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Výročná správa o činnosti za rok 2019 
 

 

O nás 

  Občianske združenie POMOC RODINE je ženská mimovládna organizácia, ktorá 

dlhodobo pôsobí v oblasti násilia páchaného na ženách. Hlavným poslaním našej organizácie 

je pomáhať tým, ktorí  v rodinách trpia najviac. Sú to ženy a ich deti, ktoré zažívajú násilie 

v intímnych vzťahoch. Pri práci vychádzame z jednotných princípov a východísk. Všetci ľudia  

majú právo na život bez násilia. Násilie nemožno nijako vyprovokovať, ani ho nijako a ničím 

ospravedlňovať, za násilie je zodpovedný vždy iba ten, kto ho pácha. Avšak týka sa nás 

všetkých, pretože my tvoríme spoločnosť, v ktorej žijeme. A naša spoločnosť by mala 

prezentovať a podieľať sa na tom, aby sme všetci/všetky žili život bez násilia.  

  V našom poradenskom centre poskytujeme priamu pomoc a podporu ženám 

zažívajúcim rodovo podmienené násilie. Sme ženy, ktoré sa snažia prispieť k tomu, aby život 

žien a detí zažívajúcich násilie bol lepší, zároveň  sme účastné pri zmenách v životoch žien 

a detí. Vytvárame pre ženy bezpečný priestor, v ktorom môžu zvažovať ďalšie kroky a zdieľať 

svoje skúsenosti s násilím. Počúvame, čo ženy hovoria a dôverujeme ich skúsenostiam. 

Rešpektujeme právo žien na súkromie, preto zachovávame ich anonymitu a dôvernosť 

informácií. Ženy vnímame ako expertky na svoje životy,  rešpektujeme ich rozhodnutia. 

Kontaktné údaje: POMOC RODINE, Námestie osloboditeľov č. 83, P.O.BOX 142, Michalovce. 

Email: pomocrodine@pomocrodine.sk webová stránka: www.pomocrodine.sk  

 

Vznik a organizačná štruktúra  

  Občianske združenie vzniklo 8.8.2000 na podnet žien v podpornej skupine, ktoré sa 

stretávali, zdieľali svoje skúsenosti s násilím, podporovali sa.  

  Občianske združenie sa riadi stanovami, na čele občianskeho združenia je trojčlenné 

predsedníctvo, ktoré riadi činnosť OZ v dobe medzi členskými schôdzami. Predsedníčkou 
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a štatutárnou zástupkyňou je PhDr. Mária Hargašová, ktorá v poradenskom centre  pracuje 

zároveň ako sociálna poradkyňa a psychologička.  

 

 

Priama pomoc a podpora ženám 

Formy špecializovaného sociálneho poradenstva: 

1. Osobný kontakt so ženou 

2. Telefonické poradenstvo 

3. Mailové poradenstvo 

4. Sprevádzanie ženy 

5. Písomnosti 

6. Jednanie za ženu 

7. Štúdium dokumentácie  

8. Záznam 

 

Druhy poradenstva:  

Krízová intervencia  

Sociálne poradenstvo  

Psychologické poradenstvo  

Podporná skupina  

Právne poradenstvo  

Právna konzultácia  

Ekonomické poradenstvo  

Jednanie za klientku  

Konzultácia o klientke s inými inštitúciami 

Konzultácia o klientke s rodinou a príbuznými  

Konzultácia o klientke so známymi 

Informácia o klientke iným inštitúciám  

Iný úkon 
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V roku 2019 pracovali v poradenskom centre 3 poradenské pracovníčky na plný 100% 

pracovný úväzok. Právnička poskytovala právne konzultácie a právne poradenstvo na základe 

dohody o vykonaní práce.  

 

V danom roku bola poskytnutá pomoc a podpora 131 ženám, z toho 43 novým 

ženám.  

Uskutočnili sme 1077 konzultácií, právne poradenstvo a právne konzultácie tvorili  

spolu 175 úkonov.  

