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Nezisková organizácia Áno pre život pomáha ľuďom už pätnásť rokov 

1998 - 2013 

 

V roku jubilea 15. výročia od založenia organizácie sme pozvali našich partnerov, podporovateľov , 

dobrovoľníkov a sympatizantov na Deň otvorených dverí, ktorý sa konal 28. júna 2013. Stretli sa tu 

vzácni hostia z verejného, súkromného i mimovládneho sektora (na fotografiách dole).  

 

 

Pri tejto príležitosti nám riaditeľka odboru 

sociálnych vecí Marta Pauková (na fotografii 

vľavo) odovzdala ocenenia Litteras 

Memoriales, ktoré nám udelil predseda 

Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár 

za dlhoročné pôsobenie v sociálnej oblasti. 

 

 

 

Ku koncu roka ocenil našu dlhoročnú činnost aj 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky Ján Richter (na fotografii 

vpravo), ktorý nám udelil ocenenie Sociálny čin 

roka 2013.  

 

Veľmi si vážime tieto ocenenia a ďakujeme za 

ne. Sú pre nás potvrdením správnosti poslania 

organizácie a zároveň ho chápeme ako 

povzbudenie do ďalšej práce v prospech rodín ohrozených sociálnym vylúčením. Ako povedal pán 

minister, že „nielen úsilie a nadšenie, s ktorým všetci ocenení poskytovatelia vykonávajú sociálne 

služby, ale predovšetkým dobrá odozva, meno a samotné výsledky boli dôvodom, prečo získali toto 

ocenenie“.  
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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 

Podľa  § 29 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

poskytujeme sociálne služby krízovej intervencie v zariadení 

núdzového bývania. V zariadení núdzového bývania sa 

poskytujú služby fyzickej osobe, ktorá sa nachádza v 

nepriaznivej sociálnej situácii pre ohrozenie správaním iných 

fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných 

fyzických osôb. Kapacita spolu je 25 klientov 
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Cieľové skupiny: 

 osamelé tehotné dievčatá a ženy v núdzi  

 matky s deťmi ohrozené domácim násilím 

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 1.1.2013 
Počet prijatých klientov  

Počet klientov, ktorí 

ukončili poberanie 

sociálnych služieb 

Počet klientov 

k 31.12.2013 

17 58 53 22 

 

Počet evidovaných žiadostí 32 

Priemerná dĺžka pobytu klientov /v mesiacoch/ 3 

Celkový počet klientov od 1998 do 2013 641 

  - z toho žien 270 

  - z toho detí 371 

Celkový počet novonarodených detí od 1998 do 2013 53 

 

Veková kategória prijatých klientov 

0 –   6 rokov 7 – 15 rokov 16 – 18 

rokov 

19 – 25 rokov 26– 35 

rokov 

36 – 45 

rokov 

46 a viac 

rokov 

17 14 2 5 10 7 3 

 

Po ukončení poskytovania sociálnych služieb klienti odišli: 

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

starostlivosť 

nemáme 

informáciu 

11 24 7 - 4 7 

 

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 2013 sme vykonávali opatrenia pre deti a mladých dospelých prostredníctvom výchovno-

sociálnych a výchovno-rekreačných programov, ktorých sa zúčastnilo 45 detí z 22 rodín.   



Výročná správa neziskovej organizácie Áno pre život n. o. za rok 2013 
__________________________________________________________________________________________ 

 5  
 

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 sme zorganizovali v týždni od 19. do 25. novembra 2013 Infokampaň 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. 

Medzi hlavné podujatia infokampane 

patrila beseda v Nadácii Polis 

„Sexuálne násilie – Ariadnina niť?“, 

ktorú sme zorganizovali v spolupráci 

s Nadáciou Polis. Pozvanie na 

diskusiu prijali odborníčky Slávka 

Karkošková  vysokoškolská 

pedagogička, zakladateľka o.z. 

ASCEND Prešov, ktorá sa venuje 

najmä zneužívaniu detí, ďalej Jana 

Štúrová, psychologička, zakladajúca 

členka o.z. Centrum nádej pre 

ohrozené deti z Bratislavy a Petra 

Vitoušová, novinárka a manažérka 

Bílého kruhu bezpečí z Prahy, ktorý 

poskytuje pomoc obetiam násilia. 

Podujatia sa zúčastnilo vyše 100 účastníkov. Odborníčky odkryli tabuizovanú tému, hovorili o 

spôsoboch ako pristupovať a komunikovať s obeťami sexuálneho násilia. Medzi sprievodné podujatia 

počas celého týždňa patrili interaktívne besedy so študentmi gymnázií a stredných škôl a výstupy 

v médiách. 

