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Abecedný zoznam hodnotených organizácií a ich postupov/nástrojov
č.

Organizácia

Názov postupu/nástroja

1.

Aliancia žien Slovenska

2.

Aliancia žien Slovenska

3.

Aliancia žien Slovenska

4.

Aliancia žien Slovenska

Brožúrky pre cieľové skupiny nevidiacich/slabozrakých a seniorov/ky

5.

Aliancia žien Slovenska

Návrhy legislatívnych zmien

6.

Aliancia žien Slovenska, Altera
(v súčasnosti pod názvom
Podisea), Aspekt, Eset (v
Piata žena
súčasnosti pod názvom EsFem),
Fenestra, Možnosť voľby a
ProFamilia.

7.

Áno pre život n.o.

Služby krízovej intervencie

8.

Áno pre život n.o.

Dištančné poradenstvo – LINKA POMOCI

9.

Áno pre život n.o.

Kampaň: „Domáce násilie ubližuje všetkým“

Prevencia násilia na ženách na stredných školách
Výcvik trénerov a tréneriek pracujúcich s páchateľmi násilia na
ženách v programoch pre páchateľov
Metodické usmernenie realizácii sociálno-intervenčných programov
pre páchateľov

10. Aspekt ZZŽ

Piata žena - Aspekty násilia páchaného na ženách

11. Aspekt ZZŽ

Trauma a uzdravenie

12. Aspekt ZZŽ

Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačnovzdelávacích aktivít

13. Bambino – MC Poprad

Krízová poradňa

14. Bambino – MC Poprad
OZ Progresfem)
15. Brána do života OZ

(dnes

AL-NON podporné skupiny
Bezpečný ženský dom

16. Brána do života OZ

Zlatá Brána otvorená

17. Brána do života OZ

pracovníčka na prácu s deťmi

18. Centrum Nádej OZ

Kampaň STOP NÁSILIU

19. Centrum Nádej OZ

Komplexná starostlivosť o obete domáceho násilia a sexuálneho
zneužívania

20. Centrum Nádej OZ

Projekt s názvom „Strom pomoci a jeho plody"

21. Centrum Nádej OZ

preventívny film

22. Centrum Nádej OZ

SARA SK

23. Centrum Slniečko, n.o.

Supervízia

24. Centrum Slniečko, n.o.

Útulok "Bezpečný dom"

25. Centrum Slniečko, n.o.

Vnútorné smernice

26. Centrum Slniečko, n.o.

Sociálne poradenstvo v teréne

27. Centrum Slniečko, n.o./nadácia Opora
SPP
28. Čakanka Považská Bystrica – Vianoce v Čakanke
krízové centrum
29. EsFem OZ
Vlastná izba
30. EsFem OZ

Model rodovo citlivej výchovy

31. EsFem OZ

Rod, práca a priestor
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32. Fenestra OZ
33. Fenestra OZ
34. Fenestra OZ
35. Fenestra OZ

Komplexný prístup k riešeniu problematiky násilia páchaného na
ženách v intímnych vzťahoch
Komplexná integrovaná pomoc a podpora pre ženy zažívajúce násilie
v párových vzťahoch a ich deti
Program pre podporu vzťahu mamy a dieťaťa narušeného v dôsledku
prežitého násilia
Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách KONAJME!

36. Fenestra OZ

Vzdelávanie

37. Fenestra OZ

Pracovná skupina na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na
ženách v .......

38. Jozefínum

Psychoterapia pre matky a deti

39. KC Maják Nádeje, n.o.

Benefičný koncert

40. Križovatky, n. O.

Azylový dom Emauzy

41. Križovatky, n. O.

Webstránka organizácie

42. Možnosť voľby OZ

CEDAW do praxe

43. Možnosť voľby OZ

Odzvoňme násiliu na ženách - Podporme Istanbulský dohovor

44. MyMamy ZZŽ

Diskusia o násilí páchanom na ženách v párových vzťahoch

45. MyMamy ZZŽ

Sociálna
asistencia
klientke
s partnerom/zneužívateľom

46. MyMamy ZZŽ

Multiinštitucionálna spolupráca

47. MyMamy ZZŽ

Leták ZZŽ MyMamy

48. MyMamy ZZŽ

Zariadenie núdzového bývania ZZŽ MyMamy

49. MyMamy ZZŽ

Finančné poradenstvo

50. MyMamy ZZŽ

Posilnenie - Spoločná práca pre elimináciu násilia na ženách a
deťoch (Metodika práce s rodinou, v ktorej sa vyskytuje násilie)

