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december 2009 

Občasník neziskovej organizácie Áno pre život 
Ročník 11 

Drahí priatelia, podporovatelia, spolupracovníci, 

náš občasník k Vám prichádza v predvianočnom období, v adventnom čase.  Hneď v prvých dňoch 
tohtoročného adventu nám priniesli médiá smutnú správu -  pod oknami internátu Strednej odbornej školy 
spojov v Banskej Bystrici našli mŕtveho novorodenca. Desivé, zarážajúce, smutné, bolestné ... ale aj plné 
otázok: Prečo dieťatko budúca matka neposunula do neďalekého Hniezda záchrany? Prečo sa neobrátila 
na niektoré azylové centrum? Prečo nevyužila inštitút utajeného pôrodu? Prečo...? Prečo? ...  pretože ona 
v žiadnom prípade NEMOHLA dieťa porodiť a vychovávať. Pretože by, napr. sklamala svojich rodičov. 
Neveríte? V tomto mesiaci som dostala takéto maily:  „Ja to malé chcem a veľmi ...chce ho aj môj priateľ 
.... jeho rodičia sa to teraz dozvedeli a nútia ma ísť na potrat, že ak nepôjdem, tak ho vyrazia z domu 
.....moji rodičia tiež nesmú nič vedieť...“ 

„Som v bezvýchodiskovej situácii ...som tehotná ... nemám odvahu pridávať starosti rodičom ... vyhodili 
by ma z domu .... čoraz častejšie rozmýšľam nad, pre mňa, jediným prijateľným riešením – 
samovraždou.“ Zdá sa, že generácia dnešných rodičov dokáže svojim deťom prehliadnuť všeličo – 
vyhadzov zo školy, nočné žúrky, striedanie partneriek/partnerov, alkoholizmus, míňanie peňazí. Len 
s jedným sa nedokáže zmieriť, s nečakaným, neplánovaným tehotenstvom svojich detí. Dnešné mladé 
dievčatá, často sú to vysokoškoláčky (teda dospelé, zrelé, vzdelané ženy), jednoducho nemôžu o svojom 
prípadnom tehotenstve povedať svojim rodičom. 
V tomto prípade ich totiž sklamú najviac. Možno 
práve v takomto zúfalom stave sa nachádzala mladá 
žena z Banskej Bystrice. 

Aj toto je kultúra smrti, o ktorej rozprával Mons. 
Philip Reilly, kňaz z Brooklynskej diecézy, ktorý 
v rámci svojich ciest po Európe, navštívil začiatkom 
decembra t.r. aj Bratislavu. Tento kňaz sa už viac ako 
40 rokov venuje pastorácii ľudí zasiahnutých 
umelými potratmi. Moja generácia, generácia 
dnešných rodičov, je bolestne zranená umelými 
potratmi vykonanými za posledné storočie v našich 
rodinách, v našej spoločnosti. Nemusíme si to 
uvedomovať, nemuselo sa to odohrať práve v našej 
rodine ... a predsa sme tým zasiahnutí. Asi práve 
preto toľký odpor k tehotenstvám ...  

V našom domove našli pomoc aj v tomto roku budúce mamičky v núdzi. Narodil sa jeden chlapček a dve 
matky sú tesne pred pôrodom. Na fotografii vidíte novonarodené dieťa z nášho domova pri krste.   

Mons. Reilly nám zanechal odkaz plný nádeje. Nech sú aj tieto Vianoce plné nádeje a nech sa v našich 
rodinách opäť rozsvieti viera v život, ktorú prináša novonarodený Ježiš.  

Anna Verešová 
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Čo sa udialo v roku 2009? 