 

 XV. ročník medzinárodnej konferencie  „Vyber si život“  

Témou konferencie, ktorú sme organizovali v dňoch 22. a 23. marca 2013 v spolupráci s občianskym  

združením Fórum života bola výchova detí  v rodine. 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 významní zahraniční hostia -  nemecká 

sociologička Gabriela Kuby, prezident HLI Joseph Meaney z USA a manželia Ewa a Lech Kowalevski 

z Poľska.  Ďalšími rečníkmi boli kňazi Marián Bublinec, Emil Turiak a Dušan Škurla, sociológ Martin 

Slosiarik, lekárka Zuzana Lauková a vysokoškolskí pedagógovia Mária Bielová, Andrej Rajský a P. 

Izrael. Konferencie sa zúčastnilo 122 domácich i zahraničných účastníkov. 

 

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

 Benefičný koncert pre ľudí v núdzi  

Dňa 24. 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. 
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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.  

Na koncerte sa predstavila  známa vokálna skupina Close Harmony Friends, ktorá zožala veľký úspech 

a skvelé ohlasy. Mestské divadlo bolo zaplnené do posledného miesta. Medzi divákmi nechýbali 

zamestnanci, spolupracovníci, dobrovoľníci i podporovatelia. Podujatie otvorila riaditeľka neziskovej 

organizácie Áno pre život Anna Verešová, ktorá hovorila o jubileu organizácie – 15 rokov od jej vzniku 

a o výsledkoch práce v prospech ľudí nachádzajúcich sa 

v ťažkých životných situáciách. K obecenstvu sa prihovorili aj 

vzácni hostia – pán Marián Kolník, doktorka Oľga Čechová 

a dekan gréckokatolíckej farnosti v Žiline Emil Turiak, ktorí 

organizácii pogratulovali k jubileu. Uvoľnená atmosféra, 

umocnená umeleckým zážitkom, povzbudila všetkých návštevníkov. Podujatie podporilo Mestské 

divadlo Žilina a reklamný partner HBM PHARMA. 

 

 Verejná zbierka 

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

vyúčtovanie verejnej zbierky, ktorej konanie bolo neziskovej organizácii Áno pre život n. o. so sídlom 

v Rajeckých Tepliciach povolené Rozhodnutím MV SR č. SVS-OVVS3-2012/016952 z 9. júla 2012. 

Zbierka bola realizovaná v období od 1. októbra 2012 do 31.marca 2013. Čistý výnos tvorila suma     

2 342,28 EUR a bol použitý na úhradu nákladov na výchovné a vzdelávacie programy pre osamelé 

tehotné ženy v núdzi a matky s deťmi – obete domáceho násilia. 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 a poskytovanie sociálneho poradenstva. 

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.   

 

2.5 Služby na podporu zamestnanosti pre zdravotne a sociálne znevýhodnené osoby 

2.5.1 Realizácia projektu „Nový systém podpory ženám s rodinnými povinnosťami v Rajeckom 

regióne pomocou zriadenia Femkubátora   

V októbri 2013 sme ukončili realizáciu projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci 

Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, v ktorom sme  naštartovali nové aktivity na 

pomoc ľuďom ohrozeným sociálnym vylúčením. Šlo 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. 

 

V rámci projektu sme zrealizovali tieto aktivity:  

1.Vzdelávanie : 

 Kurz „ABC podnikania“ - príprava pre trh práce 
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 Akreditovaný Kurz opatrovateľstva - príprava pre trh práce (absolventky na fotografii) 

 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 

 Odborné poradenské služby pri 

záťažových, či krízových 

rodinných situáciách – poskytované odborné služby právnika, psychológa, špeciálneho 

pedagóga pri záťažových, či krízových rodinných situáciách cieľových skupín. 

Cieľ projektu, ktorým bola podpora uľahčenia vstupu a udržanie sa na trhu práce osôb s rodinnými 

povinnosťami, sme splnili. Výsledky projektu budú monitorované po jeho ukončení každých 12 

mesiacov počas 5 rokov. 

 

Výstupy/výsledky 

Kvantitatívne: 

 počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu: plán 140 / skutočnosť 208; 

 počet úspešne vyškolených osôb / 44; 

Kvalitatívne: 

 zvýšenie pracovných príležitostí pre vyškolené osoby; 

 zvýšenie pracovných zručností pre vyškolené osoby; 

 uľahčenie návratu do zamestnania osôb/matiek, ktoré navštevovali Materské centrum, kde 

bol priestor aj pre vzdelávacie aktivity;  

 zvýšenie sebavedomia osôb ohrozených sociálnym vylúčením; 

 komplexné vyriešenie krízových situácií osôb ohrozených sociálnym vylúčením  (poradenstvo 

právnika, psychológa, špeciálneho pedagóga, pracovného poradcu); 

 

Výsledkom projektu je fungujúce poradenské centrum FEMKUBÁTOR, ktoré pokračuje v poskytovaní 

odborných služieb aj po ukončení projektu. Do podporných služieb patrí aj v projekte naštartované  

Materské centrum, ktoré poskytuje priestor pre osoby počas MD z dôvodu uľahčenia ich návratu na 

trh práce. Femkubátor je materiálne vybavený pre ďalšie vzdelávacie aktivity určené pre osoby 

ohrozené sociálnym vylúčením /tiež na trhu práce.  

