
 

 

 
Bratislavské Krízové centrum Brána do života navštívil predseda 

Parlamentu Nórskeho kráľovstva 
 
 
Bratislava, 6. júna 2016 
 

Občianske združenie Brána do života, ktoré už pätnásť rokov poskytuje útočisko pre deti a obete 

domáceho násilia, navštívil predseda Parlamentu Nórskeho kráľovstva Olemic Thommessen. 

V rámci svojej návštevy Slovenska si prišiel pozrieť fungovanie Bezpečného ženského domu, ktorý 

je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Predseda Parlamentu Nórskeho kráľovstva sa v rámci svojho časovo nabitého programu návštevy 

Slovenska počas minulého týždňa stihol pozrieť aj do priestorov Krízového centra OZ Brána do života, 

kde aj vďaka Nórskemu finančnému mechanizmu našlo v rámci projektu Bezpečný ženský dom 

útočisko niekoľko obetí domáceho násilia.  

„Sme radi, že si pán Thommessen našiel čas a prišiel sa osobne pozrieť, ako funguje náš Bezpečný 

ženský dom. Nakoniec, aj vďaka spolupráci Nórska so Slovenskom mohol Bezpečný ženský dom 

vzniknúť a poskytovať svoje služby pre klientky,“ uviedla Daniela Gáliková, riaditeľka Bezpečného 

ženského domu Brána do života.  

Počas svojej približne 30-minútovej návštevy si Olemic Thommessen prezrel priestory Bezpečného 

ženského domu a diskutoval s riaditeľkou, ako aj klientkou centra. „Teší nás, že aj sám predseda 

Parlamentu Nórskeho kráľovstva sa zaujímal o projekt, ktorý nórska vláda financuje. Predsalen, raz 

vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Pretože o téme telesného, sexuálneho, psychického či ekonomického 

násilia v rodine musíme neustále hovoriť, keďže je ešte stále tak trochu tabuizovaná,“  vysvetlila 

Daniela Gáliková.   

 

O občianskom združení Brána do života 

Občianske združenie Brána do života je poskytovateľom sociálnych služieb v Krízovom centre pre 

obete domáceho násilia, neštátnom Detskom domove a Krízovom stredisku pre mladých dospelých, 

ktorí sa ocitli v núdzi. Okrem ubytovania poskytuje OZ Brána do života aj sociálno-právne 

poradenstvo, a  psychologickú podporu. Príchod do krízového centra je aj príchodom do bezpečia a 

miestom, kde si žena v pokoji môže premyslieť, ako ďalej bude svoju situáciu riešiť.  
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