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Poslanie organizácie:

Chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, chrániť ľudský život v každej 
jeho vývinovej fáze, pomôcť zneužívanej žene a jej dieťaťu.
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 ľudí 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 sociálne a hmotne núdznym rodinám v regióne

6. Prevádzkovanie Centra  poradenstva  – poskytovanie  bezplatného poradenstva právnika, 
psychológa a sociálneho pracovníka

7. Poskytovanie odbornej praxe študentom VŠ a SŠ 

Cieľové skupiny:
Tehotné dievčatá a ženy v núdzi – okolo 
nás žijú  dievčatá  a ženy,  ktoré  aj  napriek 
zlyhaniu  partnera,  či  zlým  rodinným 
pomerom  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  eskaláciu.  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 životných situáciách, z 
ktorých  nevedia  samé  nájsť  východisko. 
Ich situáciu a stres nesú aj ich deti.

Prehľad činností vykonávaných v roku 2006

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. 
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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 
poskytovať  starostlivosť  aj  občanovi,  na  ktorom je  páchané  násilie  osobou,  s ktorou  žije 
v domácnosti. 

Kapacita spolu je 25 klientov.

 
Činnosť zariadenia sociálnych služieb 
1.1       Formy pomoci

• Pobytový program
• Krízová pomoc
• Sociálna sistencia
• Ambulantná pomoc
• Následná pomoc
• Krízová telefonická linka
• Sociálna práca v teréne
• Programy pre deti

1.2       Metódy práce

• Špeciálne odborné poradenstvo 
(sociálne, právne, 
psychologické,pedagogické)

• Krízová intervencia
• Ergoterapia
• Pedagogické metódy

1.3       Programy 
• Terapeutické programy: týždenné komunity, svojpomocná skupina, večerná komunita, 

individuálne  konzultácie, pracovná terapia

• Podporné programy: cvičenie, detský klub, kultúrne a športové aktivity

1.4      Personálne zabezpečenie
• riaditeľka - 1
• vedúca domova – 1
• sociálne pracovníčky – 4
• lektorka pracovnej terapie – 1 (skrátený úväzok)
• pedagogické pracovníčky - vychovávateľky – 2 (skrátené úväzky)
• psychologička (skrátený úväzok)
• právnička (externe)

Z interných zamestnankýň sú tri so zdravotným postihnutím.  Najväčšou devízou neziskovej 
organizácie sú pracovníci a dobrovoľníci, ktorí sú stotožnení s víziou organizácie.  

Našimi dobrovoľníkmi sú väčšinou študenti Gymnázia A.Škrábika a členovia o.z. Lackovci.

Počet dobrovoľníkov spolu v r. 2006 27
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1.5     Výsledky práce  

Počet klientov 
k 1.1.2006

Počet prijatých 
klientov 

Počet klientov, ktorí 
ukončili poberanie 
sociálnych služieb

Počet klientov 
k 31.12.2006

26 27 33 20

Počet evidovaných žiadosti 77
Priemerná dĺžka pobytu klientov /v mesiacoch/ 10
Celkový počet nových klientov v roku 2006 27
  - z toho žien 13
  - z toho detí 14
Celkový počet klientov od 1998 do 2006 282
  - z toho žien 122
  - z toho detí 160
Počet novonarodených detí v roku 2006 3
Celkový počet novonarodených detí od 1998 do 2006 28

Veková kategória nových klientov

0 –   6 
rokov

7 – 15 rokov 16 – 18 
rokov

19 – 25 
rokov

26– 35 
rokov

36 – 45 
rokov

46 – 55 
rokov

8 klientov 5 klientov 1 klient 7 klientov 3 klienti 2 klienti 1 klientka

Po ukončení poskytovania sociálnych služieb klienti odišli:

do podnájmu ku rodine do iných ZSS do soc. bytu
do 

pestúnskej 
starostlivosti

Ženy: 3 8 4 - -
Deti: 2 5 10 - 1
Spolu: 5 13 14 - 1

2. LINKA POMOCI - 0800 12 00 24
Linka pomoci predstavuje 24 – hodinovú službu a umožňuje získať základné informácie o 
formách  pomoci  ženám  nachádzajúcim  sa  v krízovej  situácii.  V roku   2006  vyhľadalo 
bezplatnú formu anonymnej pomoci a poradenstva 899 ľudí z celého územia Slovenska. 
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 ich 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 klientok voči našej 
organizácii. 