51. MyMamy ZZŽ

Metodiky Na jednej lodi

52. MyMamy ZZŽ

Ako nezažiť násilie vo vzťahu? - Metodická príručka
školy k diskusii na nie príliš ľahkú tému

53. MyMamy ZZŽ

Pandorina skrinka - film

54. MyMamy ZZŽ

Podporné skupiny

55. MyMamy ZZŽ

Evidencia a databáza, vedenie štatistiky

56. Náruč Žilina OZ

Prevencia domáceho násilia formou prednášok, diskusií a besied na
stredných a základných školách
Tréning rodičovských zručností v spojení s 5-dňovým pobytom pre
matky s deťmi

57. Náruč Žilina OZ

v teréne

v prípade

kontaktu

pre stredné

58. Náruč Žilina OZ

Splnomocnenec poškodeného v trestnom konaní

59. Náruč Žilina OZ

Svojpomocná skupina pre ženy (klub)

60. Náruč Žilina OZ

Dobrovoľnícka činnosť a absolventská prax pre súčasné i pre bývalé
klientky

61. Odyseus OZ

Program Červený dáždnik

62. Odyseus OZ

"Koniec násilia, čas na práva" je projekt, ktorý spadá pod program
Červený dáždnik.

63. Orchidea n.o. Prievidza

Opatrenia SPO na odstránenie neg. vplyvov v rodine

64. Pomoc rodine

Multiinštitucionálna spolupráca

65. Pomoc rodine

Bezpečná ženská sieť
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66. Pomoc rodine

Odhad nebezpečenstva

67. Pomoc rodine

Nie si sama

68. Pomoc rodine

Hranice

69. SKC DOTYK

SIBA- stabilita- integrácia- bezpečnosť- asistencia

70. SKC DOTYK

ITEM

71. SKC DOTYK

ALTERNA II

72. Slovenský výbor pre UNICEF

Bezpečie na jednom mieste

73. Slovenský výbor pre UNICEF

Podporno- terapeutická skupina

74. Tamara AD a kol.

Pomoc AD Tamara

75. Žena v tiesni OZ

Láska ≠ Násilie

76. Žena v tiesni OZ

Vystúp z kruhu násilia

77. Žena v tiesni OZ

Nebuď ďalšou obeťou II.

78. Žena v tiesni OZ

Ženu ani kvetinou neudrieš

79. Žena v tiesni OZ

Rozšírenie poskytovaných služieb pre ženy v Turčianskom regióne

80. Žena v tiesni OZ

Hrajme sa bez násilia

81. Žena v tiesni OZ a spol.

Vypískajme násilie
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Úvod
Predkladaný dokument
nástrojov špecializovanej
„Databáza“).
ďalšie

1

je rozšíreným opisom elektronickej Databázy

postupov a

podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie ( ďalej ako

Dokument obsahuje rozšírené texty umiestnené na webe Databázy, ale aj

kontextové

informácie

a úplný

zoznam

zozbieraných

nástrojov

a postupov

špecializovanej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie.

Primárnym dôvodom na zostavenie Databázy bolo naakumulovanie množstva poznatkov
a skúseností v oblasti prevencie, vzdelávania a podporných služieb pre ženy zažívajúce
násilie. Cieľom je skúsenosti systematicky zaznamenať a ponúknuť pre ďalšie využitie.
Inšpiráciou pre zostavenie Databázy boli podobné databázy v zahraniční, napr. Databaze of
Methods, Tools and Good Practices for Preventing Domestic Violence2 Inštitútu pre rodovú
rovnosť ( EIGE) vo Vilniuse .3
Tematická štruktúra dokumentu je totožná s témami na webe databázy, poradie tém je však
odlišné. V prvej kapitole vymedzujeme násilie páchané na ženách a jeho základné druhy, tak
ako boli nastavené vyhľadávacie kategórie v databáze. Druhá kapitola obsahuje vymedzenie
Databáza je vytvorená na http://databazapostupov.rmrstudio.sk/ s perspektívou prepojenia so
stránkou http://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/ po schválení dokumentu a postupnom naplnení
jednotlivých postupov a nástrojov a ich zaradenia do príslušnej kategórie ( redakčný system bud
dostupný všetkým budúcim administrátorom a administrátorkám databázy).
2 Viac na http://eige.europa.eu/gender-based-violence/methods-and-tools
3 V súčasnosti je databáza súčasťou Resource and Documentation Centre inštitútu ( viac informácií na
: http://eige.europa.eu/rdc/about
1
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pojmov a druhov špecializovanej podpory a ochrany.

