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Milí priatelia, 

náš  občasník  vám prichádza  v čase,  keď  končí  vytúžené  obdobie  prázdnin  a dovoleniek. 
Možno ešte niektorí z vás využijú prvé septembrové dni na oddych, deti však už budú v škole a my 
všetci pomaly prehupneme do posledného kvartálu tohto roku. 

Ako podporovatelia a spolupracovníci máte právo vedieť ako organizácia napĺňa poslanie pre ktoré 
vznikla a ako hospodári s finančnými prostriedkami. Preto vám v tomto čísle prinášame hlavnú časť 
Výročnej správy organizácie za rok 2006 spolu s audítorskou správou. 

Okrem všetkých  činností,  ktoré  nájdete  vo  výročnej  správe  podarilo  sa  nám v roku  2006  otvoriť 
centrum, ktorého priestory oceňujú najmä deti a dobrovoľníci, ktorí konečne našli priestor pre svoje 
aktivity.  Ďalšou  udalosťou  roka  2006  bolo  zriadenie  chráneného  pracoviska.  S účinnosťou  od 
29.septembra  2006  priznal  Úrad  práce,  sociálnych  vecí  a rodiny  v Žiline  postavenie  chráneného
pracoviska  so  sídlom  prevádzky  v Domove  Gianny  B.  Molla  pre  2  občanov  so  zdravotným 
postihnutím. Tomuto však predchádzali obrovské peripetie. Hoci sa skoro denne dočítame v médiách 
o tom, ako štát  podporuje finančným príspevkom zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov,
v praxi  sa ukazuje, že niektorí  zdravotne postihnutí  občania sú diskriminovaní.  Svedčí o tom moja 
skúsenosť s vybavovaním príspevku na zriadenie chránenej dielne. Tento príbeh je veľmi dlhý, aby 
som dokázala v úvodníku opísať všetky tie nonsesy, s ktorými som sa stretla. Nejde len o obrovskú 
byrokraciu,  na  to  sme  si  už  pomaly  zvykli,  ale  doteraz  nemôžem  zabudnúť  na  tú  chladnú 
profesionalitu  (mne  to  skôr  pripadá  ako  vyhorenie)  niektorých  štátnych  zamestnancov,  s ktorou 
pristupujú ku klientovi. Ani náznak spoluúčasti... za tým všetkým však nie sú len „diery“ v zákonoch, 
ale  hlavne  obrovská  nedôvera  ľudí  (tak  aj  zamestnancov  na  rôznych  úradoch)  voči  všetkým 
mimovládnym organizáciám. Nedávno prebehla krajinou kauza jednej neziskovej organizácie. Hneď 
na to som dostala šprihnuté do očí „...VŠETKY mimovládky kradnú...vraj  neziskovky.“  Stačí jedna 
aféra MVO a dobré meno, ktoré ste budovali, je razom preč. Všetci, každý, vždy .... v jednom vreci. 
Ani jeden sektor nie je úplné čistý, ani štátny, ani súkromný, ani mimovládny – to je jasné každému. Ja 
tiež nechcem týmto hádzať všetkých úradníkov do jedného vreca (to by bolo nefér, poznám mnohých, 
ktorí si vykonávajú svoju prácu vynikajúco), ale aj my by sme to očakávali. Na kontrolu MVO existujú 
nástroje, od registrátorov cez vyššie územné celky až po štátne a verejné inštitúcie.  O pohľade na 
naše hospodárenie a nakladanie s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu svedčí aj kontrola 
na mieste  z Európskej komisie, DG Employment, ktorá bola vykonaná 28. novembra 2006. Poverení 
zamestnanci  kontrolovali  účtovníctvo  a  napĺňanie  cieľov projektu,  ktorý  bol  podporený Európskym 
sociálnym  fondom v programe  IS  EQUAL.  Nedávno  tiež  prebehla  v našej  organizácii  aj  kontrola 
Sociálnej poisťovne za roky 1998 – 2007. Vyhodnotením auditov týchto inštitúcií neboli nám zistené 
žiadne závažné nedostatky.  
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Sme si  vedomí,  že niektoré  MVO svojim konaním poškodzujú  dobré meno aj  všetkých  ostatných 
neziskoviek. Ani nám sa to nepáči. Dobrou prácou, profesionalitou a transparentnosťou sa chceme 
i naďalej uchádzať o vašu priazeň, pomoc i spoluprácu. Bez vás nedokážeme naďalej pomáhať tým, 
ktorí to veľmi potrebujú – matkám s deťmi v ťažkej životnej situácii.