Realizáciou projektu sme opäť zviditeľnili činnosť organizácie vo verejnosti, taktiež pred verejným 

a štátnym sektorom. Nemenej dôležitým je aj pohľad verejnosti, z ktorej osoby zapojené do 

vzdelávacích aktivít vysoko ocenili možnosť vzdelávania. Spolupráca počas projektu s regionálnymi 

samosprávami, tiež i so štátnymi a verejnými inštitúciami, dáva predpoklad k trvalej udržateľnosti 

existujúcich, i projektom naštartovaných, aktivít nasmerovaných pre ľudí nezamestnaných alebo 

ohrozených nezamestnanosťou.  
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Príkladom dobrej praxe z realizovaného projektu je poskytovanie komplexnej pomoci osobám, ktoré 

sú ohrozené nezamestnanosťou a teda sociálnou exklúziou z dôvodu plnenia si rodičovských 

povinností alebo z dôvodu ich nezamestnanosti. Tieto dôvody sú často spúšťačom ďalších 

patologických javov v rodinách. Pod komplexnou pomocou rozumieme poskytnutie odborného 

poradenstva v krízových situáciách, následne poskytnutie poradenstva pri hľadaní si zamestnania 

alebo pri začatí podnikateľských aktivít a ponúknutie možnosti vzdelávania sa za účelom zvýšenia 

šancí na trhu práce. Podporné služby Materského centra, pre osoby počas plnenia si rodičovských 

povinností, boli zase preventívnou aktivitou pred prípadnou nezamestnanosťou.    

 

 

  

   

 

 

 

 

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

          

                                                 

 2.5.2  Sociálne zamestnávanie 

V roku 2013 sme pokračovali v podnikateľskej činnosti v prevádzkovaní sociálnej firmy  LABORE – 

podnikanie ako služba. Náš podnikateľský zámer ponúka 

upratovanie interiérov a exteriérov rodinných domov, bytov a 

nebytových priestorov (viac na www.labore.sk).  Realizácia tohto 

zámeru nie je jednoduchá – ekonomická kríza, zavedenie odvodovej 

povinnosti z dohôd, zvýšená konkurencieschopnosť v upratovacích 

prácach ... Napriek tomu sa snažíme udržať pracovné miesta 

vytvorené pre zvlášť ohrozenú skupinu ľudí, ktorou sú osamelé 

matky s deťmi. Cieľom podnikateľských aktivít tretieho sektora je riešiť zásadné spoločenské 

problémy finančne udržateľným spôsobom. 

 

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. V roku 2013 sme 

prevádzkovali tri chránené pracoviská, v ktorých pracovali 5  invalidi, z toho dvaja s poklesom 

schopnosti vykonávať pracovnú činnosť nad 70%. V roku 2013 sa novelou Zákona č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti zmenili podmienky pri prevádzkovaní CHP/CHD, čo malo negatívny dopad 

na zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím   -  zníženie dotácií, zmena v náhradnom plnení, 

opätovné zavedenie komisií, zmena z obligatórneho príspevku na fakultatívny ...  Udržanie prevádzky 

chránených pracovísk / dielní je v súčasnosti veľmi náročné, a teda ohrozené.  

 

http://www.esf.gov.sk/
http://www.labore.sk/
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 Chránené pracovisko pri Domove Gianny  B. Molla  

Predmetom činnosti je pedagogicko–výchovná a pracovná činnosť. Pracujú tu 2 zdravotne 

znevýhodnení zamestnanci, ktorí poskytujú odborné služby priamo klientom Domova Gianny B. 

Molla. Na tomto pracovisku sme vytvorili a udržali pracovné miesto aj bývalej klientke – vdove, 

osamelej matke so 4 školopovinnými deťmi.  

 Chránené pracovisko - predajňa „Darčeky@káva“  

Predmetom činnosti je predaj tovaru a činnosť informátora v obchode 

a v službách. Ide o podnikateľskú činnosť.  Pracujú tu 2 zdravotne 

znevýhodnení zamestnanci. V predajni nájde zákazník darčekový tovar, 

ktorý vyrábajú zamestnanci našej Remeselnej dielne, ale i 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. Viac na www.darceky.anoprezivot.sk. 

 Chránené pracovisko „Remeselné dielne“ 

Predmetom činnosti chráneného pracoviska je výroba suvenírov. Ide o podnikateľskú činnosť.  

Pracujú tu 2 zamestnanci, z toho 1 zdravotne znevýhodnený.   

