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Podobne ako celá naša spoločnosť, aj naše 
občianske združenie bolo v roku 2022 
konfrontované s novou situáciou, ktorá vznikla 
vo februári vojnovou inváziou ruských vojsk na 
územie nášho suseda, Ukrajiny. Boli sme jedni z 
prvých, ktorí vyslali mobilné tímy na východnú 
hranicu s cieľom pomôcť utečencom a 
odídencom.Okrem sanácie základných 
humanitárnych potrieb sme od začiatku 
poskytovali psychologickú pomoc,pretože 
prekvapenie a šok u mnohých spôsobili 
posttraumatickú stresovú poruchu.  
S dôsledkami vplyvu vojnového konfliktu na 
duševné zdravie dospelých i detí, odídencov i 
našich občanov, máme do činenia dodnes a je 
zjavné, že výzvy v tejto oblasti neutíchajú. 
N a o p a k , v s p o j e n í s p r e k o n a n í m 
nepredvídateľnej situácie akou bola pandémia 
a tiež hrozba jej návratu, sa potreby riešenia 
problémov duševného zdravia násobia a v 
najbližších rokoch budú zrejme problémom s 
hlavnou prioritou. 

Rokom 2022 sa datuje vznik nášho ďalšieho 
piliera činnosti, ktorým bola pomoc Ukrajine a 
ktorá prechádzala aj ďalšími piliermi našich 
aktivít: sociálnym, zdravotným, školským a 
spravodlivosti. 
Pr i významnej podpore zahran ičných 
organizácií, akými sú UNICEF - Blue Dot, 
UNHCR, Médecines du Monde a WHO sme od 
prvých dní vzniku Centra pre odídencov na 

Bottovej v Bratislave aktívni pri pomoci 
odídencom od ich prvých krokov u nás. 
Pomáhame im poskytovaním psychologickej 
pomoci, a tiež pri hľadaní práce,škôl a 
predškolských zar iadení pre ich deti . 
Zamestnali sme 30 ukrajinských občanov so 
psychologickým vzdelaním, pedagogickým a 
fyzioterapeutickým vzdelaním, ktorí svojim 
krajanom pomáhajú v ich rodnej reči. Otvorili 
sme ďalšie centrá pomoci a to v Banskej 
Bystrici, v Košiciach,Žiline a v Spišskej Novej 
Vsi.  
Naše mobilné tímy pôsobia po celom 
Slovensku. 
Snažíme sa predvídať výzvy blízkej budúcnosti, 
preto v otázke ukrajinského problému so 
zameraním na udržate ľnosť zriaďujeme 
pobočku v Kyjeve. 
Na jeseň r.2022 sme sa stali laureátmi 
symbolického ocenenia Biela vrana za pomoc 
Ukrajine po ruskej invázii. 

Tím občianskeho združenia TENENET sa 
rozrástol na 130 zamestnancov,s čím súvisí aj 
reštrukturalizácia nášho manažmentu. V ňom sú 
popri generálnej r iadite ľke/štatutárnej 
zástupkyni a prevádzkovej riaditeľke aj 6 
programov í r iad i te l ia ,4 za podporný 
manažment, 3 regionálni riaditelia a 2 
zástupkyne ambulancie a poradne. 

Elena Kopcová a Nora Horváthová

ÚVODNÉ SLOVO

PhDr.Elena Kopcová, PhD Nora Horváthová



Základné údaje a vznik: 

TENENET o.z. vzniklo v Senci 2011 ako reakcia najskôr na potreby zdravotne postihnutých ľudí, rodín 
s deťmi so zdravotným postihnutím, ale aj dlhodobo nezamestnaných so záujmom o pomoc pri 
hľadaní zamestnania v našej spriaznenej organizácii WELLNEA s.r.o, registrovaný sociálny podnik ako 
príkladu dobrej praxe. Vďaka nášmu programu podpory a výrazných zliav pre ľudí vo WELLNEA sa 
na nás začali kontaktovať najmä ženy zo sociálne slabých rodín a žiadali nás o odbornú pomoc. 
Postkytujeme tieto služby: 

1) SOCIÁLNE - výlučne ambulantné a terénne služby (nie pobytové): 
a) Centrum pre deti a rodiny (§45) a Akreditovaný subjekt (§11,§12 a §17) podľa zákona 305/2005 
Z.z. o SPODaSK - sociálno-právna ochrana detí a sociálnej kurately 
b) špecializované sociálne poradenstvo (§19) a Komunitné centrum (§24d) a Služby včasnej 
intervencie (§33) podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
c) Agentúra podporovaného zamestnávania (§58) podľa zákona 5/2004 Z.z 

2) ZDRAVOTNÍCKE - neštátne zdravotícke zariadenie podľa zákona 578/2004 Z.z o poskytovateľovch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizácií v zdravotníctve 
a) ambulanciu klinickej psychológie 
b) psychoterapie 
c) dopravná psychológia 

3) ŠKOLSKÉ - zatiaľ súkromné (neštátne) centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie (SCPPPaP) ako aj súkromné (neštátne) centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 
(SCŠPP) zaradené do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2022, ale od 1.1.2023 už SCPP 
(Súkromné centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie) podľa § 161o ods. 3 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

4) JUSTIČNÉ -  vykonávame intervencie pre obete domáceho  rodovo poodmieneného násilia  a 
poskytujeme sociálno - psychologické intervencie pre ľudí vo/ po výkone trestu a pre rodiny, ktoré 
majú vo výkone trestu mladistvého. 

NAŠA HISTÓRIA
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NAŠA HISTÓRIA

V lete 2013 rozšírilo svoju činnosť na osoby ohrozené sociálnym vylúčením vďaka získanej akreditácii 
SPOaSK (305/2005 Z.z.), špecializovaného sociálneho poradenstva a (448/2008 Z.z.) a agentúry 
podporovaného zamestnávania (5/2004 Z.z.) a následnej evidencie a registrácie na BSK s 
ambulantným výkonom v poradni v Senci a terénne aj v TTSK.  

V roku 2015 sme rozšírili naše sociálne služby o Komunitné centrum a Služby včasnej intervencie, 
ktoré vykonávame v prevádzke Komunitné centrum Jánovce, okres Galanta ambulantne a terénne 
pre celý trnavský kraj, od roku 2016 už ambulantne Komunitné centrum aj v Senci (terénne pre 
bratislavský kraj). 

Pôsobíme v 2 ambulatných prevádzkach - Komunitné cenrum KC Senec (okr. Senec a Pezinok) a 
Komunitné centrum KC Jánovce (okr. Galanta) s terénnym výkonom v bratislavskom a trnavskom 
kraji. 