Počet telefonátov na Linku pomoci v r. 2006 899
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3. CENTRUM PORADENSTVA

Centrum  poradenstva  poskytuje  občanom  Rajeckého  regiónu  bezplatné  služby  právnika, 
psychológa  a  sociálneho pracovníka  od  1.  septembra  2005. Prezentácia  poradenstva  bola 
vykonaná  cez  regionálnu  tlač,  obecnými  rozhlasmi,  vyvesením  plagátov  na  verejných 
priestranstvách. Projekt Centra poradenstva  je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci 
Európskeho sociálneho fondu, IS EQUAL.

Počet klientov, ktorí využili služby CP v r. 2006 156

4. DETAŠOVANÉ PRACOVISKO FZaSP Trnavskej univerzity 
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.

Z FZaSP TU si vykonali odbornú prax 7 študenti. Traja boli študenti z iných VŠ (Katolícka 
univerzita Ružomberok – 2, Univerzita Konstantina Filozofa – 1) .

Zo stredných škôl to boli 2 študentky z Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti 
z Čadce.

Počet študentov v r. 2006 12

5. PROPAGÁCIA A OSVETOVÁ ČINNOSŤ
5.1      VIII. ročník medzinárodnej konferencie  „Vyber si život“ 

Konferencia  sa  konala  v Rajeckých Tepliciach  v  dňoch 24.-  25.  marca  2006.  So  svojimi 
príspevkami vystúpili gynekológ a vysokoškolský pedagóg Ľuboš Javorka, demograf Karol 
Pastor, riaditeľ Inštitútu pre rodinu Stanislav Vojtko,  Lucia Pečovská z Fóra života, právnik 
Anton Chromík,  bývalý  veľvyslanec  SR v Taliansku  Jozef  Mikloško a  biotik,  dlhoročný 
predseda  Etickej  komisie  pri  Ministerstve  zdravotníctva  SR a v súčasnosti  aj  člen  Etickej 
komisie pri Európskej komisii Jozef Glasa.  S prednáškami vystúpili aj zahraniční hostia - Dr. 
Phil  Boyl  z Írska,  z kliniky  pre  Naprotechnológiu  v Galway   a  Petar  Kresimir  Hodzič 
z Chorvátska.  

5.2.     Celoslovenská vianočná zbierka „Pomôžte spolu s nami“
V roku 2006 sme sa už po tretíkrát  zapojili  do vianočnej zbierky, ktorej organizátorom je 
TESCO STORES SR a  partnerom Slovenská  humanitná  rada.  Do zbierky sa  zapojilo  42 
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organizácií v 46 Tesco obchodoch a celkový výnos na Slovensku činil vyše 3 mil. Sk. Naša 
nezisková organizácia sa zapojila do zbierky v HM TESCO v Považskej Bystrici. Počas troch 
víkendov  sme  spolu  s doborovoľníkmi  vyzbierali   97 104  Sk,  ktoré  sú  určené  podľa 
schváleného projektu na opravu a údržbu Domova Gianny B. Molla. Stavebnými úpravami 
chceme skvalitniť bývanie a zaistiť bezpečnosť klientov. 

5.3.     Benefičné koncerty
Pri príležitosti Dňa matiek sme 12. mája v Dome odborov v Žiline organizovali benefičný 
koncert, ktorého hlavným hosťom bola speváčka Iveta Bartošová, ČR. Ďalšími hosťami, ktorí 
vystúpili pred cca 350 divákmi, boli hudobná skupina Amphibios zo Žiliny a tanečná skupina 
The Others z Českej republiky. 

5.4  Prednášková činnosť žiakov ZŠ a pre študentov SŠ
5.5       Vystúpenia v tlačových a elektronických médiách
5.6       Účasť na verejných diskusiách a konferenciách na Slovensku i v zahraničí
5.7.      Vydanie nástenného kalendára na rok 2007 a ďalších propagačných materiálov  

6. POMOC RODINÁM
Počas roku 2006 sme naďalej  pokračovali  v pomoci  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.)

Medzi konkrétne aktivity patrí aj finančná podpora pre 17 deti z viacdetných rodín. Jedná sa 
o jazykové kurzy, hudobné a výtvarné odbory ZUŠ ap. V tejto aktivite bola naša nezisková 
organizácia  sprostredkovateľom,  pretože  túto  finančnú  podporu  poskytlo  slovensko  - 
francúzske  občianske  združenie  Deti  Dunaja  so  sídlom  v Bratislave,  s ktorým  máme  už 
dlhoročnú spoluprácu.

