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Výsledky Programu:


koordinovaná, systematická a udržateľná stratégia pre predchádzanie a
znižovanie NPŽ a DN;



zlepšenie štandardov kvality poskytovania špecifickej pomoci a podpory v súlade
s minimálnymi štandardami Rady Európy pre poskytovanie špecifických služieb
ženám zažívajúcim násilie a ich deťom;



zvýšenie vedomostí, poznatkov a informácií o NPŽ a DN, prostredníctvom
špecifického vzdelávania, vzdelávacieho systému a médií;



zvýšenie regionálnej a finančnej dostupnosti efektívnych, bezplatných a rodovo
citlivých služieb pre ženy zažívajúce násilie a obete domáceho násilia
prostredníctvom podpory existujúcich mimovládnych organizácií a zriadenia
nových bezpečných ženských domov a poradenských centier.





Odporúčania Výboru CEDAW
-

venovať „vysokú prioritu zavedeniu komplexných a holistických opatrení, ktoré
by sa týkali všetkých foriem násilia na ženách... “

-

„zabezpečenie celkového scitlivenia štátnych úradníkov a úradníčok,
predovšetkým OČTK, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a sociálnych
pracovníkov a pracovníčok ...“

Istanbulský dohovor (prijatý 7.4.2011, podpis SR 11.mája 2011 , platnosť
-



ID od 1.8.2014)

komplexné právne záväzné normy na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na
ženách a domáceho násilia, na pomoc a podporu obetiam a pre stíhania
páchateľov

SMERNICA EP a RADY 2012/29/EÚ ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv,
podpory a ochrany obetí trestných činov
-

právo na pomoc a podporu všetkým obetiam násilia

-

ženské obete rodovo motivovaného násilia a ich deti a obete násilia páchaného
blízkou osobou – potreba osobitnej podpory a ochrany (body 17,18,38)/ (čl. 22 a 23)

Implementovať, koordinovať, podporovať komplexnú celoštátnu politiku
(CL.7 ID)

Prevencia

Stíhanie páchateľov

Ochrana a podpora
obetí

Koordinované a
jednotné postupy

...s cieľom zabezpečiť „4 Pé“ Istanbulského dohovoru
-

Za uplatnenia znalostí a skúseností MVO (Čl. 9 ID)

-

V úzkej spolupráci so zainteresovanými inštitúciami na národnej a regionálnej
úrovni v oblasti spravodlivosti a vnútorného poriadku, sociálnych vecí,
zdravotníctva a vzdelávania

-

S prenosom expertízy a dobrej praxe z Nórska a Rady Európy

Vytvorenie orgánu zodpovedného za koordináciu, implementáciu, dohľad,
vyhodnocovanie politiky a opatrení & zber údajov, analýzu a šírenie poznatkov
(CL.10 ID)
Zvyšovanie dostupnosti pomoci a podpory a efektivity intervencie
A) Štandardy kvality a podmienky akreditácie poradenských centier a BŽD
B ) Regionálne intervenčné tímy – systém multiinštitucionálnej krízovej
intervencie
C) Sieťovanie odborníkov a odborníčok
Monitoring, výskum (ČL.11 ID) a hodnotenie politík a opatrení
A)
B)
C)
D)

Metodiky
Realizácia zberu a analýzy údajov o NPŽ a DN (2+2)
Šírenie výsledkov
Spolupráca s ORRRP MSPVR SR v oblasti prípravy záväzných predpisov

Vytvorenie orgánu zodpovedného za koordináciu, implementáciu, dohľad,
vyhodnocovanie politiky a opatrení & zber údajov, analýzu a šírenie poznatkov
(CL.10 ID)

Zvyšovanie účinnosti intervencie dotknutých profesií
A)
B)
C)

Metodiky pre celoživotné vzdelávanie
Multiplikátori a multiplikátorky
Tréningy profesií v oblasti ochrany a spravodlivosti,
zdravotníctva, sociálnej pomoci a podpory

Primárna prevencia
A) Analýza potrieb vzdelávania a doplnenie kurikul
B) Vzdelávacia kampaň – stredné a vysoké školy
C) Spolupráca na kampani ORRRP MPSVR SR



Spolupráca a sieťovanie
 Kapacita dotknutých verejných inštitúcií a MVO



Udržateľnosť
 Potreba konsolidovania verejných financií a verejného dlhu



Projektová úroveň
 Skrátenie implementácie z 34 na 12 mesiacov



Osloviť všetky relevantné inštitúcie s konkrétnou a zrozumiteľnou ponukou na
spoluprácu:
-

Zohľadnenie poznatkov o príčinách a dôsledkoch NPŽ a DN = účinnosť
postupov na predchádzanie a znižovanie násilia

-

Spolupráca a jednotné postupy = efektivita intervencie v oblasti prevencie,
podpory a ochrany obetí ako aj stíhania páchateľov

-

Konať proti NPŽ a DN = príležitosť pre zlepšenie životov žien a ich detí,
obetí domáceho násilia



Moderovať dialóg inštitúcií a odborníkov a odborníčok z akademickej obce a
MVO s cieľom vytvoriť zmiešané tímy multiplikátorov



Uľahčiť výmenu poznatkov a praktických skúseností medzi profesiami a medzi
národnou a regionálnou úrovňou



Intenzívne hľadať spôsob jasnej a zrozumiteľnej komunikácie o príčinách a
dôsledkoch NPŽ a DN

Inštitút pre výskum
práce a rodiny
Barbora Burajová

Ďakujem za Vašu pozornosť

