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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 2007 

 
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) 
• pedagogická pracovníčka  – 1 (skrátený úväzok) 
• psychologička (externe) 
• právnička (externe) 

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

Počet stálych dobrovoľníkov 19 
Počet príležitostných dobrovoľníkov 23 
Počet jednorázových dobrovoľníkov 30 
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1.5     Kvantitatívne ukazovatele   
 

Počet klientov 
k 1.1.2007 

Počet prijatých 
klientov  

Počet klientov, ktorí 
ukončili poberanie 
sociálnych služieb 

Počet klientov 
k 31.12.2007 

20 
 

45 45 20 

 
Počet evidovaných žiadosti 86 
Priemerná dĺžka pobytu klientov /v mesiacoch/ 4,5 
Počet klientov prijatých do domova pre osamelých rodičov 23 
Počet klientov prijatých do útulku (domáce násilie) 22 
Celkový počet klientov od 1998 do 2007 327 
  - z toho žien 141 
  - z toho detí 186 
Počet novonarodených detí v roku 2007 4 
Celkový počet novonarodených detí od 1998 do 2007 32 
Počet hovorov na Linku pomoci (poradenstvo) 435 
 

Veková kategória prijatých klientov 

0 –   6 
rokov 

7 – 15 rokov 16 – 18 
rokov 

19 – 25 
rokov 

26– 35 
rokov 

36 – 45 
rokov 

46 – 55 
rokov 

17 klientov 8 klientov 2 klienti 4 klienti 7 klientov 7 klientov 0 
 

 
Po ukončení poskytovania sociálnych služieb klienti odišli: 

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

pestúnskej 
starostlivosti 

Ženy: 8 6 5 - - 
Deti: 11 3 12 - - 

Spolu: 19 9 17 - 
- 
 

 

Kraj, z ktorého pochádzali klienti (ich celkový 
počet v roku 2007 bol 65) 

 
Žilinský  27 
Prešovský 8 
Košický 10 
Nitriansky 2 
Banskobystrický 12 
Bratislavský 2 
Trnavský 0 
Trenčiansky 4 
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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 2007 vyhľadalo 
bezplatnú formu anonymnej pomoci a poradenstva 435 ľudí z celého územia Slovenska.  
Túto formu poradenstva využívajú aj naše bývalé klientky, ktoré sa na nás obracajú s prosbou 
o poradenstvo. 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.  
 
Počet telefonátov na Linku pomoci v r. 2006 435 
 
 
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  bol spolufinancovaný Európskou úniou v rámci 
Európskeho sociálneho fondu, IS EQUAL. 

Počet klientov, ktorí využili služby CP v r. 2007 132 

 
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. 

Počet študentov v r. 2007 19 

 
5. PROPAGÁCIA A OSVETOVÁ ČINNOSŤ 

• IX. ročník medzinárodnej konferencie  „Vyber si život“  
Konferencia sa konala v dňoch 23.- 24. marca 2007. Na konferencii vystúpili rečníci zo 
Slovenska - právnik Radoslav Procházka, demograf Karol Pastor, politik Vladimír Palko, 
teológ Ľubomír Stanček, bioetik Ján Ďačok a zo zahraničia - Georgette Forney a Joseph 
Meaney z USA, Ewa a Lech Kowalewski z Poľska, Vojtech Cigánek z ČR a Imre Teglasy 
z Maďarska. 
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• Zbierka „Podeľme sa!“ – predstaviteľky Katolíckeho hnutia žien Slovenska 
zrealizovali duchovný a sociálny projekt s názvom Podeľme sa! Išlo o celoslovenskú zbierku 
v pôstnom období vo farnostiach, spoločenstvách, organizáciách, spolkoch i rodinách na 
celom Slovensku. Cieľom bolo povzbudiť ľudí na Slovensku k solidarite a vzájomnej pomoci 
a to dosiahnuť novým spôsobom:  „Nedávam almužnu, ale podelím sa s tým, čo si 
odopriem“. Finančný výťažok zo zbierky bol celkom 357 410,50 Sk (z toho 50 000 Sk 
prispela Nadácia SPP).  

