
Linka HniezdaZáchrany

V čase od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 sa na linku Hniezda záchrany 
dovolalo približne 80 žien a 15 mužov. Približne polovica vola-
júcich žien sa informovala ohľadne možnosti odloženia dieťaťa 
v Hniezde záchrany a o právnych dopadoch po odložení dieťaťa. 
Informovali sa o  mestách – nemocniciach, kde sa hniezda na-
chádzajú, taktiež sa zaujímali o  možnosti utajeného pôrodu 
a celého procesu hospitalizácie v nemocnici, o následnej adop-
cii dieťaťa (či umiestnenia dieťaťa v detskom domove), možno-
sti získania dieťaťa späť do svojej starostlivosti a s tým spojenej 
legislatívy.

Druhá polovica žien sa informovala o  možnosti ubytovania sa 
v našom, alebo inom soc. zariadení v Bratislave a okolí. Boli to 
prevažne ženy, ktoré mali vyšší počet detí a  preto ich nebolo-
možné poskytnúť ubytovanie v našom zariadení, boli im posky-
tnuté informácie o iných zariadeniach či už v BA, alebo v rámci 
celej SR.

Na linku volali aj ženy, ktoré potrebovali informácie nielen 
ohľadne možnosti bývania s dieťaťom, ale aj riešenia sociálnych 
dávok a sociálneho zabezpečenia pre tehotné ženy, ktoré zostali 
opustené. Volali aj matky, ktoré riešili otázku určenie otcovstva, 
zmeny priezviska seba či dieťaťa po rozvode/rozchode s  par- 
tnerom (otcom dieťaťa), alebo ženy, ktoré potrebovali informá-
cie ohľadne úpravy rodičovských práv voči dieťaťu potom, čo ich 
partner opustil.
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KTO SME?

Občianske	 združenie	 Šanca	 pre	 nechcených	 vzniklo	 v  roku	
2004 s cieľom ponúknuť reálnu a legálnu možnosť na záchra-
nu nechcených novorodencov. Jeho prvým projektom sa stali
Hniezda záchrany.
Neskôr sa aktivity združenia rozširovali a  postupne vznikol 
systém záchrany nechcených novorodencov, ale aj systém 
preventívnych aktivít. Hniezdo záchrany je prvým projektom 

občianskeho	združenia	Šanca	pre	nechcených.	Vzniklo	preto,	
aby bolo možné zabrániť nezmyselnej tragédii a  dať šancu 
nechceným novorodencom. Dnes je na Slovensku 20 Hniezd 
záchrany, ktoré doposiaľ zachránili 60 detských životov. Od 
vzniku Hniezd záchrany sa rapídne znížila štatistika poho-
dených	a usmrtených	bábätiek.	Pred	 ich	existenciou	to	bolo	
až 10 mŕtvych detí ročne. Dnes sú to v priemere 2 ročne.
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ZACHRÁNENÉ DETI V ROKU 2018

Hniezda záchrany od svojho vzniku v  roku 2004 dodnes za- 
chránili 66 novorodencov, z  ktorých len na pár výnimiek 
väčšina bolo adoptovaných do nových rodín, 7 nebolo adop-
tovaných a k ďalším 6-tim sa vrátili biologické matky. V roku 
2018 bolo v  hniezdach v  rámci celého Slovenska nájdených 
6 detí. 

HNIEZDO ZÁCHRANY NA VIANOČNÝCH TRHOCH HERCI 
A SPEVÁCI OPÄŤ PREDÁVALI PERNÍKOVÉ BÁBÄTKÁ! KATKA 
BRYCHTOVÁ, KARIN HAYDU, THOMAS PUSKAILER, LENKA 
ŠÓOŠOVÁ, LERA RAKÁROVÁ A ROMAN VOLÁK POMÁHALI 
HNIEZDAM ZÁCHRANY! HERCI A  MODERÁTORI CHODILI 
POMEDZI ĽUDÍ NA HLAVNOM NÁMESTÍ A  PONÚKALI NA 
PREDAJ MEDOVNÍKOVÉ BÁBÄTKÁ. 
Vyzbieralo sa 1 340 eur a všetky získané finančné prostriedky 
poputujú na projekt Hniezdo záchrany, ktoré sa budú budúci 
rok modernizovať. 

Charitatívnu akciu zorganizovala už deviaty krát predsed-
níčka	 občianskeho	 združenia	 Šanca	 pre	 nechcených	 Anna	
Ghannamová. Akciu moderoval Richard Vrablec, ktorý zvýšil 
sumu za predané bábätká dražbou produktov od sponzorov. 
Do dražby prispela svojou knihou „Napečte si šťastie“ aj Kat-
ka	Brychtová.	Pre	občianske	združenie	Šanca	pre	nechcených	
je dôležité podporovať takéto podujatia a  zviditeľniť ľuďom 
Hniezda záchrany, pretože každý rok vyrastie nová generácie 
mladých žien, ktoré môžu mať problém s nechceným tehoten-
stvom. 

Od vzniku Hniezd záchrany klesol počet nájdených mŕt-
vych novorodencov z  priemerných 10 detí na v  priemere  2. 
V  prípade potreby môžu ženy s  problémom nechceného 
tehotenstva volať na telefonickú linku Hniezda záchrany  
na číslo: 0905 888 234. 
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