súvisiacej 
s pomocou osobám, ktoré priznali, že je na nich páchané násilie.  
Táto forma poradenstva pomáhala klientkam, ktoré sa nemohli dostaviť osobne z dôvodu 
vzdialenosti našej kancelárie od ich miesta bydliska, z dôvodu zachovania anonymity 
a bezpečia, z finančných dôvodov – nedostatok zdrojov na vycestovanie. Najčastejšie išlo 
o pomoc v oblasti zorientovania sa v danej situácii, spracovania základného plánu a postupu 
riešenia situácie, poskytnutie informácie na najbližšie inštitúcie v prípade ohrozenia, 
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poskytnutie podpory a spustenie 
komunikácie o tomto probléme.  
Poradňa sa stala hlavnou súčasťou 
webstránky projektu. Realizovaná bola 
spôsobom fóra, v ktorom sme vytvorili 
niekoľko základných kategórií:  

1. Prvá facka,  
2. Stále sa to opakuje, ale vždy sa 

ospravedlní,  
3. Právna pomoc,  
4. Výživné,  
5. Deti,  
6. Čo potom, keď odídem? 
7. Dôsledky dlhodobého násilia 
8. Príklady e-mailových rozhovorov 
9. Príklady z vášho blízkeho okolia 
10. Poraďme si navzájom 
 

Klientky sa mohli do fóra zapájať 
anonymne a bolo pre nich vytvorené 
bezpečné internetové prostredie. 
Mesačne boli spracované výpisy z e-
poradenstva. 
 
Záver  
ZZŽ MyMamy bude aj naďalej 
poskytovať klientkam možnosť kontaktovania sa. Tak isto ide aj o spoluprácu s príbuznými 
a známymi, ktorí nie sú ľahostajní  a majú záujem pomôcť osobám, na ktorých je páchané 
násilie.  
 
 
Názov aktivity A1.3  Web Fórum  - základné informácie, príbehy žien, 

prehľad stratégií na zvládanie krízových situácií, 
kontakty na odborníkov 

E-poradkyňa 
Web – expertka 

Mgr. Ľubica Kotalová 
Mgr. Adriana Dohovičová 

Časový harmonogram 04/2010 – 12/2011 
Miesto realizácie ZZŽ MyMamy, Okružná 32, Prešov 
Spôsob realizácie aktivity ( metodológia) 
Zriadenie samostatnej web stránky projektu, vyhľadávanie informácií na internete, vkladanie 
informácií o aktivitách projektu na web stránku projektu www.pandorinaskrinka.sk, 
www.mymamy.sk, zriadenie facebooku ZZŽ MyMamy, aktualizácia, ochrana, archivácia, 
úprava. Činnosti súvisiace s realizáciou služby a aktivity boli realizované 10 hod. mesačne 
v rámci pracovného pomeru a taktiež mesačne ako forma dodávateľskej služby. 
Vyhodnotenie aktivity  
V rámci projektu bola zakúpená doména pandorinaskrinka.sk a vytvorená špeciálna 
webstránka k projektu.  
Na stránke boli pravidelne uvádzané aktivity zahrnuté do projektu. V hlavnom menu boli 
vytvorené špeciálne odkazy pre jednotlivé aktivity: A1.1 Kluby žien, A2.1 FemFest, A2.2 
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Diskusné fóra na SŠ, A3.1 
expertná skupina 1, A3.2 
Bálintovské skupiny, A3.3 
Vzdelávanie, A3.4 Diskusné fóra 
expertnej skupiny 2 / workshopy. 
Čo sa týka informácií 
a pozvánok, bola webstránka 
nosným médiom a  hlavným 
prostriedkom pre realizáciu e-
poradenstva.   
Zriadením web stránky projektu 
boli splnené požiadavky 
povinnej publicity projektov 
spolufinancovaných zo ŠF ESF 
a  štátneho rozpočtu. Zároveň 
išlo o nový prvok poskytovania 
informácií klientkam, osobám 
zaujímajúcim sa o danú 
problematiku, iným 
organizáciám, poskytujúcim 
služby rovnakej klientele. ZZŽ 
MyMamy je jedinou 
organizáciou v PSK, ktorá 
poskytuje špecializované 
sociálne služby v tejto oblasti, 
preto bolo dôležité zabezpečiť 
dostupnosť a prístup 
k informáciám. Web musí mať 
pravidelnú kontrolu z dôvodu 
ochrany údajov a informácií súvisiacich s ochranou osobných údajov a osôb, na ktorých je 
páchané násilie. Mesačne boli spracované print screeny záznamy z web stránky. 
Po technickej stránke bola stránka i fórum pravidelne zálohované a updateované. 
Komponenty použité na stránke boli pravidelne aktualizované, ako aj celý cms systém 
použitý pri inštalácii stránky. Stránku sme prepojili s hlavnou stránkou ZZŽ MyMamy 
a klientky tak mohli využívať aj užitočné informácie publikované pred začatím projektu. 
Súčasťou prezentácie projektu Pandorina skrinka bolo aj vytvorenie facebookovej stránky 
ZZŽ MyMamy, na ktorej boli pravidelne prezentované aj aktivity projektu určené verejnosti. 
 