Finančné prostriedky boli venované na opravu a údržbu Domova Gianny B. Molla, tiež na 
jeho činnosť a prevádzku telefonickej Linky pomoci.  

• II. púť k sv. Gianne - pri 
príležitosti 45. výročia úmrtia sv. 
Gianny B. Molla, patrónky nášho 
domova pre osamelé matky 
s deťmi v núdzi, sme v dňoch 28. 
- 29. apríla 2007 v spolupráci 
s farským úradom v Rajeckých 
Tepliciach zorganizovali  púť 
k sv. Gianne v Kostole Božského 
Srdca Ježišovho v Rajeckých 
Tepliciach. Na slávnosti vystúpila 
so svojim koncertom hudobná 
skupina rodiny Jendruchovcov (na 
obrázku). 

 

• Pomoc rodinám v núdzi  
Počas roku 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 tiež finančná podpora 
pre 17 deti zo 7 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. Spolupráca s týmto 
združením Deti Dunaja so sídlom 
v Bratislave prináša okrem pomoci 
rodinám aj rôzne aktivity. 

Deťom z nášho domova i deťom 
z mesta a z okolia prišli zahrať študenti 
VŠMU z odboru bábkoherectva 

bábkové predstavenie "Modrý Peter" (na obr.). Predstavenie nacvičili v rámci projektu, ktoré 
bolo určené deťom v domovoch, ústavoch, a nemocniciach.  

Detských divákov čakali po predstavení tvorivé dielne, ktoré viedli študenti z VŠMU. 
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• Dni zdravia v Domove Gianny B. Molla 

V dňoch od 8. do 10. októbra sa konala v našom Komunitnom centre aktivita  s názvom „Dni 
zdravia“, ktorá bola  zameraná 
na vzdelávanie klientov 
v oblasti prevencie a ochrany 
zdravia.  V oblasti vzdelávania 
v uvedenej problematike  sme 
oslovili Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva -  
Poradňu zdravia  so sídlom 
v Žiline.  

Témy prednášok: Správna 
výživa detí, Zdravá 
životospráva, infekčné 
ochorenia a  Ochorenia 
prenášané zvieratami.  

Zaujímavou bola prednáška na tému „Ako prestať fajčiť“. Prednášajúcimi boli odborníci 
a lekári z viacerých medicínskych oblastí: MUDr. Pálenicová, MUDr. Gašparová, MUDr. 
Marejková a p. Tomášová.  Pre deti boli  pripravené tvorivé dielne,  kde si zhotovovali rôzne 
výrobky na spomínanú tému zdravia  a počas ktorých boli obdarované balíčkami s ovocím. 
Klientky domova si pre spestrenie programu pripravili ovocné a zeleninové šaláty.  

• Infokampaň „Domáce násilie ubližuje všetkým“ 

Dňa 19. novembra sme v Rajeckých Tepliciach 
a v Rajci zorganizovali informačnú kampaň s cieľom 
zvýšiť povedomie verejnosti o probléme domáceho 
násilia. Našou snahou bolo upozorniť verejnosť na 
fenomén násilia páchaného tam, kde sa máme všetci 
cítiť najbezpečnejšie – doma.  

Prečo práve 19. novembra? Tento deň je vyhlásený za 
Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. Detí 
sú v reťazci obetí domáceho násilia tie, ktoré sú 
najzraniteľnejšie a najviac zneužívané. V mesiaci 
novembri, presne 25. novembra, si svetová verejnosť 
každoročne pripomína ďalší deň proti násiliu - 
Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na 
ženách. Ďalšou skupinou ľudí na ktorých je páchané v 
domácnostiach násilie, sú starí a chorí ľudia. O týchto 
sa hovorí najmenej, tento problém je vo verejnosti 
najviac tabuizovaný. Domáce násilie je alarmujúci 
problém na celom svete a vyžaduje si zvýšenú pozornosť nás všetkých. 

