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www.progresfem.sk, progresfem@progresfem.sk, fb: Progresfem 

 
IČO 42237262,  DIČ 2023608774 

Telefón: + 421 (0) 919 235 820 

 

 
Občianske združenie PROGRESFEM vzniklo 22.08.2012 zápisom na Ministerstve vnútra SR pod registračným číslom 

 VVS/1-900/90-399 86 a od tej doby nepretržite pomáhame ženám zažívajúcim násilie. 

Výročná správa za rok 2020 
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Úvodné slovo 

Milé priateľky, milí priatelia, 

Rok 2020 bol náročný pre nás všetkých vo viacerých smeroch. Situácia, ktorú nik z nás netušil, že by mohla reálne nastať,  priniesla do 

rodín, vzťahov, firiem, ale aj spoločenského života, značný zásah. Veľa ľudí stratili zo dňa na deň, aspoň akúsi istotu. Dotklo sa to aj  

našich klientok, ktoré prišli o prácu a začali im chýbať financie na potraviny pre seba aj deti.  Mnoho z nich sa ocitlo v náročnej situácii v 

dôsledku straty zamestnania, obavy o zdravie svojich detí, či príbuzných. Situácia vytvorila živnú pôdu pre znásobenie násilného 

správania tam, kde bolo aj predtým, no zaznamenali sme hlavne rozvinutie násilných vzorcov, či foriem aj vo vzťahoch, kde sa predtým 

neobjavovali. Kritická situácia izolácie v domácnostiach spôsobila značnú disocializáciu všetkých členov rodín, čo podmienilo zvyšovanie 

napatia a abúzu alkoholu.  

Rok 2020 bol rokom, kedy sme sa aj napriek značným obmedzeniam a hygienickým nariadeniam museli poskytovanie poradenstva 

prispôsobiť do telefonickej podoby a online podoby, čo bolo pre nás  a hlavne klientky obtiažne. Z poradenstva sa začal strácať osobný a 

prirodzený kontakt, ktorý nám klientkám začal veľmi chýbať. Počas celého roku sme distribuovali klientkám rôznu materiálnu a 

nemateriálnu pomoc. Pomohli sme aj úplne cudzím ľuďom, pretože nám to nebol ľahostajný ich osud.. Pomáhať je potrebné a 

nevyhnutné, ak chceme v spoločnosti zachovať morálnu rovnováhu aj do budúcnosti. Naša práca je pre nás poslaním.... 

Mgr. Karin Jureková- štatutárna zástupkyňa PROGRESFEM 
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Kto sme? 

 

Sme skupina žien, ktorým nie sú ľahostajné osudy žien. Po množstve dobrovoľníckej práce sme sa v roku 2012 rozhodli, že  na Ministerstve vnútra SR 

založíme občianske združenie a budeme sa aktívne venovať priamo pomoci ženám.  

Neskôr po vzniku, sme sa zaregistrovali  ako poskytovatelia základného sociálneho poradenstva na VÚC v Prešove, v registri poskytovateľov sociálnych 

služieb. O krátky čas na to, ako poskytovatelia špecializovaného sociálneho poradenstva. 

Začiatkom roku 2015 sme na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky získali akreditáciu na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva.  

Od tej doby poskytujeme špecializované sociálne poradenstvo ženám zažívajúcim násilie zo strany ich intímnych partnerov, ako aj ich deťom. Cieľom 

poradenského centra je zlepšovať celkovú situáciu žien, ktoré zažívajú násilie zo strany intímneho partnera. Upozorňujeme na dôsledky násilia, 

uskutočňujeme aktivity zamerané na primárnu prevenciu medzi mladými ľuďmi na školách, rovnako však chceme byť nápomocné rôznym subjektom pri 

poskytovaní špecifickej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch. Z času na čas sa zapájame do kampane 16 dní aktivizmu v boji 

proti násiliu páchanému na ženách.  

Ženám ocitajúcim sa v zlej sociálnej situácii pomáhame so zabezpečovaním základných životných potrieb, ako sú potraviny, oblečenie a iné kozmetické aj 

nekozmetické produkty. 

Našou prioritou je anonymita a bezpečie žien. Vychádzame z potrieb žien a ženy podporujeme v ich rozhodnutiach.  

Sme špecializované poradkyne, ktoré zabezpečujú plynulý priebeh sociálneho poradenstva. Externe spolupracujeme s advokátom, ktorý nám poskytuje 

konzultácie a prípravu právnych podaní. 

