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pracovné vypätie, prispôsobovanie sa
novým podmienkam na dennej báze
(najmä počas prvej vlny koronakrízy)
a presunutie niektorých kľúčových aktivít
do on-line priestoru. Z dôvodu pandémie
dočasne klesol prílev nových klientov, hoci
vieme, že počet detí aj rodín v ohrození
stúpol, takže sa dá očakávať o to väčší
nárast v nasledujúcom období.
Museli sme sa vysporiadať s obmedzením
viacerých našich advokačných aktivít, čo
nás osobitne mrzí v prípade okrúhlych
stolov zameraných na zlepšenie postavenia
detských obetí násilia v trestnom konaní.
Našťastie proces zameraný na zlepšenia
v tejto oblasti bol už vo fáze, keď sme
v spolupráci s verejnou ochrankyňou práv
a ďalšími účastníkmi okrúhlych stolov
zastupujúcimi relevantné ministerstvá boli
schopní uzavrieť túto kapitolu predložením
legislatívnych a procesných zmien, ktoré
považujeme za nevyhnutné, ak sa detské
obete násilia zneužívania majú dočkať
kvalitnejšej pomoci a trestné konania
vedené v prípadoch fyzického týrania
a sexuálneho zneužívania zaznamenať
zvýšenie efektivity.

Príhovor Ivana
Leitmana
výkonného riaditeľa
občianskeho združenia

A

k si nejaký rok zaslúži pomenovanie
rok zmeny, nepochybne je to rok 2020.
Mám samozrejme na mysli pandémiu
Covid 19, ktorá celý svet vystavila
nečakaným a doteraz nepredstaviteľným
výzvam. Nová situácia sa nemohla neod
raziť v živote našej organizácie, rovnako
ako v práci s deťmi a rodinami ohrozenými
násilím, ktorá tvorí gro našej činnosti. Ak
by som mal pomenovať špecifiká našej
práce v tomto období niekoľkými slovami,
pravdepodobne by to boli slová: zvýšené

Osobitnú kapitolu v plnení nášho poslania
tvoria preventívne a vzdelávacie aktivity.
V tomto prípade sa dá povedať, že sťažené
podmienky sme využili ako príležitosť.
Vytvorili sme a odbornej verejnosti
sprístupnili náš prvý edukatívny film
a spustili naše prvé e-vzdelávanie pre
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profesionálov pracujúcich s deťmi. Oboje zaznamenalo veľký záujem, preto sa chystáme
v tomto smere naďalej pokračovať.
Samozrejme, po celý čas sme pokračovali s v kľúčových aktivitách našich pracovísk, o čom
sa viac dozviete na ďalších stránkach.
Popri neočakávaných zmenách sme dospeli tiež k zmene, ktorú sme dlhodobo plánovali.
Mám na mysli zavŕšenie generačnej výmeny na čele našej organizácie, keď som sa po
desiatkach rokov vo vedení Náruče a po viacročnom prechodnom období rozhodol preniesť
bremeno zodpovednosti za chod organizácie na plecia doterajšieho riaditeľa Detského
krízového centra Roba Braciníka. Som presvedčený, že to je krok správnym smerom a že
Náruč pod vedením nového lídra bude naďalej útočiskom pre deti a rodiny ohrozené
násilím a kľúčovým hráčom na tomto poli v celonárodnom meradle tak, ako tomu bolo
doteraz.
Robo, želám tebe a celému tímu Náruče veľa síl do ďalšej práce!

V ROKU 2020 SME:
•
•
•
•

pomohli 475 klientom
pomohli viac ako 150 rodinám s deťmi
poskytli viac ako 12 200 odborných konzultácií
preškolili 910 odborníkov pracujúcich s deťmi
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Príhovor Róberta
Braciníka

veľmi báli o naše deti i o nás samých - čo
sa stane, ak ochorieme, ako zvládneme
dlhé týždne karantény. Písali sme krízové
plány, zháňali rúška, všetko dezinfikovali.
Najhoršie bolo, že sme museli prerušiť
medziľudské kontakty – základný nástroj
našej práce. Najťažšie to znášali deti a ich
príbuzní, ktorí sa počas 1. vlny nemohli
vôbec osobne stretávať, potom len tak
úchytkom – akoby na diaľku. Tŕpli sme
pri každom objatí a stisnutí ruky. Potom
prišlo trocha uvoľnenia v lete a na jeseň
to začalo znovu. Opäť izolácia, opäť obavy,
narastajúce čísla nakazených i obetí.
Našťastie nás naše ministerstvo vybavilo
testami a vďaka našej obetavej kolegyni
Janke (zdravotnej sestre) sme boli ušetrení
státia v dlhých radách počas zimných
dní. Vďaka Bohu a verím, že aj disciplíne
všetkých mojich kolegov, za celý čas nebol
medzi nami nikto pozitívny. Postupne sme
si zvykli. Najmä na to, že treba vydržať
a ešte vydržať, že sa nič nedá poriadne
naplánovať, na neistotu.

Riaditeľa DKC Náruč

ROK, KTORÝ NÁS VŠELIČO NAUČIL

R

ok 2020 sa asi nezmazateľne zapíše
do histórie ľudstva ako rok v znamení
pandémie koronavírusu. Páči sa mi
prirovnanie ku prírodnej katastrofe, lebo
to asi najlepšie vystihuje, ako sme sa ocitli
zoči-voči situácii, ktorú si nikto neprial, ale
neostalo nám napokon nič iné, len to prijať
a vyrovnať sa s tým, ako sa dá.
Inak sme na tom neboli ani my v Detskom
krízovom centre Náruč. Sprvoti sme sa

