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ČINNOSŤ OZ PDK V ROKU 1999 

 

1/  Aktivity súvisiace s rekonštrukciou budovy Detského krízového 

centra (DKC) 

    

          -  prípravné práce, súvisiace s projektovou dokumentáciou, potrebnou pre 

stavebné        povolenie a následnú rekonštrukciu, získanie všetkých 

potrebných vyjadrení   kompetentných inštitúcií, získanie stavebného 

povolenia (6.2.1999) 

 

- nadviazanie spolupráce so Stredným odborným učilišťom stavebným, 

zapojenie učňov do rekonštrukčných prác (úspora financií, vynaložených 

na rekonštrukciu): február – jún 1999 

 

- spolupráca s ďalšími dodávateľmi stavebného materiálu a stavebných prác 

(apríl – júl 1999)   

 

- komplexná rekonštrukcia (plynofikácia budovy, nová elektroinštalácia, 

nová zdravotechnika, nadstavba a vybudovanie podkrovných miestností, 

nový krov) 

 

2/  Iné aktivity 

Vďaka príspevku z NPOA sa jeden pracovník (predseda OZ PDK) 

zamestnal na plný úväzok a ďalší štyria členovia na dohody o pracovnej 

činnosti. Vďaka tomu sa mohla časť pracovníkov venovať odbornej činnosti.  

 

- August 1999 -  v spolupráci s ICM Žilina  sme sa podieľali na organizácii 

Prázdnin  žilinských detí 

 

Oblasť osvety a prevencie:  

 

- V spolupráci s Krajským úradom v Žiline sme zorganizovali stretnutia 

s odborníkmi, podieľajúcimi sa na problematike pomoci ohrozeným 

deťom (zúčastnili sa na nich zástupcovia Odboru sociálnych vecí pri OÚ a 

KÚ v Žiline, pedagogicko-psychologickej poradne, polície, prokuratúry  a 

charitatívnych inštitúcií) 

- V spolupráci s Metodickým oddelením Odboru školstva OÚ v Žiline sme 

zorganizovali pracovné stretnutia pre učiteľov základných a materských 

škôl (dve stretnutia, cca 70 účastníkov), zamerané na základné informácie 



o problematike týraných a zneužívaných detí, ako aj na vytvorenie 

základov pre ďalšiu spoluprácu).  

 

Vzdelávacie aktivity 

 -   vzdelávanie  členov OZ PDK  - tréningy a školenia, organizované : 

- Nadáciou Pomoc ohrozeným deťom a Nadáciou otvorenej 

spoločnosti v Bratislave (tri tréningy, zamerané na vzájomnú 

výmenu informácií a skúseností medzi organizáciami, zameranými 

na pomoc ohrozeným deťom a následné vytváranie  tímov 

odborníkov v jednotlivých regiónoch: Žakovce,  Sv. Jur, Senec) 

- Nadáciou Človek v kríze (výcvik orientovaný na pomoc „deťom 

ulice“) 

- MPSVaR (koordinácia činností štátnych a neštátnych organizácií, 

participujúcich na pomoci ohrozeným deťom, Malá Lučivná) 

 

    Odborná a terapeutická činnosť 

      -   terapeutická pomoc skupine týraných a zneužívaných dievčat, 

umiestnených       dočasne v DC LL 

      -   podľa potreby poskytnutie konzultácií a pomoci deťom 

ohrozovaným domácim     násilím a šikanovaním  

 

   Fundraising 

  

   Finančné prostriedky sme čerpali z nasledujúcich zdrojov: 

 Dočerpanie príspevku od Spolupracujúcich holandských nadácií  

 Know How Fund pri Britskom veľvyslanectve  

 Krajský úrad v Žiline  

 Shell Slovakia  

 Protidrogový fond 

 MPSVaR  

 Slovenská sporiteľňa  

 Mestský úrad v Žiline 

 

 

Stručné zhodnotenie práce zamestnancov 

V našom prípade ide len o jedného zamestnanca a ďalších štyroch 

spolupracovníkov na  dohodu o pracovnej činnosti. 

 

Hlavnou náplňou práce predsedu OZ PDK (zamestnanca) bolo: 

- zabezpečenie rekonštrukčných prác a budovania DKC 

- riadenie činnosti ostatných členov 

 



Ďalší sa venovali nasledujúcim činnostiam: 

- vedenie ekonomickej agendy - ekonómka 

- sekretárske práce a činnosti súvisiace s fundraisingom (žiadosti o 

granty...) 

- organizovanie osvetovej a preventívnej činnosti 

- konkrétna práca s ohrozenými deťmi 

 

 

 

 

 

3. Vplyv činnosti OZ PDK na cieľové skupiny 

 

Na základe pomerne častej prezentácie činnosti nášho združenia v regionálnych 

a miestnych masmédiách sa na nás začínajú v čoraz väčšej miere obracať 

kompetentní pracovníci (sociálni pracovníci, učitelia, vychovávatelia) aj 

príbuzní ohrozených detí. V rámci našich súčasných možností sme sa konkrétnej 

pomoci ohrozeným deťom venovali zatiaľ len v obmedzenej miere. 

 

 

Vypracoval: Ivan Leitman, predseda OZ PDK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