Prajem vám v mene všetkých našich klientov i zamestnancov všetky nastávajúce dni plné požehnania.

 
                                    Anna Verešová

Prehľad činností vykonávaných v roku 2006

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). Kapacita spolu je 25 klientov. 

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

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 
ntervencia; 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), vychovávateľky – 2 (skrátené úväzky), psychologička (skrátený úväzok), 
právnička (externe).

Z  interných  zamestnankýň  sú  tri  so  zdravotným  postihnutím.  Najväčšou  devízou  neziskovej 
organizácie  sú  pracovníci  a dobrovoľníci,  ktorí  sú  stotožnení  s víziou  organizácie.   Našimi 
dobrovoľníkmi sú väčšinou študenti Gymnázia A.Škrábika a členovia o.z. Lackovci.

Počet dobrovoľníkov spolu v r. 2006 27
    
1.5 Výsledky práce  

Počet klientov 
k 1.1.2006

Počet prijatých 
klientov 

Počet klientov, ktorí 
ukončili poberanie 
sociálnych služieb

Počet klientov 
k 31.12.2006

26 27 33 20

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

Veková kategória nových klientov

0 –   6 rokov 7 – 15 rokov 16 – 18 
rokov

19 – 25 rokov 26– 35 
rokov

36 – 45 
rokov

46 – 55 
rokov

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

Po ukončení poskytovania sociálnych služieb klienti odišli:

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

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

LINKA POMOCI - 0800 12 00 24
Linka pomoci predstavuje 24 – hodinovú službu a umožňuje získať základné informácie o formách 
pomoci  ženám  nachádzajúcim  sa  v krízovej  situácii.  V roku   2006  vyhľadalo  bezplatnú  formu 
anonymnej pomoci a poradenstva 899 ľudí z celého územia Slovenska. 
Túto  formu  poradenstva  využívajú  aj  naše  bývalé  klientky,  ktoré  sa  na  nás  obracajú  s prosbou 
o poradenstvo. Toto pokračovanie v komunikácii s bývalými klientkami je dobré nielen pre nich, ale 
i pre nás pracovníkov. Sú to pre nás  informácie o tom ako sa klientky zaradili naspäť do spoločnosti. 
Vieme o ich starostiach i radostiach. Naše bývalé klientky takto nezostávajú samé na všetky problémy, 
s ktorými sa  stretávajú už v inej životnej roli a situácii ako predtým. Je to pre nás zároveň spätná 
väzba, je to preukázanie dôvery klientok voči našej organizácii. 

Počet telefonátov na Linku pomoci v r. 2006 899

CENTRUM PORADENSTVA

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

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

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.
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Z FZaSP TU si vykonali odbornú prax 7 študenti. Traja boli študenti z iných VŠ (Katolícka univerzita 
Ružomberok  –  2,  Univerzita  Konstantina  Filozofa  –  1)  .  Zo  stredných  škôl  to  boli  2  študentky  z 
Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti z Čadce.

Počet študentov v r. 2006 12

POMOC RODINÁM
Počas roku  2006  sme naďalej  pokračovali  v pomoci  rodinám v núdzi  v Rajeckom regióne  formou 
poradenstva i materiálnej pomoci – pomoc pri narodení dieťaťa, pomoc pri nástupe do školy, šatstvo, 
obuv,  pozvania  na  výlety  a  p.)  Medzi  konkrétne  aktivity  patrí  aj  finančná  podpora  pre  17  deti 
z viacdetných rodín. Jedná sa o jazykové kurzy, hudobné a výtvarné odbory ZUŠ ap. V tejto aktivite 
bola  naša  nezisková  organizácia  sprostredkovateľom,  pretože  túto  finančnú  podporu  poskytlo 
slovensko - francúzske občianske združenie Deti Dunaja so sídlom v Bratislave, s ktorým máme už 
dlhoročnú spoluprácu.