Tam, kde sa bojuje sú obete, straty, ale
i víťazstvá, nové objavy, hrdinstvo. Naučili
sme sa robiť krátkodobé plány, počítať so
zmenami, ešte viac improvizovať (hoc sme
si mysleli, že v krízovom centre z podstaty
veci improvizovať vieme) a byť kreatívni
pri hľadaní riešení. Naučili sme sa v práci
používať on-line stretnutia namiesto
cestovania na druhý koniec republiky, čo
využijeme aj v budúcnosti, keď už tu nebude
Covid-19. Viac nás to stmelilo ako tím, viac
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si vážime, ak sa môžeme s niekým stretnúť osobne. Je menej vonkajšieho rozptýlenia, čo
nám dalo priestor ísť vo vzťahoch (nielen s klientmi) viac do hĺbky. Naučilo nás to fungovať
a realizovať naše plány aj napriek nepriazni osudu – za všetky úsilia spomeniem kompletnú
rekonštrukciu bytíka pre rodiny v prízemí našej budovy, ktorý môže slúžiť ďalších 20 rokov
pre rodiny hľadajúce u nás útočisko a odbornú pomoc.
Izolácia nás naučila byť efektívnejšími i v on-line priestore ... O.i. sme vytvorili viacero
infografík ohľadom možností ambulantnej pomoci detským i dospelým obetiam domáceho
násilia a veľmi úspešne sme ich šírili vo virtuálnom priestore.
Na záver chcem poďakovať všetkým dobrodincom, podporovateľom a fanúšikom za pocit,
že v tom nie sme sami. A najmä mojím skvelým kolegyniam a kolegom, s ktorými sme to so
cťou ustáli.
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Detské krízové centrum Náruč
KLIENTI A POSKYTOVANÁ
STAROSTLIVOSŤ
D

etské krízové centrum (DKC) Náruč je v zmysle Zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele jedným z dvoch centier na Slovensku, ktoré poskytuje
špecializovanú pomoc detským obetiam násilia, zneužívania a týrania. Deťom umiestneným
v DKC Náruč poskytujeme krízovú intervenciu, psychologickú a sociálnu diagnostiku,
liečebno-pedagogickú starostlivosť, zabezpečenie školskej a zdravotnej starostlivosti
a ďalšie podporné programy podľa potrieb a najlepšieho záujmu detí. K dispozícii máme
aj 2 profesionálnych náhradných rodičov, ku ktorým sú umiestňované predovšetkým deti
vo veku od 3-8 rokov, ale aj deti staršie, s citlivým prihliadnutím na saturáciu ich osobných
potrieb. Kapacita centra je 20 klientov.

V roku 2020 sme poskytovali starostlivosť 35 klientom, z toho 5 rodičov s deťmi
bolo prijatých do DKC Náruč v rámci programu „Aby deti nemuseli odísť z rodiny“ do 2
samostatných bytových jednotiek nachádzajúcich sa na prízemí budovy, s cieľom obnovy
alebo skvalitnenia rodičovských zručností.
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PRÁCA S DEŤMI
A RODINOU
Práca s rodinou je jedným z kľúčových
programov Náruče. S rodinami detí
umiestnených do DKC Náruč pracujeme
viacerými spôsobmi. Naším cieľom je
posunúť vzťahy v rodine pozitívnym
smerom, zlepšiť vzájomné vzťahy medzi
súrodencami, podporiť deti vo vní
maní rodiča ako autority, pomôcť im
s nastavením a rešpektovaním pravidiel
v domácom prostredí. Hľadáme zdroje,
ktoré je možné využiť na perspektívne
vyriešenie krízovej situácie v rámci rodiny.

vyňaté. V roku 2020 sa znížil počet detí,
ktoré boli po ukončení pobytu u nás
umiestnené do ústavnej starostlivosti na
nulu. Napriek náročným podmienkam
a neraz aj vedeniu trestnoprávnych konaní
sa nám v roku 2020 v rámci ukončovania
pobytov podarilo do rodín vrátiť 17 detí,
ďalšie 4 deti boli umiestnené do náhradnej
rodinnej starostlivosti.

Skupinová práca s rodinou je realizovaná na
pôde DKC Náruč v tandeme psychologička
a sociálna
pracovníčka.
Podľa
individuálnych potrieb dieťaťa a rodiny
je táto práca posilnená aj návštevami
v rodinnom prostredí, z ktorého boli deti

Vyvinuli sme nemalé úsilie a v rámci
našich možností sme pokračovali v práci aj
s rodinami detí, ktoré sa už vrátili domov.
Je nám jasné, že rodina roky skúšaná
najrôznejšími
problémami
potrebuje
dlhodobú pomoc a oporu. Takáto práca
je časovo veľmi náročná a dosiahnutie
pozitívnych zmien je možné len za
spolupráce všetkých zapojených inštitúcií
– od orgánov sociálnoprávnej ochrany, cez
obec, až po školy.
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ŠPECIALIZOVANÝ
PROGRAM

vystavené krízovým životným situáciám, ktoré
bezprostredne ohrozujú zdravý psychický
i telesný vývin dieťaťa. V mnohých prípadoch
sa dá tejto situácii predísť. Často však nestačí
na nápravu situácie len poradenstvo či
občasné terapeutické a sociálno-aktivačné
zásahy zo strany úradov. Z tohto dôvodu
sme v DKC Náruč už druhý rok realizovali
nový špecializovaný program na podporu
rodín s deťmi pod názvom „Aby deti nemuseli
odísť z rodiny“. Jedná sa v podmienkach
Slovenska o inovatívny, intenzívny pobytový
program, ktorého základným poslaním je
rozvoj rodičovských zručností a kompetencií,
vďaka čomu je možné zlepšiť pomery
v rodine natoľko, že sa zabráni vyňatiu
dieťaťa z jeho pôvodnej rodiny. Program
predstavuje z hľadiska prevencie účinný
nástroj na zachovanie rodiny, podporu
vzájomných rodinných vzťahov a väzieb,
zvládanie krízových situácií a pomoc rodičom
vytvoriť pre dieťa bezpečné a neohrozujúce
prostredie.

„Aby deti nemuseli odísť
z rodiny“
Násilie v rodinách je mimoriadne závažný
spoločenský problém. Obeťou domáceho
násilia môže byť jeden z rodičov dieťaťa
alebo aj samotné dieťa. Násilie má však
hlboký dopad na celú rodinu, ovplyvňuje
rodinné vzťahy, rodinnú klímu, ako aj
schopnosť neohrozujúceho rodiča plniť si
svoje rodičovské povinnosti. Aj keď dieťa
nie je priamou obeťou násilia, je častokrát