Záver 
ZZŽ MyMamy je jediným subjektom v Prešovskom kraji registrovaným s poskytovaním 
uvedených služieb cieľovej skupine – ženám / obetiam domáceho násilia a taktiež jediným 
subjektom s akreditáciou na tento druh služieb v Slovenskej republike od roku 2010.  
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ  B 
 
Zrealizova ť II. ročník FemFest-u, podujatia zameraného na širokú verej nos ť 
a stredné školy s hlavným cie ľom podpory rodovej rovnosti a rovnosti 
príležitostí 
 
Aktivita 2 
 
Názov aktivity A2.1  FemFest  
Dodávateľ Prešovská rozvojová agentúra 
Časový harmonogram 
Realizácia festivalu 

08/2010 – 10/2011  
10.6. – 16.6.2011 

Miesto realizácie Mesto Prešov 
Celkový počet účastníkov 
 Z toho CS1 
            CS2 – CS5   
            Ostatná verejnosť 

cca 300 osôb 
50 
70 
180 

Výstup / počet podujatí  1 
Spôsob realizácie aktivity ( metodológia) 
Prezentácia, film, informačné stánky, priama komunikácia a informovanie  
Vyhodnotenie aktivity  
Realizácia II. ročníka festivalu, ktorého cieľom bolo zlepšiť informovanosť laickej verejnosti v 
oblasti témy a problematiky násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch na 
Slovensku. Informovanosť prebiehala týždňom podujatí, ktoré nenásilnou formou informovali 
o násilí a o snahe ZZŽ MyMamy dosiahnuť nulovú toleranciu násilia.  
 

                                      
 
Otvorenie – festival bol otvorený dňa 10. 6. 
2011 za prítomnosti zástupcov inštitúcií 
pôsobiacich a  spolupracujúcich so 
združením, pred otvorením sa uskutočnila 
tlačová beseda. 
Výstava Umlčané svedkyne – putovná 
výstava červených figurín v životnej veľkosti 
s nalepenými skutočnými príbehmi žien zo 
Slovenska, na ktorých bolo spáchané násilie 
a jeho následky. Figuríny boli inštalované 
v priestoroch  spolupracujúcich inštitúcií  
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(PSK, MsÚ Prešov, ÚPSVaR Prešov, OR PZ SR, námestie na Hlavnej ul.). 

     
 
Divadelné predstavenie – v spolupráci s Divadlom na Rázcestí z Banskej Bystrice boli 
spracované 2 poviedky  dvoch 
slovenských spisovateliek (B. 
Slančíková - Timrava, Margita Figuli) 
s príbehmi žien, ktoré bojovali za 
rovnoprávnosť a boj s predsudkami 
a stereotypom v 19. a 20. storočí.  
Čítanie v  knižnici – verejné čítanie 
ženskej literatúry v knižnici P.O. 
Hviezdoslava, diskusia ku knihe 
a k problematike násilia. 
Koncert – podujatie bolo smerované 
k mladým ľuďom ako prevencia 
a informovanosť. Koncert sa uskutočnil 
na námestí v centre mesta, kde 
vystúpila Katka Knechtová so svojou skupinou PEHA. Stala sa zároveň krstnou mamou filmu 
„ Pandorina skrinka“ alebo „Nie si sama“. 
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Film  „ Pandorina skrinka“  alebo  „ Nie si sama“  –  dokumentárny 
film natočený o ZZŽ MyMamy, o jeho činnosti s ukážkami násilia 
páchaného na žene v domácom prostredí. Ide o pomôcku, ktorej 
forma je v súčasnosti dostupnejšia a zrozumiteľnejšia pre mladú 
generáciu. Film bude používaný v rámci preventívnych stretnutí 
na stredných školách a na vidieku.  
Info stánky – počas festivalu malo ZZŽ MyMamy postavené 3 
stánky v najľudnatejších častiach mesta, a to na Sídlisku III, 
Sídlisku Sekčov a na námestí, v centre. V stánkoch mali možnosť 
obyvatelia oboznámiť sa s našou činnosťou a službami. Získavali 
sme zároveň spätnú väzbu a názory na túto problematiku 
a postoj spoločnosti k nej.  

 
 
Záver  
Vlastným festivalom a jeho každoročnou realizáciou máme záujem zvyšovať informovanosť, 
zlepšovať kvalitu našej práce v oblasti prevencie u skupín, ktoré sú najčastejšie zraniteľné, 
a to dievčatá a ženy žijúce na vidieku. Kampaň, trvajúca týždeň je finančne a ľudsky veľmi 
náročná. Obsah festivalu bude závislý od získaného objemu finančných zdrojov. Obidva 
doterajšie ročníky boli financované zo zahraničných zdrojov (NFM a ŠF ESF), štátneho 
rozpočtu a z vlastných zdrojov. 
 
