Výročná správa
za rok 2018
občianskeho združenia
Ženy pomáhajú ženám

O NÁS
Občianske združenie Ženy pomáhajú ženám sa zaoberá poskytovaním pomoci obetiam
domáceho násilia a ich deťom.
V októbri 2018 sa nám podarilo otvoriť poradňu pre obete domáceho násilia. Dopytovo orientovaný projekt Poradenského centra Ženy pomáhajú ženám je realizovaný od októbra 2018 do
septembra 2020 vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 183 638,14 €, ktorý bol
poskytnutý poskytovateľom Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení
Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy 1312041P75401 zo dňa 24.9.2018 v rámci
výzvy Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II. - OP ĽZ DOP
2018/4.1.2/01.
Hoci sme nenávratný finančný príspevok dostali až v októbri, aj napriek tomu sme
poskytovali pomoc, poradenstvo i právne zastupovanie celý rok. Klientky predovšetkým potrebovali
pomoc právničky pri úkonoch na súde. V roku 2018 sa na poradňu obrátilo 5 klientok, ktoré
predovšetkým potrebovali právne poradenstvo. V grafe nižšie sú formy násilia, ktoré nám klientky
uviedli. Niektoré zažívali viac foriem, z toho dôvodu je graf v tejto podobe. Najčastejšou formou je
psychologické násilie.
Práca v poradni nie je jednoduchá najmä preto, že súdne konania sú časovo náročné.
Vyžadujú si aj niekoľko mesačnú aktívnu účasť právničky alebo sociálnej pracovníčky. Poradňa je
nápomocná a podporná pre klientky aj dlho potom, čo sa im podarí ukončiť násilné vzťahy.

Formy násilia páchaného na ženách, ktoré
využili služby
občianskeho združenia Ženy pomáhajú
ženám

Ekonomické násilie
Psychologické násilie
Fyzické násilie
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AKTIVITY, KTORÝCH SA PORADENSKÉ CENTRUM ŽENY POMÁHAJÚ ŽENÁM
ZÚČASTNILO
Bubnovačka - „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“, celoslovenské podujatie, ktoré
zorganizovalo Centrum Slniečko, n.o.
NÁŠ TÍM
Štatutárne zástupkyne
Mgr. Ľudmila Frémalová, Mgr. Lucia Mikušová
Sociálna pracovníčka
Mgr. Petra Kopálová Polonská
Psychologička
Mgr. Lucia Dvončová
Právnička
Mgr. Lucia Mikušová
Odborná supervízia
Mgr. Andrea Trnková
Odborná garantka
Mgr. Ľudmila Frémalová
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