V rámci tohto programu je rodina
ubytovaná v jednom z dvoch bytov zria
dených v prízemných priestoroch DKC
Náruč a je v každodennej intenzívnej
starostlivosti špecializovaného tímu zlo
ženého z dvoch vychovávateľov, sociálnej
pracovníčky a psychologičky. Rodine je
poskytovaná
komplexná
a cieľavedomá
psychologická, sociálno – právna a edukačná
starostlivosť. Na začiatku pobytu odborný tím
pozoruje a vyhodnocuje úroveň rodičovských
zručností, vzťahy v rodine, či rodinnú
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PÔVODNÝ STAV
OBYTNÁ ČASŤ ZREKONŠTRUOVANÉHO BYTU

klímu. Na základe získaných informácií
následne odborný tím v spolupráci
s klientom vytvorí Individuálny plán
práce s rodinou - to je začiatok realizácie
systematických vzdelávacích, nácvikových
a terapeutických aktivít, zameraných na
rozvoj rodičovských zručností v oblastiach,
ktoré rodinu a deti v nej žijúce ohrozujú.
Počas
realizácie
pobytu
s klientom
priebežne vyhodnocujeme dosiahnuté
pokroky a úspechy. Spoločne sa učíme zo
zlyhaní a podľa potreby prehodnocujeme
a upravujeme plán práce. Dĺžka trvania
pobytového programu je 3 - 6 mesiacov.
Touto formou sme v roku 2020 pracovali
so 4 rodinami, čo je pokles o 2 rodiny
oproti minulému roku. Vysvetlením je fakt,
že starší z bytov prechádzal kompletnou
prestavbou a modernizáciou a v dôsledku
realizácie stavebných a rekonštrukčných
prác bol viac ako 4 mesiace mimo
prevádzky. Zároveň sme vynovený priestor
vyčlenili na pár mesiacov aj ako karanténny
priestor pre prípad výskytu ochorenia
COVID-19 u našich klientov – našťastie sme
ho využili iba raz a len na pár dní (čakanie
na výsledok PCR testu u dieťaťa, ktoré bolo
v škole v kontakte s chorým spolužiakom).

PRACOVNÁ NÁVŠTEVA Z CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
OSTRAVA, O.P.S. - NAVZÁJOM SME SI INŠPIRÁCIOU PRE
PRÁCU S RODINAMI
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Detské krízové centrum Náruč – rok 2020 v číslach
počet všetkých klientov

35

klienti novoprijatí v roku 2019

11 detí + 2 rodičia

priemerná doba pobytu dieťaťa

273 dní

veková štruktúra klientov DKC Náruč
0-1 rok

0 detí

2-3 roky

1 dieťa

4-6 rokov

5 detí

7-15 rokov

21 detí

16-18 rokov

3 deti

nad 18 rokov

4 matky, 1 otec

hlavné dôvody prijatia klientov
podozrenie z týrania / týranie

11 detí

sexuálne zneužívanie / sex. manipulácia

9 detí

overenie miery ohrozenia dieťaťa

10 detí + 5 rodičov
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Poradenské centrá Náruč
Čadca a Žilina
O

be naše poradenské centrá sú zamerané na
komplexnú odbornú a špecializovanú pomoc
obetiam domáceho násilia. Našim cieľom je pomáhať
klientom pri vytváraní bezpečného domova a navrátení
rodín do plnohodnotného a kvalitnejšieho života bez
strachu a násilia.
V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva
pomáhame riešiť sociálne problémy, zorientovať sa
v možnostiach pomoci, ktorú obetiam násilia zo zákona
môže poskytnúť obec alebo štát, či sprostredkovať
našim klientkám/om kontakt na ďalšie pomáhajúce
inštitúcie a odborníkov. Súčasťou sociálneho pora
denstva je aj sociálna diagnostika a vytvorenie
bezpečnostného plánu pre klientku/klienta/rodinu. Na
sociálne poradenstvo nadväzuje právne poradenstvo
a právna pomoc v oblastiach akými sú: vypracovanie písomných podaní na súdy a políciu,
ako aj všetky druhy podaní na súdy do občiansko-právnych konaní. Súbežne poskytované
psychologické poradenstvo je zamerané na prekonanie a zvládnutie krízy a tiež celkový
osobnostný rozvoj, ktorý klientom pomáha vyrovnávať sa s prežitou náročnou životnou
situáciou a zvýšiť kvalitu ich života.
V poradenských službách v maximálnej možnej miere uplatňujeme multidisciplinárny
prístup - spolupracujeme s rôznymi inštitúciami, organizáciami.
V Poradenskom centre Náruč Čadca v roku 2020 využilo naše služby 499 klientov.
Nových klientov bolo 65.
V poradenskom centre v Žiline sme počas roku pomáhali ďalším 377 klientkám/tom,
z toho 81 novo zaevidovaných. 144 klientov pochádzalo priamo z územia Žiliny.
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Poradenské centrá Náruč v číslach:
Poradenské centrum
Náruč Čadca

Poradenské centrum
Náruč Žilina

osobné konzultácie

506

309

telefonické konzultácie

521

723

písomné konzultácie

224

290

inou formou konzultácie

5856

2000

konzultácie/odborníci, inštitúcie

424

424

konzultácie spolu

7531

3746

celkový počet klientov

499

377

... z toho noví klienti

65

81
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PRÁCA S RODINOU
Vďaka dlhoročne realizovanej kampani Nadácie J&T s názvom „Family - rodina na prvom
mieste“ sa nám v Poradenskom centre Náruč Čadca podarilo počas roka hĺbkovo
a intenzívne pracovať so 111 rodinami. V snahe pomoci rodinám nám okrem vyššie
spomínanej nadácie pomohol aj nadväzujúci projekt podporený zo štrukturálnych fondov
EÚ v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (s pokrytím personálnych
nákladov v mesiacoch január-máj 2020 na právničku a dvoch terénnych pracovníkov).

PODPORNÉ
A PREVENTÍVNE
PROGRAMY
Aj tento rok sme realizovali podporné
svojpomocné skupiny pre ženy a deti,
hoci ich vzhľadom na pandemickú situáciu
nebolo možné realizovať každý mesiac ako
po iné roky. Svojpomocné kluby žien sa
u nás v Čadci realizujú každú prvú stredu
v mesiaci. Skupina je miestom bezpečia,
normalizácie, podpory, ventilácie, napĺ
ňania potreby byť vypočutý, niekam patriť,
cítiť sa prijatý a taktiež miestom rozvíjania
svojho života plnohodnotnejším smerom,
na ktorý má každý človek právo. Ženy,
ktoré zažili domáce násilie na kluboch
zdieľajú svoje zážitky, skúsenosti. V rámci
detských skupiniek sa snažíme o to, aby
deti zmysluplne trávili svoj voľný čas, získali

nové priateľstvá v kruhu detí s podobnými
neľahkými životnými príbehmi. Na detskej
skupine umožňujeme deťom napĺňať si
rôzne potreby, ventilovať emócie, relaxovať
či získať nové pozitívne zážitky a rozvíjať
svoje sociálne zručnosti. Pri realizácii
skupiniek nám pomáhajú dobrovoľníčky
a žiačky stredných škôl v Čadci (projekt
PaSA – Show your talent).
V spolupráci so žilinskými materskými
školami sme ešte v marci stihli realizovať
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jeden preventívny program „Bezpečne od
útleho veku“. Záujem materských škôl
o program bol veľký, avšak pre opatrenia
v súvislosti so šírením COVID-19 sme
boli nútení realizáciu programu zastaviť.
Formou bábkového divadla a za pomoci
maňušiek podporujeme u detí rozvoj
sebapoznania, empatie, nadobudnutie