Základné informácie o databáze, jej

cieľoch, pre koho je určená, jej obsah a na čo je určená nájdete v tretej kapitole. Metodika,
akou bola databáza vytváraná v rámci projektu v roku 2015 je opísaná vo štvrtej kapitole.
Štvrtá kapitola vymedzuje koncept dobrej praxe a jej základné kritériá. Opísaný jej aj spôsob
evaluácie a výpočtu či daný nástroj alebo postup je dobrou praxou alebo nie. V piatej
kapitole uvádzame výsledky: všetky identifikované a systematicky roztriedené nástroje
a postupy. V úvode dokumentu ponúkame aj viacero triedení – zoznamov nástrojov
a postupov ( podľa abecedy, podľa organizácie). V piatej kapitole nájdete aj

výsledky

evaluácie dobrej praxe a zahraničnú dobrú prax z oblasti násilia páchaného na ženách.

11

1. Násilie páchané na ženách
1.2. Čo to je
Násilie páchané na ženách je porušovaním ľudských práv žien a formou diskriminácie
žien. Za násilie páchané na ženách sa považujú všetky činy rodovo podmieneného násilia,
ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu
alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného
zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote. Pre účely databázy sú
násilným na ženách všetky základné druhy násilia na ženách uvedené v podkapitole 1.2.
Rodovo podmienené násilie na ženách je násilie, ktoré je nasmerované proti žene,
pretože je žena alebo ktoré postihuje ženy nepomerne viac.
Definícia sa vzťahuje aj na dievčatá do 18 rokov.
Rod je súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré
daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov.4

1.2. Základné druhy
Základnými druhmi násilie páchaného na ženách a dievčatách pre účely databázy sú:
a) Násilie na ženách v intímnych vzťahoch – násilné správanie voči žene zo strany
manžela/partnera a to súčasného alebo bývalého; synonymá: násilie na ženách
v párových vzťahoch, násilie na ženách v partnerských vzťahoch.
b) Sexuálne/sexualizované násilie na ženách -

je sexuálny akt

alebo pokus

o sexuálny akt zo strany muža bez slobodného súhlasu ženy alebo voči žene, ktorá
nie je v stave vyjadriť súhlas alebo odmietnutie. Patria sem kontaktné aj nekontaktné
sexuálne akty vynútené napr. hrozbami, zastrašovaním alebo fyzickou silou,
zneužitím stavu bezbrannosti ženy a neschopnosti brániť sa či dať súhlas k aktu
sexuálnej povahy.
c) Sexuálne obťažovanie/mobbing žien –
o

sexuálne obťažovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie
sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť

Ďalšie definície, východiská a princípy pozri v komplementárnych výstupoch projektu: Štandardy
komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie a Metodika k poskytovaniu komplexnej
podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie.
4
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narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce,
zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie5
o

mobbing/obťažovanie je také správanie, v dôsledku ktorého dochádza alebo
môže dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho,
ponižujúceho, potupujúceho, zneucťujúceho alebo urážajúceho prostredia a
ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zásah do slobody alebo
ľudskej dôstojnosti6

d) Obchodovanie so ženami a dievčatami - akt podvodného konania, ľsti,
obmedzovania osobnej slobody, únosu, násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťažkej
ujmy alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo poskytnutia peňažného plnenia či
iných výhod na dosiahnutie súhlasu ženy, na ktorú je iná osoba odkázaná, alebo
zneužitia svojho postavenia alebo zneužitia bezbrannosti alebo inak zraniteľného
postavenia, na základe ktorého podvodná osoba zláka, prepraví, prechováva,
odovzdá alebo prevezme iného, hoci aj s jeho súhlasom, na účel jeho prostitúcie
alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce či
nútenej služby vrátane žobrania, otroctva alebo praktík podobných otroctvu,
nevoľníctva, núteného sobáša, zneužívania na páchanie trestnej činnosti, odoberania
orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania.7
e) Násilie na ženách všeobecne – je porušovaním ľudských práv žien a formou
diskriminácie žien. Za násilie páchané na ženách sa považujú všetky činy rodovo
podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu,
duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito
činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v
súkromnom živote.
f)

Iné – iné druhy násilia na ženách alebo dievčatách, nešpecifikovaných v bodoch a)
až e)