• Od  23.2.2009 do 15.4.2009 bola v našej organizácii vykonaná kontrola Najvyššieho kontrolného 
úradu SR. Kontrolovaným obdobím boli roky 2007 a 2008 a celé obdobie realizácie projektu 
financovaného z EÚ. Zistených bolo päť formálnych nedostatkov a to:  nedodržanie termínov 
predloženia dvoch monitorovacích správ Riadiacemu orgánu IS EQUAL v súlade so zmluvou; 
nepredloženie vyúčtovania finančného prostriedku za 1. a 2. štvrťrok 2007 v zmluvne dohodnutom 
termíne; nedodržanie písomného predkladania Hlásenia o pohybe a počte občanov v preukázateľnej 
forme a bez predmetných dokladov (pozn.:  zasielané elektronicky); v termíne do 15.4. kalendárneho 
roka nebola overená ročná účtovná závierka za rok 2007 a teda nebola v termíne zaslaná na 
zverejnenie v Obchodnom vestníku a v jednom prípade nebolo v účtovníctve jasne rozlíšené určenie 
zdroja finančných prostriedkov. 

• V dňoch 27. – 28. marca sme v spolupráci s občianskym združením Fórum života zorganizovali 
medzinárodnú konferenciu  „Vyber si život“ . Konferencia sa konala pod záštitou poslankyne 
Európskeho parlamentu Anny Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša. Témou XI. 
ročníka konferencie boli aktuálne spoločenské, etické a medicínske aspekty antikoncepcie. 
Konferencie sa zúčastnilo 120 účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Talianska, Rakúska, 
Maďarska, Poľska a USA. 

• V dňoch 25. – 26. apríla sme spolu s farským úradom v Rajeckých Tepliciach zorganizovali púť 
k sv. Gianne pri príležitosti 47. výročia ukončenia jej pozemského života. Púť sa začala v sobotu 
modlitbou sv. ruženca v kostole Božského Srdca v Rajeckých Tepliciach, kde sú uložené relikvie sv. 
Gianny. Po nej nasledovala svätá omša, ktorú koncelebroval generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. 
Ladislav Stromček s dekanom Rajeckého dekanátu Mons. Vladimírom Kutišom a správcom farnosti 
Rajeckých Teplíc Martinom Čerňanským. Spevom nás sprevádzal miestny zbor Chor Cordis Jesu. 
Záver púte k sv. Gianne patril koncertu súrodencov Jendruchovcov, ktorý mal veľký úspech.  

• Nesociálny zákon o sociálnych službách – 30. októbra 2008 bol prijatý Zákon č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách. Organizácie poskytujúce sociálne služby sú presvedčené, že nový zákon o 
sociálnych službách nie je sociálny. Nový zákon totiž výrazne znevýhodňuje klienta a zväzuje ruky 
neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Štvrť roka od začiatku účinnosti zákona sme na to 
poukázali spoločne so Spišskou katolíckou charitou, Arcidiecéznou  charitou Košice a Nadáciou na 
podporu sociálnych zmien – SOCIA. Vyzvali sme Vládu SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR na dialóg o zmenách zákona o sociálnych službách v častiach, v ktorých zákon porušuje 
princípy rovnosti príležitostí a nediskriminácie. V priebehu celého roka sa viaceré inštitúcie 
a organizácie snažili rokovať s MPSVaR SR, k novelizácii zákona však v tomto roku nedošlo.  

• Od 1. mája sme začali realizovať projekt s názvom „Sociálne a komunitné služby pre rodinu 
v ohrození a profesionalizácia MVO“. Podprojekt trvá od 1. mája 2009 do 30. septembra 2010. 
Cieľovou skupinou sú členovia rodín v riziku sociálneho vylúčenia, deti a mládež, ktorých ohrozujú 
mnohé negatívne javy, obete domáceho násilia, ženy na a po dlhodobej materskej dovolenke. 
Hlavnými aktivitami projektu je vzdelávanie zamestnancov a cieľových skupín, audit a vypracovanie 
stratégie rozvoja spolu s podnikateľským zámerom sociálneho podniku, práca s dobrovoľníkmi 
a preventívne programy pre stredoškolákov v oblasti predchádzania rizikového správania. Projekt je 
podporený z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho 
finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Sprostredkovateľom 
Blokového grantu je Nadácia SOCIA.  

• Cena Dar roka za rok 2008 – Slovenská humanitná rada dňa 18. mája vyjadrila kolektívu neziskovej 
organizácie Áno pre život poďakovanie a morálne ocenenie za ušľachtilosť, ochotu a pomoc pri 
zmierňovaní ľudského utrpenia a pri rozvoji humanity a charity na Slovensku. 

• V 1. polroku t.r. sme mali veľké problémy s financovaním sociálnych služieb. Žilinský 
samosprávny kraj (ďalej ŽSK) nás totiž vyzval k vráteniu časti finančného príspevku poskytnutého 
v roku 2008 z dôvodu, že sme poskytli sociálne služby aj ženám s trvalým pobytom z iných krajov 
SR. Práca s našou cieľovou skupinou je špecifická.  V krízových situáciách sa jedná o ohrozenie 
života a zdravia, a to vyžaduje neodkladné riešenie sociálnou službou. V týchto prípadoch je ťažké 
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myslieť na to, či občan v núdzi má trvalý pobyt v našom kraji. Dokonca v dokumente vydanom ŽSK 
- Akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách na území 
Žilinského samosprávneho kraja (2007) sa definujú základné prvky pomoci tejto špecifickej skupine 
a to: dostupnosť, bezpečnosť a bezplatnosť. V dokumente sa okrem iného píše: „Dostupnosť pre 
všetky ženy bez ohľadu na ich rodinný stav, počet detí, etnickú príslušnosť, štátnu slušnosť, miesto 
trvalého pobytu, náboženské a politické presvedčenie. .... Pomoc a podpora musí byť dostupná pre 
všetky ženy, ktoré ju potrebujú.“  V tejto situácii viackrát zasadala správna rada našej neziskovej 
organizácie. K tomuto problému sa vyjadrila aj členka správnej rady europoslankyňa Anna Záborská: 
„Tak ako som sa už o tom v minulosti presvedčila, aj tento krát je na stole ďalší prípad porušovania 
princípu rovnosti príležitostí. Teraz v oblasti poskytovania verejných sociálnych služieb. Mrzí ma, že 
ako predsedníčka výboru EP, ktorý sleduje aj rovnosť príležitostí, musím konštatovať, že Vláda mojej 
krajiny, demokratickej krajiny, neuplatňuje tento princíp nielen voči neverejným poskytovateľom 
sociálnych služieb, ale aj voči tým najohrozenejším – osamoteným tehotným ženám, ženám s deťmi a 
obetiam domáceho násilia. V ochrane a obrane je v takýchto prípadoch miesto trvalého bydliska 
zanedbateľnou záležitosťou a nemôže byť podmienkou financovania sociálnej služby“.  
Po viacnásobných rokovaniach s predstaviteľmi ŽSK sme našli dohodu a prísľub systémového  
vyriešenia problému poskytovania krízovej intervencie na území ŽSK.  

• V júni sme ukončili projekt s názvom „Vytvorenie stabilných pracovných podmienok pre  

zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím“, ktorý podporila Nadácia VUB. Jeho 
cieľom bolo udržanie pracovných miest a vzdelávanie zdravotne znevýhodnených občanov na 
chránenom pracovisku v Domove Gianny B. Mollovej.  

• „Cesta za dobrodružstvom“ – pod týmto názvom bol podporený projekt, ktorý predložila dlhoročná 
podporovateľka našej organizácie Monika Tretinová z Kamennej Poruby v zamestnaneckom 
programe „Dobré srdce“ Nadácie Tatra banky. Vďaka tejto podpore sme mohli 11. augusta 
uskutočniť výlet do ZOO v Bojniciach. Výletu sa, okrem matiek a detí z domova a našich 
dobrovoľníkov, zúčastnili aj matky s deťmi z niektorých obcí Rajeckého regiónu. Z výletu vznikol aj 
námet pre Nástenný kalendár na rok 2010, ktorý sme v tomto roku vydali už po štvrtýkrát. 

• Infokampaň „Domáce násilie ubližuje všetkým“ – aj v tomto roku sme chceli opäť upozorniť 
verejnosť na fenomén násilia páchaného tam, kde sa máme všetci cítiť najbezpečnejšie – doma. Dňa 
19. novembra sme organizovali infokampaň, ktorou chceme osloviť verejnosť v našom regióne. 
Našou snahou je upozorniť verejnosť na tento problém, ktorí sa týka mnohých našich rodín. 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 pripomenie ďalší deň proti násiliu - 
Medzinárodný deň boja proti násiliu páchaného na ženách. Ďalšou skupinou ľudí, na ktorých je 
páchané v domácnostiach násilie, sú starí a chorí ľudia a tiež zdravotne postihnutí. 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, účinné metódy ochrany a preventívne opatrenia. 

• Verejná zbierka - v rámci povolenej verejnej zbierky predávame náš originálny Nástenný kalendár  
na rok 2010, ktorý je tematicky zameraný na prírodu a deti (sú v ňom fotografie detí z nášho Domova 
Gianny B. Mollovej a dobrovoľníkov z výletu v Bojniciach). Výťažok zbierky je určený na realizáciu 
vzdelávacích aktivít a terapeutických programov určených klientom nášho domova. Hodnota 
kalendára je 4 € / 1ks, v cene ktorého je zahrnutý peňažný príspevok 2,5 € / 1 ks. Verejná zbierka 
bola povolená Obvodným  úradom Žilina, odborom všeobecnej vnútornej správy. Rozhodnutie č. 
2009/01681-16/3-VZ/2SA nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10.2009.  
Projekt s názvom: „Verejná zbierka na pomoc ženám a deťom v núdzi“ bol zároveň podporený 
Nadáciou SPP v matchingovom programe Pridáme sa. Nadácia SPP podporí zbierku 
zdvojnásobením celkového výťažku v pomere 1:1.  

• V závere roka sme získali ďalší projekt na podporu vzdelávania našich klientok. Spoločnosť 
GlaxoSmithKline Slovakia prispela sumou 1300 EUR na akreditovaný rekvalifikačný kurz 
opatrovateľstva. Jeho absolvovaním sa zvýšia šance týchto znevýhodnených žien získať zamestnanie.  
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LINKA POMOCI – 0800 12 00 24 

Linka pomoci predstavuje 24 – hodinovú službu a umožňuje získať 
základné informácie o formách pomoci ľuďom nachádzajúcim sa 
v krízovej životnej situácii. Dovolať sa môžete bezplatne z celého 
územia Slovenska z pevnej siete. 

 

V roku 2010 organizujeme / spoluorganizujeme : 

• 23. januára  - ples Fóra života v Rajeckých Tepliciach 
• 26.-27. marca - medzinárodná konferencia „Vyber si život“  
• 24. - 25. apríla - púť k sv. Gianne v kostole Božského Srdca v Rajeckých Tepliciach  
• 19. – 25. novembra - infokampaň „Domáce násilie ubližuje všetkým“ 
• 25. novembra - Benefičný koncert pre ľudí v núdzi 

 

Ponúkame : 
- prednášky pre študentov SŠ a gymnázií na témy: Ochrana života, Domáce násilie, Obchodovanie 
s ľuďmi – prevencia. 

- priestor pre dobrovoľnícke aktivity kreatívnych mladých ľudí, ktorí by svoj voľný čas chceli 
zmysluplne využiť pri práci s deťmi, ktoré museli z rôznych dôvodov opustiť svoj domov, svoju 
rodinu a kamarátov. 
 

Dávame do pozornosti : 

•      DVD „Láska je voľba“  

Na záver tohto roku uviedlo vydavateľstvo Don Bosco do predaja DVD s filmom o živote svätej Gianny 
Berettovej Mollovej. Patrónku nášho domova pre osamelé ženy v núdzi približuje tento dokument 
prostredníctvom archívnych záberov a svedectiev jej najbližších. Päťdesiattriminútový film pripomína 
tiež i veľkolepú slávnosť svätorečenia, na ktorej sa zúčastnil aj Giannin manžel Pietro a zachránená dcéra 
Gianna Emanuela.   

Ď a k u j e m e   

- všetkým našim stálym darcom za neustálu 
podporu a dôveru 

- firmám za ich finančnú, či materiálnu 
pomoc 

- nadáciám za podporu projektov 

- samosprávam za spoluprácu 

- všetkým, ktorí nám darovali príspevok          
z 2 % z daní z príjmu 

- a tiež aj všetkým neznámym darcom.  
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