sociálnych zručností a riešime otázky
možnej pomoci a ochrany detí v situáciách
ohrozenia. Pri práci s deťmi v takej
citlivej oblasti akou je prevencia násilia
– a osobitne sexuálneho zneužívania –
dbáme, aby žiadna z aktivít nemohla u detí
vyvolať zmätok či strach. Sústreďujeme
sa na to, aby si deti rozšírili poznatky
a naučili sa, v akých situáciách nie je dobré
zachovávať tajomstvá, ale je potrebné
zdôveriť sa rodičom či iným dospelým,
ktorým veria. Program absolvovalo 22 detí.
Napriek rôznym obmedzeniam, podarilo
sa nám realizovať malú informačnú „road
show“ po obecných a mestských úradoch
na Kysuciach.
Za spomenutie stojí aj fakt, že Poradenské
centrum Náruč Čadca v roku 2020
oslávilo už 15 rokov svojej činnosti.
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Detské advokačné
centrum Náruč
R

ok 2020 bol pre toto naše pracovisko absolútne raritným a neočakávaným rokom. Bolo
pre nás veľkou výzvou pokúsiť sa nahradiť osobný kontakt dištančnou formou pomoci.
Konzultácie prebiehali v oveľa väčšej miere telefonickou či online formou, kontakt so
spolupracujúcimi inštitúciami bol tiež ovplyvnený protipandemickými opatreniami.
Hoci osobný kontakt s klientami je z nášho pohľadu pri poskytovaní pomoci nenahraditeľný,
máme za to, že sme túto bezprecedentnú výzvu zvládli dobre. Skvalitnili sme poskytovanie
pomoci rôznymi dištančnými formami natoľko, že aj po
pandémii bude kombinácia osobného a dištančného
poradenstva využívaná v zásadne väčšom rozsahu a ako
štandard.
Ešte začiatkom roka sa nám v spolupráci s Detským krízovým
centrom z Prahy podarilo vydať prvú slovenskú príručku pre
rodičov detí, ktoré sa stali obeťami sexuálneho násilia.
Detské advokačné centrum Náruč (ďalej len DAC Náruč)
vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately najmä na základe odporúčania orgánov
sociálnoprávnej ochrany detí (SPOD). Prirodzene, môže nás
kontaktovať každý, kto potrebuje v situácii násilia páchaného
na deťoch pomoc.

PRÁCA S DEŤMI
A RODINOU

V DAC Náruč poskytujeme bezplatnú psychologickú,
sociálnu a právnu pomoc deťom, ktoré sa stali
obeťami sexuálneho zneužívania alebo hrubého
fyzického násilia, prípadne deťom, u ktorých je
podozrenie, že boli vystavené týmto formám násilia.
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TU REALIZUJEME KONZULTÁCIE, TERAPEUTICKY
LADENÉ AKTIITY ČI RELAXÁCIE

Súčasťou našej pomoci je aj intenzívna práca s rodinami detí,
nakoľko výskyt fyzického či sexuálneho násilia negatívne vplýva
na celú rodinu.
Pri poskytovaní pomoci sa snažíme, tak, ako je to pre celú
Náruč typické, v maximálnej možnej miere uplatňovať
multidisciplinárny prístup. Veríme, že spoluprácou všetkých
zainteresovaných subjektov môže byť pomoc pre dieťa a rodinu
efektívnejšia a rýchlejšia. Zároveň i odborníci zapojení do
riešenia prípadov detských obetí násilia takýmto spôsobom
nie sú vo svojej práci osamotení, môžu konzultovať svoje
zistenia, rýchlejšie si vymieňať informácie a spoločne navrhovať
účinnejšie postupy práce v prospech dieťaťa.
Dôležitou súčasťou našej práce je aj poskytovanie jednorazových
konzultácií tzv. záujemcom o spoluprácu, ktorí z rôznych dôvodov (vzdialenosť, iný problém
ako násilie na dieťati) s DAC Náruč nemôžu alebo nechcú spolupracovať dlhodobejšie, ale
požiadajú nás o radu resp. pomoc.

SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI ČINNÝMI
V TRESTNOM KONANÍ
Keďže väčšina prípadov našich detí končí trestným konaním, ponúkame vyšetrovacím orgánom
naše moderné, špeciálne upravené vypočúvacie priestory, ktoré zefektívňujú výsluchy detí
a prispievajú k znižovaniu sekundárnej viktimizácie a traumatizácie detí. V roku 2020 bolo
v priestoroch DAC Náruč realizovaných 9 výsluchov detských obetí násilia.

ČO NÁS
POTEŠILO

Osobitne si ceníme záujem o našu prácu aj
z úrovne zástupcov štátu. V novembri navštívil
DAC Náruč minister práce sociálnych vecí a rodiny
p. Milan Krajniak, riaditeľka Sekcie rodinnej
politiky MPSVaR SR p. Anna Verešová, riaditeľka
Národného koordinačného strediska pre riešenie
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problematiky násilia páchaného na deťoch p. Mária Vargová.
Zaujímavosťou boli i pracovné stretnutie s rektorkou Akadémie
Policajného zboru p. L. Kurilovskou ohľadom zahraničných
štandardov výsluchov detských obetí a našich skúsenostiach
v tejto oblasti.
V priestoroch DAC vznikal na jar aj náš prvý Náručovský film
pre odbornú verejnosť s názvom „Prečo sa obete zneužívania
nesprávajú tak ako očakávame“.

Detské advokačné centrum Náruč – rok 2020 v číslach
vekový rozsah klientov
0-6 rokov

3 deti

7-10 rokov

5 detí

11-15 rokov

7 detí

16 a viac

2 deti

spolu

17 detí

dôvod prijatia dieťaťa
podozrenie zo sexuálneho zneužívania

11 detí

podozrenie z hrubého týrania

5 detí

iné

1 dieťa

počet záujemcov o spoluprácu DAC Náruč
spolu

35 záujemcov
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Vzdelávacie, sieťovacie, osvetové
a informačné aktivity Náruče
D

pracovných stretnutí v úzkom kruhu
účastníkov ako aj do on-line priestoru.

lhodobo v Náruči venujeme nemalú
energiu príprave a organizácii rôznych
aktivít
informačného
a vzdelávacieho
charakteru.
I napriek
rôznym
obmedzeniam v stretávaní sa počas roku
sa nám podarilo osobne ale najmä v on-line
priestore realizovať mnoho zaujímavých
a prínosných aktivít:
•

Plánovaný predposledný, ale nakoniec
kvôli pandémii posledný, šiesty, zo
série okrúhlych stolov, ktoré sme
pod záštitou verejnej ochrankyne
práv organizovali na tému „Detská
obeť násilia v trestnom konaní“
s cieľom hľadať so zástupcami rezortov
vnútra,
sociálnoprávnej
ochrany
a spravodlivosti spôsoby, ako posilniť
postavenie detských obetí násilia
v trestnom konaní a s ním súvisiacich
procesoch. (02/2020, Bratislava). Ďalšie
aktivity v tejto oblasti sa v priebehu
roka presunuli do úrovne osobných
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•

Počas prvej vlny pandémie vznikol aj
náš prvý edukatívny film „Prečo sa
obete zneužívania nesprávajú tak
ako očakávame“. Do konca roku mal
viac ako 250 zahliadnutí odbornou
verejnosťou.