• Vianočná zbierka  

V predvianočnom čase sme sa už po štvrtýkrát zapojili do celoslovenskej zbierky s názvom 
Pomôžte spolu s nami, ktorú organizuje Slovenská humanitná rada v spolupráci                    
so spoločnosťou Tesco Stores SR, a. s. Počas adventných víkendov sme spolu s našimi 
dobrovoľníkmi v HM TESCO v Považskej  Bystrici vyzbierali spolu 92 167 Sk. Výnos 
zbierky bude použitý na prevádzku Linky pomoci v roku 2008. 
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• Vystúpenia na konferenciách  

Počas roka zamestnanci reprezentovali organizáciu na rôznych odborných fórach a 
konferenciách. Témy prednášok:   

- Cielená práca s tehotnými ženami v krízových situáciách ako prevencia pred 
separáciou dieťaťa od matky (Anna Verešová) 

- Status ženy - matky v súčasnej spoločnosti, pomoc matkám v núdzi (Anna Verešová) 
- Dlhodobá reintegrácia obchodovaných ľudí (Andrea Bezáková) 

• Prednášky a besedy 
so študentmi  

Viaceré školy na Slovensku 
prejavili záujem o besedy 
a prednášky na témy: Ochrana 
života, Domáce násilie, 
Obchodovanie s ľuďmi, ktoré sú 
určené žiakom 8. a 9. ročníka 
ZŠ a študentom SŠ a gymnázií. 
Mladí ľudia na týchto 
stretnutiach aktívne vstupovali 
do debaty a živo sa zaujímali 
o tieto problémy spoločnosti.  
 

 

6. REALIZOVANÉ PROJEKTY 

Názov projektu:  Nový sociálny program na pomoc deťom  
   a ich matkám nachádzajúcim sa    
   v krízovej situácii 

Projekt podporil: Žilinský samosprávny kraj  
Obdobie:  apríl  - november 2007 

Hlavné ciele projektu - Nové formy pomoci pre deti a matky v Domove Gianny B. Molla za 
účelom zvýšenia možnosti 
ich adaptácie v spoločnosti, 
najmä rozvoja osobných 
zručností a možností 
sebarealizácie(stretnutia 
svojpomocnej skupiny, 
tvorivé dielne, doučovanie 
detí so zhoršeným 
prospechom, voľnočasové 
aktivity). 
Zvýšenie úrovne 
informovanosti v Rajeckom 
regióne o probléme 
domáceho násilia 
a o možnostiach pomoci 

ľuďom v krízových životných situáciách,  za účelom dosiahnutia zmeny a scitlivenia 
verejnosti voči násiliu páchanom na ženách a deťoch (prednáška pre verejnosť a pre študentov 
- na obr., infokampaň, vydanie propagačného materiálu). 
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Názov projektu:  Priestor pre radosť  

Projekt podporila: Nadácia Tatra banky 

Obdobie:  jún – august 2007 

Hlavným cieľom projektu bola úprava záhrady na 
priestor, kde sa deti budú môcť bezpečne hrať. Celá 
komunita domova bola zapojená do vyčistenia 
a splanírovania terénu. Nasledovali stavebné práce - 
zabetónovanie podkladu pod záhradný altánok 
a pieskovisko. V záhrade sa vysadili okrasné dreviny 
a  zakúpili lavičky. Pre deti bola zakúpená drevená 
hojdačka so šmýkačkou. Realizáciou projektu sa 
výrazne zvýšila kvalita života klientov v domove. 
Využitím týchto vonkajších priestorov sa zlepší 
a skvalitní práca dobrovoľníkov s deťmi. A 
v neposlednom rade sa úpravou záhrady zvýšila 

bezpečnosť detí pred úrazmi. Po 
ukončení všetkých prác bol 
zorganizovaný piknik, na ktorom 
sa zúčastnili matky s deťmi z domova, zamestnanci, dobrovoľníci i 
predkladateľka projektu Monika Tretinová z Kamennej Poruby, ktorá ho 
podala v rámci zamestnaneckého programu spoločnosti TATRA BANKA 
a.s. 