 REALIZOVANÉ PROJEKTY

• Európsky sociálny fond, IS EQUAL

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

Hlavným  cieľom  je  projektu  je  vytvorenie  podmienok  pre  hľadanie   a  overovanie  inovatívnych 
postupov  v oblasti  sociálnej  súdržnosti,  posilňovanie   kapacít  organizácií,  ktoré  sa  podieľajú  na 
vytváraní  sociálnych služieb pre komunitu a pre rôzne typy znevýhodnených obyvateľov pomocou 
vytvárania  vzťahov  spolupráce  a partnerstva  rôznych  sociálno-ekonomických  aktérov  v  regióne. 
V rámci  projektu  bolo  vytvorené  regionálne i  nadnárodné  partnerstvo.  Zahraničnými  partnermi  sú: 
Formaconsult  scarl  Catanzaro,  Taliansko,  Dom  Wspólpracy  Polsko-Niemieckiej  Gliwice,  Polsko. 
Rozvojové  partnerstvo  tvoria  Kultúra  o.z.,  Rajecké  Teplice,  Domov  vďaky  Rajec,  Mesto  Rajecké 
Teplice a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Žilina. Nezisková organizácia Áno pre život n.o. je 
v projekte lead partnerom. Do konca roku 2006 boli zrealizované tieto aktivity:

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

Kurz  „Príprava  sociálneho  poradcu“  -  konal  sa  v období  od  30.8.  do  28.10.2006.  Účastníčky 
(absolventky kurzu Základy SP) absolvovali 160 hod. výcviku. Kurz bol akreditovaný MŠ SR. 
Kurz opatrovateľstva - konal sa v období od 20.9.2005 do 4.1.2006.  Absolvovalo ho 10 účastníčok, 
všetky boli v čase výcviku nezamestnané. Účastníčky kurzu získali certifikát akreditovaný MŠ SR. 

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

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

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

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

Publicita, nadnárodná spolupráca a šírenie dobrej praxe 

V  rámci  TCA  sa  do  konca  roku  2006  uskutočnili  3  pracovné  stretnutie  všetkých  nadnárodných 
partnerov – vo februári v Taliansku, v júni v SR a v novembri v Poľsku. Zároveň sa v októbri zúčastnili 
traja  zástupcovia  partnerstva  zo  SR študijného  pobytu  v Taliansku. Na  základe  dohody TCA boli 
spracované  viaceré dokumenty. V rámci šírenie dobrej praxe sa uskutočnilo 13. novembra pracovné 
stretnutie MVO v Rajeckom regióne. 
                       
8.  SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2006

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

Strana aktív (v tis. Sk) 2005 2006
A. MAJETOK SPOLU 5 216 5 907

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK - -

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK 5 216 5 907
FINAČNÉ INVESTÍCIE - -

B. OBEŽNÝ MAJETOK 742 1 161
ZÁSOBY 5 5

DLHODOBÉ POHĽADÁVKY - -

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY 77 104

FINANČNÝ MAJETOK 151 45

PRECHODNE UCTY AKTIV 509 1 007

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

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

FONDY ORGANIZÁCIE 3 010 3 313

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 1 948 2 148

B. CUDZIE ZDROJE 1 000 1 607

REZERVY ZÁKONNÉ - -

DLHODOBÉ ZÁVAZKY 66 6

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 292 951

BANKOVÉ  VÝPOMOCI A POŽIČKY 255 77

 PRECHODNÉ ÚČTY PASIVNÉ 387 573

PASÍVA celkom  5 958 7 068
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Výsledok hospodárenia bol nasledovný:

Náklady 2005 2006

Materiálové náklady 657 874

Nakupované služby 727 1 069

Osobné náklady 1 458 1 748

Ostatné náklady na činnosť 68 170

Odpisy a predané zásoby 377 358

Poskytnuté príspevky 337 152

Náklady celkom 3 624 4371

Výnosy 2005 2006

Z vlastnej činnosti 285 347

Dary PO, granty 650 784

Dary FO 426 200

Dotácie na prevádzku z verejných zdrojov 2 025 2 465

Iné ostatné výnosy 50 303

Príspevky z  podielu zaplatenej dane     245 501

Výnosy celkom 3 682 4600

Daň z príjmu - -

Výsledok hospodárenia 58 229
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Podporovatelia neziskovej organizácie Áno pre život v roku 2006

Zahraniční sponzori:

JA ZUM LEBEN, Švajčiarsko; Havrilla Mikuláš, Švajčiarsko; Stössel Pius, Švajčiarsko;  

Samosprávy:

Mesto Rajecké Teplice; Mesto Žilina; Žilinský samosprávny kraj;

Nadácie:

Nadácia SOCIA, Bratislava; Spoločnosť pre podporu vedy a vzdelávania na FZaSP TU, Trnava; 

