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1 POSLANIE A OBLASTI ČINNOSTI 

1.1 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 diskriminácii žien, 

ktorými žena v histórii trpela a stále ešte trpí. 

 

1.2 Oblasti činnosti 

a) poskytovanie sociálnych služieb a sociálneho poradenstva podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách osobám, na ktorých je páchané násilie, ktoré sú obeťami obchodovania s 

ľuďmi, osamelým tehotným ženám a rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie alebo 

nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, 

b) vykonávanie opatrení podľa Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele deťom, rodičom alebo iným plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním členov 

rodiny alebo správaním iných osôb a pri riešení výchovných problémov alebo rodinných 

problémov,   

c) ochrana ľudských práv a základných slobôd v oblasti domáceho násilia a ochrany života od počatia 

po prirodzenú smrť prostredníctvom organizovania konferencií, diskusných stretnutí, seminárov, 

kampaní, vzdelávacích kurzov, prednášok, publikačnej činnosti a mediálnych výstupov,  

d) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt prostredníctvom 

organizovania benefičných akcií, 

e)  služby na podporu zamestnanosti pre zdravotne a sociálne znevýhodnené osoby, 

f) prevádzkovanie chráneného pracoviska/chránenej dielne za účelom zamestnávania zdravotne 

znevýhodnených osôb prostredníctvom vykonávania vychovávateľských a pedagogických činností 

a pracovnej terapie,  

g) doplnkové vzdelávanie a výchova detí a mládeže zamerané na problematiku domáceho násilia 

a ochrany života, vrátane organizovania športu pre deti a mládež z rodín ohrozených sociálnym 

vylúčením. 

2 HLAVNÉ AKTIVITY 

2.1 Poskytovanie sociálnych služieb 

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytujeme sociálne služby v zariadení 

núdzového bývania (§ 29). V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej 

osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej 

tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu 

z vážnych dôvodov užívať bývanie, a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych 

dôvodov užívať bývanie. Kapacita spolu je 25 klientov 

Cieľové skupiny: 

 Tehotné dievčatá a ženy v núdzi  

 Matky s deťmi – obete domáceho násilia  
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Formy pomoci     

 Pobytový program, krízová pomoc, sociálna asistencia, následná pomoc, programy pre deti. 

Metódy práce 

 Špeciálne odborné poradenstvo (sociálne, právne, psychologické, špeciálno - pedagogické); 

Krízová intervencia; Ergoterapia; Filiálna terapia; Pedagogické metódy. 

Kvantitatívne ukazovatele   

Počet klientov 

k 1.1.2012 

Počet prijatých 

klientov  

Počet klientov, ktorí 

ukončili poberanie 

sociálnych služieb 

Počet klientov 

k 31.12.2012 

20 41 44 17 

 

Počet evidovaných žiadostí 24 

Priemerná dĺžka pobytu klientov /v mesiacoch/ 4 

Celkový počet klientov od 1998 do 2012 583 

  - z toho žien 243 

  - z toho detí 340 

Celkový počet novonarodených detí od 1998 do 2012 52 

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 10 1 3 6 2 2 

Po ukončení poskytovania sociálnych služieb klienti odišli: 

do 

podnájmu 
ku rodine 

do iných 

ZSS 
do soc. bytu 

Pestúnska 

starostlivosť 

nemáme 

informáciu 

24 6 14 - - - 

 

2.2 Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele 

Nezisková organizácia Áno pre život vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately podľa § 11 ods. 1 písm. a) a d) Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele:   

- § 11 ods. 1 písm. a) ponúknutie pomoci dieťaťu, rodičom alebo inej plnoletej fyzickej osobe alebo 

ponúknutie sprostredkovania pomoci pri riešení výchovných problémov alebo rodinných problémov                

a pri uplatňovaní nárokov dieťaťa podľa osobitných predpisov, 

- § 11 ods. 1 písm. d) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na 

pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním člena rodiny, členov rodiny alebo 

správaním iných osôb.   

V roku 2012 sme vykonávali opatrenia pre deti a mladých dospelých prostredníctvom výchovno-

sociálnych a výchovno-rekreačných programov, ktorých sa zúčastnilo 57 detí a 2 mladí dospelí z 26 

rodín.   
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2.3  Ochrana ľudských práv a základných slobôd v oblasti domáceho násilia 

a ochrany života 

 Infokampaň „Domáce násilie ubližuje všetkým“ 

Pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a Medzinárodného dňa boja proti 

násiliu páchanému na ženách organizuje nezisková organizácia Áno pre život v týždni od 19. do 25. 

novembra 2012 Infotýždeň s názvom „Domáce násilie ubližuje všetkým“, ktorej cieľom je 

informovanie širokej verejnosti o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na deťoch, ženách 

a v rodinách, taktiež o formách pomoci obetiam. 