Nadácia Tatra banky 
 

Názov projektu:  Tri kvapky dobrovoľníka pre deti 
   v núdzi  

Projekt podporila: Nadácia pre deti Slovenska v programe Hodina deťom 

Obdobie:  júl 2007 – jún 2008 

Tri kvapky dobrovoľníka sú: 
kvapka prijatia, kvapka osobného 
príkladu a tvorivosti a kvapka 
aktivity. Pretlmočené do praxe to 
znamená: všimnúť si ľudí okolo 
seba, prijať „iných“ ako som ja, 
podať pomocnú ruku, prekonať 
sobectvo a lenivosť, odbúrať 
v sebe nánosy rôznych 
predsudkov a mýtov. Ukázať 
ochotu, trpezlivosť, lásku, 
obetavosť, nezištnosť  
a pracovitosť  a konkrétne pomôcť 
deťom v núdzi.  

Medzi prvé aktivity patril „Týždeň s francúzskymi dobrovoľníkmi“. V rámci dlhoročnej 
spolupráce so slovensko – francúzskym občianskym združením Deti Dunaja so sídlom 
v Bratislave navštívili náš Domov Gianny B. Molla študentky z Francúzska (na obr.). 
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Mathilde, Lena a Mariana prežili jeden týždeň ako dobrovoľníčky na Slovensku. V týždni sa 
uskutočnili viaceré aktivity – tvorivé dielne, krúžok „Učíme sa francúzsky“, športové aktivity, 
výlet za krásami Rajeckej doliny i opekačka v prírode. Okrem troch dievčat z Francúzska, detí 
z domova a z regiónu sa ich zúčastňovali aj  naši mladí dobrovoľníci. Dievčatá neprišli do 
domova naprázdno. Vo Francúzsku napísali projekt s názvom „Úsmev pre Slovensko“, 
ktorým žiadali o grant. Okrem grantu organizovali zbierky, trhy a koncerty. Celý tento  
výťažok  venovali deťom z nášho Domova Gianny B. Molla. Nakúpili im učebné pomôcky, 
telocvičné úbory, tašky, obuv i pekné knihy. Vo svete, v ktorom sú mladí ľudia vystavení 
všetkým nebezpečenstvám konzumnej spoločnosti, je ich skutok obdivuhodný. Realizáciou 
projektu, ktorý počíta so zainteresovanosťou mladých ľudí – dobrovoľníkov o deti žijúce  
v domove sociálnych služieb, chceme prispieť k scitliveniu týchto mladých ľudí voči ľuďom 
v núdzi. Našou snahou v tomto projekte je trvalo spojiť tieto dve skupiny – vybudovať 
stabilné vzťahy detí a mladých ľudí a povzbudiť v mladých ľuďoch túžbu „byť 
dobrovoľníkom“.  

Projekt svojimi aktivitami pokračuje aj v roku 2008. 

 
Názov projektu:  Nové stratégie v poskytovaní služieb  pre zvýšenie sociálnej  
   inklúzie v Rajeckom regióne 

Projekt podporil: Európsky sociálny fond v programe IS EQUAL 

Obdobie:  marec 2005 – december 2007 

Dňom 31. decembra 2007 sme ukončili projekt, počas ktorého sme zrealizovali viaceré 
vzdelávacie kurzy pre znevýhodnených ľudí na trhu práce, uskutočnil sa prieskum sociálnych 
potrieb obyvateľov Rajeckých Teplíc, vytvorilo sa Centrum poradenstva, ktoré poskytuje 
bezplatné právne, psychologické a sociálne poradenstvo. Ďalej sa uskutočnilo viacero 
stretnutí partnerov doma i v zahraničí, zorganizovali sme záverečnú medzinárodnú 
konferenciu. O projekte sme informovali verejnosť v každom našom vydanom materiáli, 
publikovali sme v regionálnych i celoslovenských médiách. Realizáciou projektu sme získali 
manažérske skúsenosti zo spolupráce s organizáciami a inštitúciami z viacerých sektorov, tiež 

skúsenosti v manažovaní 
európskych projektov s 
medzinárodnými partnermi (na 
obrázku záverečná konferencia 
v Catanzare v Taliansku). 
Získali sme skúsenosti v time 
manažmente i vo finančnom 
manažmente. Otestovali sme si 
svoje schopnosti a kapacity. 
Výsledok projektu nám 
priniesol hlavne poznanie 
nových ciest ako získať 
partnerov na spoluprácu a ako 
sa účinne zapájať do riešenia 
sociálnych problémov 
ohrozených skupín 
obyvateľov.  