K dispozícii je telefonická linka, kde ženy môžu v pracovných dňoch volať v čase od 8,00-16,00. Ženám, ktorým nie je možné volať z ekonomických 

dôvodov, vieme zavolať späť, tak aby bola pre nich telefonická služba dostupná. 
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 Najvyšším orgánom nášho združenia je valné 

zhromaždenie. Tvoria ho všetky členky a členovia 

združenia.  Výkonným orgánom združenia je 

predsedníctvo. Riadi celú činnosť Občianskeho 

združenia PROGRESFEM v období medzi 

zasadnutiami valného zhromaždenia, ktorému je 

zároveň zodpovedné za svoju činnosť.  

 

 Štatutárnym orgánom združenia je 

predsedníčka, ktorá zastupuje združenie navonok.  

 

 Kontrolným orgánom je revízna komisia. Dozerá 

na hospodárenie združenia a jeho jednotlivých 

orgánov so zreteľom na dodržiavanie všeobecne 

záväzných právnych predpisov, stanov 

a ostatných vnútorných predpisov združenia.  

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PROGRESFEMU 
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V čom spočíva naša práca? 
 

 Sprostredkúvame služby, ktoré sú poskytované bezplatne a zamerané na všetky skupiny 

žien, bez ohľadu na národnostnú, náboženskú a etnickú príslušnosť.  

 

 Poskytujeme  sociálne, psychologické, ekonomické a právne poradenstvo.  

 

 Uskutočňujeme vzdelávacie aktivity na tému násilia páchaného na ženách, a to nielen na 

školách, ale aj v štátnych a neštátnych inštitúciách.  

 

 Naša pomoc spočíva aj v distribúcii materiálnej a potravinovej pomoci klientkam, ktorá je 

zabezpečovaná prostredníctvom sponzorov a darcov. 

  

 Ženám pomáhame pri hľadaní práce, pri získavaní informácií a kontaktov, dávame 

odporúčania na kontakt s inými inštitúciami, pomáhame pri zabezpečovaní náhradného 

ubytovania.  

 

 Uskutočňujeme aktivity a kampane, ktoré sú zamerané na zvýšenie povedomia o násilí. 

Najznámejšou aktivitou je kampaň  „16 dní aktivizmu v boji proti násiliu páchanom na 

ženách“ a „Vypískajme násilie“, ktoré organizujeme spoločne s inými mimovládnymi 

organizáciami v krajine.    

 

 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. 
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Pomoc a poradenstvo pozostáva z 

týchto častí: 

Poradenský rozhovor, krízová intervencia, 

sociálna asistencia, sprevádzanie 

klientok, sprostredkovanie kontaktov na 

iné relevantné inštitúcie, poskytnutie 

základných informácií o možnostiach 

riešenia krízovej situácie, prepravná 

služba, identifikácia potrieb klientky vo 

vzťahu k špeciálnemu sociálnemu 

poradenstvu (na začiatku a v priebehu 

poradenstva), identifikácia vonkajších 

a vnútorných zdrojov klientky, 

identifikácia vonkajších a vnútorných 

prekážok, ktoré môžu klientke brániť 

v riešení jej situácie, vypracovanie 

individuálneho plánu (stanovenie 

stratégie) špeciálneho sociálneho 

poradenstva (na začiatku a v priebehu 

poradenstva), komunikácia so 

zariadeniami poskytujúcimi ubytovacie 

služby. 

  
 
. 
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Aké sú naše hodnotové priority pri práci so ženami ? 

 
 Klientkám zaručujme diskrétnosť a mlčanlivosť. 

 

 Vytvárame bezpečný priestor, kde môžu ženy hovoriť o svojej situácii 

bez strachu a obáv.  

 

 Zasadzujeme sa za práva žien, ktoré partnerské násilie zažívajú. 

 

 Snažíme sa pomôcť ženám, aby žili sebaurčujúci a dôstojný život. 

 

 Rešpektujeme skúsenosť žien.   

 

 Každá žena je expertka na svoj život. 

 

 Počúvame, čo nám ženy hovoria a nezľahčujeme situáciu. 

 

 Odovzdávame skúsenosť iných žien, ktoré zažili podobnú situáciu 

násilia.  

 Pracujeme v princípe úcty, voči akémukoľvek rozhodnutiu ženy. 

 

 Rešpektujeme pocity, rozhodnutia i názory žien. 
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Pri našej práci sa snažíme prispievať k pozitívnym 

zmenám nielen v živote žien, ktoré majú skúsenosť 

s násilím v partnerskom vzťahu, ale aj v spoločnosti ako 

takej. Hľadáme rôzne spôsoby, ktoré by boli účinné 

v konkrétnej situácii násilia. Spolupracujeme s mnohými 

štátnymi, neštátnymi zariadeniami a jednotlivcami, 

s cieľom prispieť k celostnému riešeniu a prístupu v rámci 

problematiky násilia. 

