Žena v tiesni
P.O. Box 70
036 01 Martin
Pondelok – Piatok: 8:00 – 16:30
Tel.: 0907 346 374
0911 346 374
Email: oz.zenavtiesni@gmail.com
poradkyna.zvt@gmail.com
Web: www.zenavtiesni.sk

Krízové centrum ŽENA V TIESNI je odborná poradňa pre ţeny zaţívajúce násilie v partnerských vzťahoch, s prevádzkou
Krízovej linky. Špecializované pracovisko sa komplexne zaoberá násilím páchanom na ţenách, v rámci Ţilinského kraja a
Slovenska. Základnou prioritou je aktívne prispievať k riešeniu problémov párového násilia v rodine, k eliminácii sociálnopatologických javov v spoločnosti - sociálnou prevenciou, bezplatným erudovaným poradenstvom a sociálnymi sluţbami.
Náplňou našej práce je poskytovanie komplexného špecializovaného poradenstva, krízovej intervencie, sociálne,
ekonomické, právne a psychologické poradenstvo. Taktieţ osobná asistencia na úradoch, súdoch, polícii a iných inštitúciách.
Klientkam sprostredkujeme kontakty na chránené bývanie, vedieme úradnú korešpondenciu, asistujeme pri spisovaní
úradných návrhov a ţiadostí. V čase po odchode od násilného partnera pomáhame ţenám pri opätovnom začlenení sa do
spoločnosti (hľadanie zamestnania, bývania, pomoc pri zaradení detí do novej školy...). Naše klientky sprevádzame počas celého dlhodobého
procesu (aj niekoľko rokov) odpútania sa od násilníka. Všetky nami poskytované sluţby sú bezplatné.
Pri práci sa riadime odporúčanými štandardami Európskej únie:
Naše sluţby sú bezplatné, rýchle, nebyrokratické, dlhodobé (podľa potreby klientky).
Bezpečnosť ţien a detí je pre nás prvoradá, naše centrum má utajenú adresu.
Klientkam zaručujeme anonymitu, ţiadne údaje neposkytujeme tretím stranám, len v prípade súhlasu klientky.
Naše sluţby sú prístupné pre všetky ţeny, ktoré zaţili rodovo podmienené násilie, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, etnicitu, vek, rodinný stav,
sexuálnu orientáciu, náboţenstvo, politickú príslušnosť, mesačný príjem atď.
Rešpektujeme rozhodnutia klientky, nepodmieňujeme našu pomoc jej rozhodnutiami. Poskytované sluţby kopírujú potreby klientky.
Hájime a pomáhame klientkam uplatňovať ich práva. Sme na strane ţeny, ktorá zaţíva násilie.
Nepracujeme s násilníkom!
Sluţby poskytujú odborné vyškolené pracovníčky v téme násilia páchaného na ţenách. Ţeny pomáhajú ţenám.

Ciele krízového centra Žena v tiesni:
eliminácia násilia na ţenách a jeho negatívnych následkov,
presadzovanie nulovej tolerancie násilia v povedomí spoločnosti,
poskytovanie poradenstva (sociálne, psychologické, právne a ekonomické),
poskytovanie sociálnej pomoci a sluţieb (krízová intervencia, sociálna asistencia, telefonická linka, individuálny prístup, prevencia...),
ochrana ľudských a občianskych práv a právom chránených záujmov klientok,
prevencia sociálno-patologických javov a ich negatívnych dôsledkov v rodinách,
podpora odborného vzdelávania profesionálov a dobrovoľníkov,
aktívna kooperácia s policajnými zloţkami, s neštátnymi subjektmi a štátnymi úradmi,
zapojenie sa do verejnej diskusie o násilí páchanom na ţenách pri zmene postoja verejnosti a aktívnej intervencii proti násiliu páchanému na ţenách,
vydávanie a distribúcia informačných materiálov pre širokú verejnosť.