 
Názov aktivity A2.2  Diskusné fórum  
Dodávateľ Prešovská rozvojová agentúra 
Časový harmonogram 08/2010 – 10/2011   
Miesto realizácie Okres Prešov, Gelnica 
Celkový počet účastníkov/CS2 – CS5 307 z toho 39 mužov 
Výstup/ Počet stretnutí 
             Počet hodín 
 Výstup / Metodika                    

Plánovaných 10, uskutočnených 19 
Plánovaných 40 hodín, odučených 46 
100 ks výtlačkov  

Inštitúcie Prešovská univerzita, Hotelová akadémia Prešov, 
Gymnázium Gelnica, SOŠ obchodu a  služieb 
Prešov, PASA Prešov, Obec Medzany 

Spôsob realizácie aktivity ( metodológia) 
Diskusia, prednáška, práca v skupine, prezentácia / film 
Vyhodnotenie aktivity  
Aktivita bola realizovaná na základe získaných poznatkov z predchádzajúceho projektu, kde 
sa realizovali diskusné fóra na stredných školách k téme rodovej rovnosti a rodovým 
stereotypom v  rodinách na východe Slovenska. Teraz bolo cieľom vyvolať diskusiu na tému 
„domáceho násilia“ u mladých ľudí na stredných školách a u žien žijúcich vo vidieckych 
oblastiach. Okrem diskusie ZZŽ MyMamy získalo spätnú väzbu k tomu, aký názor  a  postoj 
majú mladí ľudia k téme, ktorá je v súčasnosti v spoločnosti tabu, resp. je tolerovaná vo 
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vysokej miere. Súčasťou stretnutí bolo zaznamenávať tieto názory a premietnuť ich do 
metodiky, ktorá má pomôcť pedagógom na SŠ rozprávať o tejto téme so študentmi 
a študentkami a tak eliminovať riziko tolerovania a akceptovania násilia. Časť stretnutí bola 
realizovaná aj so študentmi Prešovskej univerzity, Pedagogickej fakulty, nakoľko  ide 
o budúcich pedagógov v základných školách, kde sa formuje postoj človeka k spoločenským 
udalostiam. 
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Názov metodiky  
Ako nezaži ť násilie vo vz ťahu? 
Metodická príručka pre stredné školy k diskusii na nie príliš ľahkú tému 
 
Obsah 

1. Úvod – prečo vznikla táto metodika 
• Rodovo podmienené násilie v školách: vyučovacie kurikulum a rodovo 

podmienené násilie 
• Činnosť ZZŽ MyMamy 
  

2. Teoretický úvod –  rodovo podmienené násilie 
      Pochopenie násilia páchaného na ženách, čo je násilie páchané na ženách? 
2.1.      Formy násilia. Cyklus násilia 
2.2.      Prečo je násilie páchané na ženách také rozšírené? 
2.3.      Následky násilia páchaného na ženách 
 
3.  Právny aspekt násilia páchaného na ženách  

      3.1            Kontext násilia a ľudské práva 
      3.2            Legislatívne možnosti pomoci 
      

4. Úlohy/ témy na diskusiu 
4.1.      Mýty a pravdy o násilí páchanom na ženách 
4.2.      Prečo ženy ostávajú v násilnom vzťahu? 
4.3. Prečo sa ženy vracajú do násilného vzťahu? 
4.4. Varovné signály 
4.5. Aktivita / Piesne o násilí 

 

 
 
K tejto aktivite bola spracovaná aj samostatná hodnotiaca správa. 
 
Záver  
Stretnutia s mladými ľuďmi na stredných školách majú kladnú odozvu a nikde sme nemali 
problém s vedením školy s prijatím a umožnením prednášať a diskutovať. Pedagógovia majú 
záujem o metodické pomôcky, nakoľko k téme rodovej rovnosti a aj násilia nemajú podklady, 
ktoré by prijateľnou formou a zrozumiteľne vysvetlili tieto závažné problémy ohrozujúce život 
v tradičnej rodine. 
Distribúcia metodiky sa realizuje bezplatne na základe zoznamu škôl, ktoré dlhodobo 
spolupracujú so združením. Metodika bude voľne prístupná aj na web stránke, nakoľko 
v rámci projektu máme finančné zdroje len  na 100 ks výtlačkov a 100 ks CD.  
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ  C 
 
Zrealizova ť vzdelávacie kurzy v oblasti metód práce s cie ľovou skupinou pre 
poskytovate ľov služieb za ú čelom ich skvalitnenia a networkingu 
pomáhajúcich profesií 
 
