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O PORADENSKOM CENTRE PROGRESFEM
Registrácia o.z. na Ministerstve Vnútra SR bola dňa 22.8. 2012. V decembri 2014 sme sa
zaregistrovali na VÚC ako poskytovatelia základného sociálneho poradenstva Vo februári
2015 sme získali akreditáciu na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva.
Od doby vzniku poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo pre ženy a deti na ktorých
je páchané násilie. Pri svojej práci sa zameriavame na špecifické potreby žien, ktoré sú
ohrozené násilím zo strany ich intímneho partnera.
Poradenské služby sú bezplatné s cieľom obsiahnuť komplexné potreby žien v oblasti
sociálnej, právnej, ekonomickej a psychologickej. Rovnako poskytujeme ženám aj podporné
skupiny, kde sa majú možnosť stretávať sa s inými klientkami, vymieňať si skúsenosti
a poznatky. Získavajú tak vzájomnú podporu a posilnenie. Ženám pomáhame aj materiálne
prostredníctvom distribúcie ošatenia, a cez sponzorov distribuujeme potravinovú pomoc.
a iné. Ženám sa snažíme pomôcť aj pri hľadaní práce.
K dispozícii sú vyškolené odborníčky, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady a majú
praktické skúsenosti v potrebnom zákonne stanovenom rozsahu. Pomoc je zameraná na
všetky skupiny žien bez ohľadu na ich národnostnú, náboženskú a etnickú príslušnosť.
Riadime sa princípom diskrétnosti ku klientkam a princípom mlčanlivosti vo vzťahu k tretím
osobám. Pomoc je poskytovaná až do doby pokiaľ to klientky potrebujú a vyžadujú.
Vytvárame bezpečný priestor, kde klientky môžu otvorene hovoriť o svojej situácii.
Dostupnosť našich služieb pre ženy v regióne je v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 16:00
hod. Poskytujeme telefonické poradenstvo na čísle: 0919 235 820, ako aj e-mailové
poradenstvo na elektronickej adrese: progresfem@progresfem.sk.

POSLANIE POREDENSKÉHO CENTRA PROGRESFEM
Občianske združenie PROGRESFEM je krízovým centrom pre ženy zažívajúce rôzne druhy
násilia v partnerských vzťahoch. Poskytujeme všeobecne prospešné služby v oblasti
poskytovania sociálneho poradenstva pre ženy, na ktorých je páchané násilie. Poskytujeme
komplexnú a zároveň špecializovanú pomoc ženám, ktoré zažívajú násilie zo strany
intímneho partnera a ich deťom. Služby sú bezplatné a dostupné pre všetky ženy. Zahŕňajú
sociálne, právne, ekonomické a psychologické poradenstvo. Poslaním je tiež prispievať
k rozvoju demokracie v spoločnosti, v rámci ktorej budú rešpektované ľudské práva, a to
hlavne obhajobou práv znevýhodnených skupín žien.

CIELE PORADENSKÉHO CENTRA PROGRESFEM
 Cieľom Progresfemu je najmä zlepšenie celkovej situácie žien, ktoré zažívajú násilie
zo strany intímneho partnera.

 Upozorňovať na dôsledky násilia páchaného na ženách a deťoch v Slovenskej
republike,
 Poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, podľa zákona o sociálnych
službách a intervenciu, právne a psychologické služby v krízovom centre/ poradni,
zabezpečovať činnosť krízovej linky, sociálnoprávnu ochranu, sociálnu prevenciu,
terénnu sociálnu prácu, sociálnu asistenciu a podporu prispievajúcu k zlepšeniu života
žien a sociálne znevýhodnených žien a ich detí na ktorých je páchané násilie,
 Uskutočňovanie aktivít, zameraných na primárnu prevenciu na stredných školách a
zvýšenie povedomia, v rámci možností ochrany a pomoci. Prostredníctvom kampane
„16 dní aktivizmu v boji proti násiliu páchanom na ženách“, sa krízové centrum
PROGRESFEM spolu s inými organizáciami v krajine zapája k organizovaniu
verejných podujatí s cieľom poukazovať na tento spoločenský fenomén.
 Mapovanie a monitoring služieb na Slovensku pre ženy zažívajúce násilie a snaha
o vytvorenie multiinštitucionálnej spolupráce s rôznymi inštitúciami, prostredníctvom
ktorých sa dostupnosť pomoci ženám podstatne zlepší.
 Zlepšenie situácie žien na Slovensku v rámci ľudsko-právneho kontextu dodržiavania
ľudských práv žien a dosiahnutie rovnosti na všetkých úrovniach spoločnosti.

