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Poslanie organizácie: 

Poslaním neziskovej organizácie ÁNO PRE ŽIVOT je chrániť ľudský 
život od počatia po prirodzenú smrť, chrániť ľudský život v každej 
jeho vývinovej fáze, pomôcť zneužívanej žene a jej dieťaťu. 

Poslaním neziskovej organizácie ÁNO PRE ŽIVOT je posilňovať 
úctu voči ženám, voči materstvu, voči rodine, vplývať na zmenu 
verejnej mienky voči násiliu na ženách. Zasadzovať sa proti 
osobnej, rodinnej a profesijnej diskriminácie žien, ktorými žena 
v histórii trpela a stále ešte trpí. 

Oblasti činnosti: 

1. Poskytovanie sociálnych služieb a odborného poradenstva v zariadení sociálnych 
služieb 

2. Prevádzkovanie bezplatnej telefonickej Linky pomoci pre ženy v krízových 
situáciách 

3. Organizovanie seminárov, verejných diskusií, konferencií a prednášok zameraných 
na realizovanie účelu založenia n.o. 

4. Vydávanie Občasníka Áno pre život a propagačných materiálov, ktoré podporujú 
účel založenia n.o. 

5. Pomoc viacdetným rodinám v regióne 

Cieľová skupina: 

Tehotné dievčatá a ženy v núdzi – okolo nás žijú dievčatá a ženy, ktoré aj napriek zlyhaniu 
partnera, či zlých rodinných pomerov chcú vychovať dieťa, ktoré čakajú. 

Matky s deťmi – obete domáceho násilia - predsudky o postavení ženy v spoločnosti 
a v rodine, benevolentné postoje spoločnosti k násiliu na ženách a vôbec k násiliu ako takému 
vytvárajú v spoločnosti a v rodine pred-poklady pre jeho eska-láciu. Ženy majú problém v 
partnerských vzťahoch, z ktorých sa vytratila úcta. Stávajú sa obeťami násilia, čo vedie k 
rozvodom, opustenosti, alkoholizmu, závislosti na drogách, či až k prostitúcií. Mnohé ženy a 
dievčatá sa ocitajú v zložitých život-ných situáciách, z ktorých nevedia samé nájsť 
východisko. Ich situáciu a stres nesú aj ich deti. 
 
Prehľad činností vykonávaných v roku 2003 
 
1. DOMOV GIANNY B. MOLLA 
 
V zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci poskytujeme sociálne služby v domove 
pre osamelých rodičov (§ 27) a v útulku (§30).  

V domove pre osamelých rodičov možno poskytovať bývanie a poradenstvo osamelej 
tehotnej žene v sociálnej núdzi spôsobenej stratou rodinného prostredia a osamelému rodičovi 
s maloletým, ktorých život alebo zdravie sú ohrozené alebo je ohrozená výchova maloletého.  
V útulku možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorý je bez prístrešia a je v hmotnej 
núdzi alebo sa zrušila ústavná výchova po dosiahnutí jeho plnoletosti. V útulku možno 
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poskytovať starostlivosť aj občanovi, na ktorom je páchané násilie osobou, s ktorou žije 
v domácnosti.  

Ku 30.6. 2003 sme ukončili poskytovanie sociálnych služieb v domove v Šuji. Tento rodinný 
dom nám po dobu 5 rokov ponechali v bezplatnom prenájme manželia Ján a Katarína 
Čerňanskí z Konskej. Hneď na to sme od 1.7.2003 otvorili nové zariadenie v Martine 
s kapacitou 10 klientov. Kapacita zariadení spolu je 25 klientov. 
 
 
Štatistika za rok 2003: 
 

 

Počet klientov k 1.1.2003 Počet prijatých klientov za 
rok  2003 

Počet klientov, ktorí 
ukončili poberanie 
sociálnych služieb 

Počet klientov k 31.12.2003 

21 68 66 23 

 

Kvantitatívne ukazovatele 

 
Počet evidovaných žiadosti 84 
Počet telefonátov na Linku pomoci 582 
Priemerná dĺžka pobytu klientov /v mesiacoch/ 6,5 
Celkový počet klientov v roku 2003 89 
  - z toho žien 41 
  - z toho detí 48 
Celkový počet klientov od 1998 do 2003 170 
  - z toho žien 77 
  - z toho detí 93 
Počet novonarodených detí v roku 2003 4 
Celkový počet novonarodených detí od 1998 do 2003 19 

 