Počas týždňa sme realizovali interaktívne besedy so študentmi gymnázií a stredných škôl a vystúpili 

sme  v médiách, v ktorých sme informovali verejnosť o fenoméne domáceho násilia. Medzi hlavné 

podujatia infokampane patrila prezentácia 

knihy „V dobrom aj v zlom a ešte v horšom“ 

spolu s diskusiou na tému domáceho násilia 

páchaného na ženách (na fotografii). Táto 

akcia bola organizovaná spoločne s firmou 

AVON Cosmetics spol. s r.o.  

Infokampaň je prirodzeným pokračovaním 

dlhoročných osvetových aktivít organizácie, 

ktorej snahou je upozorniť verejnosť na tento 

problém, ktorý sa týka mnohých našich rodín. 

Domáce násilie je  alarmujúci problém na 

celom svete a vyžaduje si zvýšenú pozornosť, 

účinné metódy ochrany a preventívne 

opatrenia. 

 

 XIV. ročník medzinárodnej konferencie  „Vyber si život“  

Témou konferencie, ktorú sme organizovali v dňoch 23. a 24. marca 2012 v spolupráci             s 

Fórom života o.z., bola ľudská dôstojnosť, staroba a zomieranie. Prostredníctvom konferencie sa 

snažíme vedecko-populárnym spôsobom približovať rôzne pohľady na ochranu života. V tomto roku 

prednášajúci hovorili o posledných dňoch života človeka, o paliatívnej starostlivosti, o hospicoch, ale 

aj o eutanázii. Záštitu nad podujatím, ktoré 

sa koná v súvislosti s 25. marcom - Dňom 

počatého dieťaťa, prevzala europoslankyňa 

Anna Záborská a primátor Rajeckých 

Teplíc Peter Dobeš.  

Na konferencii vystúpili zahraniční hostia -  

taliansky politik Luca Volonte a lekárka 

Marie Svatošová z Českej republiky (na 

fotografii spolu s europoslankyňou Annou 

Záborskou a s MUDr. Jozefom Glasom). 

Ďalšími rečníkmi boli lekár Jozef Glasa, 

ktorý  účastníkom konferencie priblížil 

medicínsku terminológiu a etiku starostlivosti o pacienta v terminálnom štádiu choroby. V programe 

tiež vystúpil poslanec NR SR Štefan Kuffa, ktorý načrtol život v hospici, psychologička Patrícia 

Dobríková hovorila o psychologických aspektoch starostlivosti o zomierajúcich a lekár Pavel Bician 
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priblížil špecifiká starostlivosti o ťažko choré a zomierajúce deti. Magdaléna Veselská priblížila 

účastníkom nelichotivú finančnú situáciu hospicov na Slovensku, ktoré je odrazom nedostatočného 

uznania paliatívnej medicíny. V panelovej diskusii sa účastníkom konferencie prihovoril, okrem iných, 

aj spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Konferencie sa zúčastnilo 165 domácich 

i zahraničných účastníkov. 

 

2.4  Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt 

 Benefičný koncert pre ľudí v núdzi  

Dňa 25. novembra sme organizovali v Mestskom divadle v Žiline Benefičný koncert pre ľudí v núdzi, 

ktorý bol  vyvrcholením infokampane „Domáce násilie ubližuje všetkým“. Každoročne organizovaný 

benefičný koncert je charitatívnou akciou - predaj vstupeniek je predmetom verejnej zbierky. 

Na koncert prichádza verejnosť, ale aj pozvaní donori, dobrovoľníci a spolupracovníci neziskovej 

organizácie. Ide tu teda o spojenie výzvy na darcovstvo spolu s poďakovaním za darcovstvo.  

Koncert sa konal presne v deň, keď sme si pripomínali Medzinárodný deň boja proti násiliu 

páchanému na ženách. K plnému hľadisku divákov sa počas koncertu prihovorila riaditeľka 

neziskovej organizácie Anna Verešová, predsedníčka správnej rady Marcela Dobešová a členka 

správnej rady, europoslankyňa Anna Záborská, ktorá povedala: „Dnes, 25. novembra, si pripomíname 

Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách. Ja si dovolím pripomenúť ešte jeden iný 

deň, 17. október – Medzinárodný deň pre odstránenie chudoby. Francúzsky kňaz Joseph Wresinski, 

veľký zastanca ľudí, ktorí žijú v biede na okraji spoločnosti, 17. októbra pred dvadsiatimi piatimi 

rokmi povedal vetu, ktorú si dovolím parafrázovať a doplniť: "Tam, kde sú ľudia odsúdení žiť v biede; 

kde je na ženách a deťoch páchané násilie; kde matky, aby uživili svoje rodiny, sú nútené robiť 

prostitútky; kde sú ženy a deti predávané; kde nepriaznivé okolnosti nútia ženy k potratom; kde počaté 

deti nemajú právo sa narodiť ..., tam sú porušované ľudské práva. A je našou svätou povinnosťou 

urobiť všetko pre to, aby boli rešpektované.“ Nezisková organizácia Áno pre život chráni tieto práva. 