KRÍZOVÁ LINKA:
Násilie páchané na ţenách môţe vyvolať pocity hanby, viny, strachu, neistoty. Telefonický kontakt môţe byť pre ţeny zaţívajúce takéto násilie
rýchlou formou, ako získať informácie a ostať v anonymite.
Krízová linka je špecializovaná na pomoc pre ţeny, ktoré zaţívajú násilie a pre osoby zaţívajúce násilie v rodine. Volať môţu anonymne a nami
získané informácie sú dôverné.
Cieľom krízovej linky je zabezpečiť odbornú pomoc ţenám po útoku - zaţívajúcim násilie (psychické, fyzické, ekonomické, sexuálne). Pomôţeme im
zorientovať sa v probléme, prekonať bariéry, naštartovať proces odpútania sa od zneuţívateľa, prípadne nasmerovať k špecialistovi. Pomáhame
im vytvoriť šancu potrebnú na znovuvybudovanie si plnohodnotného ţivota.
Krízová linka poskytuje služby:
krízovú intervencia;
sociálne poradenstvo;
právne poradenstvo;
psychologické poradenstvo.
Zavolaním na našu krízovú linku môžu ženy zažívajúce násilie očakávať:
vypočutie a pomoc orientovať sa v aktuálnej situácii;
porozumenie a dôveru;
strániacu pomoc: za násilie je zodpovedný, ten kto ho pácha, nie vy!
aktívne riešenie situácie;
pomoc pri zostavení individuálneho bezpečnostného plánu.;
praktické rady a pomoc pri hľadaní ďalších vhodných postupov;
informácie z oblasti sociálnej a právnej.
Prostredníctvom Krízovej telefonickej linky majú ţeny zaţívajúce násilie moţnosť v krízových a ţivota ohrozujúcich situáciách volať s odbornou
poradkyňou. Takto môţu rýchlo, bezpečne a bezplatne dostať erudovanú pomoc a podporu.
OSOBNÁ KONZULTÁCIA:
Občianske zdruţenie ŢENA V TIESNI poskytuje ambulantné poradenstvo pre ţeny, na ktorých je páchané násilie, aj pre osoby zaţívajúce násilie v
rodine. Konzultácie sú bezplatné a miesto krízového centra je kvôli bezpečnosti utajené.
V krízovej poradni sme klientkam k dispozícii od pondelka do piatku od 8.00 do 16.30 hod., čas prispôsobujeme potrebám klietkam.

Ţenám, na ktorých je páchané násilie poskytujeme komplexný poradenský servis:
špecializované poradenstvo;
právne poradenstvo v oblasti rodinného práva – (rozvod, zverenie dieťaťa do výchovy, výţivné, … );
právne poradenstvo v oblasti majetkového práva – (zrušenie, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manţelov, … );
právne poradenstvo v oblasti trestného práva – (trestné oznámenie, zastupovanie v trestných konaniach, … );
sociálne a psychologické poradenstvo;
pomoc pri spisovaní ţiadostí, návrhov;
vytvorenie bezpečného plánu odchodu od násilníka;
sprevádzanie na súdne konania.
OSOBNÁ ASISTENCIA:
Klientkam poskytujeme sluţbu:
sociálnej asistencie tzn. sprevádzanie na úrady, súdy a iné inštitúcie;
prípravu na súdne pojednávanie;
asistenciu na súdne pojednávanie;
zastupovanie v civilných a trestných konaniach;
pomoc a rady pri spisovaní návrhov ,trestného oznámenia, ţiadostí.
PODPORNÉ SKUPINY:
Podporné skupiny ponúkajú ţenám zaţívajúcim násilie bezpečný priestor, kde môţu otvorene hovoriť o svojich skúsenostiach s násilím.
V násilníckom vzťahu zaţívajú izoláciu, samotu, negatívne skúsenosti. V skupine ţien, ktoré majú obdobný osud, majú moţnosť vyjadriť svoje pocity
bez odsúdenia, môţu rozvíjať svoju individualitu a získať nové osobné kontakty a skúsenosti, ktoré im môţu napomôcť prekonať nepriaznivé
ţivotné obdobie.
V podpornej skupine býva 5-8 ţien. Ţeny sa stretávajú raz za týţdeň na 90 minút pod vedeným dvoch terapeutiek. V rámci skupinových stretnutí
im poskytnú emočnú podporu, náhľad na situáciu, moţnosť seba prejavenia, pomoc pri analýze násilníckeho vzťahu, efektívnu spätnú väzbu, no
najmä pomoc a vedenie pri riešení konkrétnych problémov v násilníckom vzťahu. Pri práci s klientkami vyuţívame princíp otvorenej skupiny –
klientka sa môţe zapojiť do skupín hocikedy, keď bude chcieť.
Základným pravidlom skupiny:
dodrţovanie anonymity a bezpečnosti prostredia,
nikto nehovorí mimo skupinu o tom, čo sa v skupine povedalo,
nikto neuvádza mená osôb zúčastnených na skupine.