•

Vytvorili sme viac ako 800 profesionálom
pracujúcim s deťmi sme od leta bezplatne
sprístupnili naše e-vzdelávanie v téme
Grooming
(vytvorené
v spolupráci
s Doc. Slávkou Karkošovou)

•

realizovali sme 2 vzdelávania pre
26
pedagogických
zamestnancov
základných škôl z územia mesta Žilina
v téme násilia a sexuálneho zneužívania
detí – čo bol len začiatok systémovej
odbornej spolupráce s Mestom Žilina
v oblasti ochrany detí pred násilím na
školách

•

•

vedením lektorky Mgr. Zuzany Zimovej
(11/2020)

ďalších 14 profesionálov prichádza
júcich do kontaktu s deťmi absolvovalo
nami lektorované školenia k téme
identifikácie násilia páchaného na
dieťati

Okrem printového vydania Príručky
pre rodičov, ktorá poskytuje praktické
informácie o riešení problémov spojených
so sexuálnym zneužívaním detí, sme
upravili
a v reedícii
vydali
viaceré
infoletáky pre verejnosť.

vzdelávali sme aj budúcich Saleziánov
Bon Bosca - ponovicov, súčasťou
čoho bola i krátka návšteva v našom
krízovom centre

•

odborný program zameraný na pomoc
celým rodinám ohrozeným násilím sme
realizovali pre zahraničných kolegov
z Centra sociálních služeb o.p.s.
Ostrava. Bola to opätovaná návšteva
– my sme sa u nich boli pred dvoma
rokmi podučiť v téme profesionálneho
náhradného rodičovstva a zistili sme,
že si vieme byť navzájom inšpiráciou :)

•

pri
príležitosti
15.
narodenín
Poradenského centra Náruč Čadca
zorganizovali naše kolegyne online vzdelávanie sprístupnené širšej
odbornej verejnosti s názvom Poruchy
správania a zadávanie hraníc pod

Zásadným spôsobom sa nám od leta
podarilo zvýšiť návštevnosť nášho
webu www.naruc.sk ako aj čitateľnosť
zverejnených článkov. Najčítanejšími boli
„Prečo sa obete zneužívania nesprávajú tak
ako očakávame“ (13/10/2020) a na príbehu
založený článok propagujúci služby našich
poradenských centier „Domáce násilie:
ANI VY V TOM NIE STE SAMI – pomoc
existuje! (04/11/2020). Počet zhliadnutí
oboch príspevkov prekračoval ku koncu
roku 2000 zobrazení.
Pred
koncom
sme
vďaka
sérii
systematických marketingových krokov
prekročili aj hranicu 2000 sledovateľov
nášho facebookového profilu. Cez FB aj
Instagram vieme teraz efektívnejšie šíriť
nielen informácie o našej činnosti, ale
i ponuky pomoci k tým, ktorí takúto pomoc
hľadajú, potrebujú.
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COVIDOVÁ POMOC
•
Piati náručovskí psychológovia
poskytovali bezplatnú pomoc v Centre
dobrovoľníckej psychologickej pom—
oci, ktorú zriadilo Mesto Žilina pre
svojich obyvateľov (04 – 05/2020)
•
zviditeľňovania potreby och
rany a pomoci dospelým i detským
obetiam násilia sa v dobe pandémie
aktívne ujala Prezidentka SR p. Zuzana
Čaputová. Bolo nám cťou, že sme
mohli aktívne participovať na viacerých
pracovných i verejných stretnutiach a diskusiách k tejto téme.
• Domáca izolácia so sebou priniesla i obmedzenie možností poskytovania pomoci
a osobného poradenstva pre obete násilia, ktoré ostali v domácom prostredí počas
pandémie akoby uväznené. Preto sme vytvorili sériu infografík, ktorú sme intenzívne
šírili medzi laickou verejnosťou prostredníctvom sociálnych sietí. Odbornú verejnosť
sme informovali aj formou mailov, článkov na našom webe a newsletterov s praktickými
informáciami o možnostiach pomoci.
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VZDELÁVALI SME SA
kolegyne absolvovali 3 praktické
a vedomosťami nabité dni s lektorkou
Máriou Anyalaiovou (05/2020)

•

Štartovacou vzdelávaciu aktivitou
roku 2020 pre celý náručovský tím
bol spoločný 2-dňový workshop
v Zázrivej venovaný priebežnému
prehodnoteniu a vylepšovaniu špecia
lizovaných programov realizovaných
na našich 4 pracoviskách (01/2020)

•

školenie ku využívaniu nového
diagnostického nástroja pre deti
„Childhood Trauma Questionnaire“
absolvovali v Prahe psychologičky
z DAC a DKC (01/2020)

•

sociálne pracovníčky a psychologičky
z oboch poradenských centier ako
aj DAC absolvovali hneď na začiatku
pandémie
vzdelávanie „Dištančné
poradenstvo,
krízová
intervencia
online“ (03/2020)

•

„Základy traumy a práca s trauma
tizovaným dieťaťom“ - viaceré naše
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•

workshop na tému Zdravé dýchanie
(lektor Martina Penxová), ktoré
napomáha
k zmierneniu
stresu
u mnohých našich klientov, sme
zorganizovali v čadčianskej poradni
(06/2020)

•

dlhodobé
vzdelávanie
„Práca
s detskými páchateľmi sexuálneho
násilia“
organizované Národným
koordinačným strediskom pre riešenie
problematiky násilia na deťoch
absolvovali počas roku psychologička
z DAC aj DKC. Je to téma, o ktorej sa
na Slovensku ešte málo hovorí, ale
odborná pomoc a systematická práca
s deťmi páchajúcimi násilie má veľký
význam.