V priebehu projektu sme nadviazali nové kontakty s ďalšími zahraničnými partnermi, čo 
vyústilo do členstva neziskovej organizácie Áno pre život v medzinárodnej sieti sociálnych a 
vzdelávacích inštitúcií ENISE, ktorá pomocou zavádzania prvkov sociálnej ekonomiky 
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pomáha rozvoju nových foriem financovania sociálnych organizácií a rozširovaniu kvalitných 
sociálnych služieb. V nasledujúcom období je naplánovaná intenzívna dvojstranná a 
mnohostranná spolupráca v rôznych projektoch, pre ktoré sa budú hľadať finančné 
prostriedky zo zdrojov EU. 

 

 

 

Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním 
zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do 
ľudských zdrojov. 
 
 

7. ZASADANIE SPRÁVNEJ RADY 

Členovia rady sa zišli 2x v roku. 23. februára schválili úpravu vnútroorganizačných smerníc 
neziskovej organizácie a členstvo organizácie vo Fóre kresťanských inštitúcií.  

Na zasadnutí rady dňa 24. júla predsedníčka rady Marcela Dobešová informovala členov o 
hospodárení organizácie. Riaditeľka organizácie Áno pre život n.o. Anna Verešová 
informovala členov o prebiehajúcich projektoch i o plánovaných projektových zámeroch. Tiež 
prezentovala napĺňanie Strategického plánu organizácie na roky 2003 – 2008.  Dôležitým 
bodom programu bola voľba členov správnej a dozornej  rady, tiež predsedu a riaditeľa 
organizácie. Člen správnej rady Ing. Andrej Sočuvka požiadal členov o uvoľnenie z členstva. 
Za nového člena rady bol navrhnutý a jednohlasne schválený Ing. Arch. Vladimír Záborský.  
 
Členovia správnej rady na funkčné obdobie 2007 – 2011 :  

1. Mária Baránková 

2. RNDr. Peter Dobeš 

3. RNDr. Ing. Marcela Dobešová 

4. Bc. Jana Jasenovcová 

5. JUDr. Katarína Pialová 

6. PaeDr. Mgr. Emil Turiak 

7. MUDr. Anna Záborská 

 
Členovia dozornej rady na funkčné obdobie 2007 – 2011:  

1. Helena Grupáčová 

2. Ing. Antonia Turiaková 

3. Ing. Arch. Vladimír Záborský 

 
Predsedníčka správnej rady na funkčné obdobie 2007 – 2011:  

RNDr. Ing. Marcela Dobešová 

Riaditeľka neziskovej organizácie Áno pre život na funkčné obdobie 2007 – 2011: 

 Bc. Anna Verešová                
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8.  SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2007 
 
Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) k 31.12.2007 v porovnaní s rokom 2006 
bol nasledovný: 

 

Strana aktív (v tis. Sk) 2006 2007 

A. MAJETOK SPOLU 5 907 5577 

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK -  

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK 5 907 5577 

FINAČNÉ INVESTÍCIE -  

B. OBEŽNÝ MAJETOK 1 161 1514 

ZÁSOBY 5 5 

DLHODOBÉ POHĽADÁVKY -  

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY 104 282 

FINANČNÝ MAJETOK 45 91 

PRECHODNE UCTY AKTIV 1 007 105 
 
AKTIVA celkom 
 

7 068 
 7091 

Strana pasív (v tis. Sk) 2006 2007 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA STÁLYCH A OBEŽNÝCH AKTÍV 5 461 5130 

FONDY ORGANIZÁCIE 3 313 3211 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 2 148 1919 

B. CUDZIE ZDROJE 1 607 1961 

REZERVY ZÁKONNÉ -  

DLHODOBÉ ZÁVAZKY 6 49 

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 951 585 

BANKOVÉ  VÝPOMOCI A POŽIČKY 77 613 

 PRECHODNÉ ÚČTY PASIVNÉ 573 714 

 
PASÍVA celkom 
 

7 068 7091 
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Výsledok hospodárenia bol nasledovný: 
 