Veková kategória 

 
0 –   6 rokov 7 – 15 rokov 16 – 18 rokov 19 – 25 rokov 26– 35 rokov 36 – 45 rokov 46 – 55 rokov 
34 klientov 14 klientov 1 klient 18 klientov 12 klientov 9 klientov 1 klientov 

 
Po ukončení poskytovania sociálnych služieb klientky odišli 
 
 do podnájmu ku rodine do iných ZSS do soc. bytu do pestúnskej 

starostlivosti 
Ženy: 9 10 8 2 - 
Deti: 9 17 7 3 1 
Spolu: 18 27 15 5 1 
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1.1. PODPORNÉ PROGRAMY V DOMOVE 
V roku 2003 boli zrealizované nasledujúce druhy programov: 

Terapeutické aktivity:  
- Individuálne poradenstvo psychológa – 2x týždenne 
- Svojpomocná skupina – 1x týždenne  

 
Voľnočasové programy: 
- Spolupráca matiek pri  nácvikoch divadelného predstavenia „Radosť je cennejšia ako 

zlato“ v dobe od augusta do decembra.   
- Modlitbové spoločenstvo – ponuka modlitby spolu s rehoľnými sestrami Spoločnosti Dcér 

kresťanskej lásky 
- Kurzy šitia a ručných prác - dobrovoľníčky 

 
Jednorázové aktivity: 
- Pečenie medovníkov, oslavy narodenín, výlety do prírody, stretnutia s obyvateľmi 

Domova vďaky, spoločné slávenie Veľkej noci a Vianoc, oslavy MDD a Dňa matiek, 
športové a spoločenské akcie pre deti pripravené dobrovoľníkmi. 

 
 
1.2.  PERSONÁLNE OBSADENIE 
Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov do 31.mája 2003 tri sociálne pracovníčky 
a vedúca domova pracovali ako dobrovoľníčky. Od 1. júna 2003 sa stav zmenil nasledovne: 

• Stáli zamestnanci: 
vedúca domova – plný úväzok 
4 sociálne pracovníčky – plný úväzok 
1 technicko výrobný pracovník  - plný úväzok 
odborná lektorka – polovičný úväzok od 1.11.2003 
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• Externí zamestnanci: 
právnička 
psychologička 
špeciálny pedagóg 
ekonómka 
supervízorka  

Boli využívaní podľa potreby na niekoľko hodín týždenne na základe dohody o vykonaní práce 
alebo dobrovoľníckej práce. 
 
• Dobrovoľníci 

Členovia o. z. Lackovci z Rajca 
Študenti Gymnázia A. Škrábika v Rajci 
… mnohí ďalší všetkých vekových skupín, či už pri práci s klientami alebo pri 
výstavbe centra 

 
1.3. ODBORNÝ RAST PRACOVNÍKOV ORGANIZÁCIE 
Práca v sociálnej oblasti je pomerne náročná, preto venujeme veľkú pozornosť odbornému 
rastu pracovníkov domova, ktorí si dopĺňajú vzdelanie jednak vysokoškolským štúdiom, 
jednak účasťou na odborných seminároch a kurzoch. 

• Cyklus školení "Slovenské MVO v labyrinte EÚ" - organizátor SAIA Bratislava a ECAV 
Brusel (témy: Štruktúra EÚ; Rozšírenie EÚ; Finančné zdroje EÚ; Advokácia na úrovni 
EÚ) – zúčastnila sa 1 pracovníčka 

• Regionálne interdisciplinárne školenie o domácom násilí pod záštitou University of 
Lousville a Aba-Celli v Modre – Harmónii (zúčastnila sa 1 pracovníčka) 

• Školenie zamestnancov "Spolupráca s políciou" s podpl. JUDr. S. Stolárikovou – 
organizátor: o.z. Gradus Žilina (absolvovali všetky sociálne pracovníčky) 

• Sympózium "Strach" – organizátor Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava 
(zúčastnili sa 2 pracovníčky ) 

• Vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna pedagogika ukončila 1 pracovníčka 

• 1 pracovníčka sa stala od 1.9.2003 poslucháčkou vysokej školy, odbor sociálna práca 
 