Naše poslanie... 
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POSKYTOVANIE ŠPECIFICKÝCH SLUŽIEB ŽENÁM ZAŽÍVAJÚCIM NÁSILIE 

V ROKU 2020 

 
V roku 2019 sme ženám, ktoré zažili násilie zo strany intímneho partnera, poskytovali 

špecializovanú pomoc a podporu vďaka finančnému príspevku  Prešovského 

samosprávneho kraja a finančnému príspevku Mesta Poprad, Mesta Svit, Ministerstva 

financií a Slovensko českého ženského fondu.   Počas roku 2019 sme poskytovali ženám 

zažívajúcim násilie špecializované poradenstvo 3-mi poradenskými pracovníčkami. Právne 

poradenstvo a právne zastupovanie bolo zabezpečené počas celého roku 2019. Okrem 

poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva a krízovej psychologickej 

intervencie sme evidovali a vyhodnocovali údaje poukazujúce na konkrétne formy násilia, 

ktoré naše klientky zažili zo strany intímnych partnerov. Zber týchto údajov je kvalitatívne 

významné pre lepšie poskytovanie pomoci a podpory ženám a ich deťom.  

Od vzniku poradenského centra, do roku 2020 sa na našu organizáciu obrátilo viac 

ako  300 žien, z toho bolo nových 40 klientok v roku 2020. Celkovo sme ženám 

zažívajúcim násilie vo vzťahu poskytli 1440 úkonov ( 1 úkon: 10 min. – 2 hodiny ). Na 

osobný kontakt pripadlo 249 úkonov, na telefonický kontakt 579 úkonov a na ostatné 

úkony súvisiace s e-mailovým poradenstvom, robením zápisov zo sedení, konzultácie 

s inými inštitúciami, právne konzultácie a písanie písomností pre ženy, právne konzultácie či 

materálna pomoc sme uskutočnili 540 úkonov.  Počas roka 2020 nás kontaktovalo 5 

tzv.“ tretích osôb“. Tretie osoby nazývame individuálne osoby a inštitúcie, ktoré sa snažia 

pomôcť ženám v násilných vzťahoch a potrebujú sa poradiť, ako pristupovať citlivo k situácii 

násilia.  

579 

249 

550 

Počet úkonov za rok 2020  z celkového počtu 1440 úkonov 

telefonické osobné ostatné
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AKTIVIZMUS V OBLASTI NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH 

 

PROGRESFEM  je súčasťou platformy s názvom Bezpečná ženská sieť. 

Bezpečná ženská sieť je neformálna sieť ženských mimovládnych 

organizácií, ktoré pôsobia v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách 

a podpory žien.  Organizácie zdieľajú podobné východiská a princípy pri 

riešení  problematiky násilia v poradenstve a poskytovaní pomoci ženám. 

Ide o organizácie:  Pomoc rodine -  Michalovce, Fenestra- Košice, Oz Hana 

-  Spišská Nová Ves a Progresfem v Poprade.    

V rámci siete MVO 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.  

Naším cieľom je hlavne zvyšovanie povedomia o výskyte a dopadoch 

násilia na ženách na Slovensku a šírenie informácií o práci členských 

organizácií siete v oblasti násilia páchaného na ženách.  

Snahou týchto našich spoločných aktivít je, aby ženy zažívajúce násilie a ich 

deti mohli žiť bezpečný a sebaurčujúci život v spoločnosti, ktorá násilie 

nebude akceptovať.  

V roku 2020 sme absolvovali 11 stretnutí BŽS, na ktorých sme riešili 

problematiku násilia v spoločnosti a hľadali riešenia nielen v bežnej 

praktickej práci, ale aj možnosti pripomienkovania zákonov súvisiacich so 

zlepšením života žien a ich detí. Rovnako sme nadviazali kontakt s 

českou platformou ženských organizácií NeNa, s ktorými plánujeme 

nielen vzájomnú spoluprácu, ale aj konštruktívne projekty pre podporu žien, 

zažívajúcich násilie v Čechách i na Slovensku.  
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AKTIVIZMUS V OBLASTI NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH 

 

 
Bezpečná ženská sieť proti násiliu páchanému na ženách a Koalícia NeNa. 