Ods. 5, § 2a zákon č. 365/2004 Zbierky
Ods. 4, § 2a zákon č. 365/2004 Zbierky
7 Upravené podľa Palermského protokolu (Protokol o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s
ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému
zločinu)
5
6
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2. Špecializovaná podpora a ochrana žien zažívajúcich násilie
2.1. Čo to je
Podpora a ochrana žien zažívajúcich násilie - súbor opatrení a postupov špecificky
zameraných na ženy, ktoré zažili násilie a ich deti, uplatňujúci rodový ( nie neutrálny) prístup
s cieľom vytvorenia bezpečia, posilnenia žien, zmiernenie dopadov násilia a dosiahnutie
spravodlivosti.
Špecializovanosť podpory a ochrany žien pred násilím je jedným zo základných princípov
Princíp sa vzťahuje na špecializovanosť služieb dvomi spôsobmi:



služby sú špecificky zamerané na ženy, ktoré zažili násilie a ich deti



služby sú špecificky zamerané na násilie páchané na ženách ako rodovo špecifickú
formu násilia, aby pomoc riešila skutočné príčiny násilia; „rodovo neutrálny" prístup
nie je schopný riešiť skutočné príčiny násilia páchaného na ženách.8

2.2. Základné druhy


Národná a iné telefonické linky pre ženy zažívajúce násilie a ich deti



Bezpečné ženské domy



Poradenské centrá pre ženy zažívajúce násilie a ich deti



Centrá pre ženy so skúsenosťou znásilnenia



Multiinštitucionálna spolupráca a intervenčné tímy

3. Databáza
3.1. O databáze
3.1.1. Ciele
Cieľom databázy je identifikovať, systematizovať a poskytnúť informácie o tom, aké postupy
a nástroje

boli /sú používané

v oblasti násilia páchaného na ženách a dievčatách.

V priebehu ostatných dvadsiatich rokov sa aj na Slovensku naakumulovali praktické
skúseností s poskytovaním špecializovanej pomoci ženám zažívajúcim násilie, najmä zo
strany ženských a iných mimovládnych organizácií z tejto oblasti. Cieľom databázy bolo
Viac o aplikovaní princípu špecializovanej podpory a ochrany na úrovni organizácií poskytujúcich
pomoc ženám zažívajúcim násilie a ich deťom, alebo na systémovej úrovni pozri Štandardy
komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie.
8
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skúsenosti zozbierať, zatriediť a ponúknuť na ďalšie využitie. Viaceré postupy a nástroje boli
vyhodnotené ako dobrá prax, t. j. sú odporúčanými postupmi a nástrojmi.
Z hľadiska projektu a jeho programového zaradenia je hlavným cieľom databázy zvýšenie
kvality a efektivity postupov práce v poskytovaní špecializovaných sociálnych služieb.
Špecializované sociálne služby sú tu vnímané ako nástroj integrácie sociálne vylúčených
alebo sociálnou inklúziou ohrozených žien v dôsledku prežitého násilia alebo ohrozením
násilím, vrátane udržania ich zamestnanosti, zamestnateľnosti alebo opätovným návratom
na trh práce. Cieľ dokumentu je v súlade s hlavným cieľom národného projektu Podpora
eliminácie a prevencie násilia na ženách, ktorým je podpora sociálnej inklúzie žien
ohrozených násilím skvalitňovaním služieb pomoci.
Cieľ dokumentu a cieľ národného projektu sa vzťahujú na hlavný cieľ 2 OP ZaSI: Posilnenie
integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených a podpora
zosúladenia rodinného a pracovného života. Posilnenie integrácie je tu riešené pomocou
zvýšenia kvality služieb starostlivosti (pre osoby ohrozené

sociálnym vylúčením alebo

vylúčené).
Odbornými cieľmi databázy sú:


Zozbieranie

naakumulovaných

praktických

skúseností,

postupov

a nástrojov

poskytovania služieb pomoci a ochrany žien pred násilím


Manažment poznatkov a skúseností poskytovateľov špecializovaných služieb pre
ženy



Výmena skúseností a poznatkov a ich diseminácia (popularizácia)



Vypracovanie hodnotiacich kritérií pre vymedzenie sľubných

( odporúčaných)

postupov a nástrojov


Evaluácia sľubných ( odporúčaných) postupov a nástrojov

Parciálne odborné ciele dokumentu sú v súlade s cieľom OP ZaSI vzťahujúcom na prioritnú
os a opatrenie „Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo
sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske komunity“ a integráciou dvoch jeho rámcových aktivít: (1) Podpora
zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity sociálnych služieb, ktoré zlepšujú prístup
ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti

a (2)

zamerané na prevenciu a elimináciu násilia ako bariéry vstupu a udržania sa na trhu práce.
Vypracovanie predmetného dokumentu vyplýva z aktuálneho Národného akčného plánu pre
prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019, schváleného vládou SR na
svojom zasadnutí 18. decembra 2013. Ide o napĺňanie nasledujúcich operačných cieľov:
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Zabezpečiť kvalitnú a efektívnu pomoc pomocou štandardizovaných postupov pre
pomáhajúce profesie a orgány činné v trestnom konaní



Vytvoriť dostatočnú poznatkovú databázu o výskyte a rôznych aspektoch násilia na
ženách

Predmetné ciele v Národnom akčnom pláne sa opierajú o medzinárodné záväzky Slovenskej
republiky v oblasti ochrany žien pred násilím, ako aj reálnej potreby zvýšiť kvalitu a
dostupnosť špecializovaných služieb pre ženy.
3.1.2. Pre koho je databáza určená
Databáza

je

určená

a odberateľkami sú

pre

odbornú

a laickú

verejnosť.