Aktivita 3  
 
Názov aktivity A3.1  Expertná skupina  
Dodávateľ Občianske združenie FENESTRA, Košice 
Časový harmonogram 05/2010 – 12/2011 
Miesto realizácie Prešov 
Celkový počet účastníkov / CS1 Cca 5-7 stálych zástupcov 5 kľúčových organizácií 
Výstup / počet stretnutí: 10 
Spôsob realizácie aktivity ( metodológia) 
Prednášky, riešenie modelových situácií, využitie skupinovej dynamiky aj potenciálu skupiny, 
diskusia  
Vyhodnotenie aktivity 
ZZŽ MyMamy je súčasťou odbornej skupiny pôsobiacej na Slovensku v rámci implementácie 
nariadenia EÚ a svetovej organizácie OSN v oblasti násilia páchaného na ženách 
a uplatňovania rodovej rovnosti v rámci ľudských práv. Za účelom zlepšenia postavenia žien 
žijúcich a trpiacich v Prešovskom kraji bola zostavená expertná skupina, pozostávajúca 
z odborníkov v inštitúciách, ktoré riešia útoky a násilné činy na ženách a ich deťoch. Na 
základe osobných stretnutí štatutárky ZZŽ MyMamy s manažmentom organizácií ako 
ÚPSVaR, PSK, Mesto, PZ SR, vyšetrovatelia, OS boli nominovaní zástupcovia, ktorí na 
svojich stretnutiach pomáhali definovať problémy pri implementácii zákonov, ich prepojenosť, 
kompetencie, financovanie služieb a odbornosť personálu. Zápisy, t.j. zistenia z týchto 
stretnutí tvorili podklad pre aktivity A3.3 a A3.4. 
 
 

   
 
Záver 
Práca v expertnej skupine dokázala, že zabezpečenie kontaktov a oboznámenie sa 
s postupmi okolitých inštitúcií, zvyšuje kvalitu služieb, ich adresnosť a čas vybavovania. Je 
záujem naďalej realizovať stretnutia, hlavne k sporným prípadom vytvorením „hot group“, 
ktorá by sa min. 1x štvrťročne stretávala a informovala sa hlavne o legislatívnych 
a organizačných zmenách. Vzájomné spoznanie sa urýchľuje  a skvalitňuje vzájomnú 
komunikáciu. 
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Názov aktivity A3.2  Bálintovské skupiny  
Dodávateľ a odborná garantka Mgr. Alena Molčanová 
Časový harmonogram 05/2010 – 12/2011 
Miesto realizácie Prešov, sídla organizácií v sieti Synapsia 
Celkový počet účastníkov / CS1 127 z toho 35 mužov 
Výstup / počet stretnutí  10  
Spôsob realizácie aktivity ( metodológia) 
Diskusia, prezentácia, riešenie modelových situácií, využitie skupinovej dynamiky aj 
potenciálu skupiny  
Vyhodnotenie aktivity 
Bálintovské skupiny nadviazali na  stretnutia odbornej skupiny Synapsia pôsobiacej v meste 
Prešov ako neformálne zoskupenie verejných  a neverejných inštitúcií poskytujúce sociálne 
služby občanom žijúcim na území mesta. Cieľom je vzájomná informovanosť o činnosti, 
o aktivitách jednotlivých organizácií,  prepojenie služieb pre klienta, vytvorenie komunikačnej 
siete a spojenie v prospech klienta.  Sociálne služby na území mesta sú poskytované za 
finančnej spoluúčasti mesta a touto spoluprácou dochádza k jej skvalitňovaniu. Garantka má 
dlhoročné skúsenosti v sociálnej práci s rodinami s deťmi, je vedúcou pobočky Návrat, n.o. 
v Prešove. Stretnutia boli realizované vždy v sídle niektorého z členov Synapsie, kde boli 
realizované diskusie a odovzdávané skúsenosti pri práci s klientmi a klientkami.  

     
 

     
Záver  
Táto skupina, cca 25 organizácií, v súčasnosti pôsobí aj v sociálnej poliklinike, ktorá 
participuje na „diagnóze“ sociálneho problému a nastavení „liečby“ v podobe  prevzatia 
tútorstva. 10 pracovných stretnutí vytvára priestor na dlhodobú spoluprácu a vzájomnú 
podporu organizácií poskytujúcich sociálne služby miestnym obyvateľom. Z každého 
stretnutia je spracovaný záznam a fotodokumentácia. 
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Názov aktivity A3.3  Vzdelávací kurz pre zamestnancov 
partnerských organizácií a inštitúcií  

Dodávateľ Občianske združenie FENESTRA, Košice 
Časový harmonogram 05/2010 – 12/2011 
Miesto realizácie Prešov 
Celkový počet účastníkov / CS1 34 z toho 8 mužov, striedajúci zamestnanci z 5-tich 