•

Pracovníci DKC Náruč absolvovali
praktický kurz prvej pomoci s lektormi
z Červeného kríža (06/2019, Žilina)

•

2-dňového
on-line
workshopu
s názvom „Vyhodnocování potřeb dětí
a tvorba individuálního plánu ochrany
dítěte“ (Lumos, Praha) sa zúčastnilo
viac ako 20 našich kolegov

•

zvládli sme absolvovať i zahraničnú
on-line konferenciu „Deti ohrozené
rozvodom a násilím v rodine“, orga
nizovanú našimi kolegami z Centra
LOCIKA v Prahe (12/2020)

Už tretí rok pravidelne organizujeme
interné náručovské odborné stretnutia
separátne pre psychológov a pre sociál
nych pracovníkov. Ich cieľom je prehĺbenia
spolupráce medzi našimi 4 pracoviskami
ale i výmena skúseností či predstavenie
príkladov našej vlastnej dobrej praxe,
ktoré môžu byť pre kolegov z organizácie
inšpiráciou.
Keďže v našom širokom
okolí nepôsobí organizácia podobného
zamerania, zdieľanie špecifických infor
mácií v rámci tímu je rovnako cenné ako
oceňované.
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Projekty - zabezpečenie základnej
prevádzky i nadstavbových aktivít
pre klientov
O

hodnotíme ako úspešný: priniesol na
Slovensko a do života detí ohrozených
násilím
veľa
pozitívnych
zmien
a inšpirácie, ktorá sa medzičasom
odrazila v legislatíve aj praxi.

d samotného vzniku občianskeho
združenia v roku 1997 bola činnosť
Náruče viazaná na získavanie finančných
zdrojov
prostredníctvom
projektov
podporených zo súkromných i verejných
zdrojov. V roku 2020 sme realizovali tieto
projekty:
•

Modelové
detské
advokačné
centrum na Slovensku (01/201606/2020) – tento 4,5-ročný systémový
a pre Náruč formačný a transformačný
projekt podporila dánska nadácia THE
VELUX FOUNDATIONS. Cieľom bolo
vytvorenie Detského advokačného
centra Náruč, zavedenie a realizácia
programu profesionálnych náhradných
rodín v DKC Náruč za účelom
poskytnutia individuálnej starostlivosti
a odbornej pomoci detským obetiam
násilia v útlom veku (prioritne do
6 rokov) ako aj dlhodobá podpora
advokačných
aktivít
v prospech
obhajoby práv a zlepšenia podmienok
ochrany a pomoci detským obetiam
násilia na Slovensku. Projekt, ktorý sme
v lete ukončili, nielen my ale i donor
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•

Náruč pre rodiny ohrozené násilím je
projektom dlhodobej podpory Nadácie
J&T, vďaka ktorému sme v roku 2020
mohli zabezpečiť chod, prevádzku
priestorov a dlhodobú udržateľnosť
oboch našich poradenských centier.
Detailnejšie informácie sú uvedené
v časti „Poradenské centrá Náruč“ na
str. 11-13.

•

Kampaň Family – rodina na prvom
mieste
je
druhým
z dlhodobo
podporovaných projektov Nadácie
J&T. Sme jednou zo zapojených
organizácií, ktorá v Žilinskom kraji
poskytuje podporné služby a pomoc
rodinám v kríze. V spolupráci s inými
organizáciami pomáhame rodinám
predchádzať ďalším krízovým situá
ciám, pomáhame im zorientovať sa
v možnostiach riešenia. Viac informácii
o kampani: www.kampanfamily.sk.

•

Nadácia GRANVIA nám pomohla
s pokrytím podstatnej časti nákladov
spojených s rekonštrukciu a moder
nizáciou staršieho z dvoch bytíkov
na prízemí DKC Náruč, v ktorých
pracujeme s celými rodinami. Viac
informácií o prestavbe ako aj veľmi
podarené video o projekte nájdete na
našom webe a facebookovom profile.
Bez tejto podpory, by sme sa do
rekonštrukcie bytíku nemohli pustiť!

•

Nadácia KIA Motors Slovakia
sa tiež spolupodieľala na vyššie
spomínanej rekonštrukcii. Pomohla
nám s vybavením priestorov sanitou
a zariadením.

•

...a do tretice – aj projekt Bezpečné
rodiny v Náruč – pokračujeme ďalej
(07-08/2020), podporený z grantového
programu spol. Kooperatíva s.r.o.
„Bezpečne v komunite, bezpečne
doma 2020“, ktorý spravuje Nadácia
pre
deti
Slovenska
pomohol
spolufinancovať rekonštrukciu bytíku,
kde
realizujeme
špecializovaný
program Aby deti nemuseli odísť
z rodiny.

•

špecifické znalosti nielen odborných
tímov našich štyroch pracovísk, ale aj
profesionálov, ktorí pôsobia v oblasti
obhajoby práv detí ohrozených násilím
či ďalších kolegov, ktorí vytvárajú pre
deti podporné zázemie v rámci nášho
krízového centra.

Špecifické vzdelávanie pre prácu
s deťmi ohrozenými násilím (08/2019
– 03/2020) – podporila Nadácia
pre deti Slovenska z grantového
programu Hodina deťom. Projekt
nám umožnil realizáciou celkovo 5
vzdelávacích podujatí upevniť a zvýšiť
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•

Boli sme jedným zo 4 partnerov, ktorí
s finančnou podporou Európskeho
sociálneho fondu v rámci Ope
račného programu Efektívna ve
rejná správa spoločne realizovali
projekt s názvom Vytvorenie medzi
sektorovej platformy pre zlepšenie
miestnych a regionálnych politík
pre rodiny (06/2018-05/2020). V rámci
projektu sme za dva roky pomohli 174
rodinám. Vďaka následnej kontinuálnej
podpore Nadácie J&T v rámci Kampane
Family vieme aj naďalej lepšie pomáhať
rodinám ohrozeným násilím v regióne
Kysúc.

•

Realizáciu dvoch terapeuticky lade
ných pobytov v prírode pre deti
z DKC podporila Nadácia Volkswagen
Slovakia. Vďaka tejto podpore sme

mohli stráviť predĺžené víkendy
v upokojujúcej prírode Kysúc (05/2020)
a Strážovských vrchov (10/2020).
•

Vďaka partnerstvu v národnom pro
jekte Podpora deinštitucionalizácie
náhradnej starostlivosti III. (08/2019
- 12/2022), ktorý je realizovaný s pod
porou Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Ľud
ské zdroje, udržujeme odborný tím
DKC Náruč rozšírený o stabilnú pozíciu
druhého psychológa a sociálneho
pracovníka.