Nie preto, že sú uvedené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv alebo v inom právnom dokumente, 

ale preto, že sú prirodzenými, 

univerzálnymi a neodňateľnými, ktoré 

každej ľudskej bytosti dal Boh.“ 

Na koncerte vystúpili operný spevák 

Martin Babjak s klavírnym virtuózom 

Danielom Buranovským a dámsky 

salónny orchester AFRODITE 

z Bratislavy (na fotografii).  

Reklamným partnerom tohto podujatia 

bola firma HBM PHARMA – partner 

pre zmluvnú výrobu farmaceutických 

produktov.  

 

 

 

 

Podujatie tiež podporili Mestské divadlo v Žiline.  Nezištne pomohli aj moderátorka podujatia Júlia 

Kavecká, Darina Koptáková, manželia Jozef a Ivana Tvrdovskí.  
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 Verejná zbierka 

Dňom 31. marca 2012 bola ukončená verejná zbierka, ktorú nezisková organizácia začala realizovať 

od 1.10.2011 na základe Rozhodnutia č. SVS-OVVS3-2011/018565 vydaného MV SR. Darcovia 

podporili zbierku rôznymi spôsobmi a to zaslaním finančného príspevku na číslo účtu 

0423261907/0900, zaslaním darcovskej SMS, kúpou stolového kalendára na rok 2012, kúpou lístkov 

na benefičný koncert alebo finančným príspevkom vloženým do prenosných pokladničiek.  

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy potvrdilo 

vyúčtovanie verejnej zbierky - čistý výnos tvorila suma 4 636,47 EUR a bola vyčerpaná v súlade s 

povoleným účelom. Verejnoprospešným účelom zbierky bolo získať finančné prostriedky na 

výchovné a vzdelávacie programy pre osamelé tehotné ženy v núdzi a matky s deťmi - obete 

domáceho násilia dočasne bývajúce v Domove Gianny B. Mollovej. Výnos zo zbierky bol využitý na 

výcvik filiálnej terapie – rozvoja rodičovských zručností, poskytovanie pracovnej terapie, 

poskytovanie poradenstva špeciálneho pedagóga, stretnutia podpornej skupiny a kurzy počítačovej 

gramotnosti.  

Niektorí darcovia zostávajú pre nás neznámi, niektorým darcom nedokážeme písomne 

poďakovať, pretože vieme iba ich meno bez adresy. Všetkým Vám patrí naša úprimná vďaka. 

Vaša pomoc je pre nás ocenením našej práce pre ľudí v núdzi a vyjadrením podpory a dôvery.   

Nezisková organizácia Áno pre život začala v roku 2012 opäť organizovať  verejnú zbierku, ktorej 

obdobie realizácie  je od 1.10.2012 do 31.3.2013. Povolenie na konanie zbierky vydalo Ministerstvo 

vnútra  SR Rozhodnutím č. SVS-OVVS3-2012/016952. 

  

2.5 Služby na podporu zamestnanosti pre zdravotne a sociálne znevýhodnené osoby 

V rámci projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia sme od 1. septembra 2012 naštartovali nové aktivity na pomoc 

ľuďom ohrozeným sociálnym vylúčením. Ide o pravidelné poskytovanie informačných služieb a 

poradenstva pri zorientovaní sa na trhu práce alebo pri začatí podnikateľských aktivít osôb 

znevýhodnených na trhu práce z dôvodu rodičovských povinností alebo zdravotného postihnutia; 

taktiež o vzdelávanie týchto osôb. 

 

Názov projektu: Nový systém podpory ženám s rodinnými povinnosťami v Rajeckom 

regióne pomocou zriadenia Femkubátora   

Cieľom projektu:  Riešenie problémov osôb s rodinnými povinnosťami pri ich návrate na trh 

práce alebo pri ich udržaní si zamestnania.  

Obdobie realizácie: august 2012 až október 2013 

Aktivity projektu: 

1.Vzdelávanie : 

 Akreditované vzdelávacie kurzy: Kurz „ABC podnikania“ - príprava pre trh práce 

 Akreditovaný Kurz opatrovateľstva - príprava pre trh práce 

 Akreditovaný Kurz IKT zručnosti - príprava pre trh práce 

 Podporné služby v Materskom centre - priestor pre inovatívne formy zabezpečenia 

starostlivosti o blízke osoby počas školiacich aktivít cieľových skupín 

2. Informačné služby a poradenstvo 

 Informačné služby a poradenstvo pre začatie podnikateľských aktivít žien a pri zorientovaní sa 

na trhu práce 
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 Odborné poradenské služby pri záťažových, či krízových rodinných situáciách – poskytované 

odborné služby právnika, psychológa, špeciálneho pedagóga pri záťažových, či krízových 

rodinných situáciách cieľových skupín. 

  V roku 2012 sme naštartovali pravidelné 

informačné a poradenské služby a činnosť 

Materského centra „Košík“ (na fotografii). 