Motiváciou k vytváraniu pracovných miest pre zdravotne znevýhodnených ľudí je naše 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 na tému „Domáce 

násilie ubližuje všetkým“  pre žiakov základných škôl v Kamennej Porube, Tepličke nad Váhom a 

v Žiline, ul. Sv. Gorazda. Taktiež pre študentov Gymnázia sv. Grantiška v Žiline a Katolíckej spojenej 

školy 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  „Vystúpiť z bludného kruhu“ - podporený z Fondu Hodina deťom, ktorý 

zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. 

 

Od septembra 2013 realizujeme projekt, 

ktorého zámerom je rozvoj životných 

zručností detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. 

 

Aktivity projektu: 

 Vysokoefektívne učenie a rozvoj životných zručností (seminár pre učiteľov a vychovávateľov); 

 Vymodelujem si seba (pravidelná keramická remeselná dielňa); 

 

http://www.darceky.anoprezivot.sk/
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 Cvičíme životné zručnosti (každomesačné workshopy pre deti na rozvoj konkrétnych 

životných zručnosti – priateľstvo, zodpovednosť, 

trpezlivosť, vytrvalosť, starostlivosť ); 

 Životné zručnosti v praxi (návšteva Detského 

interaktívneho múzea v BA); 

 Máme krídla (záverečné spoločné stretnutie spojené 

s výstavou výrobkov detí) 

Zámerom projektu je rozvíjať životné zručnosti detí zo 

sociálne znevýhodneného prostredia s pomocou ich učiteľov 

či vychovávateľov. Títo často nahrádzajú chýbajúcu rodinnú 

výchovu, ktorú im rodina z rôznych dôvodov nedokáže 

poskytnúť. Je však veľmi dôležité v deťoch rozvíjať pozitívne 

osobnostné vlastnosti, lebo len tak sa z nich môžu stať dobrí 

a poctiví ľudia, ktorí budú mať silu zmeniť svoj život, “osud” 

a žiť lepšie, spokojnejšie a šťastnejšie ako ich rodičia a 

vystúpiť tak z “bludného kruhu” sociálneho vylúčenia. K 

tomu je ale potrebné v oblasti rozvoja životných zručností 

detí učiteľov a vychovávateľov vzdelávať a dať im možnosť získať nové informácie a poznatky, lebo je 

to veľmi náročná a dlhotrvajúca činnosť, ktorá nemusí priniesť ovocie hneď. To sa možno prejaví až 

po dlhom čase, ale aj tak má význam snažiť sa zmeniť životy týchto detí. Lebo každé dieťa si zaslúži 

možnosť stať sa charakterným človekom.  

 

3.2 Projekt  „Kvalitné sociálne služby pre rodiny s deťmi ohrozené sociálnym vylúčením 

v Rajeckom regióne““ - podporený v Blokovom grante pre MVO a podporu 

partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce 

Od apríla 2013 sme začali realizovať projekt s cieľom zvýšenia kvality sociálnych služieb a posilnenia 

profesionality neziskovej organizácie v oblasti komplexnej starostlivosti o rodiny a osoby ohrozené 

sociálnym vylúčením. Projekt bude trvať do februára 2015.  Projekt  je určený členom rodín v riziku 

sociálneho vylúčenia - deťom a mládeži, obetiam domáceho násilia, občanom v nepriaznivých 

životných situáciách zo Žilinského okresu. Cieľové skupiny, ktoré budú mať z projektu úžitok sú 

dlhodobo v centre pozornosti neziskovej organizácie. Nachádzajú sa v situácii, kedy sami nedokážu a 

nevedia riešiť životnú krízu, hroziace alebo aktuálne problémy, niektorí nevedia ani kde by mohli 

pomoc hľadať. Dochádza tak k zbytočným rozpadom rodín a ľudských vzťahov, ktoré by sa vhodnou 

intervenciou  a starostlivosťou mohli dať zachrániť a vytvárať vhodné prostredie pre výchovu detí. 

Preto je potrebné týmto osobám, okrem poskytnutia krízovej pomoci a odborného poradenstva, 

posilniť aj ich schopností a pracovné zručnosti.   

Realizáciou projektu chceme vytvoriť  systém krokov -  stratégie a partnerstvá smerujúce k trvalému 

udržaniu organizácie. Aktivity si vyžadujú aj dialóg s miestnymi samosprávami, čím sa zlepšia 

kontakty s verejnou správou. 

Aktivity projektu: 

1. Kvalitné sociálne a komunitné služby v Rajeckom regióne 

1.1 Činnosť Komunitného centra – programy pomoci rodinám aj jednotlivcom, ktorí sa ocitli 

v krízovej situácii; aktivity zvyšujúce životné zručnosti a prípravu na povolanie a samostatný 

život/podpora pracovných aktivít pre cieľové skupiny.  Dobrovoľnícka činnosť – spolupráca 
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s mladými ľuďmi pri aktivitách s deťmi, napr. voľnočasové aktivity, ale aj pomoc deťom so 

školskými úlohami/ doučovanie.  