V tomto mimoriadnom roku sa udiala
i z nášho pohľadu mimoriadna mar
ketingová aktivita, ktorú vďaka svojmu
rozsahu a dosahu radíme medzi projekty.
V dobe obmedzeného cestovania sa
chceli v klastri ITkraj “hecnúť” - za 40 dní
virtuálne obísť zo Žiliny celý svet a popri
tom podporiť dobrú vec – vyzbierať 4 000 €

na dofinancovanie kúpy nového auta
pre Náruč. Nakoniec športovalo 400
osôb, ktoré spolu prešli 51 721 km, čo
1,3-násobok obvodu Zeme. Hýbali sa aj
ľudia z Náruče – prispeli sme takmer 2500
kilometrami! Naše nové auto od augusta
naplno využívame :)
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Personálne zabezpečenie činnosti
občianskeho združenia
V

občianskom združení pracovalo v roku
2020 na hlavný pracovný pomer (HPP)
27 osôb a ďalších 9 osôb na parciálne
úväzky formou dohody o vykonaní
práce alebo o pracovnej činnosti. Viacerí
pracovníci pracujúci na HPP majú ďalšie
čiastočné úväzky, ktorými zabezpečujeme
buď realizáciu projektových aktivít,
výpomoc v rámci iných pracovísk Náruče
či zástupy za dlhodobú PN, preto celkový
počet dohôd dosiahol číslo 30. Z hľadiska
celkového počtu zamestnancov už dlh
odobo je v rámci personalistiky Náruče
vysokým číslom počet materských dovo
leniek - k 31.12.2020 sme ich evidovali 7.

pomáha udržiavať v dobrom stave pán
údržbár.
V Poradenskom centre Náruč Čadca
boli obsadené pozície 3 sociálnych pra
covníčok a 1 psychológa na plný úväzok,
parciálne úväzky mali právnička a ďalšia
psychologička. Poradenské centrum Náruč
Žilina je z hľadiska počtu zamestnancov
naším najmenším pracoviskom. Po
moc klientom tu na plný pracovný
úväzok poskytuje sociálna pracovníčka
a psychologička.
V Detskom advokačnom centre Náruč bol
odborný tím zložený z 2 psychologičiek
a 1 sociálnej pracovníčky na plný pracovný
úväzok. Po predchádzajúcich 2 rokoch
personálnych zmien vyvolaných odchodmi
na materské dovolenky, hodnotíme veľmi
pozitívne stabilizáciu a kvalitné zaškolenie
tímu na tomto pracovisku.

Najviac
zamestnancov
pracuje
na
našom jedinom pobytovom pracovisku
- v Detskom krízovom centre Náruč,
kde zabezpečujeme 24-hodinovú nepre
tržitú
prevádzku
a prácu
s dvoma
špecializovanými
skupinami
klientov.
Okrem riaditeľa tu pracujú na plný
pracovný úväzok: 2 sociálne pracovníčky, 2
psychologičky, 2 profesionálne náhradné
mamy, 8 vychovávatelia, asistentka výchovy
a gazdiná. V rámci práce na dohodu
pomáha s prípravou na vyučovanie pani
učiteľka; veľkú budovu, ktorá je zároveň
i sídlom nášho občianskeho združenia

Odborné právne poradenstvo klientom
žilinskej poradne a klientom Detského
advokačného centra Náruč, tak ako po iné
predchádzajúce roky, zabezpečovala naša
externá právnička – advokátka.
Ekonomické služby a spracovanie perso
nalistiky, administratívne a IT služby ako
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aj služby projektového a programového
manažmentu či väčšina supervízií sú
vykonávané formou dodávky objednaných
služieb.
Mnohé z informačných aktivít realizo
vaných
v prvom polroku sme mohli
realizovať vďaka tomu, že v prvom polroku
pôsobila v rámci jedného z našich projek
tov na parciálny úväzok ako PR manažérka
naša bývalá kolegyňa - preventistka. Od
07/2020 sme PR a makretingové aktivity
zastrešovali formou dodávky služieb našou
kolegyňou, ktorá dlhoročne spolupracuje
so všetkými 4 pracoviskami Náruče.
Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch:
viac ako 90% zamestnancov združenia
tvoria odborní pracovníci pracujúci
priamo s detskými alebo dospelými
klientmi (psychológovia, sociálni pra
covníci, právnici, vychovávatelia, pro
fesionálni rodičia, pedagógovia, ...).
Ostatní pracovníci pracovali na úseku eko
nomicko-administratívnom, projektového
riadenia externou formou, fundrisingu,
PR a advokačných aktivít smerujúcich
k obhajobe práv detí, zmenám legislatívy
či zlepšeniu podmienok ochrany detí pred
násilím na Slovensku.
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Finančná situácia
a prognóza
N

ajvýznamnejším zdrojom príjmov
Náruče, potrebných na realizáciu
výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a poskytovanie sociálnych služieb,
boli príjmy od iných organizácií. Jednalo
sa najmä o granty a projektové zdroje
(27,00 %), ako aj dotácie zo štátneho
a verejného rozpočtu (67,77 %). Vzhľa
dom na bezproblémové zúčtovania
všetkých doteraz Náruči poskytnutých
finančných zdrojov v predchádzajúcich
rokoch, môžeme konštatovať, že sme
pre tieto verejné i neverejné subjekty
stabilným a dôveryhodným partnerom.
Napriek tomu tieto finančné prostriedky
nepostačujú na pokrytie všetkých našich
aktivít. Objemom a významom dôležitým,
ba až nepostrádateľným finančným zdro
jom sú pre nás preto príjmy z asignácie
2% z daní fyzických a právnických osôb
(3,75 %), vďaka ktorým môže
 me
vstupovať do projektov vyžadujúcich
spolufinancovanie ale i realizovať i tie
aktivity, ktoré nemáme pokryté verejnými
zdrojmi.

osôb. V roku 2020 tvorili finančné dary
0,38 % z celkových príjmov (v r. 2018 to
bolo až 2,92%). Tieto zdroje nám pomohli
pokryť náklady spojené s realizáciou
rozvojových aktivít určených priamo našim
detským alebo dospelým klientom. Veríme,
že v budúcnosti sa nám podarí naďalej
posilňovať tento finančný zdroj na základe
účelného
a transparentného
využitia
poskytnutých financií. Našou snahou je,
aby sa za týmto účelom v maximálnej
možnej miere zviditeľnil a využíval nový
elektronický systém na individuálne
jednorazové alebo dlhodobé darcovstvo,
ktorý sme implementovali do našej novej
webovej stránky v decembri 2019. Zvyšok
príjmov, a to 1,10 %, tvoril príjem z predaja
vlastných, ručne vyrábaných výrobkov
a služieb (realizovanie vzdelávacích semi
nárov), príjem z predaja majetku, nárok
na náhradu škody od poisťovne a kurzové
rozdiely...
Z hľadiska výdavkov najvyššiu položku
jednoznačne tvoria mzdové náklady
a s tým spojené zákonné odvody. Je to
až 70,00 % z celkových výdavkov Náruče.
Nedá nám opomenúť fakt, že v roku
2020 sme čelili už druhému 10% zvyšova