 

 

 

 

V rámci odbornej pomoci sme zabezpečovali komplexnú pomoc a podporu pre ženy 

zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch. Cieľom odbornej pomoci bola  pomoc a podpora pri 

zvládaní neľahkej životnej situácie, ktorú ženy spolu so svojimi deťmi zažívali. Pre ženy bol 

vytvorený priestor na rozhovor a zdieľanie svojich skúseností, ženy vyhľadávali našu pomoc 

v závislosti od svojich potrieb. 

   

           Pomoc a podpora pre ženy je komplexná a vychádza  z potrieb žien. Komplexné pomoc 

zahŕňala aj  oblasť sociálnu, právnu, ekonomickú či psychologickú.  

  V rámci komplexnej pomoci sme poskytli  pri základnom poradenstve 677 úkonov,  

špecializovanom sociálnom poradenstve 1077 úkonov; krízovej intervencii 73 úkonov;  

právnom poradenstve 291 úkonov; psychologickom poradenstve  22 úkonov; ekonomickom 

poradenstve 14 úkonov.  
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  Psychologička zrealizovala 23 stretnutí podpornej skupiny žien „Nie si sama“. Krízová 

linka 0911 084 473  bola dostupná v pondelok – piatok (v pracovných dňoch) v čase od 7.30 – 

do 15.30 hod. Počas  víkendov poskytovala poradenstvo dobrovoľnícky PhDr. Mária 

Hargašová na mobilnom čísle 0908 954 873. Ženy sme odkazovali aj na Národnú linku pre 

ženy zažívajúce násilie, ktorá je dostupná 7 dní v týždni, 24 hodín denne s číslom                 

0800 212 212 . Cez krízovú linku poradenského centra sme zrealizovali 465 úkonov.  

             

         Spísanie právnych návrhov – 52;   žiadostí – 12,  vyjadrení – 15;   iné písomnosti – 29. 

 

 

 
 

 

 

               V rámci práce so ženami sme spolupracovali s pracovníčkami/pracovníkmi úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny 41 krát; RPPS  12 krát; lekármi/lekárkami  2 krát;  školami 25 

krát;  políciou 35 krát; iná spolupráca 8 krát.  
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  V prípade potreby sme ženy sprevádzali spolu 55 krát:  

- na súd – 46 krát,  

- ÚPSVaR – 1 krát,   iné – 8 krát; 

  Distribúciu žien  sme realizovali spolu 94 krát: 

- Na súd – 18 krát; 

- K lekárovi/ lekárke – 6 krát; 

- Na políciu – 13 krát; 

- K psychologičke – 11 krát; 

- Na ÚPSVaR – 24 krát;  

- Iná distribúcia – 22 krát 
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Bezpečná ženská sieť, vzdelávanie, spolupráca   

  OZ POMOC RODINE je súčasťou neformálnej siete ženských mimovládnych organizácii 

pôsobiacich v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách. Súčasťou Bezpečnej ženskej 

siete boli v roku 2019 organizácie : KOTVA Trebišov, FENESTRA Košice, HANA Spišská Nová 

Ves, Progresfem Poprad, Žena v tiesni Martin, MOŽNOSŤ VOĽBY Bratislava.   

  Počas roka sme realizovali preventívno – osvetové činnosti (vzdelávanie) na Strednej 

zdravotníckej škole v Michalovciach a Základnej škole v Sobranciach.  Vzdelávanie 

koordinátorov/koordinátoriek ZŠ a SŠ bolo realizované v spolupráci s Centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie v Michalovciach. Oslovených bolo 115 

účastníkov/účastníčok. Vzdelávanie bolo zamerané na scitlivenie verejnej i odbornej 

verejnosti  v problematike násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch. 

               

Multiinštitucionálna spolupráca  

V roku 2019 sme zrealizovali  3 stretnutia pracovnej skupiny, ktorá je zameraná na 

budovanie multiinštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami a MVO v meste Michalovce. 

Cieľom spolupráce je zabezpečiť ženám koordinovanú, rýchlu a účinnú pomoc a podporu pri 

riešení ich situácie. Pracovnú skupinu tvoria pracovníčky/pracovníci ÚPSVaR, odbor 

sociálnoprávnej ochrany detí; pracovníčky Okresného úradu Michalovce, odbor všeobecnej 

vnútornej správy; vyšetrovateľ/vyšetrovateľka OR PZ Michalovce, príslušník Mestskej polície 

Michalovce, príslušník/príslušníčka OO PZ Michalovce.    