8



Štátna správa: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  SR; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline; 

Neštátne subjekty:

Biskupský  úrad  v Nitre;  Deti  Dunaja  o.z.,  Bratislava;  Fórum  života  o.z.  Bratislava;  Inštitút  Krista 
Veľkňaza Žakovce; Misionári Najsvätejších Sŕdc, Žilina; Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky, Rajec; 
Pedagogická  a sociálna  akadémia  sv.  Márie  Goretti  Čadca;  Spoločnosť  priateľov  detí  z detských 
domovou  „Úsmev  ako  dar“,  Bratislava;  Stredná  zdravotnícka  škola  sv.  Františka  z Assisi  Čadca; 
Veriaci z farností Rajecké Teplice a Rajec;  

Podnikatelia – právnické i fyzické osoby:

DISPOLAB Žilina,  s.r.o.;  DOLKAM Šuja  a.s.,  DOPOS,  s.r.o. Nitra;  ELTECO a.s.,  Žilina;  GRYF – 
reklamné štúdio,  Źilina;  HIVUS s.r.o.  Žilina;  HM TESCO Žilina;  Kúpele  Rajecké Teplice;  Lekáreň 
Mária, Rajecké Teplice; Lekáreň sv. Michala, s.r.o., Rajec; PEZA a.s. Žilina, RYBA a.s. Žilina; Pialová 
Katarína, Rajecké Teplice; PROSOFT s.r.o. Žilina; SKLOMAT s.r.o., Považská Bystrica; VITAL a.s., 
Žilina; LAJKA s.r.o., Źilina; Time Print Žilina; ZREJA – Miroslav Jančuch Stránske; 

Fyzické osoby: 

Jászberenyiová Soňa,  Ilava;  Januš  Jozef  ;Paulínyová Lucia,  Bratsilava;  Štrbák Martin,  Košice; 
Riečičiarová Iveta,  Žilina;  Lajčiak Pavol,  Liptovské Sliače;  Bajcúrová Mária  Humenné;  Kebísek 
Oldrich,  Trenčín;  Horník Jaroslav  Kunerad;  Lajčiak Peter,  Liptovské  Sliače;  Demeterová Mária 
Bratislava;  Škrabanová Katarína;  Eliáš Róbert; Pekná Jozefa Kamenná Poruba;Gabčík Vladimír a 
Anna, Konská; Uškovitš Róbert, Rajecké Teplice; Baláž Rudolf, Banská Bystrica; Fapšová Zdenka, 
Žilina;  Jonek Bohdan, Rajec;  Tretina Milan a Ľubica, Martin;  Tretinová Monika, Kamenná Poruba; 
Kutiš Vladimír, Rajec nad Rajčankou; Vojtikevič Milan, Žilina; Hlaváč Ondrej, Konská; Hodoš Peter; 
Cibira Michal a Mária, Rajecké Teplice;  Čerňanský Ján a Katarína, Konská;  Baránek Ladislav a 
Mária,  Konská;  Barčiaková Jozefa, Rajecké Teplice;  Hodasová Táňa, Rajecké Teplice;  Hvižďák 
Jozef,  Udavské;  Koptáková Darina,  Žilina;  Láska Samko,  Pezinok;  Michalíček Martin,  Nitra; 
Murčová Milota, Rajecké Teplice;  Podolan Ľubomír, Rajec;  Podolanová Gabriela, Rajec;  Rusnák 
Martin,  Budatín;  Záborská Anna,  Bojnice;  Záborský Ladislav  akad.  maliar,  Martin;  Záborský 
Vladimír, Bojnice; Baránková Otília, Kamenná Poruba; Martinková Mariana, Zábrehy Žilina;

Občasník  ÁNO  PRE  ŽIVOT vydáva  nezisková  organizácia  Áno  pre  život  n.  o.  v náklade  1000  kusov. 
Registrované Okresným úradom v Žiline pod číslom 1/2000. Tlač MIDA PRINT Žilina.

Adresa  redakcie:  Riečna  10,  013  13  Rajecké  Teplice.  Telefón:  041/549  49  50,  0903  534  894,  e-mail: 
apz@nextra.sk,   www.  anoprezivot.sk.   Banka:  Slovenská  sporiteľňa,  a.s.,  Rajecké  Teplice,  číslo  účtu: 
0421339803/0900. 
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