Náklady 2006 2007 

Materiálové náklady 874 679 

Nakupované služby 1 069 1314 

Osobné náklady 1 748 1938 

Ostatné náklady na činnosť 170 193 

Odpisy a predané zásoby 358 374 

Poskytnuté príspevky 152 193 

Náklady celkom 4371 4661 
 

Výnosy 2006 2007 

Z vlastnej činnosti 347 289 

Dary PO, granty  784 751 

Dary FO 200 352 

Dotácie na prevádzku z verejných zdrojov 2 465 2478 

Iné ostatné výnosy 303 165 

Príspevky z  podielu zaplatenej dane      501 439 

Výnosy celkom 4600 4474 

   

Daň z príjmu -  

Výsledok hospodárenia 229 187 
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SPONZORI, DARCOVIA, PODPOROVATELIA  

neziskovej organizácie Áno pre život v roku 2007 

 

Zahraniční darcovia:  

Teuscher Tobias; Vierling Catherine; 

 

Dotácie zo štátného rozpočtu a európskych fondov: 

Európska komisia, Európsky sociálny fond; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR;  
Žilinský samosprávny kraj;  
 

Samosprávy: 

Mesto Rajecké Teplice;  
 

Nadácie: 

Nadácia Fond Pipi Dlhá Pančucha; Nadácia Pontis Bratislava; Nadácia SPP Bratislava; 
Nadácia pre deti Slovenska Bratislava; Nadácia Tatra banky Bratislava; Spoločnosť pre 
podporu vedy a vzdelávania na FZaSP TU, Trnava; 
 

Neštátne subjekty: 

Astra,  občianske združenie Púchov;  Deti Dunaja o.z., Bratislava; Fórum života o.z., 
Bratislava; Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce; Katolícke hnutie žien, Bratislava; Misionári 
Najsvätejších Sŕdc, Žilina; Rímsko-katolícka farnosť Prečín; Rímsko-katolícka farnosť Rajec; 
Rímsko-katolícka farnosť Rajecké Teplice; Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky, Rajec; 
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti Čadca; Spoločnosť priateľov detí 
z detských domovov „Úsmev ako dar“, Bratislava; Rímsko-katolícka fanosť Zubák; 
Spoločnosť Ježišova na Slovensku; Stredisko Evanjelickej diakonie Martin; Cirkevný zbor 
ECAV Martin; Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca;  
 
 
Podnikatelia – právnické i fyzické osoby: 

DELL s.r.o. Bratislava; DISPOLAB Žilina, s.r.o.; DREVODOM Rajec s.r.o.; DOLKAM Šuja 
a.s.; ELTECO a.s., Žilina; GRYF – reklamné štúdio, Žilina; HORNEX a.s. Bratislava; HOUR 
s.r.o. Žilina; INA Kysuce a.s., Kysucké Nové Mesto; LAJKA s.r.o., Žilina; LIBEX 
veľkoobchod s potravinami, Žilina- Považský Chlmec; Lekáreň Mária, Rajecké Teplice; 
Lekáreň sv. Michala, s.r.o., Rajec; MVO SERVIS s.r.o. Žilina; PEZA a.s. Žilina, PIALOVÁ 
Katarína, Rajecké Teplice; RYBA a.s. Žilina; SMOKER veľkoobchod potravín Žilina; Time 
Print Žilina; Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava; 
 

Fyzické osoby:  