Zúčastnili sme sa regionálneho stretnutia pracovných skupín na prevenciu a elimináciu 

násilia na ženách v Košickom kraji, ktoré sa uskutočnilo v mesiaci  november 2019 

v Košiciach.  
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Finančná situácia:  

 

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 
 
Príjmy: 57 417,12 eur 
Výdavky: 57 226,67 eur 
Rozdiel príjmov a výdavkov: 190,45 eur  
 
 
 

Príjmy 2019 Suma (v eur) 

Dotácie 56 467,77 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 581,99 

Ostatné 367,36 

 
 

Finančný príspevok na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva na 

základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej  sociálnej 

služby  a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby uzatvorenej podľa ustanovenia § 81 

písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov 

a podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka. 

Čerpanie finančného príspevku od 1.1.2019 – do 31.12.2019 v celkovej výške               

33 525 € od Košického samosprávneho kraja.  

Finančný príspevok na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov medzi: poskytovateľom – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

v zastúpení Implementačná agentúru MPSVR SR a prijímateľom – POMOC RODINE.  

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt; Tento projekt sa realizuje vďaka 

podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje.  
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Čerpanie finančného príspevku od 1/2019 – 12/2022 v celkovej výške 199 987,31 € 

s následným dodatkom a úpravou celkovej výšky na sumu 127 384,32 €.  Za rok 2019 to bola 

suma 30 067,77 €.  

Finančný príspevok na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) 

v roku 2019. Názov projektu: Pomoc a podpora ženskej mimovládnej organizácii zameranej 

na problematiku násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch.  

Čerpanie finančného príspevku od 1.7.2019 – do 30.9.2019 v sume 300 €                   

od mesta Michalovce.  Vzhľadom na poskytovanú sociálnu službu nám mesto Michalovce 

prenajíma priestory za symbolickú sumu. 

V roku 2019 sa vrátila nevyčerpaná časť dotácie  Ministerstvu práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR vo výške 625 eur. Príjmy vo výške 6800 eur sa previedli na vyčerpanie do roku 

2020.  

Z 2% daní FO a PO sme získali finančný obnos v sume 581,99 eur.  Ostatné príjmy boli 

vo výške 367,36 eur.  

 

Výdavky 2019 Suma (v eur) 

Materiál 2327,23 

Služby 3723,41 

Mzdy, poistné a príspevky 49 796,29 

Iné ostatné náklady 1379,74 

 

Na nákup spotrebného materiálu na zabezpečenie činnosti združenia a krátkodobého 

majetku sa v roku 2019 použilo 2327,23 eur. Išlo najmä o kancelárske potreby, čistiace 

prostriedky a podobne. Výdavky na služby, ako napr. energie, telefónne poplatky, 

účtovníctvo, poštovné, cestovné, bankové poplatky, boli vo výške  3723,41 eur. Organizácia 

zaplatila za mzdy, daň za zamestnancov a odvody na sociálne a zdravotné poistenie hradené 

zamestnancom aj zamestnávateľom 49 796,29 eur. Ostatné výdavky ako kolky, poistné, 

úhrada časti stravného pre zamestnancov predstavovali sumu 1379,74  eur. 

 

Združenie za rok 2019 podalo daňové priznanie a odovzdalo účtovnú závierku 
v súlade so zákonom.  

 
V roku 2019 sa neuskutočnili žiadne zmeny v zložení orgánov občianskeho združenia. 
 

Občianske združenie v roku 2019 nenadobudlo žiadny dlhodobý majetok.  
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Ďakujeme donorom:  

    

 

     

   

       

       

Naše poďakovanie patrí aj individuálnym darkyniam/darcom, ktorí nás v minulom roku 

podporovali tým, že nám venovali 2% zo svojich daní alebo rôznymi individuálnymi darmi. 

Veľmi si vašu podporu vážime.  

 

 

 

 
 
 
V Michalovciach, 10.7.2020                                                    PhDr. Mária Hargašová 
                                                                                                       štatutárna zástupkyňa 
 
 