1.2 Činnosť Poradenského centra - poskytovanie poradenstva sociálneho poradcu, psychológa, 

špeciálneho pedagóga, rozšírenie telefonického poradenstva pre mobilné siete. Linka 

pomoci je jedinou bezplatnou telefonickou linkou v celej SR poskytujúcou poradenstvo 24 

hodín denne.  

1.3 Poskytovanie krízovej intervencie - v zariadení núdzového bývania môžu nájsť nonstop 

pomoc členovia rodín, ktorí sú ohrození na živote a zdraví iným členom rodiny (domáce 

násilie). 

1.4 Preventívne programy za účelom scitlivovania verejnosti v prospech ľudí v núdzi - Infotýždeň 

„Domáce násilie ubližuje všetkým“; prednášky pre verejnosť, rozhovory, články, benefičný 

koncert, interaktívne prednášky pre stredoškolskú mládež. 

2. Vybavenie / Obnova zariadenia núdzového bývania - za účelom skvalitnenia poskytovaných 

sociálnych služieb, zníženia tepelných strát a zaistenia bezpečnosti klientom i službukonajúcim 

zamestnancom. 

3. Zvyšovanie odbornej a organizačnej kapacity MVO 

3.1 Zvyšovanie odbornej a organizačnej kapacity MVO - zvýšenie odbornej vzdelanostnej 

úrovne pracovníkov sociálnych služieb prostredníctvom absolvovania akreditovaných výcvikov, 

poskytovaním pravidelnej supervízie, účasťou na vedeckých konferenciách a získavaním 

skúseností na preferovaných zahraničných pracoviskách. 

3.2 Budovanie partnerstiev s verejnou správou - intenzívna komunikácia s miestnymi 

samosprávami pri riešení krízových situácií rodín, ktoré sú v ohrození.  

3.3 Budovanie dlhodobej stability a udržateľnosti organizácie a služieb. 

 

 
Na projekte sa finančne spolupodieľajú Švajčiarska konfederácia a Slovenská republika. 

Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce realizuje Nadácia 

Ekopolis v spolupráci s partnermi nadáciou SOCIA a Karpatskou nadáciou. 

WWW.BGSFM.SK 

 

 

Na bezplatnom poskytovaní telefonického poradenstva ľuďom 

v krízovej životnej situácii prostredníctvom Linky pomoci 0800 

12 00 24 má veľký podiel  spoločnosť Slovak Telekom, a.s., s 

ktorou sme v októbri 2013 uzavreli  Dohodu o spolupráci.   

Spoločnosť Slovak Telekom sa zaviazala, že v priebehu dvoch 

rokov bude preplácať hovorné v celej výške.   

.  

 

 

http://www.bgsfm.sk/


Výročná správa neziskovej organizácie Áno pre život n. o. za rok 2013 
__________________________________________________________________________________________ 

 12  
 

 

4 SPRÁVNA RADA  

Členovia správnej rady sa v roku 2013 stretli dvakrát. Na zasadnutiach boli schválené dokumenty 

organizácie a to ročná závierka, Výročná správa a návrh rozpočtu.   

 

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  

 

 

 

Referencie známych osobností Žilinského kraja  

k 15. výročiu vzniku neziskovej organizácie Áno pre život n.o. 

 
„Pätnásť rokov vašej existencie vnímam veľmi pozitívne, pretože sú to roky, počas ktorých z nej vyšli 

mnohé iniciatívy na ochranu života ako aj reálna pomoc ženám a deťom, ktorých život bol ohrozený 

násilím, aby sa dokázali opäť začleniť do normálneho života a mali úctu samých k sebe. Určite veľké 

zásluhy neziskovej organizácie Áno pre život sú aj v oblasti osvety, aby sme ľudský život vnímali ako 

Boží dar a rešpektovali dôstojnosť každého človeka. Prajem všetkým členom Áno pre život do ďalších 

rokov veľa síl, odvahy, Božích milostí a ochranu Našej Nebeskej Matky Márie, aby ste i naďalej šírili 

pravý obraz o rodine, žene, materstve a dôstojnosti každého človeka, ktorý nie je skreslený a zaťažený 

žiadnou ideológiou.“ 

Tomáš Galis, Žilinský biskup 

 

 „Zaoberám sa inováciami a podnikaním, teda činnosťami, ktoré obyčajne generujú firmám peniaze. 