Týchto aktivít sa od septembra do decembra 

2012 zúčastnilo 72 osôb (mimo detí v MC); 

väčšine z nich bolo poskytnuté poradenstvo 

všetkých odborníkov v projekte.  

Projekt má podporiť uľahčenie vstupu 

a udržanie sa na trhu práce pre osoby 

s rodinnými povinnosťami. Výsledky projektu 

budú monitorované po jeho ukončení každých 

12 mesiacov počas 5 rokov. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 

programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

                                                          

     www.esf.gov.sk                          www.fsr.gov.sk 

 

 

2.6 Prevádzkovanie chránených pracovísk/chránených dielní 

V neziskovej organizácii Áno pre život už 14 rokov 

poskytujeme pomoc ľuďom, ktorí sa nachádzajú 

v ťažkej životnej situácii. Okrem toho sa snažíme 

pomáhať aj ľuďom, ktorí sú zdravotne znevýhodnení. 

Už v roku 2006 sme vytvorili prvé pracovné miesta pre 

invalidov. Od roku 2011 prevádzkujeme už 2 chránené 

pracoviská, v ktorých pracujú 6 invalidi, z toho piati 

s poklesom schopnosti vykonávať pracovnú činnosť 

nad 70%.  

 Chránené pracovisko pri Domove Gianny  

B. Molla  

Predmetom CHP je pedagogicko – výchovná 

a pracovná činnosť. Pracujú tu 3 zdravotne 

znevýhodnení zamestnanci, ktorí poskytujú odborné 

služby priamo klientom Domova Gianny B. Molla. 

http://www.esf.gov.sk/
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Na tomto pracovisku sme vytvorili od 1.apríla 2012 pracovné miesto aj bývalej klientke – vdove, 

osamelej matke so 4 školopovinnými deťmi. Rodine sme poskytovali sociálne služby v zariadení 

núdzového bývania v rokoch 2010-2011. V súčasnosti táto rodina býva už samostatne vo svojom byte, 

matka pracuje v našej organizácii na pozícii pomocnej sily a upratovačky v chránenej dielni. Pri 

vytvorení tohto pracovného miesta sme využili nástroj politiky zamestnanosti o poskytnutie príspevku 

na podporu udržania v zamestnaní podľa §50a zákona o službách zamestnanosti.  

 Chránené pracovisko - predajňa „Darčeky@káva“  

Predmetom činnosti je predaj tovaru a činnosť informátora v obchode 

a v službách. Ide o podnikateľskú 

činnosť.  Pracujú tu 3 zdravotne 

znevýhodnení zamestnanci. 

V predajni nájde zákazník 

darčekový tovar, ktorý vyrábajú 

zamestnanci chránených dielní 

z rôznych kútov Slovenska. V obchodíku si zároveň môže 

zákazník vypiť dobrú kávu alebo čaj a porozprávať sa s ľuďmi, 

ktorí v obchode pracujú. 

 

Našou motiváciou je presvedčenie, že títo ľudia potrebujú 

rovnaké príležitosti a nie (alebo nielen) charitu. 

 

2.7 Doplnkové vzdelávanie a výchova detí a mládeže  

 Odborné prednášky pre študentov gymnázií a stredných škôl   

V rámci preventívnych programov sme zrealizovali sériu interaktívnych prednášok pre študentov 

stredných škôl a gymnázií, ktoré lektoruje Anna Verešová. Na tému „Domáce násilie ubližuje 

všetkým“ sme diskutovali so študentmi z Gymnázia, ul. Hlinská v Žiline,  zo Strednej zdravotníckej 

školy sv. Františka v Čadci, z Gymnázia sv. Františka v Žiline a z Gymnázia Andreja Škrábika 

v Rajci. Cieľom preventívnych prednášok je upozorniť práve mladých ľudí na fenomén domáceho 

násilia, informovať ich o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného v rodine, o varovných signáloch 

potenciálneho násilného správania, o ochrane pred násilím a o formách pomoci obetiam. 

 

3 REALIZOVANÉ PROJEKTY 

3.1 Projekt „Sociálne znevýhodnení ľudia potrebujú rovnaké príležitosti“ 

Do apríla 2012 pokračoval projekt naštartovaný v novembri 2011, ktorý bol podporený z Nadačného 

fondu Telekom pri Nadácii Intenda.  

Cieľom projektu bolo získanie zručností v oblasti práce s IKT, 

sprístupnenie dôležitých informácií, rozvíjanie komunikačných 

a ďalších životných zručností pre ženy znevýhodnené na trhu práce. 