Primárnymi

odberateľmi

ľudia z praxe, ktorí poskytujú alebo chcú poskytovať špecializovanú

pomoc a služby pre ženy zažívajúce násilie.

Databáza je určená aj pre

odborníkov

a odborníčky, ktorí pripravujú programy, projekty a stratégie v oblasti násilia na ženách.
3.1.3. Čo obsahuje
Databáza obsahuje postupy a nástroje špecializovanej podpory a ochrany žien zažívajúcich
násilie. Pod postupmi a nástrojmi boli vymedzené širokospektrálne, ako akékoľvek aktivity,
intervencie, publikácie, programy, projekty, opatrenia, kampane alebo konkrétne výstupy
a pod. s cieľom zachytiť čo najviac doterajších skúseností. Dôležitým predpokladom bol však
ich

zameranie a špecializovanie na riešenie problematiky násilia páchaného na

ženách a dievčatách. Z hľadiska svojho zamerania sú postupy a nástroje rozdelené do
troch hlavných kategórií (1)

Prevencia, (2) Vzdelávanie ( 3) Podporné služby. Každá

z kategórií

obsahuje podkategórie, slúžiace na vyhľadávanie v databáze.

Prevencia

mohli

byť

zaradené:

mediálna

kampaň,

Do kategórie

workshop/okrúhly

stôl,

konferencia/diskusia/beseda, akcia, divadelné predstavenie, výstava, ocenenie, publikácia,
informačné materiály, film/video, webstránka, ale aj iné nástroje a postupy, ktorých cieľ bola
prevencia násilia páchaného na ženách. do kategórie Vzdelávanie mohli byť zaradené:
tréning tréneriek/ov, vzdelávací kurz, online vzdelávanie, prednáška, tréningový/vzdelávací
manuál, vzdelávací film/video, inštruktážne video, vzdelávací plagát/brožúrka, iný vzdelávací
materiál a iné nástroje a postupy, ktoré sa vzťahujú na špecifické vzdelávacie aktivity
v oblasti násilia páchaného na ženách. Medzi Podporné služby mohli byť zaradené:
štandardy/smernice, metodika, protokol/dokumentácia, zber údajov, kódexy/ princípy
a hodnoty, identifikácia/odhad nebezpečenstva, bezpečnostné opatrenia, skríningový
postup/nástroj,

intervenčný

postup,

multiinštitucionálny

postup,

monitoring/evaluácia,

supervízia/samoregulácia, nástroje pre informovanosť žien, programy pre ženy/ich deti,
bezpečné

ubytovanie,

projekty/iniciatívy,

networking/spolupráca,
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prieskumy/výskum,

publikácie/správy,

a iné nástroje a postupy vzťahujúce sa na poskytovanie podpory

a ochrany ženám zažívajúcim násilie.
V rámci projektu boli zozbierané primárne špecializovaného nástroje a postupy, ktoré
využívajú alebo používajú prevažne mimovládne organizácie pôsobiace dlhodobo v oblasti
násilia páchaného na ženách. Oslovené boli prevažne tie organizácie, ktoré na základe
Monitoringu z roku 20129 boli identifikované ako organizácie/zariadenia poskytujúce pomoc
ženám zažívajúcim násilie a ich deťom a ľudskoprávne organizácie v oblasti násilia na
ženách a rodovej rovnosti. V budúcnosti