Stretol som však aj inštitúcie, ktoré inovujú a podnikajú a na konci ich snaženia je oveľa väčšia 

hodnota ako sú peniaze vyjadrené ukazovateľmi cash flow, ROI alebo EBIT. Takouto organizáciou je 

Áno pre život, n. o. Spoločnosť, kde ľudia spájajú svoj intelekt so srdcom a pomáhajú ľuďom – nie 

formou almužny alebo barličky, ale dôstojne, tak, že im pomáhajú postaviť sa na vlastné nohy, 

podnikať so svojím životom, nevzdať sa aj napriek ťažkému osudu. Pomáhať ľuďom v núdzi je oveľa 

viac ako zarábať peniaze. Pomáhať ľuďom postaviť sa na vlastné nohy a prežiť dôstojný život je to 

najkrajšie povolanie, aké môže človek na svete objaviť. Teším sa z toho, že mám možnosť 

spolupracovať s ľuďmi z neziskovej organizácie Áno pre život. Oni nepomáhajú len ľuďom v núdzi, ale 

aj tým, ktorí sú úspešní, možno, že majú aj nadbytok peňazí, ale potrebujú kontakt s ľudským 
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utrpením, láskou a vzájomnou pomocou – aby zostali ľuďmi s nohami na zemi a aby lepšie pochopili 

zmysel svojho života a podnikania.“ 

Ján Košturiak, riaditeľ spoločnosti IPA Slovakia 

 

„Cesty Áno pre život a Náruče sa pretínali od začiatku vzniku oboch našich organizácií. Po 15 rokoch 

môžeme povedať, že išlo, a dodnes ide, o vzácnu spoluprácu, keď sme neraz spoločnými silami riešili  

ťažkú situáciu našich detí a ich matiek. Je pre nás veľkou oporou mať v regióne partnerskú 

organizáciu, ktorá sa riadi princípmi najlepšieho záujmu ohrozených detí a ich rodín, partnerstva 

a profesionality.“  

Mara Leitmanová, programová manažérka Náruč – Pomoc deťom v kríze, Žilina 

 

„Gratulujem  neziskovej organizácii Áno pre život k jej 15. výročiu. Za toto obdobie poskytli  v domove 

vzácnu pomoc  mnohým núdznym a  ženám-obetiam domáceho násilia. Poskytli strechu nad hlavou 

tým, ktorí sa ocitli na ulici, zvlášť tehotným ženám ako i ženám-matkám s deťmi  Poskytli nevyhnutnú 

pomoc, aby sa mohlo dieťa narodiť a hľadali možnosti ďalšej výchovy, pokiaľ to matka nezvládala. Za 

touto činnosťou sa skrýva množstvo úsilia, trpezlivosti, vytrvalosti a odhodlania. Áno pre život sa 

nebálo prekonávať problémy v sociálnej sfére a vytvárala všemožné podmienky pre skvalitnenie 

života tejto skupiny ľudí. Hľadala finančné zdroje na rekonštrukciu a prestavbu zariadenia, ako aj 

prostriedky na prevádzku a fungovanie celej organizácie. Za toto všetko patrí moja vďaka celej 

organizácii a všetkým, ktorí akokoľvek pomohli, aby napriek ťažkostiam v tejto dobe prežila.“ 

 

Peter Dobeš, primátor mesta Rajecké Teplice 

 

„Odbor sociálnych vecí Žilinského samosprávneho kraja spolupracuje s organizáciou Áno pre život už 

od roku 2002. Počas tohto obdobia sme nadviazali vzájomnú spoluprácu pri riešení rôznych ťažkých 

životných osudov obetí násilia. V dnešnej uponáhľanej dobe narastá čoraz väčší počet ľudí, ktorých sa 

dotýka ekonomická kríza. Problémy týchto ľudí, ktoré vznikajú z rôznych dôvodov (nedostatok 

finančných prostriedkov, strata zamestnania a pod.), v mnohých prípadoch veľmi rýchlo prerastajú 

v domáce násilie. Nezisková organizácia Áno pre život je jedným z neverejných poskytovateľov, ktorej 

poslaním je pomáhať práve ženám a deťom, ktoré sú ohrozené domácim násilím. Žilinský 

samosprávny kraj oceňuje poslanie organizácie Áno pre život a zároveň oceňuje prácu celého tímu 

pracovníkov, ktorí sa aktívne podieľajú na pomoci obetiam domáceho násilia.“ 

 

Marta Pauková, riaditeľka odboru sociálnych vecí 

Žilinský samosprávny kraj 
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5 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013 

Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) k 31.12.2013 v porovnaní s rokom 
2012 bol nasledovný: 