organizácií 
Výstup / počet kurzov 1, rozsah 100 hodín  
Spôsob realizácie aktivity ( metodológia) 
Prednášky, participačné metódy, zážitkové metódy, riešenie modelových situácií, využitie 
skupinovej dynamiky aj potenciálu skupiny, sociálno-psychologický výcvik  
Vyhodnotenie aktivity 
Kurz bol v projekte navrhnutý ako prirodzené pokračovanie súvisiacich aktivít A3.1 a A3.4. 
Z účastníkov týchto aktivít boli zaradení zástupcovia všetkých inštitúcií zapojených do 
riešenia klientky ZZŹ MyMamy. Kurz mal 6 modulov, kde každý samostatne  pozostával 
z témy, ktorá zvyšovala kvalitu poskytovaných služieb u každej zastupujúcej organizácie (PZ 
SR – obvodné pracoviská, vyšetrovatelia MsÚ Prešov -  odbor sociálnych vecí, Úrad PSK- 
odbor sociálnych služieb, ÚPSVaR Prešov – odbor sociálnych vecí a rodiny a odbor služieb 
zamestnanosti). Z uvedeného dôvodu bolo vzdelávanie spustené až od mája 2011 do 
septembra 2011. Vzdelávanie prebiehalo 4x v trojdňových stretnutiach po 25 hodín, nakoľko 
väčšina vyslaných zamestnancov bola pracovne vyťažená. Aj z toho dôvodu bolo 
akceptované, že sa za jednotlivé inštitúcie striedali zamestnanci, ktorým prislúchala agenda 
podľa témy. Kurz realizoval dodávateľ, ktorý má skúsenosti s touto témou a formou 
vzdelávania štátnych orgánov a ako jediný má akreditované kurzy k tejto téme. Účastníci si 
pochvaľovali otvorenosť a odbornosť. Taktiež privítali, že sa mohli detailnejšie oboznámiť 
s jednotlivými činnosťami a postupmi v partnerských organizáciách. Diskusie sa niesli hlavne 
v duchu nachádzania spôsobov odstraňovania administratívnych bariér a hľadania riešenia 
na urýchlenie vybavovanie klientiek. 
Obsahovo mal kurz 6 modulov: 
Rodová rovnosť (20 hod.), Postavenie pomáhajúcich profesií (20 hod.), Prevencia vyhorenia                
(10 hod.), Komunikačné zručnosti (20 hod.), Psychohygiena (20 hod.), Cvičenia, tréningy   
(10 hod.).   
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Záver 
Účastníci si pochvaľovali otvorenosť a odbornosť. Taktiež privítali, že sa mohli detailnejšie 
oboznámiť s jednotlivými činnosťami a postupmi v partnerských organizáciách. Diskusie sa 
niesli hlavne v duchu nachádzania spôsobov odstraňovania administratívnych bariér 
a hľadania riešenia na urýchlenie vybavovania klientiek. Osvedčenie bolo odvozdané 
zástupcom 5-tich organizácií, v celkovom počte 15. 
 
 
Názov aktivity A3.4  Diskusné fóra s expertami - workshopy  
Dodávateľ Občianske združenie FENESTRA, Košice 
Časový harmonogram 05/2010 – 12/2011 
Miesto realizácie Prešov 
Celkový počet účastníkov / CS1 7 
Výstup / počet workshopov  4  
Spôsob realizácie aktivity ( metodológia) 
Štúdium dokumentov – pripomienkovanie, preklady, zber a diskusia,  riešenie modelových 
situácií, využitie skupinovej dynamiky aj potenciálu skupiny, diskusia  
Vyhodnotenie aktivity 
V spolupráci s dodávateľom boli zorganizované 4 Diskusné fóra / workshopy s expertkami na 
sledovanú oblasť, ktoré reprezentujú  ženské organizácie pôsobiace na Slovensku, príklady 
dobrej praxe a pod. Každé stretnutie má samostatnú tému, ktorej výstupy sú prenášané na 
A3.1 – stretnutia expertnej skupiny Prešovského kraja a taktiež aj do vzdelávacej aktivity 
A3.4. Témy sa týkajú legislatívy – návrhy  a zmeny, aplikácia európskych nariadení  do 
legislatívy SR; kompetencií  a zodpovednosti organizácií; financovania sociálnych služieb; 
ľudskoprávnej roviny a hlavne zosieťovania. 
Workshopov sa zúčastnili zástupkyne OZ Fenestra z Košíc, OZ Žena v tiesni z Martina, 
neformálna skupina za Poprad, Možnosť voľby z Bratislavy.  
 

 
 
Záver  
Workshopy boli realizované v období, kedy rok 2011 bol vyhlásený EÚ a OSN ako rok boja 
proti násiliu. Aj k tomu smerovali stretnutia, ktorých závery boli posúvané na sekciu rodovej 
rovnosti pri MPSVaR, bol vytvorený výbor, ktorý sa venuje presadzovaniu dodržiavania 
ľudských práv na Slovensku v súvislosti s páchaním násilia na žene v párovom vzťahu. 
Všetky členky našich workshopov sa stali členkami výboru, vrátane zástupkyne ZZŽ 
MyMamy, zároveň bola sformovaná ženská sieť, ktorá bude presadzovať spoločné záujmy 
ženských organizácií a ich klienetiek. 
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ  D 
 
Vytvori ť štruktúru a naplni ť databázu údajov z vidieckych oblastí v okrese 
Prešov týkajúcich sa problematiky rodovej rovnosti,  domáceho násilia 
a poskytovania služieb relevantných k téme 
 