Personálne zabezpečenie bolo značne posilnené vďaka získaniu 4 dopytovo orientovaných 
projektov (nižšie) v 2017 zameraných na výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a mládeže a 
sociálnej kurately, určené najmä na mzdy nových odborných pracovníkov. A tiež v 2019 vďaka 
získanej akreditácii celoslovenského Centra pre deti a rodiny (§45 zákon 305/2005 Z.z o 
SPODaSK) sme získali prvýkrát pilotný projekt Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny priority 
ústredia 2019 podľa novelizácie. Od 2019 máme aj licenciu na neštátne zdravotícke zariadenie - 
ambulanciu klinickej psychológie a psychoterapie.  

K 1.9.2022 sme dostali aj rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o zaradení nášho 
súkromného (neštátneho) centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (SCPPPaP) 
ako aj súkromného (neštátneho) centra poradenstva a prevencie (SCPP) do siete škôl a školských 
zariadení. V organizácii je zamestnaných v tomto roku 147 zamestnancov na riadny (polovičný alebo 
plný úväzok). Konkrétne zloženie 7 manažment a 140 odborní pracovníci, a to profesne - sociálni 
pracovníci; psychológovia, psychoterapeuti, špeciálni pedagógovia, sociálne pedagogičky, 
logopedičky a osoby z Ukrajiny so psychologickým, pedagogickým vzdelaním.



. 

SME ORGANIZÁCIA, KTORÁ:

1. pôsobí v oblasti služieb zamestnanosti a má v nich vynikajúce výsledky (ocenenia MPSVR SR - 
Zamestnávateľ ústretový k rodine, či celosvetová nadácia Ashoka - sociálny inovátor a zavádzateľ 
zmien v zamestnávaní ľudí so zdravotným postihnutím, EASPD - TOP3 EU zamestnávateľ ľudí so ZP) 
a realizovali sme mnoho projektov na vzdelávanie v zakladaní chránených dielní či rozbehnutia 
sociálneho podnikania s ľuďmi so zdravotným postihnutím, 

2. má nadviazané vzťahy s mnohými kľúčovými hráčmi na trhu z business sektora (Accenture, 
Slovak Telecom, ČSOB, Slovenská Sporiteľňa, KONE, GSK atď.) a s ich pomocou sme už zamestnali 
a pokračujeme v rozvoji zamestnávania mladých ľudí so ZP na Slovensku, 

3. je riadnym členom SÚPZ - Slovenskej únie podporovaného zamestnávania a SocioFóra (v 
oboch je štatutárna zástupkyňa členkou výboru), ASSP - Asociácie supervízorov a sociálnych 
poradcov, zamestnanci našej organizácie sú členmi Slovenskej komory sociálnych pracovníkov, 
Slovenskej komory psychológov aj Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, 

4. je riadnym členom EASPD (Európska asociácia poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným 
postihnutím), konkrétne Stálej komisie pre inklúziu (de-inštitucionalizácia a sociálne bývanie), kde 
riešime hlavné témy a problémy jednotlivých krajín aj celej EÚ priamo vychádzajúce z Dohovoru 
OSN o ľudských právach pre ľudí so ZP a minimálne 2x ročne sa stretávame v rôznych krajinách EÚ 
na odborných konferenciách a pracovných stretnutiach k de-inštitucionalizácii a vypracovávame 
priame zadania od Európskej Komisie, Rady EÚ, 

5. zúčastňujeme sa odborných konferencií zaoberajúcich sa občianskou spoločnosťou, najmä 
prínosom neziskového sektora k riešeniu sociálnych problémov EÚ, ktoré oganizujú po Európe 
Európsky hospodársky a sociálny výbor ako hlavný poradný orgán EÚ (odborné poradenstvo 
Európskej komisii, Rade EÚ a EU Parlamentu prostredníctvom stanovísk k navrhovanej legislatíve 
EÚ a stanovísk z vlastnej iniciatívy k otázkam, ktoré treba riešiť, vytvára mosť medzi inštitúciami EÚ a 
organizovanou občianskou spoločnosťou) - zapájajú nás do štruktúrovaného dialógu 

6. zúčastňujeme sa konferencií a workshopov zameraných na problematiku sociálnej a 
pracovnej inklúzie ľudí so ZP, ktoré v EÚ organizujú ENIL– European Network on Independent 
Living, EDF -European Disability Forum, ESS - European Social Services atď. 

7. vďaka tomu, že štatutárna zástupkyňa je zároveň externá vyučujúca na FSEV ÚK a aktívne 
spolupracujeme s viacerými katedrami sociálnych štúdií na Slovensku, máme skúsenosti aj s 
akademickým výskumom či už na národnej úrovni (VEGA granty) či nadnárodnej úrovni (DRPI - 
Disability Rights Promotion International - výskumné centrum pre monitorovanie napĺňania 
Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím, vyvinutá metodika priamo 
Komisariátom OSN a York University, Toronto.



. 

VEDENIE A TÍM SPOLUPRACOVNÍKOV:

Vedenie a tím spolupracovníkov: 

Vedenie TENENET o.z. tvoria: 

Členovia správnej rady - PhDr. Elena Kopcová, PhD., Nora Horváthová, Katarína Horváthová, Mgr. 
Marcela Hajtmánková, PhDr. Zuzana Aly, Mgr. Zuzana Karperová,  

Členovia dozornej rady - Katarína Horváthová, Mgr. Marcela Hajtmánková, PhDr. Zuzana Aly, Mgr. 
Zuzana Karperová,  

Prezidentka a štatutárna zástupkyňa - PhDr. Elena Kopcová, PhD. a Nora Horváthová 

Poradný výbor – v našich sociálnych projektoch pôsobili a v súčasnosti stále pôsobia prof. PhDr. Ján 
Gabura, CSc., doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. atď. 

Výkonný tím pre všetky hlavné činnosti tvoria: 

Interní zamestnanci (riadny pracovný pomer, v abecednom poradí bez uvedenia titulov) sú 
(niektorí počas roka ukončili pracovní pomer): 

Aly Zuzana, Andrus Olha, Antoňák Marek, Apolonska Olga, Badáňová Jana, Baláž Miroslav Balážová 
Soňa, Balog Richard, Barčáková Katarína, Barlog Ivan, Bartalosová Gabriela, Bauer Renáta, Bednárová 
Hana, Bennárová Monika, Bilská Mária, Bohash Klara, Bondar Valentyna, Bondarenko Olha, Bujačková 
Miriam, Čičmanová Lenka, Danchuk Inna, Dikhtyarenko Olga, Dokupilová Krumlovská Diana, Dorka 
Liudmyla, Duray Lucia, Eliseeva Natalia, Feshchenko Olena, Filkász Gabriel, Fryziuk Olena, Galátová 
Jana, Gazsová Zita, Goľová Alexandra, Gyürke Viliam, Hajtmánková Marcela, Hanzelová Martina,Heretik 
Anton, Hermanchuk Inna, Martina Hermanová Martina, Hladká Petra, Horváth Ernest, Horváth Katarína, 
Horváthová Nora, Hrivnáková Mária, Hudáčová Veronika, Hudecová Lenka, Húdeková Alena, Ieromenko 
Snizhana, Ivanilova Nataliia, Juriga Adrian, Jurík Vladimír, Kapitan Oksana, Károlyi Tomáš, Karperová 
Zuzana, Khalimonchuk Olena, Kleskeň Lenka, Knížatová Emília, Kočišová Dominika, Kolendovska 
Tetyana, Koňuch Tomáš, Kopcová Elena, Kopec Pavol, Kosenko Anastasiia, Krajčovičová Jana, Kramárová 
Ester, Krasnikova Oksana, Kulchenko Iryna, Lencsésová Gabriela, Liščinská Zuzana, Lysytska Nina, 
Maksymiuk Svitlana, Marková Katarína, Markovičová Andrea, Markovičová Mária Magdaléna, Mašková 
Adriana, Matejčíková Šareková Zuzana, Melnychenko Oksana, Merzlikina Yuliia, Mesterová Katarína, 
Miháliková Alena, Miková Paulína, Mňahončák Martin, Molnárová Andrea, Mukhamadiyeva Zhannat, 
Muravska Svitlana, Műsslerová Karin, Nemčíková Stela, Olšanská Petra, Ostapenko Viktoriia, Palasiewicz 
Patrik, Paľovová Katarína, Piešťanská Martina, Plachá Lenka, Poláková Natália, Pomazunovska Olena, 
Popelnytskyi Dmytro, Pőthe Silvia, Pozdniakova Larysa, Pytlová Katarína, Roháček Marek, Romanchuk 
Anastasiia, Rothová Ľubomíra, Ruzhych Inna, Rybová Iveta, Sandberg Svetlana, Savchenko Mariya, 
Schvarczingerová Melinda, Sedlačeková Alexandra, Senčáková Lenka, Serha Tetiana, Sitarčíková Zuzana, 
Skorychenko Viktoriia, Smelianska Yuliia, Stan Nina, Stefanova Hanna, Steshenko Julia, Sysoieva Tetiana, 
Szíkorová Karolína, Štaffen Peter, Štefák Ondrej, Štetková Gabriela, Tisucká Kinga, Tkachuk Dmytro, 
Tomašik Vesna, Tóthová Melitta, Trotsak Alla, Turčaniová Simona, Tykhenko Liliia, Valentíková Júlia, 
Valušová Réthyová Katarína, Varga Denis, Vargová Elvíra, Vargová Iveta, Vasyl Khorev, Vasylenko Tetiana, 
Vasyliev Denys, Vasylyeva Nataliya, Vitiuk Tetiana, Vlahiová Simona, Vlkovičová Mária, Volodina Nataliia, 
Vranková Jana, Vynnychenko Yuliia, Yurchenko Nataliia , Záhorcová Viera, Zhushman Oksana, 
Zimányiová Dominika.



Externí zamestnanci (prípadná dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej činnosti študenta): 

Dobrovoľníci - študenti sociálnej práce a pracovnej psychológie: dobrovoľníci – študenti sociálnej práce a 
psychológie UK v Bratislave a TRUNI v Trnave, a tiež Gymnázium A. Bernoláka Senec 

Supervízori v sociálnych službách: 

Prof. PhDr. Ján Gabura, PhD., doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.,PhDr. František Drozd, PhD.,PhDr. Lenka Kleskeň 

Projektový a finančný manažment organizácie a projektov – okrem prezidentky združenia Eleny Kopcovej, druhá 
štatutárna zástupkyňa Nora Horváthová, Mgr. Marcela Hajtmánková a Katarína Horváthová, PhDr. Zuzana Aly, 
Mgr. Zuzana Karperová, Mgr. Viliam Gyurke, Ing. Martin Mňahončák, PhD

VEDENIE A TÍM SPOLUPRACOVNÍKOV:

Od 15.2.2013 sme prijatí za riadneho člena Nezávislej platformy SocioFórum, o.z., IČO: 42263000, ktorá je 
mienkotvorným orgánom v sociálnej oblasti na Slovensku z pozície neziskových organizácií (od novembra 
2013 sme členom aj Platformy Z domova domov, ktorú spravuje Nadácia SOCIA). V 2016 sa štatutárna 
zástupkyňa stala členkou Výboru Sociofóra za Bratislavský a Trnavský kraj 

V roku 2014 sme sa stali členom SÚPZ – Slovenskej únie podporovaného zamestnávania. Na domácej pôde 
sme aj členmi ASSP – Asociácii supervízorov a sociálnych poradcov. 

V roku 2014 sme sa stali členom AmCham (Americkej obchodnej a priemyselnej komory na Slovensku), 
avšak v 2017 sme ukončili členstvo vzhľadom na limit benefitov pre neziskové organizácie. 

V 2015 sme sa stali členom EASPD – European Association of Service Providers for Persons with 
Disabilities, pričom sa zúčastňujeme 1-2 výročných konferencií EASPD ročne. 

Partnerstvo so zahraničnými organizáciami - s belgickou organizáciou EPSIN (European Platform for social 
inclusion) organizácie European Centre for Workers` Questions (EZA - sieť 69 zamestnávateľských 
organizácií, vzdelávateľských inštitúcií a výskumných pracovísk z 26 krajín, zaoberajúca sa otázkami 
nezamestananosti a chudoby) a s maďarskou organizáciou Nyolc Boldogság Alapítvány foundation.

ČLENSTVO V NÁRODNÝCH A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH:

V organizácii je zamestnaných v tomto roku147 zamestnancov na riadny  
(polovičný alebo plný úväzok).  

Konkrétne zloženie 7 manažment a 140 odborní pracovníci, a to profesne - sociálni pracovníci; 
psychológovia, psychoterapeuti, špeciálni pedagógovia, sociálne pedagogičky, logopedičky a osoby z 

Ukrajiny so psychologickým, pedagogickým vzdelaním.