 
Strana aktív    (v EUR) 2013 2012 

A. MAJETOK SPOLU 134 836 140 416 

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK   

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK 134 836 140 416 

FINAČNÉ INVESTÍCIE   

B. OBEŽNÝ MAJETOK 49 342 20 535 

ZÁSOBY 3 449 2 666 

TOVAR 923 1 528 

DLHODOBÉ POHĽADÁVKY   

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY 10 339 11 779 

FINANČNÝ MAJETOK 35 553 6 089 

PRECHODNÉ ÚČTY AKTÍVNE 23 448 21 460 

 
AKTÍVA celkom 
 207 626 182 412 

Strana pasív    (v EUR) 2013 2012 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA STÁLYCH A OBEŽNÝCH AKTÍV 57 347 37 504 

FONDY ORGANIZÁCIE 45 705 45 706 

NEVYSPORIADANÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MIN.ROKOV - 8 201 8 461 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 19 843 - 16 664 

B. CUDZIE ZDROJE 80 261 75 001 

REZERVY ZÁKONNÉ 6 553 5 382 

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY 1 432 963 

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY 55 146 36 997 

BANKOVÉ  VÝPOMOCI A POŽIČKY 17 130 31 660 

 PRECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÉ 70 018 69 907 

PASÍVA celkom 
 

207 626 182 412 
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Výsledok hospodárenia bol nasledovný: 
 

Náklady  (v EUR) 2013 2012 

Spotreba materiálu  22 218 31 128 

Spotreba energie  9 382 11 124 

Predaný tovar 15 810 11 932 

Nakupované služby  37 412 30 681 

Osobné náklady  126 541 111 040 

Odpisy a predané zásoby  13 113 13 611 

Poskytnuté príspevky finančné  - 355 

Ostatné náklady  3 728 2 341 

Náklady celkom 228 204 212 212 

Výnosy  (v EUR) 2013 2012 

Tržby z vlastnej činnosti  17 441 14 434 

Tržby za predaný tovar 17 655 14 898 

Dary PO, granty  32 893 41 935 

Dary FO  11 563 14 072 

Prijaté príspevky zo zbierok  5 432 3 558 

Dotácie   134 318 83 981 

Iné výnosy  17 523 15 734 

Príspevky z  podielu zaplatenej dane     11 219 6 935 

Úroky, kurzové zisky 3 1 

Výnosy celkom 248 047 195 548 

Daň z príjmu - - 

Výsledok hospodárenia 19 843 - 16 664 
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6 GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV ORGANIZÁCIE ZA ROK 2013 
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Poskytnuté príspevky finančné Ostatné náklady
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7 SPONZORI, DARCOVIA, PODPOROVATELIA V ROKU V ROKU 2013 
 

Dotácie zo štátneho rozpočtu a z európskych fondov: 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline; Európsky sociálny fond/ Fond sociálneho rozvoja; 
Švajčiarska konfederácia v Blokovom grante pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej 
spolupráce. 

 

Samosprávy: 

Mesto Rajecké Teplice; Mesto Žilina /Mestské divadlo Žilina; Žilinský samosprávny kraj. 

 

Podporovatelia zo zahraničia: 

NESsT EUROPE Nonprofit Kft. Maďarsko; Ja zum leben Švajčiarsko. 

 

Nadácie: 

Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava. 

 

Neštátne subjekty: 

Biomasa ZZPO, Kysucký Lieskovec; Diecézna charita Žilina; 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; 
Misionári Najsvätejších Sŕdc, Žilina; Rímsko-katolícka farnosť Lysá pod Makytou; Rímsko-katolícka 
farnosť Rajec; Rímsko-katolícka farnosť Rajecké Teplice; Rímsko-katolícka farnosť Udiča; 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; WellGiving, o.z. Bratislava. 

 

Podnikatelia – právnické i fyzické osoby: 

AVON Cosmetics, spol. s r.o. Bratislava; CIMAT s.r.o. – Ing. Branislav Cisárik; Ján Martiniak – GREMAR, 
Rajecké Teplice; HBM Pharma s.r.o., Martin; IPA Slovakia s.r.o., Žilina; JUDr. Anton CHROMÍK, 
Šenkvice; KROS a.s. Žilina; JUDr. PIALOVÁ Katarína, Rajecké Teplice; Les Tomášovce, Pozemkové 
spoločenstvo; LIBEX, s.r.o. Žilina- Považský Chlmec; MBS Consult s.r.o., Malinovo; PEZA a.s. Žilina; PC 
centrum – Jozef Filo; Servis MVO, s.r.o., Bratislava; Slovak Telekom, a.s. Bratislava. 
 