7.  REALIZOVANÉ PROJEKTY
• Európsky  sociálny  fond,  IS 

EQUAL
Projekt: Nové stratégie v poskytovaní sociálnych služieb pre zvýšenie sociálnej inklúzie v 
Rajeckom regióne (realizácia: roky 2005 - 2007)

Hlavným  cieľom  je  projektu  je  vytvorenie  podmienok  pre  hľadanie   a  overovanie 
inovatívnych postupov v oblasti sociálnej súdržnosti, posilňovanie  kapacít organizácií, ktoré 
sa podieľajú na vytváraní sociálnych služieb pre komunitu a pre rôzne typy znevýhodnených 
obyvateľov  pomocou  vytvárania  vzťahov  spolupráce  a partnerstva  rôznych  sociálno-
ekonomických aktérov v regióne. V rámci projektu bolo vytvorené regionálne i nadnárodné 
partnerstvo.  Zahraničnými  partnermi  sú:  Formaconsult  scarl  Catanzaro,  Taliansko,  Dom 
Wspólpracy Polsko-Niemieckiej Gliwice, Polsko. Rozvojové partnerstvo tvoria Kultúra o.z., 
Rajecké Teplice, Domov vďaky Rajec, Mesto Rajecké Teplice a Úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny, Žilina. Nezisková organizácia Áno pre život n.o. je v projekte lead partnerom.

Do konca roku 2006 boli zrealizované tieto aktivity:
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Kurz  „Základy sociálnej  práce“ -  konal  sa  v období  od  26.4.  do  5.7.2006.  Účastníčky 
v počte  12  absolvovali  160 hod.  výcviku  a  získali  certifikát   akreditovaný MŠ SR.  Z 12 
účastníčok bolo 9 zamestnaných a 3 nezamestnané. 

Kurz  „Príprava  sociálneho  poradcu“  -  konal  sa  v období  od  30.8.  do  28.10.2006. 
Účastníčky  (absolventky  kurzu  Základy  SP)  absolvovali  160  hod.  výcviku.  Kurz  bol 
akreditovaný MŠ SR. 

Kurz opatrovateľstva -  konal sa v období od 20.9.2005 do 4.1.2006.  Absolvovalo ho 10 
účastníčok, všetky boli v čase výcviku 
nezamestnané.  Účastníčky  kurzu 
získali certifikát akreditovaný MŠ SR. 

Kurz  komunikačných  zručností  – 
konal  sa v období od 23.11.2005 do 
21.4.2006.  Účastníci  v počte  12, 
absolvovali  128  hod.  výcviku.  Z 12 
účastníkov  bolo  8  zamestnaných  a 4 
nezamestnaní. 

Kurz „Abeceda podnikania“ - 
konal sa v období od 31.1. do 8.2. 
2006.  Absolvovalo ho 10 účastníčok, 
z toho 8 nezamestnaných 
(na obrázku).

Centrum poradenstva - CP
Centrum  poradenstva  poskytuje  bezplatné  služby  právnika,  psychológa  a  sociálneho 
pracovníka. V CP bolo  od  začiatku  jeho  prevádzkovania  (1.9.2005)  do  konca  roku 2006 
poskytnuté odborné poradenstvo 216 osobám. 

Prieskum sociálnych potrieb a vypracovanie stratégie rozvoja sociálnych služieb
Prieskum bol vykonaný v období od 1.3. do 31.8.2006. Zúčastnilo sa ho 230 respondentov 
z Rajeckých Teplíc.  Jeho  výsledky  budú použité  v záverečnom dokumente  z projektu.  Na 
základe  záverov  vykonaného  prieskumu  boli  podané  návrhy  a podnety  k   Plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Rajeckých Teplíc. 

Publicita, nadnárodná spolupráca a šírenie dobrej praxe 
V rámci TCA sa do konca roku 

2006  uskutočnili  3  pracovné  stretnutie 
všetkých  nadnárodných  partnerov  –  vo 
februári  v Taliansku,  v júni  v SR 
a v novembri  v Poľsku.  Zároveň  sa 
v októbri  zúčastnili  traja  zástupcovia 
partnerstva  zo  SR  študijného  pobytu 
v Taliansku  (na  obrázku). Na  základe 
dohody  TCA boli  spracované   viaceré 
dokumenty. 

V rámci  šírenie  dobrej  praxe  sa 
uskutočnilo  13.  novembra  pracovné 
stretnutie MVO v Rajeckom regióne. 