V rámci projektu bol realizovaný počítačový kurz, ktorého sa zúčastnilo 

24 účastníkov. Počas stretnutí sa účastníci 

naučili základy používania počítača 

a zoznámili sa s niektorými najbežnejšími 

programami. Nie všetci účastníci dokázali 

zvládnuť celý obsah učiva, preto bolo potrebné u niektorých upraviť 
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a zjednodušiť obsah kurzu, ale každý z účastníkov urobil významný pokrok v oblasti počítačovej 

gramotnosti. Uskutočnil sa aj kurz komunikačných zručností, kde sa účastníci naučili základné 

pravidlá komunikácie. V rámci projektu bola vybavená počítačová učebňa, nakoľko chceme 

pokračovať so vzdelávaním aj v budúcnosti.  

 

3.2  Projekt  „Na pracovnom trhu má byť priestor pre všetkých ľudí“ - podporený Nadáciou 

VÚB v nadačnom programe pre Nádej 

Od januára do konca septembra 2012 sme realizovali 

projekt, ktorého cieľ bolo udržanie pracovných miest pre 

zdravotne znevýhodnených pracovníkov. Práve pre nich, 

ako lektorov pracovnej terapie, boli zrealizované dva 

odborné výcviky pre výrobu keramiky a výrobu bižutérie.   

V rámci projektu boli vybavené chránené dielne – 

v ergoterapii môžu klienti využívať ďalší šijací stroj a novú 

keramickú pec na vypaľovanie výrobkov  z hliny. Do 

obchodíka Darčeky@káva bol zakúpený výkonnejší 

kávovar.    

 

 

 

 

3.3  Projekt  „Všetky deti potrebujú porozumenie a rešpekt“  - podporený z Fondu 

Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje nadácia pre deti Slovenska. 

Zámerom projektu, ktorý je realizovaný od augusta 2012 do augusta 2013, je naučiť spolupracovať 

deti z ohrozených rodín s deťmi z intaktného prostredia - s ich spolužiakmi a rovesníkmi. Podporiť ich 

tímovú spoluprácu, sebadôveru a priateľstvo. Nemenej dôležitým cieľom projektu je priblížiť 

učiteľom miestnej partnerskej školy životnú cestu ich žiakov - detí z rodín, ktoré sú ohrozené 

sociálnym vylúčením. Realizáciou projektu chceme dosiahnuť, aby aj deti z ohrozených rodín získali 

rešpekt od svojich rovesníkov a porozumenie od svojich učiteľov. V rámci projektu sme mohli 

zakúpiť ku elektrickej peci aj hrnčiarsky kruh. 

Aktivity: 

 Spoločne tvorme krásno (remeselná dielňa – na 

fotografii) 

 Mojimi očami (fotografická dielňa) 

 Mám peniaze a čo teraz? (odborný kurz) 

 Naše vianočné trhy (kultúrne podujatie) 

 Prečo sú tie deti také? (odborný výcvik pre 

pedagógov) 

 Spolu aj cez prázdniny (organizácia podujatia - 

kultúrne, športové...) 
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3.4 Podpora Nadácie ERSTE  

Počas celého roku 2012 sme aktívne využívali benefit v podobe podpory pri vytváraní vzťahov 

s médiami, ktorý sme získali v roku 2011 ako nominovaní finalisti zo Slovenska v Cene Nadácie 

ERSTE za sociálnu integráciu. Pomoc pri komunikácii s médiami nám poskytovali profesionáli z PR 

agentúry GetCLIENTS s.r.o. z Bratislavy. Tento nástroj profesionálnej pomoci sme veľmi ocenili, 

nakoľko sa prezentácia činnosti organizácie pred verejnosťou výrazne zvýšila. Všetci finalisti sme 

zároveň mali možnosť zúčastniť sa na odborných seminároch 

zameraných na rozvíjanie sociálneho podniku ako alternatívneho 

spôsobu financovania, budovanie vzťahov s médiami, získavanie 

spôsobilostí v oblasti sociálnych médií a naša organizácia je zaradená 

do medzinárodnej databázy Nadácie ERSTE - Social Integration Network. 

 

3.5  Projekt na podporu sociálneho podnikania – podporený medzinárodnou 

organizáciou NESsT 

V júni 2012 sa v Budapešti uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien v súťaži medzinárodnej 

organizácie NESsT-Citi 2011 na podporu sociálneho podnikania. Naša 

nezisková organizácia Áno pre život n.o. získala cenu za podnikateľský 

zámer sociálnej firmy LABORE a dlhodobú konzultantskú podporu 

organizácie NESsT. 

Slávnostnému odovzdávaniu cien predchádzala burza sociálnych 

podnikateľských aktivít zúčastnených neziskových organizácií z Maďarska, 

z Českej republiky a zo Slovenska, ktorá bola paralelná ku kongresu The 

Hungarian Venture Capital and Private Equity Association (HVCA). Bola to skvelá príležitosť hovoriť 

s podnikateľmi o cieľoch sociálnych podnikov, o misii organizácií, o ich činnosti ap.  

Odovzdávanie cien bolo 

vyvrcholením 12-

mesačnej súťaže 

realizovanej 

medzinárodnou 

organizáciou NESsT, 

ktorá prebiehala v rokoch 

2011-2012 (na fotografii). 