Témy diskusií počas sedení možno zhrnúť do nasledujúcich skupín:
výmena skúsenosti – prezentácia príbehov samotnými ţenami;
rozvodové konanie;
zverenie detí do výchovy, úprava styku detí s otcom;
násilie a jeho dopad na deti;
formy násilia;
výţivné (na deti, manţelku, bývalú manţelku);
trestné konanie;
Vianoce a násilie;
bezpodielové spoluvlastníctvo manţelov – vysporiadanie.
TERAPIA DETÍ:
Prítomnosť násilia v rodine ovplyvňuje zdravie, psychiku a vývin detí, jeho pohľad na rodinu i budúceho partnera, narúša vzťah medzi matkou a
dieťaťom, v budúcnosti aţ 50% chlapcov môţe opakovať násilné konanie svojho rodiča, 50% dievčat si môţe na základe vzoru v rodine nájsť
násilníckeho partnera. Dôsledky zaţívaného násilia u detí je moţné zmierniť vhodne zvolenou terapiou.
Jedným z dopadov násilia je narušenie vzťahu medzi matkou a dieťaťom, na jeho posilnenie, prehĺbenie a skvalitnenie je vhodná filiálna terapia.
Ide o tréning rodičovských zručností pre matky s deťmi, ktorá sa uskutočňuje metódou hravej terapie. Tréning pozostáva z 10 teoretických stretnutí
rodiča s terapeutom v rozsahu jedenkrát týţdenne a minimálne sedem predpísaných hrových polhodiniek rodiča so svojím dieťaťom v rozsahu tieţ
jedenkrát týţdenne.
Táto terapia je vhodná pre detí do 10 rokov, napomôţe ţene lepšie porozumieť ich dieťaťu, identifikovať jeho pocity, potreby, vytvorí priestor
pre vzájomnú interakciu (preukázanie, ţe jej na ňom záleţí, má v nej istotu, ţe ono nie je zodpovedné a trestané za situáciu doma).
Individuálna terapia so staršími deťmi pod vedením odbornej pracovníčky s napomôţe dieťaťu zorientovať sa a vyrovnať sa s rodinnou situáciou.
Terapeutická práca poskytne moţnosť deťom hovoriť o násilí, prezentovať vlastné pocity v bezpečnom prostredí poradne a následná práca s jeho
pocitmi a potrebami.

Pri práci sa riadime Európskymi štandardami poskytovaných sluţieb pre ţeny - obete násilia v párových vzťahoch:
prístupnosť pre všetky ţeny bez ohľadu na štátnu príslušnosť, etnicitu, vek, rodinný stav, sexuálnu orientáciu, náboţenstvo, politickú
príslušnosť...;
bezplatné poskytovanie sluţieb;
rýchla a nebyrokratická pomoc;
dlhodobé poskytovanie sluţieb;
široká škála poskytovaných sluţieb;
ţeny pomáhajú ţenám;
bezpečnosť: utajená adresa;
anonymita: údaje sa nepodávajú bez súhlasu klientky;
feministický prístup: citlivosť k ţenským témam;
strániaca pomoc: pracovníčky sú na strane klientok, chránia ich záujmy a pomáhajú uplatňovať ich práva;
pomoc svojpomocou: pomoc adresovaná potrebám a záujmom ţeny;
platený a školený personál.
Personál poradne
krízová poradkyňa/sociálna pedagogička (VŠ)
2 x krízová poradkyňa/sociálna pracovníčka (VŠ)
krízová poradkyňa/právnička (VŠ)
office managerka – účtovníčka
iní
12 členov občianskeho zdruţenia
10 dobrovoľníkov - asistencia pri mediálnych a preventívnych aktivitách
Pri výkone práce spolupracujeme so štátnymi úradmi a inštitúciami, s mimovládnymi organizáciami, s odborníkmi v rôznych oblastiach (právničky,
psychologičky, pedagogičky, ...).