CIEĽOVÁ SKUPINA
Cieľovou skupinou poradenského centra Progresfem, sú hlavne ženy, ktoré zažívajú alebo
v minulosti zažili násilie zo strany intímneho partnera/manžela. Zároveň pociťujeme potrebu
oslovovať aj verejnosť nielen prostredníctvom aktivít, ale hlavne verejnej osvety
a vzdelávaním.

SLUŽBY KRÍZOVÉHO CENTRA PROGRESFEM
Občianske združenie PROGRESFEM poskytuje špecializované poradenstvo ženám, ktoré
zažívajú násilie v partnerských vzťahoch a ich deťom. Špecializované poradenstvo
poskytujeme od roku 2015, a zahŕňa tieto oblasti: psychologické, sociálne, ekonomické
a právne poradenstvo. Zároveň poskytujeme telefonické, ako aj internetové anonymné
poradenstvo v prípade, že sa žena potrebuje poradiť o krokoch v rámci jej bezpečia.
Služby sú pre ženy bezplatné. Je zabezpečená dostupnosť služieb a garantovaná ich
dlhodobosť v závislosti od potrieb žien.

KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB PROGRESFEMU
V rámci poskytovania služieb ženám ponúkame špecializované poradenstvo, ktoré je zapísané
v registri akreditovaných poskytovateľov služieb. Zamestnankyne PROGRESFEMU prešli
rôznymi výcvikmi, ktoré priamo nadväzujú na kvalitné poskytovanie služieb ženám.

PERSONÁLNE OBSADENIE PROGRESFEMU
Pracovníčky sú skúsené sociálne pracovníčky so špecializovaným vzdelaním, psychologička,
a advokátka, ktoré vzájomne spolupracujú. Cieľom je dosiahnuť bezpečie a spokojnosť žien,
a eliminovať dopady násilia. Externé účtovné služby poskytuje účtovníčka. Zároveň dohliada
na transparentnosť financovania spoločne s revíznou komisiou. Pri realizácií kampaní,
rôznych podujatí, triedení šatstva a distribúcie pomoci ženám, pomáhajú dobrovoľníčky/ci
Progresfemu.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PROGRESFEM
Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie. Skladá sa zo všetkých členiek a členov
združenia.
Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia. Riadi činnosť Občianskeho združenia
PROGRESFEM v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Za svoju činnosť je
zodpovedné valnému zhromaždeniu.
Štatutárnym orgánom združenia je predsedníčka, ktorá zastupuje združenie navonok.
Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia. Dozerá na hospodárenie združenia a jeho
jednotlivých orgánov so zreteľom na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov
a legislatívy, stanov a ostatných vnútorných predpisov združenia.

POSKYTNUTOVANIE ŠPECIFICKÝCH SLUŽIEB ZA ROK 2015
Pri poskytovaní špecifickej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch
vychádzame z niekoľkých základných východísk a princípov. V súlade s medzinárodnými dohovormi
pre túto oblasť chápeme násilie páchané na ženách ako rodovo podmienené, ktorého príčiny a
dôsledky spočívajú v historicky nerovnomernom rozložení moci medzi mužmi a ženami v spoločnosti.
Násilie páchané na ženách je porušovaním ľudských práv žien, za ktorých dodržiavanie je
zodpovedný štát. Násilné správanie je neprijateľné a nikto nemá právo sa voči inému človeku správať
násilne, preto uplatňujeme princíp nulovej tolerancie násilia. Pri práci so ženami rešpektujeme ich
skúsenosť, vychádzame z ich potrieb a pracujeme na posilnení žien, aby mohli žiť seba určujúci život
bez násilia. Služby, ktoré ženám poskytujeme sú dlhodobé a bezplatné. Pomoc a podpora je
komplexná, snažíme sa reagovať na potreby žien týkajúce sa ich sociálnej, právnej, psychologickej a
ekonomickej situácie. V Poradenskom centre Progresfem, sa snažíme vytvoriť pre ženy bezpečné
miesto, kde môžu hovoriť o svojej skúsenosti s násilím.
V uplynulom roku 2015 sme pracovali s celkovým počtom 111 klientok. Spolu im bolo poskytnutých
516 úkonov. Z toho telefonický kontakt v rámci krízovej intervencie a rozhovorov v 219 prípadoch.
Klientkám bolo poskytnutých 130 hodín osobného špecializovaného sociálneho a psychologického
poradenstva a 57 hodín e-mailovej komunikácie. V rámci iných úkonov, ktoré zahŕňajú sprevádzanie
klientkok na úradoch, vybavovanie za klientku a zisťovania informácii, sme poskytli 110 úkonov.
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Telefonická krízová intervencia (TKI) Ide o prvý kontakt s klientkou, teda prvý telefonický
kontakt. poskytované prostredníctvom telefonickej konzultácie.
Telefonické poradenstvo (TP) Ide o špecializované poradenstvo poskytované počas
poradenského rozhovoru v Poradenskom centre.
Poradenský rozhovor (PR) Ide o špecializované poradenstvo poskytované prostredníctvom
e‐mailovej konzultácie.
E-mailové poradenstvo (MP) Ide o špecializované poradenstvo poskytované v Poradenskom
centre, často u klientok.
Psychologické poradenstvo (PP) Ide o špecializované poradenstvo poskytujeme klinkám
a ich deťom, ktoré sú vo fyzickom bezpečí. V rámci psychologického poradenstva riešime
skôr dopad násilia a nie priamo situáciu násilia.
Právne poradenstvo (PrP) poskytované počas poradenského rozhovoru v Poradenskom
centre. Právne poradenstvo Ide o špecializované poradenstvo, ktorého cieľom je právne
riešenie situácie násilia. zastupovanie klientky v súdnom konaní.
Advokátske zastupovanie (AZ) Ide o advokátsku pomoc, priame s prípravou a vypracovaním
písomností.
Písomnosť (P). Pomoc klientkam prostredníctvom poradenských pracovníčok s právničkou
ohľadom právneho riešenia situácie klientok.
Právna konzultácia (PK) Ide o konzultácie poradenských pracovníčok s inými organizáciami
a inštitúciami ohľadom klientok.
Konzultácia ku klientke (KK) Ide o konzultácie poradenských inštitúcií k jednotlivým
prípadom klientok, ak to potrebujú.
Sprevádzanie klientky (SK) Sprevádzanie klientok na inštitúciách, ak je to potrebné.
Jednanie za klientku (JK) Jednanie za klientku na inštitúciách v rámci vybavovania úkonov.