Počas tohto obdobia desať 

najlepších vybraných 

organizácií prechádzalo 

niekoľkofázovým 

vzdelávacím procesom, v 

ktorom si zhodnotili organizačnú pripravenosť, vypracovali štúdiu realizovateľnosti nápadov na 

sociálny podnik a podnikateľský plán.  

Cieľom sociálnych podnikov, ako podnikateľských aktivít, je riešiť zásadné spoločenské 

problémy finančne udržateľným spôsobom.  
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3.6 Projekt „LABORE - naštartovanie dlhodobej zmeny pre sociálne vylúčených“ 

Projekt LABORE – projekt sociálneho podnikania  bol v roku 2012 podporený aj Nadáciou Orange 

v grantovom programe Špeciálne príležitosti. 

Ciele projektu:  

 Zamestnanie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a 

znevýhodnených na bežnom pracovnom trhu;  

 Posilnenie finančnej nezávislosti a trvalej udržateľnosti 

organizácie. 

 

Podnikateľský zámer sociálnej firmy LABORE 

Na základe dlhoročných skúseností s ohrozenými skupinami obyvateľstva vychádzame v organizácii z 

aktuálnych potrieb týchto ľudí. Osoby v riziku sociálneho vylúčenia potrebujú sociálnu asistenciu a 

odborné programy, ale ak chceme hovoriť o ich ozajstnej sociálnej inklúzii musia títo ľudia získať 

prácu, zamestnanie. 

Na základe uvedeného sme začali od októbra 2012 realizovať novú 

činnosť - vytváranie pracovných miest pre cieľovú skupinu 

organizácie, ktorou sú osamelé matky so školopovinnými deťmi, 

ženy po viacročnej materskej dovolenke, zdravotne znevýhodnené 

ženy a ženy znevýhodnené na trhu práce z dôvodu starostlivosti 

o rodinných príslušníkov. Ide o inovatívny projekt v prístupe riešenia 

integrácie týchto sociálne znevýhodnených skupín do spoločnosti. 

Náš podnikateľský zámer ponúka upratovanie interiérov a exteriérov rodinných domov, bytov a 

nebytových priestorov. Primárnym cieľom týchto podnikateľských aktivít organizácie je 

zamestnávať ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a znevýhodnených na trhu práce, čo je v 

súlade s poslaním neziskovej organizácie Áno pre život. Nemenej dôležitým cieľom je dosiahnutie 

zisku, za účelom posilnenia finančnej nezávislosti a trvalej udržateľnosti, ktorý bude použitý v celom 

rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb poskytovaných organizáciou. 

 

4 SPRÁVNA RADA  

Členovia správnej rady sa v roku 2012 stretli trikrát. Na zasadnutiach boli schválené dokumenty 

organizácie a to ročná závierka, Výročná správa, návrh rozpočtu a zmeny a doplnenia v štatúte.  

Predsedníčka správnej rady: 

 Marcela Dobešová.  

Členovia a členky správnej rady: 

 Mária Baránková 

 Peter Dobeš 

  Janka Jasenovcová 

 Katarína Pialová 

 Emil Turiak 

 Anna Záborská 

Členovia a členky dozornej rady: 

 Helena Grupáčová 

 Antónia Turiaková 

 Vladimír Záborský  
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5 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2012 

Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) k 31.12.2012 v porovnaní s rokom 

2011 bol nasledovný: 

 

Strana aktív    (v EUR) 2012 2011 

A. MAJETOK SPOLU 140 416 154 028 

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK   

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK 140 416 154 028 

FINAČNÉ INVESTÍCIE   

B. OBEŽNÝ MAJETOK 20 535 17 659 

ZÁSOBY 2 666 24 

TOVAR 1 528  

DLHODOBÉ POHĽADÁVKY   

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY 11 779 14 817 

FINANČNÝ MAJETOK 6 089 2 818 

PRECHODNÉ ÚČTY AKTÍVNE 21 460 3 599 

 

AKTÍVA celkom 

 182 412 

175 286 

 

Strana pasív    (v EUR) 2012 
2011 

 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA STÁLYCH A 

OBEŽNÝCH AKTÍV 
37 504 56 265 

FONDY ORGANIZÁCIE 45 706 45 706 

NEVYSPORIADANÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 

MIN.ROKOV 
8 461 28 274 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - 16 664 - 17 725 

B. CUDZIE ZDROJE 75 001 46 043 

REZERVY ZÁKONNÉ 5 382 5 120 

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY 963 954 

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY 36 997 18 179 

BANKOVÉ  VÝPOMOCI A POŽIČKY 31 660 21 790 

 PRECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÉ 69 907 72 988 

PASÍVA celkom 

 
182 412 175 286 
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Výsledok hospodárenia bol nasledovný: 

 