Fyzické osoby:  

Abíková Zuzana, Považská Bystrica; Augustín Róbert, Rajec; Baránková Otília, Kamenná Poruba; 
Baránek Ladislav a Mária, Konská; Barčiaková Jarmila, Rajecké Teplice; Benický Imrich, Palín; 
Bereczová Oľga, Solčany; Bišťanová Mária a Martin, Ružomberok; Blaha Vladimír, Rajecké Teplice; 
Bollo Lubomír Konská; Brenčič Marek, Bratislava;  Cviková Alžbeta, Bánov; Černák Ivan, Žilina; Dobeš 
Jakub, Rajecké Teplice; Dobešová Marcela, Rajecké Teplice; Dobeš Matúš a Zuzana, Rajecké Teplice;; 
Dubec Peter Rajec; Dolinajová Anna, Rajecké Teplice; Dvorská Marta, Bardejov; Ďuk Ladislav; 
Džúdžiová Mária, Žilina; Friedmann Ladislav, Košice; Mons. Galis Tomáš, Žilina; rod. Gräffingerová, 
Trenčín; Grey Eva, Bratislava; Halgošová Helena, Nová Dubnica; Hatala Juraj a Mária Trenčín; Hlaváč 
Jozef Konská; Hlaváč Ondrej a Mária, Konská; Hoferica Peter, Žilina; Hološ Ladislav Smrečany; 
Hutlasová Katarína Veľké Zálužie; Chalúpka Peter, Žilina; Chmelík Bohumil, Trnava; Jakubíková 
Justína, Gbeľany; Jászberényiová Soňa a františek, Ilava; Kavecká Júlia, Kamenná Poruba; Klimčíková 
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Gabriela, Košice; Kluknavská Eva; Kľučka Ľuboš, Rajec; Knapec Daniel a Anna, Rajecké Teplice; Knapec 
Peter Stránske; Kohút Jozef, Rajec; Koptáková Darina, Žilina; Kordiak Jaroslav; Kováč Marcel; Krajč 
Peter, Žilina;; Krajník Florián Trebišov; Krčméry Vladimír, Bratislava; Krutáková Barbora; Kulinová 
Margita, Žilina; Kutiš Vladimír, Rajec nad Rajčankou; Lajčiak Pavol, Liptovské Sliače; Langová Mária; 
Lišková Helena, Rajec; Machalová Dana, Bánovce nad Bebravou; ; Majda Marián a Mária, Vrútky; 
Majerčík Peter a Janka, Rajecké Teplice; Marková Helena; Matiščík Alexander, Žilina; Maťová 
Magdaléna, Bratislava; Miháliková Štefánia, Vlčkovce; Michálik Ján;  Miškovič Igor a Silvia, Bratislava; 
Mižičková Magdaléna, Žilina; Mosor Peter; Mračková Margita; Noga Pavol; Pánisová Danka, 
Nitrianské Rudno; Paulíny Milan, Trnava; Pekná Jozefa Kamenná Poruba; Pobiš Karol, Oravská 
Jasenica; Podolanová Anna, Rajec; Podolanová Gabriela, Rajec; Rojčanová Katarína, Rajec; Rakúsová 
Viera; Rečičárová Mária, Žilina; Rončáková Terézia; Schmitzer Pavol; Sočuvková Alžbeta, Praha; 
Sýkora Milan; Šišková Mária, Slovenská Ves; Šotkovský Vladimír; Škrobárová Lucia; Štefánik Vladimír, 
Varín; Števanko Jozef a Radovan, Zlaté Moravce; Šuleková Oľga; Šutara Jozef; Švento Šimon; Tekeľ 
Martin, Habovka; Tomko Stanislav; Turiak Emil, Žilina; Tvrdovský Jozef a Ivana, Štiavnik; Uškovitš 
Róbert, Rajecké Teplice; Valuchová Katarína Rajecké Teplice; 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; Weber Marián a Alica, Bytča; Záborská Anna a 
Vladimír, Bojnice; Záborský Ladislav akad. maliar, Martin; Záborská Mária, Martin; Záhradník Anton, 
Ružomberok; Zámečníková Viera; Zvadová Anna a František, Ružomberok; Želinská Magdaléna, 
Trebišov;  

 

Zároveň ďakujeme, pre nás neznámym, 

prispievateľom 2% z daní a podporovateľom verejnej zbierky.  

 

 

Pri príležitosti jubilea našej organizácie chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí 

organizáciu počas  celých tých 15 rokov podporili a podporujú naďalej. Túto  podporu 

chápeme ako potvrdenie poslania organizácie. Uvedomujeme si, že sme sa pri založení 

organizácie nezmýlili v misii. Organizácia od samého začiatku nesie v názve jasné posolstvo 

ochrany života a úcty k nemu. Nie vždy bolo toto naše, jasné a transparentné, správanie 

ocenené. Predsa však vnímame, že sme svojou prácou zasiali zrno v našej spoločnosti – 

konkrétnymi výsledkami v prospech detí a ich matiek v núdzi, ale aj SLOVOM, ktorým meníme 

verejnú mienku v spoločnosti  v prospech úcty a ochrany života človeka. A myslíme tým nielen 

ochranu počatých detí, ale aj na úctu voči životu všetkých nás už narodených, nech sa 

nachádzame v hocijakej fáze života. 

Pracovníci organizácie 

 

 