8



  

• Fond sociálneho rozvoja
Projekt: Komunitné centrum sociálnych služieb v Rajeckom regióne 
Projekt bol zameraný na investičné aktivity potrebné na dobudovanie priestorov komunitného 
centra, ktoré bolo 1. decembra slávnostne otvorené. Nové komunitné centrum slúži už nielen 
komunite v Domove Gianny B. Molla, ale aj širokej verejnosti. Našim cieľom je ponúknuť 
odborné i ľudské kapacity ľuďom v núdzi, hlavne ženám – matkám na dlhodobej materskej 
dovolenke, znevýhodneným na trhu práce a sociálne a hmotne núdznym rodinám. Priestor 
nového  centra  otvorí  možnosť  pre  činnosť  dobrovoľníkov  s deťmi  z nášho  domova,  pre 
činnosť materského centra, pre vzdelávacie aktivity, pre svojpomocné skupiny, poradenstvo 
i pre  „hodinovú“  škôlku,  ktorou  chceme pomôcť  ženám na  MD.  Na  vnútorné  vybavenie 
centra poskytla grant Nadácia SOCIA.

Slavnostného  otvorenia  sa 
zúčastnila  europoslankyňa 
Anna  Záborská  so  svojim 
manželom. Pozvanie prijal aj 
primátor  mesta  Rajecké 
Teplice  Peter  Dobeš. 
V poobedňajších  hodinách 
navštívili centrum ďalší 
hostia, medzi nimi aj vedúca 
odboru  sociálnych  vecí 
Žilinského  samosprávneho 
kraja  Marta  Pauková, 
prezidentka  Top  centra 
podnikateliek  SR  Elvíra 
Chadimová  a kolegovia 
pracujúci v sociálnej oblasti. 
Týmto  hosťom  sa  v kultúrnom  programe  predstavili  deti  z domova  spolu  so  svojimi 
kamarátmi  z verejnosti.  Predsedníčka  správnej  rady  Marcela  Dobešová   v príhovore 
spomenula históriu organizácie od roku vzniku 1998 a jej výsledky. 

Všetci  sa  tešíme otvoreniu nových priestorov,  ktoré  majú slúžiť  pre  ľudí,  ktorí  potrebujú 

pomoc. Zároveň sa chceme poďakovať všetkým dobrodincom, ktorí nám pomohli toto dielo 

dokončiť.  Novými  sociálnymi  službami  chceme  prispieť  k  celkovému  zlepšeniu 

spoločenského života v komunite.

• Chránené pracovisko
S účinnosťou od 29.9.2006 priznal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline postavenie 

chráneného pracoviska so sídlom prevádzky v Domove Gianny B. Molla pre 2 občanov so 

zdravotným postihnutím. 
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8.  SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2006

Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) k 31.12.2006 v porovnaní s rokom 2005 
bol nasledovný:

Strana aktív (v tis. Sk) 2005 2006

A. MAJETOK SPOLU 5 216 5 907

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK - -

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK 5 216 5 907

FINAČNÉ INVESTÍCIE - -

B. OBEŽNÝ MAJETOK 742 1 161

ZÁSOBY 5 5

DLHODOBÉ POHĽADÁVKY - -

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY 77 104

FINANČNÝ MAJETOK 151 45

PRECHODNE UCTY AKTIV 509 1 007

AKTIVA celkom 5 958 7 068
Strana pasív (v tis. Sk) 2005 2006

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA STÁLYCH A OBEŽNÝCH AKTÍV 4 958 5 461

FONDY ORGANIZÁCIE 3 010 3 313

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 1 948 2 148

B. CUDZIE ZDROJE 1 000 1 607

REZERVY ZÁKONNÉ - -

DLHODOBÉ ZÁVAZKY 66 6

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 292 951

BANKOVÉ  VÝPOMOCI A POŽIČKY 255 77

 PRECHODNÉ ÚČTY PASIVNÉ 387 573

PASÍVA celkom  5 958 7 068
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Výsledok hospodárenia bol nasledovný:

Náklady 2005 2006

Materiálové náklady 657 874

Nakupované služby 727 1 069

Osobné náklady 1 458 1 748

Ostatné náklady na činnosť 68 170

Odpisy a predané zásoby 377 358

Poskytnuté príspevky 337 152

Náklady celkom 3 624 4371

Výnosy 2005 2006

Z vlastnej činnosti 285 347

Dary PO, granty 650 784

Dary FO 426 200

Dotácie na prevádzku z verejných zdrojov 2 025 2 465

Iné ostatné výnosy 50 303

Príspevky z  podielu zaplatenej dane     245 501

Výnosy celkom 3 682 4600

Daň z príjmu - -

Výsledok hospodárenia 58 229

11