Náklady     (v EUR) 2012 2011 

Spotreba materiálu  31 128 25 041 

Spotreba energie  11 124 8 252 

Predaný tovar 11 932 1 856 

Nakupované služby  30 681 17 608 

Osobné náklady  111 040 87 378 

Odpisy a predané zásoby  13 611 13 915 

Poskytnuté príspevky finančné  355 1 769 

Ostatné náklady  2 341 3 918 

Náklady celkom 212 212 159 737 

Výnosy      (v EUR) 2012 2011 

Tržby z vlastnej činnosti  14 434 11 051 

Tržby za predaný tovar 14 898 4 111 

Dary PO, granty  41 935 30 530 

Dary FO  14 072 15 663 

Prijaté príspevky zo zbierok  3 558 5 548 

Dotácie   83 981 52 011 

Iné výnosy  15 734 3 299 

Príspevky z  podielu zaplatenej dane     6 935 19 795 

Úroky, kurzové zisky 1 5 

Výnosy celkom 195 548 142 013 

Daň z príjmu   

Výsledok hospodárenia - 16 664 - 17 725 
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6 GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV ORGANIZÁCIE ZA 

ROK 2012 
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7 SPONZORI, DARCOVIA, PODPOROVATELIA V ROKU V ROKU 2012 
 

Dotácie zo štátneho rozpočtu a z európskych fondov: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline; Európsky sociálny fond/ Fond sociálneho rozvoja. 

 

Samosprávy: 

Mesto Rajecké Teplice; Mesto Žilina /Mestské divadlo Žilina; Obec Zbyňov; Žilinský samosprávny 

kraj. 

 

Podporovatelia zo zahraničia: 

ERSTE Foundation, Rakúsko; NESsT EUROPE Nonprofit Kft. Maďarsko; Farzana Topia, Veľká 

Británia; Meinl Bank AG Rakúsko. 

 

Nadácie: 

Nadácia ORANGE Bratislava; Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava; Nadačný fond TELEKOM pri 

Nadácii INTENDA; Nadácia VUB. 

 

Neštátne subjekty: 

Congregatio Jesu, Rehoľné spoločenstvo Ružomberok; Biomasa ZZPO, Kysucký Lieskovec; Deti 

Dunaja o.z., Bratislava; Fórum donorov, Bratislava; Fórum života o.z., Bratislava; Gréckokatolícka 

farnosť Žilina; Kongrégacia Dcér sv. Františka, Slovenská provincia  Bratislava; Komunita 

blahoslavenstiev, Liptovský Mikuláš-Okoličné; Diecézna charita Žilina; Misionári Najsvätejších Sŕdc, 

Žilina; OC KDH Žilina; Rímsko-katolícka farnosť Rajec; Rímsko-katolícka farnosť Rajecké Teplice; 

Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky, Nitra; Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky, Rajec; Pedagogická 

a sociálna akadémia sv. Márie Goretti Čadca; Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca; 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o., Bratislava.  

 

Podnikatelia – právnické i fyzické osoby: 

AFRODITE, dámsky salónny orchester Bratislava; BIKY-MARKETING s.r.o. Žilina; DISPOLAB 

s.r.o. Žilina; Ján Martiniak – GREMAR, Rajecké Teplice; HBM Pharma s.r.o., Martin; IPA Slovakia 

s.r.o., Žilina; JUDr. Anton CHROMÍK, Šenkvice; JUDr. PIALOVÁ Katarína, Rajecké Teplice; Les 

Tomášovce, Pozemkové spoločenstvo; LIBEX, s.r.o. Žilina- Považský Chlmec; PEZA a.s. Žilina, 

Servis MVO, s.r.o., Bratislava;  
 

Fyzické osoby:  

Abíková Zuzana; Augustín Róbert, Rajec; Bagin Jozef,Višňové; Bajzík Ivan, Rajec; Babjak Martin,  

Bratislava; Baránková Otília, Kamenná Poruba; Baránek Ladislav a Mária, Konská; Barčiaková 

Jarmila, Rajecké Teplice; Bároš Lukáš, Fačkov; Beniač Marián, Žilina; Beniač Rudolf; Bišťanová 

Mária a Martin, Ružomberok; Blaha Vladimír, Rajecké Teplice; Bollo Lubomír Konská; Brosová 

Anna, Rajec; Buranovský Daniel, Bratislava;  Cibira Michal a Mária, Rajecké Teplice; Čečková 

Barbara; Čerňanský Richard a Katarína, Šuja; Černák Ivan, Žilina; Čeřovská Eva, Bratislava; 

Demeterová Mária Lozorno; Devera Peter; Dobeš Anton, Bánovce nad B.; Dobeš Jakub, Rajecké 

Teplice; Dobeš Matúš a Zuzana, Rajecké Teplice; Dobrotová Michaela; Dubec Peter Rajec;; Dvorská 

Marta, Bardejov; Ďuk Ladislav; Gabajová Marta, Fačkov; Gocová A.; Gonová Františka, Bratislava; 

rod. Gräffingerová, Trenčín; Guldanová Eva, Bratislava; Halgošová Helena; Hatala Juraj a Mária 