AKTIVIZMUS V OBLASTI NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH
Bezpečná ženská sieť
Bezpečná ženská sieť je neformálna sieť ženských mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia v oblasti
boja proti násiliu páchanému na ženách a zdieľajú podobné východiská pri riešení tejto problematiky.
Ide o tieto organizácie: Pomoc rodine Michalovce, Fenestra Košice, Žena v tiesni Martin,
Možnosť voľby Bratislava, Hana Spišská Nová Ves a Progresfem Poprad. V rámci siete prebieha
výmena informácií a skúseností, formulovanie pripomienok k strategickým materiálom vlády a
ministerstiev SR pre oblasť prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách a cieľom je aj
vzájomná podpora.
Okrem týchto oblastí sme v minulom roku spoločne realizovali niektoré z aktivít kampane 16 dní
aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2015. Neformálna spolupráca a dialóg MVO
pôsobiacich v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách je pre nás dôležitá najmä kvôli tomu, že
spoločný hlas MVO je potrebný pre dosiahnutie pozitívnych zmien na systémovej úrovni a v prístupe
štátu k ochrane žien pred násilím a zvýšenia ich prístupu k špecifickej pomoci a podpore

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2015.
Kampaň „16 dní aktivizmu proti násiliu
páchanému na ženách“, je jedným z nástrojov,
ktorými sa snažíme zvyšovať občiansky
aktivizmus a angažovanosť širokú aj odbornú
verejnosť v boji proti násiliu páchanému na
ženách. Ide o celosvetovú iniciatívu, ktorá
prebieha každý rok v mnohých krajinách sveta
od 25. novembra do 10. decembra.
Dlhodobým
cieľom
kampane
je:
Posilniť dodržiavanie ľudských práv žien na
Slovensku. Zlepšiť podmienky prístupu žien,
ktoré zažívajú násilie a ich detí k špecifickej
pomoci, podpore a ochrane. Zvýšiť aktívny
prístup štátnych a verejných inštitúcií
zodpovedných za tvorbu a implementáciu
politík v problematike násilia páchaného na
ženách. V rámci verejnej osvety sme masovo
rozdávali
a propagovali
prostredníctvom
plagátov, pohľadníc a iných propagačných
materiálov, informácie, ktoré efektívnejším
spôsobom informujú nielen inštitúcie, ale aj
spoločnosť o nevyhnutnosti a naliehavosti
riešenia situácie násilia.

Verejné zhromaždenia „Vypískajme násilie“.