nevylučujeme zmapovanie aj špecializovaných

nástrojov a postupov, ktoré boli vyvinuté, realizované a používané vo verejných ha štátnych
organizáciách/inštitúciách zameraných osobitne na riešenie problematiky násilia páchaného
na ženách.
Databáza neobsahuje vždy konkrétny výstup, produkt alebo iný materiál, na ktorý sa daný
postup alebo nástroj vzťahuje. Dôvodom je, že nejde vždy o materiál, ktorý by sa dal priložiť (
napr. opis intervencie) a opísaný je iba cez ciele, obsah a dopad jeho používania. V iných
nástrojoch a postupoch je uvedený zdroj ( link) na ďalšie informácie na webe ( zväčša sídla
organizácie). Každý nástroj alebo postup však obsahuje kontaktnú osobu a jej e-mail, na
ktorom je možné sa dozvedieť ďalšie podrobnosti v prípade záujmu. Chceme tak podporiť
vzájomné sieťovanie, kontaktovanie konkrétnych ľudí – žien pracujúcich v organizáciách po
celom Slovensku.
3.1.4. Využitie databázy
Databáza slúži ako zdroj informácií, kontaktov a dobrej praxe. a udržateľnosti výsledkov
národného projektu. Databáza bude aj po skončení národného projektu priebežne dopĺňaná
a inovovaná o ďalšie postupy a nástroje s dôrazom na ich evaluáciu podľa stanovených
kritérií ( pozitívne efekty, limity, transferabilita a pod.). Databáza bude slúžiť ako základ
a inšpirácia pre ďalšie zdokonaľovanie a zvyšovanie efektivity a profesionality poskytovania
sociálnych služieb v oblasti násilia na ženách.
Vytvorenie elektronickej databázy predpokladá zber podrobných
o poskytovanej

pomoci

a organizácií pracujúcich

ženám
dlhodobo

zažívajúcim
v tejto

násilie

problematike.

zo

informácií a poznatkov
strany

Zozbieranie

poskytovateľov
a systematické

spracovanie poznatkov umožní získať ucelený pohľad o poskytovaných službách a pomoci
a identifikovať efektívne postupy, ale aj bariéry

a limity. Evaluácia postupov a nástrojov

Holubová, B., Filadelfiová, J., 2012 Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich
deti z hľadiska európskych štandardov, IVPR, Bratislava
9
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umožní lepšie nastavenie usmernení opatrení zo strany zodpovedných orgánov. IVPR ako
vedecko-výskumné pracovisko bude databázu využívať aj pri svojej analytickej činnosti
a generovanie odporúčaní pre politickú a aplikačnú prax

3.2. Metodika
3.2.1. Kto databázu vytvoril
Databázu a jej obsah v roku 2015 vytvorilo viacero expertných tímov. Hlavný expertný tím,
zložený z 12 expertiek, pripravil rámcový obsah, záznamové hárky a spracovanie údajov.
Podporný tím, zložený z 12 ľudí, identifikoval a zbieral údaje priamo v teréne. Technické
riešenie databázy zabezpečil odborník z IT oblasti. V hlavnom a podpornom tíme pracovali
odborníčky a odborníci s praxou v poskytovaní

podpory a ochrany ženám zažívajúcim

násilie alebo ľudia zaujímajúci sa o oblasť násilia páchaného na ženách z hľadiska prevencie
a výskumu.
3.2.2. Ako bola databáza vytvorená
Pri tvorbe obsahu databázy v roku 2015 bol zvolený nasledovný postup:
a) Prípravná fáza - vypracovanie obsahovej štruktúry databázy, selekcia informácií
údajov

o jednotlivých postupoch a nástrojov, vypracoval sa záznamový hárok

(

príloha č. 1), inštrukcie pre členky a členov podporného tímu a zoznam organizácií
určených na oslovenie.
Organizácie na oslovenie boli vyberané podľa doteraz známych informácií o zameraní
organizácií a možnej poskytovanej pomoci ženám zažívajúcim násilie.10
Zoznam oslovených organizácií
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aliancia žien Slovenska, Bratislava, https://alianciazien.wordpress.com/
Áno pre život – Rajecké Teplice, /www.anoprezivot.sk
Aspekt – Bratislava, http://www.aspekt.sk/
Azylová dom Tamara - Trnava
Azylový dom Emauzy – Holíč; Križovatky n.o.
Bambino/Progresfem – Poprad, http://www.progresfem.sk/
Brána do života – Bratislava , http://branadozivota.sk/
Centrum nádej – Bratislava, http://www.centrumnadej.sk/
Centrum Slniečko – Nitra, http://centrumslniecko.sk/
Čakanka KC, Považská Bystrica, kcentrum@povazska-bystrica.sk /
Esfem – Prešov, http://www.esfem.sk/
Fenestra – Košice, http://www.fenestra.sk/
Jozefínum – Trnava/www.jozefinum.sk
Kotva – Trebišov/ kotva.n.o@zoznam.sk
Maják nádeje/ http://www.majak-nadeje.sk/

Výber bol inšpirovaný monitoringom z roku 2012 ( Holubová, B., Filadelfiová, J., 2012 Monitoring
sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych štandardov, IVPR,
Bratislava)
10
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Možnosť voľby – Bratislava, http://moznostvolby.sk/
MyMamy Prešov , http://www.mymamy.sk/
Náruč Žilina/Čadca, www.naruc.sk
Odyseus – Bratislava, http://www.ozodyseus.sk
Orchidea n.o. Prievidza, www.orchidea.sk
Pomoc rodine – Michalovce/ pomocrodine@centrum.sk
ProFamilia – ukončená činnosť
SCK – Dotyk Beckov, www.dotyk.sk
Unicef – Detská linka istoty – Bratislava, http://www.ldi.sk/
Žena v tiesni, Martin, http://www.zenavtiesni.sk/

b) Zber štruktúrovaných informácií, postupov a nástrojov - terénny zber informácií a
údajov sa realizoval od apríla do mája 2015; identifikácia a vyplnenie záznamových
hárkov s postupmi a nástrojmi so špecifickým zameraním na problematiku násilia
páchaného na ženách mohli byť realizované viacerými spôsobmi:


vyhľadaním informácií o poskytovaných službách danou organizáciou

vo

verejne dostupných dokumentoch ( napr. výročných správach), výber
a štruktúrovaný záznam o danom nástroji či postupe – následné overenie
štatutárkou alebo inou odborníčkou z danej organizácie


priame

oslovenie

a štruktúrované

štatutárok

zaznamenanie

výberu/odporúčania ( dodatočné

alebo

odborníčok

postupov

alebo

z danej
nástrojov

organizácie
podľa

jej

opätovné overenie hotových záznamov

štatutárkou alebo odborníčkou z danej organizácie)
c) Spracovanie a čistenie zozbieraných údajov, príprava technologického riešenia
elektronickej databázy
d) Kritériá evaluácie

sľubných postupov

a nástrojov

- vypracovanie metodiky na

hodnotenie dobrej praxe a realizoval sa anonymný proces hodnotenia dobrej praxe
( viac v podkapitole 4.2.)
e) Spracovanie záverečnej správy a naplnenie elektronickej databázy obsahom
f)

Odovzdanie výstupov odbornej komisii projektu na pripomienkovanie a zhodnotenie

3.2.3. Ako vyhľadávať v databáze
Vyhľadávanie v databáze bola nastavené tak, aby

bolo intuitívne a pre užívateľky

a užívateľov čo najjednoduchšie. V paneli Vyhľadávanie možno označiť jednu alebo viac
hlavných kategórií (1) Prevencia, (2) Vzdelávanie ( 3) Podporné služby a/alebo pod kategórií
( napr. mediálna kampaň, tréning tréneriek, intervenčný postup a pod.).
Možno označiť aj druh násilia alebo jednu z možností Dobrá prax. Zapnutím filtra systém
vyhľadá zvolené kategórie. Zmeniť kategórie vyhľadávania možno cez funkciu „vymazať
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filter“. Vymažú sa všetky zvolené kategórie. Systém umožňuje aj fulltextové vyhľadávanie v
okne „Vyhľadať“

4. Dobrá prax
4.1. Čo je to dobrá prax
Koncept dobrej praxe nie je ustálený. Vo všeobecnosti ide o postup, metódu alebo aktivitu,
ktorá sa ukázala ako efektívna pre dosiahnutie stanovených cieľov, niečo čo dobre
funguje, prináša dobré výsledky a je odporúčané ako model. Príbuznými pojmami sú aj
sľubná prax ( promissing practice) a najlepšia prax (best practice), vzhľadom na mieru alebo
úroveň kvality či validity, opakovaní potvrdzovania a techniky evaluácie.
Podľa čoho poznáme, že daný postup či nástroj je dobrou praxou? Napriek snahám
o zjednotenie princípov alebo kritérií, ktoré konštituujú dobrú prax v oblasti násilia páchaného
na ženách, možno konštatovať, že dobrá prax záleží od:


štandardov, podľa ktorých je evaluovaná



od špecifického kontextu, v ktorom je používaná 11

Napriek nedostatkom, existuje niekoľko základných kritérií dobrej praxe: inovatívnosť,
udržateľnosť, efektívnosť – účinnosť, potenciál na prenositeľnosť. Dôležitými sú aj základné
znaky a charakteristiky dobrej praxe v oblasti eliminácie a prevencie násilia na ženách.
Možno ich vnímať ako štandardy alebo prerekvizity efektívneho prístupu k problematike:


práva žien ako ľudské práva



ženy sú centrom intervencie – orientácia na ženy



muži sú braní na zodpovednosť



politický záväzok



prístup založený na dôkazoch



koordinácia, kooperácia a partnerstvo



zdieľanie poznatkov, budovanie kapacít a tréning



monitoring a evaluácia12

OSCE, 2009, Bringing Security Home: Combating Violence Against Women in the OSCE Region. A
Compilation of Good Practices, http://www.osce.org/secretariat/37438?download=true
12 OSCE, 2009, Bringing Security Home: Combating Violence Against Women in the OSCE Region. A
Compilation of Good Practices, http://www.osce.org/secretariat/37438?download=true, s. 21 - 22
11
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Podobné princípy a kritériá na hodnotenie dobrej praxe identifikoval aj Institute for Gender
Equality.13 Zvolené kritériá odzrkadľujú medzinárodný rámec problematiky a všeobecné
nadrámcové princípy podporných služieb v oblasti násilia páchaného na ženách ( Príloha č.
3).