Aktivita 4  

 
Názov aktivity 4.1  Návrh štruktúry databázy   
Dodávateľ Prešovská rozvojová agentúra 
Časový harmonogram 04/2010 – 12/2011  
Miesto realizácie Prešovský kraj 
Celkový počet členov v databáze 
 
Cieľová skupina 

Za samosprávu: 4, za MVO: 16, za štátne inštitúcie: 
5, ind. osoby/SZČO: 6 
CS1  

Spôsob realizácie aktivity ( metodológia) 
Dotazník / prieskum, zber údajov, komunikácia cez IKT, rozhovory, overovanie  
Vyhodnotenie aktivity 
Návrh štruktúry a obsahu databázy – využitie IKT a existujúcich databáz (internet, existujúce 
databázy PSI Šariš, Mesta Prešov v súvislosti s Komunitným plánom, databáza Synapsie, 
registrované a  akreditované spoločnosti na Slovensku, doterajší spolupracovníci so 
združením, odporúčané kontakty a všetci členovia ženskej siete). Porovnanie ich štruktúry 
a výber údajov spĺňajúcich kritériá a požiadavky  ZZŽ MyMamy. Potom nasledovala fáza 
overovania údajov a aktualizácie údajov za účelom spracovania do tabuľky (názov, adresa, 
štatutár, kontakt, zodpovedná a spolupracujúca osoba, kontakty – telefón, e-mail, web, 
predmet činnosti a iné). Ide o základné identifikačné údaje. Okrem toho boli spracované 
základné údaje o klientkach, ktoré pomáhajú cez štatistický odhad monitorovať ročný nárast 
klientely, jej štruktúru, počet vykonaných sociálnych služieb a ich finančnú náročnosť. Táto 
databáza je dôležitá z hľadiska prepojenosti informácií  a údajov podstatných zložiek, ako 
polícia, súdy, UPSVaR a samosprávy. 
 
Je vytvorená databáza zo 40 subjektov a jednotlivcov, ktorá bude využívaná hlavne zo strany 
krízových poradkýň a  klientiek pri riešení problémov v oblasti základného  a 
špecializovaného sociálneho poradenstva v Prešovskom kraji. Taktiež bude databáza 
využívaná za účelom budovania vzájomného partnerstva a spolupráce pri riešení 
problematiky domáceho násilia v regióne (zatiaľ 6 vybratých členov), kde bude kladený dôraz 
na spoluprácu s  kompetentnými organizáciami priamo zodpovednými za implementáciu 
zákonov. Databáza bude obsahovať hlavne kontakty na osoby, ktoré boli súčasťou A3.1, 
A3.2 a sú informované o špecifickom prístupe pri práci s touto problematikou a absolvovali aj 
vzdelávanie v A3.3. Údaje klientiek sú cez kódovník uschovávané a evidencia 
poskytovaných služieb zvyšuje efektivitu existujúcich finančných zdrojov združenia. Pri 
plánovaní služieb, ľudských zdrojov a financií vieme zároveň sledovať vývoj a potreby 
združenia a klientiek s minimalizovaním rizika neudržateľnosti. 
 
 
Záver  
Databáza, sieť odborníkov bude 1x  ročne aktualizovaná. Dotazník bude aj naďalej 
využívaný z dôvodu získavania informácií o vývoji a zmene postoja k násiliu. 
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Názov aktivity A4.2  Zber údajov a sie ťovanie  
Dodávateľ 
Odborný garant 

Prešovská rozvojová agentúra 
Mgr. Peter Rázus 

Časový harmonogram 04/2010 – 12/2011 
Miesto realizácie Obecné úrady, stredné školy, PU 
Termíny jednotlivých stretnutí Priebežne, 20 stretnutí na vidieku a 10 stretnutí na 

SŠ 
Výstup / Počet dotazníkov 
              Počet správ  

150 
1 

Spôsob realizácie aktivity ( metodológia)  
IKT, elektronické spracovanie, štatistické spracovanie, analýza a zisťovacie metódy - osobný 
kontakt  a zber, internet a náhodné vyplnenie, sumarizácia 
Vyhodnotenie aktivity  
V tejto aktivite bol navrhnutý dotazník k téme násilia v rodinách s dôrazom na CS – mladí 
ľudia, študenti PU a stredných škôl v okrese, obyvatelia/komunita v obciach, ktorý bol v počte 
150 ks distribuovaný prostredníctvom 3-och dobrovoľníčiek. Odborný garant sa podieľal na 
jeho tvorbe na základe doterajších skúseností ZZŽ MyMamy a očakávaných výstupov. Bola 
spracovaná aj elektronická verzia, ktorá bola zverejnená na web stránke. Zozbieraných bolo 
100 ks vyplnených dotazníkov, ktoré boli vyhodnotené pomocou špeciálneho softvéru.  
Vysoká návratnosť bola zabezpečená rozdávaním počas diskusných fór na školách, na 
počas FemFest-u – na verejnosti v info stánkoch, na PU a počas stretnutí na vidieku pri 
komunitnom plánovaní. Na základe získaných aj grafických vyhodnotení bola spracovaná 
štúdia, z ktorej budú zistenia distribuované hlavne spolu s metodikou na SŚ. Taktiež budú 
závery zapracované do výstupov expertnej skupiny, t.j. plánu aktivít na rok 2012 a taktiež 
budú závery prezentované aj v ženskej sieti pre ostatné spolupracujúce organizácie. 
 