Tieto verejné zhromaždenia sme úspešne
realizovali aj v minulých ročníkoch kampane a
v roku 2015 sme ich opäť realizovali v
spolupráci so ženskými mimovládnymi
organizáciami MyMamy v Prešove, Pomoc
rodine v Michalovciach, Progresfem Poprad,
Žena v tiesni v Martine, Slovensko‐český
ženský fond v Bratislave a ku kampani sa
pridalo aj Divadlo na opätkoch v Spišskej
Novej Vsi, ktoré okrem divadelných
predstavení a ďalších aktivít, realizovalo aj
verejné zhromaždenie. Verejné zhromaždenie
v Poprade sme uskutočnili dňa 2.decembra.
Toto zhromaždenie umožňuje ľuďom verejne
vyjadriť
odmietavý postoj k násiliu
páchanému
na
ženách
symbolickým
vypískaním násilia na píšťalkách. V každom zo
7 miest, kde zhromaždenia prebehli, mali ľudia
okrem samotného vypískania násilia, možnosť
vyjadriť
svoje
postoje
a
názory
prostredníctvom sprievodných aktivít ako
fotenie sa s tabu kou nápisom „Hovorím NIE
násiliu páchanému na ženách“, alebo
zanechaním odkazu so svojim postojom.
Aktivitami boli aj divadelné predstavenia v
Spišskej Novej Vsi. Výstava „Vystúp z kruhu
násilia“ v Martine, alebo výstava „Umlčané V
každom meste boli k dispozícii informačné
materiály o problematike násilia.

„Hovoríme NIE násiliu páchanému na
ženách“ Táto aktivita pozostávala z troch
zložiek. Jednou z nich bolo oslovenie známych
osobností spoločenského a kultúrneho života
Slovenska a ľudsko‐právnych aktivistov a
aktivistiek s ponukou nafotiť veľkoplošné
fotografie s odkazom „Hovorím NIE násiliu
páchanému na ženách“, ktoré budú slúžiť
účelu výstav na scitlivovanie verejnosti k
problematike násilia páchaného na ženách a
vytvoria priestor na reflexiu postojov
verejnosti k tejto problematike.

Bilančná záverečná konferencia
Realizácia konferencie na základe ukončenia projektu SK09 – domáce a rodovo podmienené násilie.
Cieľom záverečnej konferencie bolo zhodnotenie výsledkov a úspechov priebehu projektu, ktorý bol
financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a Úradu Vlády SR. Na konferencii sa zúčastnili
zástupcovia a zástupkyne rôznych organizácií, inštitúcií, ako aj samotná verejnosť.

Vzdelávanie študentov stredných škôl
Na základe projektu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. zmluvy 5335/2015 –M_ORF, sme
mali možnosť odprednášať v rámci problematiky násilia páchaného na ženách, pre približne 698
študentov stredných škôl v Poprade a jeho okolí. Konkrétne sme prednáškové aktivity sústredili do 9tich stredných škôl v celkovom rozsahu 31 prednášok.
Prednášky obsahovali štatistické ukazovatele z celoeurópskeho prieskumu agentúry FRA z viacerých
pohľadov. Základná terminológia a vysvetlenie pojmoslovia v problematike násilia. Vysvetlenie
foriem, vzorcov a dynamiky násilia vo vzájomnej interakcii so študentmi. Prednášky sme obohatili
praktickými príkladmi z praxe. V závere sme študentom pustili spoty a videá z kampane, ktorú v roku
2015 mediálne organizovala ľudsko-právna organizácia Možnosť voľby. Išlo konkrétne o pustenie
spotu s malým experimentom so slovenskými hercami Róbertom Jakabom a Zuzanou Konečnou „ako

ľudia „(ne)reagujú“ na problematiku násilia. Celkom na záver sme študentom pustili spot s Majkom
Spiritom, ktorý na podnet Možnosti voľby nahral.

PREHĽAD PROJEKTOV REALIZOVANÝCH V ROKU 2015
Projektová zmluva č. 863/2014 pre projekt DGV01005

– domáce a rodovo
podmienené násilie. Projekt financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a Úradu Vlády SR.

Slovensko – český ženský fond

– od 1.9.2015. Finančné prostriedky je možné použiť na
prevádzkovú réžiu poradenského centra Progresfem ako aj ďalšie aktivity spojené s činnosťou
občianskeho združenia. s

DOTÁCIE A DARY
Dotácia Mesta Poprad –

účel použitia dotácie – zakúpenie bezpečnostných protihlukových
dverí, mobilného telefónu, kancelárske vybavenie a kancelárske potreby ako multifunkčné zariadenie ,
tonery a počítače.

Oz. Popoluška

– poskytnutie finančného daru, ktorý slúži na bežné výdavky organizácie
v kalendárnych mesiacoch v roku 2015.
– príspevok, ktorý zaplatili zamestnanci Whirlpool-u, počas dňa otvorených dverí, pri
zakúpení gulášu , bol venovaný našej organizácii.

Whirpool

FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015

ZA PODPORU V ROKU 2015 ĎAKUJEME:
Donori:

