
Strom pomoci a jeho plody 
Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne 

občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a 

SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien. 

 

Projekt: Strom pomoci a jeho plody 

Obdobie realizácie: júl 2013 - december 2014 

Príjemca podpory: Pomoc ohrozeným deťom (občianske združenie), Bratislava  

Financovanie: 18 981,00 € (AOI 90 % = 17 082,00 €) 

 

Organizácia 

OZ Pomoc ohrozeným deťom sa venuje pomoci obetiam domáceho násilia od roku 

1997. V časoch vzniku bolo jednou z prvých organizácií, ktoré poskytovali 

komplexné služby v tejto oblasti. Každoročne pracujú s vyše 200 klientmi. Okrem 

priamej pomoci sa snaží aj o budovanie povedomia v tejto téme, ktorá bola ešte pred 

pár rokmi značne tabuizovaná. Pracovníci združenia stále vidia potrebu šíriť osvetu 

a deklarovať nulovú toleranciu k násiliu, bez rozdielu toho, na kom je násilie 

páchané.  

 

Projekt 

Cieľ projektu sa niesol v zmysle šírenia osvety, budovania povedomia a 

skvalitňovania služieb OZ pre svojich. Všetky aktivity, ktoré v projekte naplánovali a 

postupne realizovali, boli v pre organizáciu v niečom úplne nové, pričom úplným 

vstupom do neznáma bola realizácia prevencie prostredníctvom putovnej sochy 

stromu, ktorá navštevovala jednotlivé základné školy.  

Z celkového hľadiska projekt určite posunul organizáciu vpred. Museli zvládnuť 

jeho administratívnu náročnosť, ktorá bola hlavne pre koordinátorku veľkou výzvou, 

nakoľko podobný projekt predtým nerealizovala. Bolo nutné dbať okrem kvalitného 

obsahu aj na formu - nestačil len dobrý pocit z aktivity ale bola potrebná aj 

dokumentácia a vyúčtovanie. Projekt bol preto pre  nich náročný, ale určite nie 

nezvládnuteľný. Ako veľkú výhodu vnímali možnosť otvorene komunikovať 

s programovými ľuďmi NDS.  

Napriek veľkosti a náročnosti projektu sa do jeho implementácie pusti v pomerní 

nízkom počte pracovníkov ((2plné úväzky, 1 polovičný úväzok a dobrovoľníci) ale z 

ich pohľadu ho veľmi dobre zvládli. Pomohol im zároveň prekonať finančne veľmi 

ťažké obdobie a mali tak možnosť zastabilizovať svoje služby a dokonca ich doplniť 

novou službou vo forme hipoterapie. 



 

Hlavné poučenia a odporúčania pre podobné projekty 

 Informovanie žiakov prostredníctvom putovnej sochy stromu 

klady:  

 strom nebol určený len deťom, ale oboznamoval aj učiteľov a rodičov 

 aktivita nebola pre školy organizačne zaťažujúca 

 odkazy od detí v schránke, v mailoch, telefonické (aj k téme aj k iným veciam 

čo ich trápia) 

 odprezentovanie sa na školách a nadviazanie spolupráce do budúcnosti  

 

zápory: 

 chýbajúci ľudský faktor soche stromu (zdôverenie sa stromu nemusí byť pre 

deti atraktívne, dostatočne bezpečné prostredie, keď si za ním nevedia nikoho 

predstaviť) 

 samotný leták ešte neznamená úplné porozumenie téme 

 nízky záujem škôl hlavne bratislavských o aktivitu  

 nereálna predstava o vzhľade sochy stromu, aby bol prenosný, rozložiteľný 

a bezpečný 

Vzdelávanie odborníkov a náhradných rodičov 

klady: 

 záujem o tému, vysoká účasť pracovníkov, účasť prekročila očakávania u 

oboch skupín 

 spokojnosť účastníkov so školením a vnímanie jeho významu 

 nadviazanie vzájomnej spolupráce a distribúcia klientov - výchovní 

poradcovia zaradili na škole aj ďalšie preventívne aktivity 

zápory: 

 ťažšia komunikácia s náhradnými rodičmi a veľký problém s doladením 

termínov 

Poskytovanie intervenčných služieb 

klady: 

 deti mali veľký záujem o hipoterapiu a páčil sa im kontakt s koňmi (aj u detí, 

ktoré sa na začiatku báli sa strach postupne zmiernil  

 skupinová interakcia, budovanie vzťahov, vzájomná pomoc 

 priama práca s klientmi a ich rodinami 

 

 



zápory: 

 pre dodržanie bezpečnosti počas hipoterapie bol na stretnutí potrebný takmer 

rovnaký počet dospelých ako detí 

 

English summary 

C.A. Help for Children in Danger (abbr. OZ POD) is a crisis centre of ambulant 

character that provides complex services to victims of domestic violence- battered 

women and children. Is also focused on providing educational workshops and 

prevention programs for primary schools. 

The objective of the project was to increase the general awareness of domestic 

violence and child abuse. The project was also focused on increasing the quality of 

service provided to children: psychological care and hippotherapy meetings were 

held for this purpose. The general awareness of the topic was promoted by placing a 

travelling tree statue in the entrance halls of elementary schools. In addition, 

educational seminars were organised for experts. 