 
 
Záver 
Dotazník bude aj naďalej využívaný z dôvodu získavania informácií o vývoji a zmene postoja 
k násiliu. Závery  zo štúdie budú zapracované do výstupov expertnej skupiny (A3.1), t.j. 
plánu aktivít na rok 2012 a taktiež budú závery prezentované aj v ženskej sieti  (A3.4) pre 
ostatné spolupracujúce organizácie.    

 
 

Názov aktivity A4.3  Konferencia  
Dodávateľ Prešovská rozvojová agentúra 
Časový harmonogram 12/2011 
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Miesto realizácie Hotel Senátor, I. posch. – salónik, Prešov 
Výstup / počet účastníkov               50 
Spôsob realizácie aktivity ( metodológia)  
Prezentácia – prednáška, ppt, film, fotografia, zborník, metodika 
Vyhodnotenie aktivity 
Konferencia bola plánovaná ako diseminácia 
výstupov z projektu „Pandorina skrinka“, t.j. na 
záver jeho implementácie. Účastníkmi sú 
spolupracujúce inštitúcie, účastníci /cieľové 
skupiny, pozvaní hostia / manažment 
spolupracujúcich organizácii v expertnej skupine 
a na workshopoch a zástupcovia donora SORO 
FSR. Počas konferencie bola inštalovaná 
výstava fotografií „Tradičné ženy v netradičných 
rolách“ . 
 
Záver  
Sumarizácia výstupov bola zároveň 
monitoringom a porovnaním plánovaných 
a reálnych výsledkov z aktivít. Zároveň boli 
prvýkrát uvedené odhadované merateľné 
ukazovatele a odôvodnenie ich nesplnenia, resp. 
prekročenie.  
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Slovo na záver  
 
     Na záver je dôležité celkovo zhodnotiť úspešnosť projektu. Ambiciózny projekt bol 

písaný v roku 2008 a plánovaná realizácia mala byť v II. polovici roka 2009. Išli sme do 
projektu napriek tomu, že našu spoločnosť čakala významná zmena, a to prijatie novej meny   
„EURO“ a nikto si netrúfal odhadnúť ako bude vyzerať trh a ceny položiek, ktoré významne 
vstupovali do rozpočtu projektu. Projekt bol síce schválený v roku 2009, ale k podpisu 
zmluvy o poskytnutí NFP došlo až po 2 zmenách, a to koncom februára 2010. Už samotné 
prepočítavanie na novú menu spôsobovalo problém v jednotlivých položkách projektu, 
parlamentné voľby tiež neposunuli implementáciu správnym smerom. Problémy so zmenou 
organizačnej štruktúry a  preobsadzovanie miest novými projektovými manažérmi a ich 
pomerne vysoká fluktuácia spôsobila, že k I. zúčtovaniu našej žiadosti došlo až v 5/2011 
(žiadosť bola podaná v júli 2010).  Zásadné zmeny v oblasti zákona o verejnom obstarávaní 
a jeho overovanie na SORO FSR spôsobovali  predlžovanie lehôt zúčtovania podaných 
žiadostí, okrem toho sa v období 8/2010 – 6/2011 uskutočnili 3x pomerne významné zmeny 
v zúčtovaní nákladov (limity pre nepriame výdavky, limity pre priame výdavky, zvýšenie DPH 
z 19% na 20%), ktoré opäť spôsobili problém pri zúčtovaní už uhradených nákladov položiek 
realizovaných aktivít. Náš projektový tím sa však zomkol a nazdávame sa, že sme odborne 
zdatnejší ako niektorí zamestnanci SORO FSR. Počas 22 mesiacov (3/2010 -12/2011) sme 
zrealizovali spolu 12 aktivít, z ktorých 1 mala až 5 podaktivít.  

    Tým, že naše združenie pracuje so špecifickou CS a je nevyhnutná profesionalita, 
diskrétnosť a zodpovednosť ľudských zdrojov v združení, museli sme aj obozretnejšie 
pristupovať k výberu dodávateľov. Spolupracovali sme s organizáciami, ktoré máme overené  
a sú schopné flexibilne reagovať na nové skutočnosti. Spolupracovali sme s fy IBEKO 
Prešov, s.r.o., OZ Fenestra, Mgr. Alenou Molčanovou, Prešovskou rozvojovou agentúrou 
a  ich expertmi a expertkami, ktoré ZZŽ MyMamy pomohli naplniť cieľ – rozšíriť poskytované 
služby aj mimo mesto Prešov a rozšíriť okruh spolupracujúcich inštitúcií.                   