NAJDÔLEŽITEJŠIE AKTIVITY V ROKU 2022

Názov subjektu, ktorý 
poskytol  finančné 
prostriedky 

Účel poskytnutia finančných prostriedkov

Výška 
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov

Termín 
poskytnutia 
finančných 
prostriedkov

Ú s t r e d i e p r á c e , 
s o c i á l n y c h v e c í a 
rodiny 

finančný príspevok na vykonávanie opatrení ambulantnou formou, 
terénnou formou alebo ambulantnou a terénnou formou v centre pre 
deti a rodiny v zmysle §89d zákona č. 305/2005 z.z. A doplnení 
neskorších zákonov v znení neskorších predpisov - Priority ústredia 
2022 pre Centrá pre deti a rodiny (§45) - Zmluva č.40/OVOSOD/
2022

1 108 339 € 2022

IA MPSVR SR NP BOKKÚ KC Jánovce N20200113001 a KC Senec 
N20200113002 - mzdové náklady na 2x 4 odborní pracovníci KC 

120 000 € 2022

B r a t i s l a v s k ý 
samosprávny kraj

Výkon opatrení SPODaSK, podľa VZN BKS č.28/2009 na výkon 
opatrení SPODaSK  číslo zmluvy 7/2022/SPO 
-Centrum pre rodinu v kríze

23 000 € 2022

B r a t i s l a v s k ý 
samosprávny kraj

Výkon opatrení SPODaSK, podľa VZN BKS č.28/2009 na výkon 
opatrení SPODaSK  číslo zmluvy 7/2022/SPO - Rodinná poradňa

23 000 € 2022

B r a t i s l a v s k ý 
samosprávny kraj

Včasná intervencia - Zmluva č. 19/2022/FPP/ŠSP-OSV - o 
poskytovaní f inančného príspevku na prevádzku 
poskytovania sociálnej služby

24 616 € 2022

Trnavský samosprávny 
kraj

Včasná intervencia - Zmluva č. 22/2022/NP - dodatok č. 
1/2022/NP

28 800 € 2022

MsÚ Trnava Dotácia na výkon opatrení SPODaSK - číslo Zmluvy 
328/2022

3 000 € 2022

Trnavský samosprávny 
kraj

TTSK - dotácie podľa VZN TTSK č. 38/2015 - výkon opatrenia 
SPODaSK - Zmluva č.14/2022/SPO

33 100 € 2022

Mestský úrad Senec Dotácia na výkon opatrení SPODaSK,Zmluva č.119/22/05/FP SPO 4 000 € 2022

Trnavský samosprávny 
kraj

TTSK - dotácie podľa §13 ods.2 zákona č. 538/2004 Z.z. - 
špecializované sociálne poradenstvo - číslo Zmluvy 1/2022/NP

32 640 € 2022

MPSVR SR Housing First - Projekt: „Sociálne bývanie a práca pre chudobné 
rodiny“ (kód projektu: 312041BCB6 v systéme ITMS2014+). 

129 411 € 2022 (na obdobie 1.6.2021 
do 30.6.2023

MPSVR SR APZ Krok za krokom - PĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 114 285 € 2022 (na obdobie od 
1.5.2022 do 31.11.2023)

MPSVR SR Nástroje UA Socio - Kód projektu: 312081CCS1 v systéme 
ITMS2014+ 

80 860 € 2022

MPSVR SR OOPP 6100 € 2022

Erasmus+ CORE-CORELIEF (E+) 151 460 € 2022 (na obdobie 1.10.2020 
do 30.6.2023)

Erasmus+ StepForMe - Krok vpred k zmysluplnému zamestnávaniu mladých 
ľudí po pandémii Covid-19 

16 830 € 2022 (na obdobie 1.11.2021 
do 31.10.2023)

Erasmus+ EDPOWER - Podpora kvality vzdelávania a zručností dospelých, 
ktorí pracujú s ľuďmi so špeciálnymi potrebami 

19 468 € 2022 (na obdobie 1.11.2021 
do 1.11.2023)

Erasmus+ IDEA - Medzisektorový dialóg, posilnenie postavenia a inklúzie 
mládeže so špeciálnymi potrebami v Európe 

47 652  € 2022 ( na obdobie 1.4.2022 
do 1.9.2024)

 



NAJDÔLEŽITEJŠIE AKTIVITY V ROKU 2022

SlovakAid SEOS II. - „Podporované zamestnávanie a optimalizácia služieb v 
politike Gruzínska II.”

92 735 € 2022 (na obdobie 
1.12.2022 do 30.6.2024)

European 
Commission-EU/
ESF-2021-NCP

National Contact Point for the EaSI strand in Slovakia - NPC 
EaSI Slovakia 

48 030 € 2022 (na obdobie 
1.6.2022 do 31.5.2024)

Unicef Unicef Blue dots 2471306 € 2022

Unicef UNICEF - Disability Assessment 97234 € 2022

MPSVR SR Dotácia MPSVR SR na výkon opatrení SPODaSK, reg. Číslo 
11712/2022-M_ODPD

9600 € 2022

MPSVR SR DOtácia MPSVR SR reg. Číslo 10886/2022-M_ODPD 9400 € 2022

MPSVR SR Dotácia MPSVRSR Reg. Číslo: 10497/2022-M_ODPD 600 € 2022

M i n i s t e r s t v o 
spravodlivosti

Dotácia na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd 
a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, 
xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie zmluva č 
039/2022/13

15 000 € 2022

W o r l d H e a l t h 
Organisation

Child Protection, first psychological help,& MHPSS Community 
based services in the light of international activities in the 2nd part of 
UA war - Unicef project   

26 050 € 2022

Médecines du Monde  MdMBE - TENENET EMUK 2022 
 DOKTERS  VAN DEN WERELD

157 500 € 2022

Názov subjektu, ktorý 
poskytol  finančné 
prostriedky 

Účel poskytnutia finančných prostriedkov

Výška 
poskytnutých 
finančných 
prostriedkov

Termín 
poskytnutia 
finančných 
prostriedkov



NAJDÔLEŽITEJŠIE AKTIVITY V ROKU 2022

Spolu sme v roku 2022 poskytovali naše služby 2784 klientom (približne 1330 rodinám) z celého 
Slovenska (všetkých krajov) 

V rámci služieb 2 komunitných centier sme poskytli naše sociálne služby krízovej intervencie na 
komunitnej úrovni celkovo 552 klientov v oboch KC (KC Senec 203 klientov, KC Jánovce 349 klientov). 
Prostredníctvom špecializovaného sociálneho poradenstva sme sa venovali 77 klientom a 
prostredníctvom služieb včasnej intervencie sme sa venovali 126 detským klientom so zdravotným 
znevýhodnením vo veku 0-7 rokov. 

Prostredníctvom APZ činností podporovaného zamestnávania 83 klientom. 

Prostredníctvom výkonu opatrení SPODaSK sme poskytli naše služby celkovo pre 340 klientov zo 
znevýhodneného prostredia - z chudobných rodín v hmotnej núdzi, integrovaní v základnej škole z 
dôvodu problémov v učení alebo v správaní, zdravotne postihnuté deti a mladí ľudia, bývalé týrané deti a 
mladí ľudia, ktorých nám poslali sociálne kurátorky z úradu práce sociálnych vecí a rodiny či zo škôl 
výchovní poradcovia atď.).  

Cez priority ústredia (teda distribuovaných z UPSVRov, odd. SPODaSK alebo súdnym rozhodnutím) sme 
poskytovali služby 1161 klientom (922 deťom zo 410 rodín z celého Slovenska.)  

Prostredcnítvom výkonu opatrení SPODaSK ako dobrovoľných klientov odporúčaných samosprávami 
sme sa venovali 401 klientom (BSK, TTsK - 337 ), 94 klientov v rámci poradne pre ľudí vo/po výkone 
trestu. 

 V roku 2022 sme v rámci celého Slovenska poskytovali naše služby 5259 odídencom z Ukrajiny. 



CIEĽOVÉ SKUPINY A POČTY KLIENTOV,KTORÝM SME TENTO ROK POMÁHALI:

    Niektoré vybrané ukazovatele cieľových skupín a počty klientov, ktorým sme tento rok pomáhali:

Cieľová skupina a Počet klientov, ktorým sme pomohli:

Pomohli sme umiestniť deti v náhradných rodinných systémoch (NRS, adopcie, profesionálne rodiny, atď.) 68

Pomohli sme mladým ľuďom - odídencom z detských domov nájsť si bývanie a zamestnanie 5

Pomáhali sme rodinám v náhradných rodinných systémoch s ich problémami (sociálnymi, psychologickými, 
špeciálno-pedagogickými, ekonomickými atď.)

365

Pomohli sme deťom s CAN syndrómom 4

Pomohli sme ženám, ohrozeným násilím 12

identifikovali sme týrané a zneužívané ženy a deti a mieru ich ohrozenia prostredníctvom našich odborných 
metód práce

9

Pomohli sme deťom a mládeži v bežnej komunite 358

Pomohli sme deťom a mládeži s poruchami správania 91

Pomohli sme chudobným rodinám 185

pomohli sme zdravotne postihnutým ľuďom (vrátane detí, mládeže, dospelých aj seniorov) 26

pomohli sme nezamestnaným v procese hľadania, tvorby alebo udržania si zamestnania 54

Pomohli sme zamestnať nezamestnaných (na otvorenom trhu práce, v chránenej dielni, na pracovný úväzok 
alebo dohody)

29

pomohli sme dokončiť školu alebo zvýšiť kvalifikáciu 25

pomohli sme dysfunkčným rodinám pri  riešeín ich sociálnych, psychologických a ekonomických problémov 169

pomáhali sme seniorom v ich domácnostiach 12

pomáhali sme ťažko chorým a odkázaným na pomoc druhej osoby v ich domácnostiach 8

resocializovali sme toľko drogovo závislých 19

pomáhali sme delikventom, trestaným a recidivistom, ľuďom po výkone trestu 94

pomáhali sme bezdomovcom 7

pomáhali sme nájsť bývanie 148

iné: podporné poradenstvo pri abstinencii 95



AKO EXPERTI SME SÚČASŤOU AJ TÝCHTO PROJEKTOV:

    Ako experti (jednotlivé osoby nášho združenia) sme tiež zahrnutí do týchto projektov::

Názov organizácie Popis projektu

Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre 
rozvoj občianskej spoločnosti

Garant odbornej projektovej rady Sociálnych služieb v NP 
EVS (Efektívna verejná správa) 2018 - 2021 - Kvalitnejšie 
verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania 
občianskej spoločnosti

Úrad vlády SR - Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre 
MRK

Koordinácia prípravy a tvorby Akčných plánov Stratégie SR 
pre integráciu Rómov na roky 2021-2030, facilitácia 
pracovných skupín, príprava odborných stretnutí 
pracovných skupín a konzultácia s relevantnými 
stakeholdermi vo fáze príprav a schvaľovania akčných 
plánov pre oblasť zamestnanosť

SÚPZ - Slovenská únia podporovaného zamestnávania, o.z. NP DI II - Národný projekt De-inštitucionalizácie zariadení 
sociálnych služieb v SR II

Experíza pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 
2020+ pre MIRRI SR

Expertíza v národnej pracovnej skupine ako zástupcu verejného 
občianskeho sektora pri tvorbe a pláne financovania nového EU 
obdobia, Plánu obnovy ako aj verejných financií v SR

Experíza pracovnej skupiny Rady partnerstva pre integrovaný 
územný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja

Expetíza a analýza, finalizácia dokumentov pre integrovaný 
územný rozvoj samosprávneho kraja v rámci členstva komory 
sociálno-ekonomických partnerov v zameraní na sociálny rozvoj 
a rozvoj vzdelávania v kraji

Experíza pracovnej skupiny  Štátneho pedagogického ústavu v 
gescii MŠVVŠ SR pre prípravu nárokovateľných podporných 
opatrení v inkluzívnom vzdelávaní v SR

Analýza a expertíza v pracovnej skupine poverenej ministrom 
školstva SR k príprave nárokovateľných   podporných opatrení 
ku tvorbe Stragégie inkluzívneho vzdelávania ako procesu vzniku 
stratégie inkluzívneho vzdelávania na Slovensku

Experíza pre MPSVR SR pre oblasť odborného rezortného 
vzdelávania v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny

Expertíza v príprave Stratégie rezortného vzdelávania na 
zvýšenie profesionality výkonu v oblasti služieb sociálnej 
inklúzie a podpory profesionalizácie sociálnej práce a iných 
odborných činností v rezorte

Expertíza v oblasti podpory sociálnych inovácií pre MPSVR SR Oficiálne partnerstvo v projekte Social Innovtion Plus - 
Competence Centres spolufinancovanom Európskym sociálnym 
fondom (ESF) program Zamestnanosť a sociálne inovácie (EaSI) 
v oblasti výmeny informácií, dát a výsledkov analytickej činnosti, 
ako aj pri rozširovaní povedomia o sociálnych inováciách v SR

Experíza pre MPSVR SR pre oblast zamestnanosti Expertíza pre oblasť zamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce, 
Záruky pre mladých a sociálnej ekonomiky



MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY:

CoRe-Relief

Krajiny: HU  ES  LT  FI  BE  SK 
CIEĽ: výmena skúseností a dobrej praxe pri zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia

EDPOWER

Krajiny: HU  SK  PL  IT  LT 
CIEĽ: vytvorenie, pilotovanie a implementácia v praxi 6 vzdelávacích 
modulov pre pracovníkov s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením

StepForMe

Krajiny: ES  IR  AT  SK 
CIEĽ: Prostredníctvom digitálneho participatívneho procesu identifikovať a lepšie 
pochopiť ťažkosti prístupu na trh práce, ktorým čelia mladí ľudia s problémami 
emocionálnej pohody, ktoré zhoršila pandémia.

IDEA

Krajiny: AT  ES  RO  AR  SK 
CIEĽ: vytvorenie platformy podporujúcich organizácií, ktorí pracujú so znevýhodnenými 
mladými ľuďmi

SEOS I.

Krajiny: GE  SK 
CIEĽ: optimalizácia politík zamestnávania PwD ľudí so zdr znevýhodnením 

SEOS II.

Krajiny: GE  SK 
CIEĽ: zvýšenie povedomia o možnostiach inklúzie PwD do spoločnosti v GE 

NPC EaSI

Kontaktný bod  EU programu EaSI 
CIEĽ: sprostredkovanie info z EU na SK úroveň
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ZÁVEREČNÉ PREHLÁSENIE

Pomáhame rásť. Rastieme spolu.

V tomto roku sme z 2% daní poskytli tieto granty: WELLNEA s.r.o., r.s.p. (Registrovaný sociálny 
podnik) – podpora prevádzky integračného sociálneho podniku na podporu a rozvoj 
zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím. Tiež sme realizovali rôzne aktivity sociálnej pomoci. 

V Senci, 31.12.2022 

PhDr. Elena Kopcová, PhD. 
generálna riaditeľka  a štatutárna zástupkyňa



Prostredníctvom výkonu opatrení 
SPODaSK sme v roku 2022 poskytli naše 

služby celkovo pre 340 klientov zo 
znevýhodneného prostredia - z 

chudobných rodín v hmotnej núdzi, 
integrovaní v základnej škole z dôvodu 

problémov v učení alebo v správaní, 
zdravotne postihnuté deti a mladí ľudia, 
bývalé týrané deti a mladí ľudia, ktorých 
nám poslali sociálne kurátorky z úradu 

práce sociálnych vecí a rodiny či zo škôl 
výchovní poradcovia atď..  

Cez priority ústredia (teda distribuovaných z UPSVRov, odd. SPODaSK alebo súdnym 
rozhodnutím) sme poskytovali služby 1161 klientom (922 deťom zo 410 rodín z 

celého Slovenska.) Prostredcnítvom výkonu opatrení SPODaSK ako dobrovoľných 
klientov odporúčaných samosprávami sme sa venovali 401 klientom.

V roku 2022 sme 
poskytli služby  
1161 klientom.

z toho bolo 922 detí



K 1.9.2022 sme dostali aj rozhodnutie Ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR o zaradení nášho 

súkromného (neštátneho) centra pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie (SCPPPaP) 

ako aj súkromného (neštátneho) centra poradenstva 
a prevencie (SCPP) do siete škôl a školských zariadení.  
Súčasťou tímu sú špeciálna pedagogička, logopedičky, 

fyzioterapeutka  a špeciálna psychologička Okrem 
zaužívaných postupov využívajú aj nové metódy akými 

sú napríklad Sindelár, Sfumato, Kulifredo, INVT, Eľkonin, 
EEG Biofeedback a PAS terapia hrou. 

Špeciálna pedagogička, logopedička,fyzioterapeutka a špeciálna 
psychologička sa podieľajú aj na príprave pomôcok pre deti so 

špeciálnymi potrebami. Projekt je vedený registrovaným 
sociálnym podnikom WELLNEA s.r.o. pod názvom 

IncluDidActive. Pilotné testovanie prebehlo na výbornú: 130 
kusov Balíčka pre predškolákov využíva VÚDPaP a úspešne sa 

predáva predškolským zariadeniam v Senci, Bratislave a Pezinku. 

V súčasnosti je v príprave anglická a ukrajinská verzia pomôcok.

V súčasnosti 
ponúka 14 typov 

pomôcok 



Záštitu nad činnosťou Komunitných centier v Senci a v Jánovciach má občianske 
združenie TENENET 

V roku 2015 oz TENENET rozšíril  sociálne služby o Komunitné centrum a Služby 
včasnej intervencie,  

ktoré vykonávame v prevádzke Komunitné centrum Jánovce, okres Galanta ambulantne a 
terénne pre celý trnavský kraj, od roku 2016 už ambulantne Komunitné centrum aj v Senci 

(terénne pre bratislavský kraj).

V rámci služieb 2 komunitných centier sme poskytli v roku 2022 naše sociálne služby 
krízovej intervencie na komunitnej úrovni celkovo 552 klientom v oboch KC (KC Senec 203 

klientov, KC Jánovce 349 klientov).  

Prostredníctvom špecializovaného sociálneho poradenstva sme sa venovali 77 klientom a 
prostredníctvom služieb včasnej intervencie sme sa venovali 126 detským klientom so 

zdravotným znevýhodnením vo veku 0-7 rokov.

Obidve Komunitné centrá aktívne prispievajú pri uskutočňovaní humanitárnej pomoci občanom 
a to aj prostredníctvom aktivity občianskeho združenia TENENET 

Rozviňme DOBRO V ČLOVEKU. 
 Pomáhajú pri zbierkach potravín, šatstva a individuálnych potrieb pre ľudí v núdzi. Veľmi sa 

snažia pomôcť nájsť darcov napríklad invalidného vozíka, detského kočíka, postele, či bicykla a 
doručiť ich tým,ktorí sú na ne odkázaní.

V roku 2022 sme 
poskytli služby KC  

552 klientom 
KC SENEC   203 klientov 

KC JÁNOVCE. 349 klientov



V roku 2014 sme sa stali členom SÚPZ – Slovenskej únie podporovaného 
zamestnávania. Na domácej pôde sme aj členmi ASSP – Asociácie supervízorov a 

sociálnych poradcov. 

V roku 2022 sme pomohli prostredníctvom APZ činností podporovaného zamestnávania 
49 klientom. 

V súčinnosti s Ministerstvom práce,sociálnych vecí a rodiny SR sa 
zúčastňujeme prípravy výziev na pomoc zamestnanaosti mladým 
vo veku od 18 - 29 rokov,ktoré spadajú pod Európsku komisiu 
programu ESF+ a EaSI - Employment and Social Innovation 
(Zamestnanaosť a sociálne inovácie). V roku 2022 sme založili 
Národný kontaktný bod (NCP) v našom sídle na Oravskej 4 v Senci. 
Pravidelne informujeme o jednotlivých krokoch ESF+ EaSI na 

webovej stránke a na sociálnych sieťach. 

V roku 2022 sme 
pomohli   

49 klientom

Zúčastňujeme sa aj projektu Krok za 
krokom napríklad na tému:Škodlivé vplyvy 

závislostí na pracovný potenciál človeka



V októbri 2022 sa naši kolegovia z TENENET OZ  zúčastnili exertnej 
skupiny za projekt StepForME  v írskom Dubline. 

Partnermi projektu sú organizácie: 
iSocial Foundation - Španielsko,Aunua - Írsko,ChanceB - 

Rakúsko,TENENET - Slovensko,UAB - Španielsko 

Cieľom projektu je identifkovať bariéry prechodu zo vzdelávania do 
zamestnávania a pomôcť mladým ľuďom, ktorí sa cítia v psychickej 

nepohode.Výstupom z projektu je vytvorenie metodického materiálu s 
fungujúcimi metodikami, ktoré umožnia odborníkom lepšiu a cielenú 
pomoc spomínanej skupine mladých ľudí.Viac informácií nájdete na 

našom webe https://tenenet.sk/stepforme-krok-vpred-k-zmysluplnemu-
zamestnavaniu-mladych-ludi-po-pandemii-covid-19

Služby,ktoré poskytujeme: 
Psychoterapia 

Psychodiagnostika 
Nácvik relaxačných metód  

Autogénny tréning

Duševné zdravie a pohoda je predpokladom aj fyzického zdravia, keďže dnes sa už vie, že množstvo 
chorôb je úzko spojených s psychickými ťažkosťami a niektoré dokonca aj priamo nimi vyvolané. Preto 
obnovovanie duševného zdravia, uvedomenie si problému a podporovanie vlastných síl pri jeho 
zvládaní pokladáme za prioritu. Ponúkame tiež pomoc pri emočnej nevyrovnanosti, náladách a 
úzkostiach, hľadaní zmyslu života a životných hodnôt. Zaoberáme sa sebarozvojom a podporou kvality 
života u ľudí.

V  roku 2022 sa nám podarilo: 
- uzavrieť zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, vďaka čomu vieme pomôcť aj pacientom, 
ktorí si služby na priamu platbu nemôžu dovoliť 
- vzdelávanie viacerých kolegov v rámci špecializácie v zdravotníctve 
- špecifické zameranie jednej z našich kolegýň na detský vek do 6 rokov – vzdelávanie v hrovej a filiálnej 
terapii 
- ďalšie vzdelávania v rámci psychoterapeutických smerov – psychodynamická psychoterapia, 
katatýmne-imaginatívna terapia, vzťahová psychoterapia detí a adolescentov 
- v starostlivosti máme pacientov s depresiami, úzkostnými poruchami, závislosťami, ale aj deti s 
poruchami správania, či náročnými vzťahmi; snažíme sa riešiť spolu traumy a prechádzať ťažkými 
životnými okolnosťami 
- pomáhame lekárom s diagnostikou prostredníctvom psychodiagnostických vyšetrení, ale taktiež 
ľuďom zo zdravotným postihnutím pri žiadostiach o invalidný dôchodok; vystavujeme posudky o 
spôsobilosti pre prácu s deťmi

https://tenenet.sk/stepforme-krok-vpred-k-zmysluplnemu-zamestnavaniu-mladych-ludi-po-pandemii-covid-19
https://tenenet.sk/stepforme-krok-vpred-k-zmysluplnemu-zamestnavaniu-mladych-ludi-po-pandemii-covid-19
https://tenenet.sk/stepforme-krok-vpred-k-zmysluplnemu-zamestnavaniu-mladych-ludi-po-pandemii-covid-19


Kália - poradenské centrá pre ženy zážívajúce náslie a ich deti je zameraný na rozšírenie a 
skvalitnenie poradenských služieb v Bratislavskom a Trnavskom kraji. 

Našim cieľom je zabezpečiť pomoc, podporu a ochranu žien a ich detí pri riešení násilia zo strany 
manžela/partnera/otca a to prostredníctvom poskytovania špecializovaného poradenstva, aby 
dokázali začať žiť nezávislý život bez náslia. 

 Poradenské služby posyktujeme ambulantnou, ale aj terénnou formou. Okrem osobného kontaktu 
poskytujú aj telefonické poradenstvo, alebo poradenstvo emailovou komunikáciou

Kália sú dve poradenské centrá v mestách Senec a Trnava pre ženy a ich deti zážívajúce domáce 
náslie. Poradenské centrá predstavujú bezpečný priestor na riešenie náslia v partnerských 
vzťahoch.Odborný personál tvorí tím sociálnych pracovníkov a psychológov, ktorí poskytujú 
podporu, pomoc a špecializované poradenské služby ženám a ich deťom zažívajúcim náslie 

Aka poradenské služby poskytujeme? 