1.štvrťrok:
prevádzka krízovej linky;
poskytovanie pomoci a ochrany ţenám zaţívajúcim násilie v intímnych vzťahoch v rámci poskytovania špecifických sluţieb;
spracovanie výročnej správy za rok 2016;
spracovanie údajov interných štatistík za minulý rok;
vyúčtovanie dotácií za rok 2016;
spracovanie štatistík;
vypracovanie projektov k podpore financovania krízovej linky;
dňa 2.2.2017 účasť na stretnutí k projektu OSF partnerstvo v Ţiline;
14.2.2017 účasť na stretnutí zástupkýň Ţenskej bezpečnej siete v Martine;
7.3.2017 účasť na stretnutí zástupkýň Ţenskej bezpečnej siete v Spišskej Novej Vsi;
20.3.2017 účasť na stretnutá k príprave programového konceptu ,,Domáce a rodovo – podmienené násilie“;
vypracovanie projektu Nebuď ďalšou obeťou VIII.
2.štvrťrok:
prevádzka krízovej linky;
poskytovanie pomoci a ochrany ţenám zaţívajúcim násilie v intímnych vzťahoch v rámci poskytovania špecifických sluţieb;
vypracovanie projektu Prevencia kriminality 2017;
spracovanie štatistík;
12.4.2017 účasť na druhom stretnutí k príprave programového konceptu ,,Domáce a rodovo – podmienené násilie“;
dňa 4.5. 2017 účasť na otváracej tlačovej konferencii k partnerskému projektu Spoločné ciele;
16.5.2017 účasť na stretnutí zástupkýň Ţenskej bezpečnej siete v Košiciach;
5.6.2017 – 6.6.2017 účasť na stretnutí zástupkýň Ţenskej bezpečnej siete v Oščadnici;
24.6.2017 – 26.6.2017 účasť na tréningu zameranom na rodovú rovnosť;
realizácia aktivít a činnosti podľa §9a zákona o dotáciách sa realizovali vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny;
3.štvrťrok:
spracovanie štatistík;
prevádzka krízovej linky;
poskytovanie pomoci a ochrany ţenám zaţívajúcim násilie v intímnych vzťahoch v rámci poskytovania špecifických sluţieb;
vypracovanie projektu: Násilie na ţenách nie je mýtus - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny;
dňa 28.7.2017 účasť na tréningu zameranom na rodovú rovnosť;
8.8.2017 účasť na workshope GET IT DONE! v Košiciach;
vypracovanie projektu: Monitoring násilia na ţenách, ako nástroj k scitlivovaniu verejnej správy – Ministerstvo vnútra;

príprava a realizácia prednášok na školách v Turčianskom regióne v rámci projektu Nebuď ďalšou obeťou VIII. realizovaný s podporou Ţilinského
samosprávneho kraja;
realizácia aktivít a činnosti podľa §9a zákona o dotáciách sa realizovali vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny;
4.štvrťrok:
prevádzka krízovej linky;
poskytovanie pomoci a ochrany ţenám zaţívajúcim násilie v intímnych vzťahoch v rámci poskytovania špecifických sluţieb;
realizácia prednášok na školách v Turčianskom regióne v rámci projektu Nebuď ďalšou obeťou VIII. realizovaný s podporou Ţilinského
samosprávneho kraja;
vypracovanie projektov na podporu poradne a prevencie v téme násilia páchaného na ţenách;
realizácia aktivít a činnosti podľa §9a zákona o dotáciách sa realizovali vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny;

Vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a
sociálnej kurately
WF 2017 – Podporné skupiny

Ţilinský samosprávny kraj

MF – Príspevok z rezervy Úradu vlády

Úrad vlády SR

Partnerský projekt „Spoločné ciele“

Projekt bol financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho
finančného mechanizmu. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky.

Krízová telefonická linka pre ženy

Mesto Vrútky

Dotácia

MPSVaR

Bezpečná ženská sieť

Slovensko-český ţenský fond, Philip Morris Slovensko s.r.o.