2. LINKA POMOCI 
V roku 2003 sme začali prevádzkovať telefonickú Linku pomoci, ktorá predstavuje 24 – 
hodinovú službu a umožňuje získať základné informácie o formách pomoci ženám 
nachádzajúcim sa v krízovej situácii. V tomto roku vyhľadalo túto bezplatnú formu 
anonymnej pomoci a poradenstva 582 klientov.  
Túto formu poradenstva využívajú aj naše bývalé klientky, ktoré sa na nás obracajú s prosbou 
o poradenstvo. Toto pokračovanie v komunikácii s bývalými klientkami je dobré nielen pre 
nich, ale i pre nás pracovníkov. Sú to pre nás  informácie o tom ako sa klientky zaradili 
naspäť do spoločnosti. Vieme o jej starostiach i radostiach. Naše bývalé klientky takto 
nezostávajú samé na všetky problémy, s ktorými sa  stretávajú už v inej životnej roli a situácii 
ako predtým. Je to pre nás zároveň spätná väzba, je to preukázanie dôvery klientiek voči našej 
organizácii.  
 
3. DETAŠOVANÉ PRACOVISKO FZaSP TU  
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Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (FZaSP) Trnavskej univerzity poznajúc sociálne 
zvláštnosti prostredia zariadenia sociálnych služieb pre osamelé matky s deťmi – obete 
domáceho násilia v Domove Gianny B. Molla zriadila v ňom od 1.6.2003 svoju výučbovú a 
výskumnú základňu. Účelom základne je poskytovať poslucháčom FZaSP možnosť 
vykonávať sociálnu prax priamo v domove pri klientoch, v prostredí ich denného režimu. Ide 
tu o uplatnenie ich vedomostí v praxi a získanie nových znalostí z tohto charakteristického 
sociálneho prostredia. Ďalším účelom práce na tejto základni pre FzaSP TU je sociálna práca 
s klientami útulku pre získanie empatie študentov  pre marginalizované skupiny obyvateľstva. 

4. PROPAGÁCIA A OSVETOVÁ ČINNOSŤ 

• Seminár „Vyber si život“ 
 
V spolupráci s o. z. Fórum života zorganizovali  sme 8. marca 2003 už V. ročník seminára 
„Vyber si život“. Cieľom seminára bolo vytvoriť priestor na diskusiu o zodpovednosti 
výchovy k ľudskej sexualite, zodpovedného rodičovstva a o dôsledkoch porušovania 
morálnych zákonov.  

Prednášajúci:  

MUDr. Ivan Wallenfels - „Ľudská sexualita“ 

MUDr. Andrej Hrádocký  -  „Príprava k zodpovednému rodičovstvu“ 

MUDr. Martin Hrádocký - „Dôsledky porušovania morálnych zákonov“ 

 
• Verejná zbierka 
V roku 2003 sme sa opäť zapojili do celoslovenskej zbierky pre pomoc týraným deťom, ktorá 
sa konala dňa 19. novembra z príležitosti Svetového dňa prevencie týrania detí. Hlavným 
organizátorom zbierky bola nezisková organizácia Centrum Slniečko n.o. Nitra. Zbierka sa 
uskutočnila v mestách Rajec, Rajecké Teplice a Žilina s pomocou študentov z Gymnázia A. 
Škrábika z Rajca a študentov Gymnázia sv. Františka zo Žiliny. Celkový výťažok zbierky bol  
39 508,60 Sk.  

• Prednášková činnosť 
Prednášky o ochrane života, o úcte k životu, o domácom násilí boli v uvedenom roku 
venované  študentom SOŠ sv. Márie Goretti a Strednej zdravotníckej školy sv. Františka z 
Assissi v Cadci.  

• Exkurzie a odborné praxe 
Návštevy pracovníkov z rôznych zariadení sociálnych služieb a z rôznych inštitúcií z celého 
Slovenska i zo zahraničia (z Nemecka, z Poľska, zo Švajčiarska, z Českej republiky)  

Exkurzie študentov stredných škôl  

Dlhodobé i krátkodobé odborné praxe študentov stredných a vysokých škôl 

• Vystúpenia v médiách 
29.01.2003 – Slovenský rozhlas 
26.3.2003 – Rádio Lumen 
7.4.2003 – časopis Slovenka 
6.5.2003 – Slovenský rozhlas 
2.6.2003 – Slovenský rozhlas 

6.6.2003 – Slovenský rozhlas, SME, 
Rádio Twist, Rádio Lumen 

9.6.2003 – Slovenský rozhlas 
17.9.2003 - Rajčan 
10.10.2003 - Rajčan 
07.10.2003 - Žilinský večerník 
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     11.2003 – Rádio Zet 
24.11.2003 – Žilinské noviny 
25.11.2003 – Žilinský večerník 
29.12.2003 – časopis Slovenka 

16.12.2003 – Žilinské noviny 
 
 