Trenčín; Hlaváč Jozef Konská; Hlaváč Ondrej a Mária, Konská; Hološ Ladislav Smrečany; 

Hrnčiarová Mária, Svit; Hutlasová Katarína Veľké Zálužie; Hvižďáková Pavlína; Chládek Stanislav a 

Monika, Kamenná Poruba; Chmelík Bohumil, Trnava; Jakubíková Justína, Gbeľany; Jászberényiová 
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Soňa, Ilava; Kardoš Štefan, Bratislava; Kavecká Júlia, Kamenná Poruba; Keblušek Ladislav, Vráble; 

Kossey Pavol, Bratislava; Kloptová Oľga; Kluknavská Eva; Kľučka Ľuboš, Rajec; Knapec Daniel 

a Anna, Rajecké Teplice; Knapec Peter Stránske; Kniha Martin; Kompas Ľubomír, Žilina; Koptáková 

Darina, Žilina; Kozáková Mária, Rajecké Teplice;  rod. Krajčová; Krajník Florián Trebišov; Kravec 

Pavol, Trnava; Krčméry Vladimír, Bratislava; Kubenová Anna, Gbeľany; Kubosiová Viera; Kulinová 

Margita, Žilina; Kumančíková Kvetoslava; Kunec Štefan;  Kutiš Vladimír, Rajec nad Rajčankou; 

Lajčiak Pavol, Liptovské Sliače; Langová Mária; Lišhák  Martin; Liška Ján a Anna, Trenčín; 

Machalová Dana; Majda Marián a Mária, Vrútky; Majerčík Peter a Janka, Rajecké Teplice; Majher 

Pavol; Marková Helena; Martinková Mariana; Matiščík Alexander, Žilina; Meres Miloš; Mihalec 

Štefan, Rajec; Michalíček Martin Nitra; Michnica František, Rajecké Teplice; Mikuláš Branislav; 

Miškovič Igor a Silvia, Bratislava; Mosor Peter; Možiešik Jozef, Žilina; Možiešiková Eva, Štiavnik; 

Mojžiš Ján, Bratislava; Mračková Margita; Murínová Simona; Murínová Erika; Murčová Milota, 

Rajecké Teplice; Noga Pavol; strochovská Jana; Pánisová Danka; Pekná Jozefa Kamenná Poruba; 

Podolanová Anna, Rajec; Podolanová Gabriela, Rajec; Pokorná Barbora; Rajčanová Katarína, Rajec; 

Rončáková Terézia, Ružomberok; Rojčanová Katarína; Romančíková Katarína; Rusnák Martin; 

Sabolová Mária, Košice; Smanková Daniela; rodina Stanková, Rajec; Streďanský Juraj a Oľga, Žilina; 

Sýkora Milan; Šilhárová Mariana; Žilina; Šišková Mária; Škorvánek Stanislav, Kunerad; Škorvánková 

Zuzana, Kunerad;  Škubová Katarína, Rajec; Šuleková Oľga; Švento Šimon; Tadialová Emília; Tekeľ 

Martin, Habovka; Tomko Stanislav; Tretina Milan a Ľubica, Martin; Tretinová Emília, Kamenná 

Poruba; Tretina Miroslav a Zuzana, Rajecké Teplice; Turiak Emil, Žilina; Turský Marek, Ďurčiná; 

Tvrdovský Jozef a Ivana, Štiavnik; Uškovitš Róbert, Rajecké Teplice; Václav Andrej, Žilina; 

Valuchová Katarína Rajecké Teplice; Vargová Anna; Vereš Dušan, Kamenná Poruba; Vereš Marián 

a Veronika, Rajecké Teplice; Vereš Peter a Katarína, Kamenná Poruba; Verešová Jozefa Kamenná 

Poruba; Vojtikevičová Anna a Milan, Žilina; Vojtková Anna; Wallenfels Ivan, Považská Bystrica; 

Weber Marián a Alica; Záborská Anna a Vladimír, Bojnice; Záborský Ladislav akad. maliar, Martin; 

Záborská Mária, Martin; Záhradník Anton, Ružomberok; Zvadová Anna a František, Ružomberok;  

Vyjadrujeme poďakovanie všetkým dobrodincom,  

ďakujeme tiež všetkým naším spolupracovníkom a dobrovoľníkom.   

Zároveň ďakujeme, pre nás neznámym, 

prispievateľom 2% z daní a podporovateľom verejnej zbierky.  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Rok 2013 
15. výročie od založenia Áno pre život 

a otvorenia Domova Gianny B. Mollovej 

 

1998 – 2000 - 2013 

1998 – vznik Áno pre život ako organizačnej jednotky o.z.   

IKV Žakovce 

2000 – vznik Áno pre život n.o. ako samostatnej neziskovej 

organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby (Zákon 

č. 213/1997 Z.z.) 

 

 

Už 15 rokov pomáhame tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi. 

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať. 