NDO – Nebuď ďalšou obeťou VIII

Ţilinský samosprávny kraj

Slovensko-český ţenský fond/ Slovak-Czech Women´s Fund

Projekt: Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby –
špecializovaného poradenstva.
Donor: Žilinský samosprávny kraj
Ţilinský samosprávny kraj aj v roku 2017 prispel OZ Ţena v tiesni na prevádzku špecializovaných sluţieb
pre ţeny, na ktorých je páchané násilie, tým výrazne prispieva k prevencii a eliminácii násilia páchaného
na ţenách.
Finančná pomoc Ţilinského samosprávneho kraja je prínosom pre všetky naše klientky, ktoré potrebujú
pomoc a podporu v období ich ťaţkej ţivotnej situácie, pretoţe príspevok je vyuţitý na zabezpečenie
chodu poradne a udrţanie pracovných miest poradkýň, ktoré poskytujú komplexné sluţby pre ţeny
zaţívajúce násilie v partnerských vzťahoch.
Projekt: WF 2017 – Podporné skupiny
Donor: Slovensko-český ženský fond/ Slovak-Czech Women´s Fund
Projekt Podporné skupiny – podporné sluţby pre ţeny, na ktorých je páchané násilie bol zameraný na
rozšírenie sluţieb pre špecifickú cieľovú skupinu, ţeny, na ktorých je páchané násilie. Projekt je
realizovaný v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2017.
Aktivity v rámci projektu:
1. Podporné skupiny: sme začali realizovať v novembri 2015 do júla 2016. Za trvania projektu sa
uskutočnilo 26 podporných stretnutí. Podpornej skupine sa zúčastnilo priemerne 4-7 ţien, celkovo
144 ţien. Stretnutia boli organizované v časoch od 15:00 do 17:00 (podľa potreby), väčšinou
kaţdý štvrtok.
2. Technické vybavenie poradne prispelo k doplneniu a obnoveniu technického vybavenia poradne.
Vďaka finančnej podpore sa nám podarilo doplniť a obnoviť technické vybavenie poradne.
3. Detský kútik: doplnenie terapeutických pomôcok a hračiek určené pre deti a ich matky, ktoré boli
a budú vyuţívané v rámci Filiálnej terapie a terapie Mama a ja.
4. Reedícia propagačných materiálov: tlač letákov, vizitiek a odznakov, ktoré sme vyuţili a
vyuţijeme na propagovanie témy násilia páchaného na ţenách a propagáciu sluţieb poradne, a
tým zlepšiť dostupnosť sluţieb.
5. Zviditeľnenie práce Bezpečnej ţenskej siete a tieţ skúsenosti MVO, ktoré pôsobia v oblasti
násilia páchaného na ţenách a ľudských práv ţien, zmapovanie doterajšiu činnosť MVO
zdruţených v BŢS v oblasti násilia páchaného na ţenách a ľudských práv ţien.
Projekt Podporné skupiny – podporné sluţby pre ţeny bol podporený v rámci grantového kola Proti
násiliu páchanému na ţenách Slovensko-českého ţenského fondu a Philip Morris International Inc.