 
• Verejné diskusie a konferencie 
2.4.2003 – aktívna účasť na verejnej diskusii (organizátor o. z. Možnosť voľby Bratislava) 
23.4.2003 – aktívna účasť na verejnej diskusii (organizátor Občiansky klub pri katedre etiky  

a katechetiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre) 

25.4.2003 – aktívna účasť na konferencii „Úloha matky a otca v rodine“ – (organizátor: 
Slovenská spoločnosť pre zodpovedné rodičovstvo Bratislava) 

12.-13.5.2003 – účasť na konferencii INTERREG IIIC Partner Search forum Viedeň 

29.9.2003 – aktívna účasť na konferencii "Ochrana života" - organizátor Trnavská univerzita, 
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 
 
 

5. POMOC RODINÁM 
Počas roku 2003 sme naďalej pokračovali v pomoci viacdetným rodinám alebo rodinám 
v núdzi v Rajeckom regióne formou poradenstva i materiálnej pomoci – pomoc pri narodení 
dieťaťa, pomoc pri nástupe do školy, šatstvo, obuv, pozvania na výlety a p.) 

 
V skratke o realizovaných projektoch v roku 2003 

 
1. Vianoce patria deťom 

Koncom roku 2003 sme sa už po druhýkrát uchádzali o podporu v programe Darujte 
Vianoce  organizovaným spoločnosťou ORANGE Slovensko. Náš projekt pod názvom 
„Vianoce patria deťom“ bol podporený a my sme opäť mohli pomôcť stráviť vianočné dni 
ľuďom, ktorí sú v núdzi.  

Už z názvu nášho projektu vyplýva, komu bol určený. Cez Vianoce v roku 2003 sme 
chceli urobiť radosť deťom,  no nielen tým z Domova Gianny B. Molla, ale i deťom  z Rajca 
a z Rajeckých Teplíc. Počas 5 rokov pôsobenia v regióne poznáme rodiny, ktoré potrebujú 
pomoc. Niekedy sa nejedná ani  tak  o pomoc finančnú, je vzácnejšie  všimnúť si človeka, 
prehodiť slovo, vypočuť. A tak sme v spolupráci s predstaviteľmi obidvoch miest, ktorí 
doporučili a vybrali rodiny s deťmi, pozvali tieto deti na filmové predstavenie rozprávky 
"Hľadá sa Nemo". Návšteva kina sa uskutočnila cez vianočné sviatky 29.12.2003 v Žiline. Z 
obidvoch miest sa ho zúčastnilo 28 detí, 14 z Rajca a14 z Rajeckých Teplíc. Mimo nich to 
boli ešte deti z nášho domova spolu so svojimi matkami  a deti zamestnancov našej 
organizácie. Spolu s našimi mladými dobrovoľníkmi sme tvorili ozaj veľkú a hlavne veselú 
spoločnosť. Bola to skutočne vydarená akcia, plná napätia, ktoré sme prežívali s malým 
Nemom a plná radosti s jeho vydarených kúskov.  

Touto akciou sme chceli dať najavo rodinám v našom regióne, ktoré to nemajú vo svojom 
živote jednoduché, že ich vnímame, že im chceme pomôcť, že na nich myslíme. Za strávenie 
pekných vianočných sviatkov v Domove Gianny B. Molla chceme touto cestou poďakovať 
všetkým darcom, ktorí nám rôznym spôsobom pomohli. 
Taktiež patrí naša veľká vďaka spoločnosti ORANGE Slovensko, ktorá už po druhýkrát 
pomohla stráviť pekné Vianoce ľuďom v núdzi v našom domove. 
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2. Radosť je cennejšia ako zlato 
V našich aktivitách nás v roku 2003 podporila aj Nadácia pre deti Slovenska v rámci 

programu Hodina deťom. V projekte s názvom „Radosť je cennejšia ako zlato“ sme 
spolupracovali s novozaloženým občianskym združením LACKOVCI z Rajca. Medzi členov  o.z. 
Lackovci patria i  študenti herectva, hudby, spevu a pedagogiky. Výsledkom projektu,  ktorý začal 
v auguste 2003 a mal končiť v marci 2004,  bolo divadelné predstavenie naštudované s deťmi 
z Domova Gianny B. Molla  a s deťmi a s mladými ľuďmi z mesta Rajec a z okolitých obcí. Do 
projektu boli zapojené i matky detí z domova pri príprave  kulís, kostýmov a p. Mamy sa starali 
o všetkých aj tým, že na nácviky vždy niečo dobré upiekli.  