V posledných rokoch sa významnými
zdrojmi stali i finančné prostriedky zo
strany súkromných firiem a darov fyzických
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niu miezd zamestnancov vyplývajúcemu
z rozhodnutia Vlády SR. Sme hrdí a vďační
zároveň, že i napriek príjmom od štátu
a samospráv, ktoré zohľadňovali výrazne
nižšie mzdové náklady na úrovni roku
2019, sa nám podarilo kombináciou
rôznych donorských zdrojov a projektov
zabezpečiť pokrytie všetkých legis
latívou požadovaných nárastov miezd
a udržať tak všetky vytvorené pracovné
pozície.
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zdroje výnosov

výška výnosov v Eur
rok 2020

rok 2019

rok 2018

517 680

487 486

286 299

Žilinský samosprávny kraj - Detské krízové
centrum Náruč

0

0*

69 377

Žilinský samosprávny kraj - Poradenské centrá
Náruč

76 715

72 126

54 004

Žilinský samosprávny kraj - projekty

0

0

1 500

Ministerstvo financií SR

0

0

2 670

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny

430 965

405 360**

147 281

Mesto Žilina – Poradenské centrum Žilina

10 000

10 000

10 000

Mesto Žilina grant

0

0

467

Združenie miest a obcí regiónu Kysúc

0

0

1 000

Príjmy od iných organizácií vrátane grantov

206 165

236 436

285 531

Príjmy 2%

28 678

26 120

31 566

Príjmy od fyzických osôb

2 945

5 413

14 239

Verejné zbierky

0

1 828

1 839

Tržby z predaja výrobkov a služieb

1 659

2 530

2787

Ostatné výnosy

6 736

124

2 036

Výnosy celkom

763 863

759 937

624 358

Dotácie zo štátneho a verejného rozpočtu
z toho:

vysvetlenie: od 01.01.2019 v zmysle novelizácie Zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele:
* prešlo financovanie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí v neštátnych centrách pre deti a rodiny
v plnej miere na štát prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR
** zároveň bolo zo strany štátu zabezpečené financovanie nielen pobytového výkonu (DKC Náruč) ale
i ambulantného a terénneho výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí, vykonávaného prostredníctvom
našich 2 pracovísk – Detské advokačné centrum Náruč, Poradenské centrum Náruč Čadca

30

Opis najvýznamnejších položiek nákladov
rok 2020

rok 2019

rok 2018

Mzdové náklady celkom

380 779

376 907

314 772

Zákonné soc. poistenie, soc. fondy

131 835

129 185

120 179

Služby (poštovné, telefóny, náklady na konkrétne
akcie, poplatky banke...

96 206

113 187

84 500

Materiálne náklady- kancelárske potreby, PHM,
literatúra, vybavenie, hygienické potreby, PC
komponenty, drobný majetok

43 660

49 587

24 826

Obuv, hračky, potreby pre deti, stravné a ubytovanie
detí, cestovné detí

18 895

22 842

23 208

Odpisy

20 730

17 036

13 585

Opravy a udržiavanie

17 710

8 399

6 735

Spotreba energie

15 269

13 898

12 128

Cestovné zamestnancov

939

2 328

2 942

Náklady na tábory

7 296

9 931

10 219

Daň z nehnuteľnosti, ostatné dane a poplatky

910

1 012

1 572

Iné - poistenie a bankové poplatky

4 093

3 615

2 448
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Plánovaná činnosť
v roku 2021
A

j v roku 2021 bude Náruč pokračovať v činnostiach stanovených vo svojom poslaní pomáhať týraným deťom, ženám a rodinám ohrozeným násilím:

•

ohrozeným deťom a rodinám budeme naďalej poskytovať bezpečie a všestrannú odbornú
pomoc prostredníctvom nášho Detského krízového centra Náruč, Poradenských centier
Náruč Čadca a Žilina ako aj Detského advokačného centra Náruč

•

budeme pokračovať v obhajobe práv a záujmov detí ohrozených násilím tak, ako ich
garantuje Dohovor o právach dieťaťa

•

v rámci preventívnych programov budeme učiť deti, ako sa chrániť pred násilím

•

plánujeme vzdelávať profesionálov pracujúcich s deťmi a pre deti

•

a spoločne s rodinami budeme hľadať možnosti, ako prekonať problémy a vytvoriť pre
deti bezpečný domov.

… a ďalšie
•

Občianske združenie nevykonáva žiadnu činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

•

Občianske združenie nemá organizačnú zložku v zahraničí.

•

K dátumu zostavenia Výročnej správy nie sú Správnej rade občianskeho združenia zná
me žiadne ďalšie následné udalosti, ktoré by ovplyvnili Výročnú správu k 31. decembru
2020.
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Ďakujeme Vám za podporu
a spoluprácu v roku 2020
THE VELUX FOUNDATIONS

Farnosť Čierne

Pán Škorvánek

Nadácia J&T

KOOPERATIVA poisťovňa, a.
s. Vienna Insurance Group

pán Kopečný

Mesto Žilina
Žilinský samosprávny kraj
Nadácia GRANVIA
Nadácia KIA Motors
Slovakia
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia Volkswagen
Slovakia
Cirkev bratská (Za
kostolom), Žilina

KROS a.s., Žilina
Misia Mladých, Tvrdošín
SEVIS a.s., Žilina
Siemens Healthcare s.r.o.,
pobočka Žilina
ZŠ a MŠ Teplička nad
Váhom
Zberné suroviny Žilina, a.s.
pán Radoslav Krčula

Diecézna Charita Čadca

pán Jaroslav Patyk

Farnosť Čadca

pán Páleník

Pani Lacková
p. Oľga Leitmanová
Pán Urbánek – FYM Centre,
Čadca
Pani Lucka Ďuricová
Pani Martausová
Pani Šmehylová
Rodina Bendžalová
Rodina Kvasnicová

Ďakujeme za podporu i všetkým 2% a anonymným darcom!
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