Projekt: NDO – Nebuď ďalšou obeťou VIII.
Donor: Žilinský samosprávny kraj
Cieľom projektu bolo pokračovať vo vzdelávacích aktivitách v téme násilia na ţenách – rodovo
podmieneného násilia určeného pre stredoškolskú mládeţ, konkrétne pre dospievajúce dievčatá vo veku
17 – 19 rokov.
Čiastkovými cieľmi projektu je prispieť prostredníctvom preventívnych aktivít a vzdelávania
dospievajúcich k:
vedeniu k nulovej tolerancii násilia;
výchove k rodovej rovnosti;
odbúravaniu negatívnych rodových stereotypov;
eliminácii rodovo podmieneného násilia na ţenách;
informovaniu o ţenských právach;
prieskum.
Projekt Nebuď ďalšou obeťou VIII. sme zrealizovali v období august – november 2017, oslovili sme
stredné školy v Turčianskom regióne, priamo prednáškovú činnosť sme realizovali v septembri v novembri
na 6 školách Turčianskeho regiónu, kde sme zrealizovali 10 prednášok pre 282 študentiek a študentov.
Aj tento rok sme pripojili aj k evalvačnému hárku otázku pre študentky a študentov v znení: „Stretli ste sa
osobne alebo vo svojom okolí s násilím páchanom na ţenách?
19% študentiek a študentov odpovedalo kladne, študentky udávali vlastnú skúsenosť s priateľom, v
rodine, v susedstve, u známych, u kamarátok. 53% študentiek a študentov ale neodpovedalo na otázku,
preto je moţné, ţe výskyt skúsenosti s násilím tejto cieľovej skupiny je vyšší.
Na základe pozitívnej spätnej väzby od študentov a ich skúsenosti s násilím pokladáme za potrebné, aby
sa v spoločnosti neustále venovalo viac pozornosti problematike násilia páchaného na ţenách a preto aj
obdobný projekt chceme 10x zopakovať aj na budúci rok.
Projekt : Partnerský projekt „Spoločné ciele“
Donor: Donorom projektu OSF bolo Nórske kráľovstvo a úrad vlády SR
Spoločné ciele bol zameraný na poskytovanie špecializovaných odborných sluţieb pre ţeny zaţívajúce
násilie, ako aj na zvyšovanie kvality týchto sluţieb prostredníctvom vzdelávania poradkýň a výmenu
skúseností pomáhajúcich organizácií podieľajúcich sa na projekte. Hlavným prijímateľom projektu bolo OZ
Pomoc ohrozeným deťom. Ako partnerská organizácia sa na projekte podieľalo aj oz ŢENA V TIESNI. O
výsledkoch projektu informovala prostredníctvom tlačovej konferencie Pomoc ohrozeným deťom, ktorá sa
konala 4.5.2017 o 11:00 na Mokrohájskej ulici 3 v Bratislave (areál Spojenej školy Gaudeamus).

Projekt bol financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu
a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a bol ukončený 31.4.2017. Partneri
projektu: Náruč- Pomoc deťom v kríze; Maják nádeje n.o.; Občianske zdruţenie Ţena v tiesni; Hlavné
mesto Slovenskej republiky- Krízové centrum Repuls .
Projekt: MF – Príspevok z rezervy Úradu vlády
Donor: Úrad vlády SR
Snahou podpory je zmierniť dopad násilia páchaného na ţenách. Poskytnúť komplexnú pomoc a podporu
ţene, ktorá zaţíva rodovo podmienené násilie. Bezpečne ju previesť celým procesom odchodu od
násilníckeho partnera. Projekt je zameraný na udrţanie dostupnosti špecifických sluţieb, podpory krízovej
linky a preventívnych aktivít pre dievčatá na stredných školách v regióne Turca. Prostredníctvom
realizácie aktivít projektu chceme zvýšiť počet ţien, ktoré budú môcť vyhľadať odbornú pomoc, bezpečný
priestor, relevantné informácie, bezplatnú pomoc.
Projekt: Krízová telefonická linka pre ženy
Donor: mesto Vrútky
Mesto Vrútky podporou projektu Krízová telefonická linka pre ţeny prispelo k udrţateľnosti činnosti
poradne a týmto krokom pomohlo k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ţenách. Finančná pomoc
mala prínos pre všetky naše klientky, ktoré potrebovali v období ich ťaţivej ţivotnej situácie rýchlu a
erudovanú pomoc a podporu. Dotáciou sme pokryli časť výdavkov na telefonickú linku a internet, náklady
na prenájom priestorov.
Projekt: Dotácia
Donor: MPSVaR
Dotácia smerovala na podporu činnosti OZ Ţena v tiesni. Aktivity, na ktoré bola poskytnutá dotácia boli
realizované od 1.6.2017 do 31.12.2017. Erudované poradkyne v oblasti sociálneho a právneho
poradenstva poskytovali špecializované poradenstvo klientkám - ţenám zaţívajúcim násilie zo strany
partnera. Poradenské sluţby boli zabezpečené prostredníctvom krízovej linky, ambulantne a emailovou
formou. Ďalšie činnosti, ktoré boli realizované: preventívne aktivity, podporné skupiny a vytvorenie
elektronickej databázy na zber štatistických údajov o klientele OZ Ţena v tiesni.
Projekt: Bezpečná ženská sieť
Donor: Slovensko-český ženský fond, Philip Morris Slovensko s.r.o.
Ţena v tiesni spolu s ďalšími šiestimi organizáciami zo Slovenska (Fenestra, Hana, Kotva, Moţnosť voľby,