Aktivity súvisiace s naštudovaním divadelného predstavenia mali za úlohu rozvíjať 
schopnosť a zručnosť detí a mladých ľudí, prispieť k rekonštrukcii vzťahov matiek a detí 
z domova, budovať stabilné vzťahy detí a dospelých. Prostredníctvom  vnútorného posolstva 
rozprávky sa mali deti a mladí ľudia zamerať na podstatu vlastného „ja“, na ich uvedomenie 
si vlastnej originality, na hodnoty a ich darovanie sa iným ľuďom.  

V rámci projektu sme všetci spoločne navštívili „ozajstné“ divadlo v Žiline. Videli sme 
premiéru rozprávky „Brána slnka“. Táto aktivita mala za úlohu umožniť deťom nahliadnuť do 
profesionálneho života v divadle a mala slúžiť ako motivácia na vlastnú dramatickú a 
výtvarnú činnosť.  

Projekt  „Radosť je cennejšia ako zlato“ mal za cieľ pomôcť deťom  a mladým ľuďom 
žijúcim dočasne v zariadení sociálnych služieb integrovať sa do reálneho  života, nadviazať 
kontakt s rovesníkmi z okolia domova a prispieť tiež k budovaniu stabilných vzťahov detí a 
dospelých.  
 
3. Výstavba spoločensko – terapeutického centra 

V roku 2003 sme pokračovali pri budovaní  centra, v ktorom bude možnosť poskytovať 
komplexnú pomoc ženám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii. Po dostavbe pracovnej 
dielne bude vytvorená možnosť zapojiť klientky do výrobného programu priamo v centre 
zariadenia. Pre klientky je poskytnutie práce pracovnou terapiou.  

Priestory centra po dobudovaní poskytnú  možnosť pre vytvorenie materského centra, 
„hodinovej“ škôlky, pre rôzne školenia a výcviky tak pre klientov ako i pre zamestnancov a p. 
Taktiež   poslúžia pre naše klientky a ich deti pri rozličných spoločenských udalostiach ako sú 
Vianoce, karnevaly, narodeniny a p. V Domove Gianny B. Molla nie sú v súčasnosti na takéto 
podujatia priestory.   

Práce na výstavbe sa začali realizovať po schválení nášho projektu, ktorý podporilo 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci poskytovania finančných 
prostriedkov z výťažku lotérií. Tento projekt finančne podporila i nadácia RENOVABIS 
z Nemecka. 
 

Poďakovanie patrí všetkým známym i neznámym priaznivcom, 
dobrovoľníkom a sponzorom v roku 2003. 

 
Z množstva našich dobrodincov, aspoň niektorých uvádzame: 
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Zahraniční sponzori: 
JA ZUM LEBEN, Švajčiarsko, Prof. Tacke Nemecko, RENOVABIS Nemecko 
 
Samosprávy: 
Mestský úrad Rajecké Teplice 
 
Nadácie: 
Nadácia Ekopolis 
 
Štatná správa 
Krajský úrad Žilina, VÚC Žilina 
 
Neštátne subjekty: 
Farský úrad Žilina, Konferencia biskupov Slovenska, IKV Žakovce, Spolok G.B. Molla, Zbor 
Sv. Kataríny Konská, Kongregácia rehoľných sestier sv. Vincenta, Rodinné spoločenstvá 
Konská, Mesto Rajecké Teplice, Úsmev ako dar, Spoločnosť dcér kresťanskej lásky, 
Mediatrix o.z. 
 
Podnikatelia – právnické i fyzické osoby: 
Orange a.s., DATATHERM Žilina, s.r.o, ELTECO  a.s., Žilina, LIMO ŠPES s.r.o., Stará 
Ľubovňa, RMD AUDIT s.r.o. Žilina, Ryba a.s., Žilina, DISPOLAB Žilina s.r.o., PC 
BUSINESS s.r.o. Bratislava, WHIRLPOOL SLOVAKIA s.r.o., SPEKTRUM Grafik Banská 
Bystrica, KAPA Consulting Žilina, TERRASTAVING Žilina, TENZOTERMA Bratislava, 
SPP Žilina, HMZ s.r.o. Žilina, JUDr. Majerčiaková, Kauffland – p.Moravec, Cukráreň EVA, 
Bagetéria Žilina, TESCO a.s., Žilina,  VITAL spol.s r.o. Žilina, Tibbett Britten Slovakia s.r.o., 
DOLKAM a.s. Šuja, Martin Knoško Rajecké Teplice   
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