 

Progresfem je súčasťou rozvíjajúcej sa spolupráce na medzinárodnej úrovni, ktorá má 

priniesť ženám, zažívajúcim násilie a ich deťom, lepšiu a jednoduchšiu cestu k pomoci, 

podpore pri vymanení sa z násilného vzťahu, legislatívnu podporu,  

 

Koalice NeNa je združenie organizácií v Česku, ktoré poskytujú špecializované služby 

pre ženy a ich deti, ktoré sú ohrozené násilím v intímnych vzťahoch. Zakladajúce 

organizácie tejto platformy pôsobia v Čechách už od roku 1995 a teda s hrdosťou 

prehlasujú svoje 80 ročné skúsenosti, ktoré ponúkajú aj iným inštitúciam, s cielom zlepšiť 

dostupnosť a kvalitu poskytovaných služieb.  

 

Dňa 10.Decembra 2020 prebehlo online stretnutie slovenských ženských organizácií z 

Bezpečnej ženskej siete proti násiliu páchaného na ženách a českých ženských 

organizácií združených v Koalice NeNa.  

S kolegyňami zo susedného Česka sme diskutovali o tom, ako vnímame individuálne 

násilie na ženách v našich krajinách a aká je fyzická, legislatívna i spoločenská ochrana 

žien pred násilím. Zároveň sme hovorili o tom, aká je v oboch krajinách dostuponosť 

poskytovania špecifických služieb pre ženy a čo funguje. Spoločne sme sa zhodli na 

spolupráci do budúcna, ktorá spočíva vo vzájoných výzvach pre obe platformy. Nie 

nadarmo sa predsa hovorí, že v jednote je sila. A práve preto veríme, že aj takýmto 

spôsobom budeme môcť vo väčšej sile bojovať za práva žien a ich ochranu pred násilím, 

ktoré spoločne so svojimi deťmi v násilných vzťahoch zažívajú.  
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Vzdelávacie aktivity a multiinštitucionálna spolupráca 

 

V roku 2020 sa na základe epidemiologickej situácie a nariadenia hlavného 

hygienika nemohlo bohužiaľ uskutočniť žiadne z našich plánovaných 

vzdelávacích workshopov, vzdelávaní na školách či multiinštitucionálnej 

spolupráce s partnermi, organizáciami a inštitúciami, ktorým záleží na 

riešení situácie násilia v rodinách.  

Väčšina našich vzdelávacích aktivít sa orientovala na on-line priestor, 

v rámci postovania na sociálnych sieťach a spoločenskej osvety cez 

mediálny priestor.  

Aj napriek zložitej situácii pre nás všetkých, sme sa  s kolegyňami 

snažili čo najviac podporiť a pomôcť ženám zažívajúcim násilie v 

náročnej situácii, kedy ostali doma často krát s násilne sa správajúcim 

partnerom .  

Hlavným cieľom MULTI-spolupráce je hlavne:  

• Zlepšiť ochranu a bezpečie žien a ich detí 

• Vytvoriť spoluprácu za účelom dosiahnutia spoločných cieľov 

identifikovaných prostredníctvom analýzy potrieb. 

• Vytvoriť a poskytnúť všeobecné príručky a zdieľať dobrú prax, ktorá sa 

týka spolupráce s rôznymi inštitúciami pri poskytovaní pomoci obetiam 

trestných činov a násilia.  

• Zdieľať nadobudnuté skúsenosti 

• Vytvorenie podmienok pre koordinovanú, rýchlu a účinnú odbornú pomoc 

ženám a ich deťom. 

• Zlepšiť dokumentovanie zbierania dát 

• Zvýšenie povedomia o problematike násilia páchaného na ženách medzi 

inštitúciami a organizáciami.  
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Materiálna pomoc pre klientky nášho centra:  
 

V roku 2020 sme klientkam nášho poradenského centra 

odovzdali materiálnu pomoc vďaka pomoci sponzorov a 

podporovateľov, v rozmedzí cca 8 vriec s oblečením a 

hračkami, príslušenstvo do kuchyne či domácnosti a 25 kg 

drogistických a kozmetických výrobkov.  

 

V rámci potravinovej pomoci sme odovzdali takmer 1000 kg 

ovocia, zeleniny a 146 ks mliečnych výrobkov od 

sponzora Lunys s.r.o.,  41 kg mäsových výrobkov od 

sponzora Knižka s.r.o., 60 kg strukovín od Krup s.r.o,. 

Klientkam sme tiež odovzdali 30 vstupov do termálneho 

kúpaliska Vrbov.  

 

 

 

Ďakujeme za podporu! 
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Prešovský samosprávny kraj – finančný príspevok 

na prevádzku poskytovanej špecializovanej sociálnej 

služby – 36 588,30,- eur 

 

Mesto Poprad – právne poradenstvo a právne 

zastupovanie pre klientky poradenského centra 

Progresfem. – 3980,07,- eur 

 

Dary -  4028,- eur 

 

PREHĽAD  FINANČNÝCH PODPOROVATEĽOV 

V ROKU 2020 
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