Pomoc rodine, Progresfem) tvorí Bezpečnú ţenskú sieť, ktorá realizovala projekt, ktorého cieľom bolo:
zvýšiť participáciu Bezpečnej ţenskej siete (BŢS) na tvorbe verejných politík zameraných na ţeny,
ktoré zaţili alebo zaţívajú násilie a ich deti a ich efektívnejšie ovplyvňovanie;
zviditeľniť BŢS a skúseností organizácií v oblasti násilia páchaného na ţenách a ľudských,
zmapovať doterajšie činnosti organizácií zdruţených v BŢS v oblasti násilia páchaného na ţenách
a ľudských práv ţien;
zlepšiť podmienky na zvýšenie informovanosti o BŢS (a tým aj samotnej témy násilia páchaného
na ţenách) a moţnosti na úspešnú advokáciu v prospech ţien a detí;
zlepšiť podmienky na zabezpečovanie udrţateľných zdrojov financovania ţenských
mimovládnych organizácii (MVO).
Aby sme naplnili ciele projektu zrealizovali sme nasledujúce aktivity:
stretnutia Bezpečnej ţenskej siete
analýza práce ţenských MVO a BŢS - zmapovaním doterajšej činnosti mimovládnych organizácií,
ktoré sú súčasťou BŢS sme vytvorili komplexný sumár niekoľko ročnej práce členských organizácií
siete, a vytvorili tak kvalitnú správu hovoriacu o výsledkoch práce „ţien pre ţeny“ s názvom 20
rokov ţeny ţenám.
s cieľom predstaviť sieť a informovať verejnosť o aktivitách členských mimovládnych organizácií
sme vďaka projektu vytvorili samostatnú webovú stránku siete (link: www.bezpecnazenskasiet.sk).
vytvorenie a vytlačenie informačného letáku. Leták predstavuje nástroj prvého kontaktu s
bezpečnou ţenskou sieťou a jej aktivitami smerom k odbornej i laickej verejnosti ako aj k
potencionálnym donorom.

štandardné poskytovanie sluţieb ţenám zaţívajúcim násilie v partnerskom vzťahu;
udrţanie sluţby poskytovanie pomoci v trestných veciach;
preventívne aktivity zamerané na stredoškolskú mládeţ (Nebuď ďalšou obeťou IX.) a verejnosť.

Priemerne mesačne v roku 2017 nás kontaktovalo 13,1 klientok. Ročný prírastok nových klientok bol 57 klientok, z toho z Turca bolo 37% klientok,
zo Ţilinského kraja 54%.

NOVÉ A PREVEDENÉ KLIENTKY ZA ROK 2017
OZ ŽENA V TIESNI
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V roku 2017 sme zaznamenali 779 volaní na krízovej linke. V roku 2017 sa uskutočnilo 97 osobných stretnutí.
Klientkam sme poskytli 2692 úkonov.
KONZULTÁCIE ZA ROK 2017
OZ ŽENA V TIESNI
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Rozdelenie poskytovaných služieb v roku 2017
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Náklady OZ Žena v tiesni za rok 2017
Mzdy (celková cena práce)
Komunikačné náklady (telefón, internet, poštovné)

45 627,00 €
715 ,00 €

Nájomné

3 096,00 €

Materiálové vybavenie ( kancelárske potreby, materiál na údrţbu)

4 476,00 €

Dane, poplatky a iné náklady
Zákonné sociálne náklady
Ostatné sluţby
Celkom

800,00 €
16 978 ,00 €
4 168,00 €
75 860,00 €

Naše poďakovanie patrí aj všetkým individuálnym darkyniam a darcom, ktoré a ktorí nás v minulom roku podporili v rámci venovania 2%
z daní z príjmov alebo individuálnymi darmi.
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