   Jediným objektívnym kritériom na vyhodnotenie účinnosti vylepšených 
a profesionálnejších služieb poskytovaných ZZŽ MyMamy by boli údaje o zastavení násilia 
vo vzťahoch, v ktorých klientky žili v čase, keď prvý krát navštívili poradenskú miestnosť. 
Určite však môžeme konštatovať, že potreba služieb poskytovaných cieľovej skupine, ktorá 
okrem sociálneho vylúčenia je skupinou, na ktorej je páchané násilie v párových vzťahoch, 
za zatvorenými dverami, ticho a intímne, je nevyhnutná a dôležitá.  Svedčí o tom nárast 
klientely po realizácii informačných kampaní A2.1 – FemFest, A2.2 – Diskusné fóra na 
školách a na vidieku a zvýšenej informovanosti o existencii ZZŽ MyMamy prostredníctvom 
web stránky, e-poradenstva a facebooku. Od roku 2003 sme mali priemerný nárast o 10 – 12 
klientiek. Od roku 2009 ide o nárast nad 20  - 25 klientiek ročne. 

Projekt, pomerne náročný, nie len na realizáciu po obsahovej stránke, ale aj pokiaľ 
ide o riadenie a administráciu sa však stal aj skúškou súdržnosti tímu a jeho odolnosti  voči 
neustálym zmenám. Zmeny v širšom tíme sú jedným z vedľajších efektov náročnosti témy 
ako aj nejasnej budúcnosti a financovania takýchto služieb. 

 
Ak sa pozrieme na jednotlivé aktivity, najdôležitejšou úlohou, ktorá do budúcna stojí 

pred našim združením je zvýšenie záujmu a  zatraktívnenie účelu podporných skupín, či už 
samostatnými stretnutiami v Klube žien s rôznymi pomáhajúcimi témami odstraňovať traumu, 
uzatvorenosť, strach a obavy.  
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V oblasti terapií sme, v súlade s pravidlami pre prácu so ženami zažívajúcimi násilie, 
pracovali len s klientkami, ktoré žili už mimo násilného vzťahu a nebolo teda pre ne 
ohrozujúce prejavovať zmeny vo svojom správaní, dosiahnuté obvykle úspešnou terapiou. 
Práca so ženami, ktoré prešli násilným vzťahom predpokladá dlhodobý proces zmeny, čo 
sme si uvedomili ako jednu s ďalších možných oblastí služieb a práce s klientelou. Ako 
potrebná sa ukazuje systematická práca s posttraumou a zvládanie bežných životných 
výziev u žien ovplyvnených systematickým obmedzovaním možností prijímať rozhodnutia 
a preberať zodpovednosť za svoj život a život svojich detí. 
 

Pozitívnou časťou našej práce sú aktivity pracujúce s otázkami prevencie. Diskusie 
so ženami a mládežou len opätovne potvrdili veľmi nízku úroveň právneho vedomia, veľmi 
chabé predstavy a vedomosti o tom, čo znamenajú práva a povinnosti manželov, partnerov 
pri vedení domácnosti, výchove detí, prevzatie zodpovednosti za svoje životy a životy svojich 
detí. Cieľom prevencie v našom ponímaní sú vzťahy uzatvárané a vedené na základe 
vzájomného rešpektu a ponímania rozdielnosti ako prostriedku na dosiahnutie harmónie. 
Mať a žiť v rovnovážnom vzťahu je však cena za energiu, čas a snahu takýto vzťah vytvoriť 
od oboch partnerov. To sú témy, o ktorých je veľmi podnetné a potrebné diskutovať práve 
s tými, ktorí sú pred dôležitým rozhodnutím o uzavretí partnerského vzťahu s vierou, že je to 
na celý život. Metodika spracovaná pre stredné školy je ďalším výstupom dlhej cesty 
odstraňovania následkov porušovania ľudských práv na Slovensku a  nulovej tolerancie voči 
násiliu.  

Počas implementácie projektu sme venovali aj veľkú pozornosť publicite 
a medializácii. Okrem povinnej publicity, min. 2 články, sme mali počas aktivít publicitu 
v regionálnom denníku SME – KORZÁR, lokálnom denníku – Prešovský večerník, rozhovory 
v Rádiu Prešov.  
 

Veľkou podporou pre činnosť organizácií a inštitúcií pracujúcich so ženami 
zažívajúcimi násilie a ich deťmi by bola špecifickosť služieb rešpektujúcich špecifické potreby 
tejto klientely vzhľadom na jej bezpečnosť, ktorá by bola zakotvená aj v legislatíve. Dúfame, 
že aj naše skúsenosti prispejú k zmene legislatívy tak, aby sme aj na Slovensku poznali 
realitu Bezpečných ženských domov a aby služby pre tieto ženy boli dostupné a bezplatné, 
čo predpokladá zaradenie služieb pre ženy a deti do systému sociálnych služieb 
poskytovaných regionálnou prípadne obecnou samosprávou, tak ako je to bežné 
v civilizovanom európskom kontexte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