Balčáková Kamila, Prešov; Baláž Rudolf, Banská Bystrica; Mária a Ladislav, Konská; 
Barčiaková Jarmila, Rajecké Teplice; Barčiaková Jozefa, Rajecké Teplice; Bečár Henrich a 
Mária, Klin; Benický Imrich, Palín; Brosová Anna, Rajec; Cibira Michal a Mária, Rajecké 
Teplice; Čechová Iveta, Prešov; Černák Ivan, Žilina; Čerňanský Ján a Katarína, Konská; 
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Fusko František, Rajec; Demeterová Mária, Bratislava; Dorušinec Jozef, Žilina; Dvorská 
Marta, Bratislava; Ďačok J. Bratislava; Džúdžiová Mária, Žilina; Fialová Mária, Svätý Jur; 
Frtúsová  Helena, Podlužany; Gabčík Vladimír a Anna, Konská; Grupáčová Helena, Rajecké 
Teplice; Halgošová Helena, Nová Dubnica; Hatala Juraj, Trenčín; Hlaváč Ondrej, Konská; 
Hodasová Táňa, Rajecké Teplice; Hodoš Peter; Hoferica Peter, Žilina; Horník Jaroslav, 
Kunerad; Hrnčiar Andrej, Martin; Hrnčiarová Mária, Svit; Hudecová Helena, Dlhá nad 
Oravou; Hutlasová Katrína, Veľké Zálužie; Hvižďák Jozef, Udavské; Hvižďáková Pavlína, 
Udavské; Jakubík Jozef, Rajecké Teplice; Jakubíková Justína, Žilina; Jászberényiová Soňa, 
Ilava; Jonek Miloš; Kavecký Ján a Janka, Kamenná Poruba; Kloptová Olga, Likavka; Kolek 
Albín, Žilina; Krčméry Vladimír, Bratislava; Kubačáková Andrea, Rajec; Kutiš Vladimír, 
Rajec nad Rajčankou; Lajčiak Pavol, Liptovské Sliače; Láska Samko s rod., Pezinok; 
Lenczová, rodina, Bratislava; Liška Ján a Anna; Lišková Helena, Rajec;  Madaj Milan, Bytča; 
Martinková Mariana, Žilina; Martanovičová Anna; Máčková Jana, Žilina; Michalicová Elena, 
Rohov; Micháliková Antonia a Ján, Dolná Súča; Mikloško Jozef st. Svätý Jur; Mlynarčík 
Alojz, Spišská Nová Ves; Mračková Margita, Likavka; Murčová Milota, Rajecké Teplice; 
Novosádová Olga; Očková Anna, Rajecké Teplice; Omastová rod., Bratislava; Pagáčová 
Drahomíra, Rajecké Teplice; Pánisová Danka, Nitrianske Rudno; Papšová Zdenka, Žilina; 
Paulínyová Lucia, Bratislava; Pekná Jozefa, Kamenná Poruba; Podolan Ľubomír, Rajec; 
Podolanová Gabriela, Rajec; Rovňaník Michal; Duchoňová Drahomíra, Kolárovice; Rusnák 
Martin, Budatín; Sádecký Ľubomír, Prečín;  Sisková Mária, Slovenská Ves; Smiešková, 
Rajecké Teplice; Stanček Ľubomír, Spišské Podhradie; Streďanská Oľga, Žilina; Súlovcová 
Viera, Žilina; Sýkora Milan, Krompachy; Šadlák Pavol, Rajecké Lesná; Šoleková Mária, 
Bratislava; Šotkovská Anna, Žilina; Škrabanová Katarína; Štefánek Vladimír, Varín; Štrbák 
Martin, Košice; Tadialová Emília; Tretina Milan, Martin; Tretinová Monika, Kamenná 
Poruba; Tuhársky Karol, Zvolenská Slatina; Uškovitš Róbert, Rajecké Teplice; Varga Andrej, 
Košice; Vojtikevič Milan, Žilina; Vojtikevičová Anna, Žilina; Vrabec Ján, Bobrovec; 
Záborská Anna, Bojnice; Záborský Ladislav akad. maliar, Martin; Záborský Vladimír, 
Bojnice; Záhradník Anton, Ružomberok; 

 
Niektorým našim dobrodincom nemôžeme verejne poďakovať, nakoľko 
nevieme ich mená, napr. z dôvodu bezhotovostného  
prevodu daru z inej banky.  
 
Nepoznáme tiež ľudí, ktorí nám 
venovali 2% z daní. Venovaním 
tohto príspevku nám vyslovili 
dôveru.   
 
 
 
 

Všetkým Vám, známym 
i neznámym darcom, 
patrí naša úprimná 

vďaka. 