• Základné sociálne poradenstvo 
• Špecializované sociálne poradenstvo 
• Psychologické poradenstvo 
• Manažment bezpečnosti 
• Krízovú intervenciu 
• Pomoc pri domáhaní sa práv a právo chránených záujmov 
• Podporné služby pre deti (psychologická starostlivost a špeciálno-pedagogická 
starostlivosť) 
Všetky poskytované služby v rámci poradenských centier sú v súlade s Európskymi štandardmi Rady 
Európy

NÁŠ TÍM TVORIA  

3 PSYCHOLÓGOVIA 

3 SOCIÁLNI PRACOVNÍCI 

V 2 PORADNIACH: 

SENEC A TRNAVA 

TERÉNNOU FORMOU 
POKRÝVAME  

BRATISLAVSKÝ A TRNAVSKÝ 
KRAJ



Rok 2022 bol pre nás významný v rámci našej Poradne pre ľudí vo/po výkone trestu a ich rodiny. 
Rozšírili sme naše služby v rámci ďalších krajov. V súčasnosti v poradni poskytujeme služby 
(sociálne a psychologické poradenstvo, program sociálneho výcviku) v Bratislavskom, Trnavskom, 
Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Zároveň nás kontaktujú klienti  z výkonu trestu aj z iných krajov 
kde nás žiadajú o pomoc. Veľmi významnou úlohou tejto poradne je listová korešpondencia, kedy sa 
na nás klienti obracajú s prosbou o pomoc pri hľadaní zamestania, ubytovania. Prostredníctvom týchto 
tém sa dostávame ku komplexnej pomoci pre klienta - práca s emóciami, zvládanie hnevu, rôzne 
druhy závislosti,sebarozvoj,sebapoznávanie ako aj úprava komunikácie s rodinou, pretože práve táto 
zohráva významnú úlohu v rámci podpory kientov vo výkone trestu ako aj po prepustení.  
Počas roka 2022 sme pôsobili v rámci skupinových aktivít v Ústave na výkon trestu odňatia 
slobody Bratislava, kde pôsobíme už od roku 2021. Pracujeme pravidelne na mesačnej báze s 2 
skupinami v rôznych oddieloch.  
Áno niekto si povie, prečo pracujeme práve s odsúdenými, veď si svoj trest zaslúžia. Nepochybne, ak 
niekto spácha testný čin, je právoplatne odsúdený a teda si tento trest “odpykáva” v zmysle zákona. 
Ale na druhej strane, sú to ľudia s rôznymi životnými situáciami a príbehmi, ktoré ich v živote ovplyvnili. 
Práve z dôvodu minimalizovania recidívy je dôležitá práca s ľuďmi už počas výkonu trestu .Naše 
skupiny sú zamerané na sebapoznávania, zvládanie hnevu, plánovanie prvých dní po výstupe, 
kommunikácia s rodinou,spracovanie nálepky “trestanec" a mnoho ďalších tém, ktoré sú vždy 
prispôsobené odsúdeným. 

710  

poradenstiev

Zároveň sme začali spoluprácu s výstupným oddielom v rámci projektu Šanca 
na návrat” v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce ako aj v 
klasickom oddiely v rámci tohto výkonu, kde takisto pracujeme v rámci 
skupinových aktivít.  
Ďalším dôležitým bodom našej poradne je práca s klientom, ktorým je nariadený 
program sociálneho výcviku, alebo psychologické poradenstvo. Program 
sociálneho výcviku je alternatívnou formou trestu, zameraný na resocializáciu.

Naša práca môže byť realizovaná aj vďaka finančným dotáciam z 
Bratislavského samosprávneho kraja v rámci projektu Centrum pre rodinu v 
kríze, ako aj dotáciou z ministerstva spravodlivosti - realizované s finančnou 
podporou Ministerstva spravodlivosti SR určenej na presadzovanie, podporu 
a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám 
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom 
intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný  TENENET o.z.

Celkovo sme v roku 2022 poskytli 710 poradenstiev pre 94 klientov.  
Z celkového počtu klientov tvorí 79% mužov a 16% žien.  
Klienti sa na nás obracali s materiálnou pomocou - hlavne klienti pri výstupe z 
výkonu trestu,s prosbou o pomoc pri hľadaní ubytovania, hľadaní práce, 
dlhodobo nepriaznivý zdravotnný stav. Zároveň v rámci psychologického a 
sociálneho poradenstva sme poskytovali poradenstvo v oblasti závislosti, 
zvládania náročnej situácií, úzkostné a depresívne stavy, partnerské a 
vzťahové problémy, ohrozenie sociálnym vylúčením, práca s hranicami, 
dysunkčné rodinné vzťahy, zvládanie rodičovských zručnosti. 
Uskutočňujeme aj rôzne výchovné programy nariadené súdom.

94  

klientov

4  

kraje



MOBILNÉ TÍMY 

Prevádzkujeme 2 mobilné tímy, ktoré 
reagujú na akútne problémy a výzvy 
u ľudí, ktorým bola poskytnuté 
poradenstvo na miestach prvého 
kontaktu a ktorí boli následne 
umiestnení do ubytovacích zariadení 
v rámci Bratislavy a blízkeho okolia.
Mobilné tímy tvoria:

• Sociálny pracovník (občan SR s Bc 
a/alebo Mgr v odbore Sociálna 
práca)

• Psychológ (občan SR s Bc a/alebo 
Mgr stupeň v odbore Psychológia)

• Pracovník krízovej intervencie na 
komunitnej úrovni (občanka 
Ukrajiny s ukončeným najvyšším 
vzdelaním stupeň Mgr v odbore 
Psychológia, Pedagogika, 
Pediatria)

Mobilné tímy reagujú, okrem iného, aj na 
zabezpečenie zdravotnej starostlivosti 
a poskytnutí poradenstva s výživou 
dojčiat a malých detí.

CENTRÁ POMOCI 

Naši kolegovia psychológovia/osoby z ukrajiny so 
psychologickým vzdelaním a špeciálni 
pedagógovia z TENENET poskytujú 
špecializované služby a poradenstvo pre 
ukrajinské rodiny v Centre Bottova Bratislava, 
SPOT ON Banská Bystrica, Košice, Ukrajinský 
dom Žilina a v Spišskej Novej Vsi.



Obidve Komunitné centrá aktívne prispievajú pri uskutočňovaní humanitárnej pomoci 
občanom a to aj prostredníctvom aktivity občianskeho združenia TENENET 

Rozviňme DOBRO V ČLOVEKU. 
 Organizujeme zbierky potravín, šatstva a individuálnych potrieb pre ľudí v núdzi. Veľmi sa 

snažíme pomôcť nájsť darcov napríklad invalidného vozíka, detského kočíka, postele, či 
bicykla a doručiť ich tým,ktorí sú na ne odkázaní. 

Myslíme aj na tých, ktorí by bez pomoci druhých nemali možnosť obdarovať sa na Vianoce.  
Spoločne s našimi donormi,ktorí nezištne venujú presne cielené darčeky - a niekedy je 

takým darčekom nie hračka, ale prostriedky na zakúpenie onkologických liekov  - 
zabezpečujeme, aby sa darčeky dostali včas do správnych rúk. Aby urobili radosť. 

 Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

VĎAKA 
NEZIIŚTNEJ 

POMOCI 
NAŚICH 

DONOROV SME 
POMOHLI VIAC 

NEŹ 300 
ĽUĎOM V 

NÚDZI