4.2. Metodika
Metodika dobrej praxe bola predmetom diskusie a overenia na pracovných stretnutiach
hlavného riešiteľského tímu. Pôvodným zámerom bolo použiť metodiku na hodnotenie
vypracovanú EIGE ( Príloha č. 3). Prísne kritériá a zložitosť metodiky však bola zamietnutá
a bola pripravená jej jednoduchšia verzia.
Dobrá prax bola posudzovaná ôsmymi kritériami: zameranie, orientácia na ženy,
špecializovanosť, vhodnosť prostriedkov, dosahovanie rodovej rovnosti, efektívnosť,
evaluácia a prenositeľnosť. Každému kritériu bolo možné prisúdiť od 0 do 3 bodov na
nasledujúcej škále: určite áno = 3; skôr áno = 2 ,skôr nie = 1; určite nie = 0. Odstupňovanie
kritéria lepšie odzrkadľovalo skutočnosť, že daný nástroj alebo postup mohol spĺňať dané
kritérium do určitej miery. Dichotomická škála áno/nie nevystihovala charakter daných
zozbieraných nástrojov a postupov. Ak nebolo dostatok informácií, alebo informácie boli
nespoľahlivé, nepresné, alebo zmätočné, nástroj alebo postup zostali nevyhodnotené.
Prvé tri kritériá boli kľúčové – vyraďovacie:
1

ZAMERANIE - Je daný postup/nástroj zameraný na riešenie problematiky násilia na
ženách/dievčatách alebo na jej širšie súvislosti, napr. rodovú rovnosť, ľudské práva
žien, diskrimináciu žien ?

2

ORIENTÁCIA NA ŽENY - Uplatňuje daný postup/nástroj prístup orientovaný na
ženy, teda prispieva k ich posilneniu, nezávislosti, sebaurčeniu a pod.?

3

ŠPECIALIZOVANOSŤ - Je daný
k násiliu

postup/nástroj špecializovaný, teda pristupuje

na ženách/dievčatách ako k ústrednému problému a ako k rodovo

špecifickej forme násilia, teda nie všeobecne a rodovo neutrálne?
Ak daný nástroj či postup dosiahol podľa týchto kritérií súčet rovný alebo menší ako 3 body,
v hodnotení sa už nepokračovalo. Zameranosť, orientácia na ženy a špecializovať ako
vyraďovacie kritériá boli zvolené kvôli výskytu nešpecializovaných – všeobecných, aj na iné
cieľové skupiny

a problematiky orientované postupy a nástroje. Vyradenie takýchto

EIGE, 2012, Collection of methods, tools and good practices in the field of domestic violence (as
Described by area D of Beijing Platform for Action); From practices with potential to good practices in
preventing domestic violence – consultation meeting.
13
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nástrojov a postupov neznamená, že sú nesprávne, len nespĺňajú zameranie Databázy, t. j.
jej zacielenosť na problematiku násilia páchaného na ženách.
Ak bol súčet bodov za kľúčové kritériá vyšší ako 3, pokračovalo sa s hodnotením
špecifických kritérií ( vhodnosť prostriedkov, dosahovanie rodovej rovnosti) a všoebecným
i kritériami ( efektívnosť, evaluácia a prenositeľnosť).14
Hodnotenie bolo anonymizované a nezávislé. To znamená, že všetky záznamové hárky s
postupmi a nástrojmi boli upravené tak, aby nebolo možné identifikovať, ktorá organizácia
daný nástroj

či postup používa/la. Bol vypracovaný hodnotiaci hárok, kde tímy

zaznamenávali bodové skóre za jednotlivé nástroje a postupy. Celkovo hodnotilo

8

hodnotiacich tímov zložených z odborníčok a odborníkov z oblasti násilia na ženách. Žiadna
členka ani člen hodnotiaceho tímu neboli v konflikte záujmov, to znamená, že nehodnotili
postupy a nástroje, ktoré realizovala ich vlastná organizácia.
Celkové hodnotenie daného postupu/nástroja bolo nasledovné:


vypočítalo sa celkové dosiahnuté skóre

= súčet všetkých parciálnych skóre od

hodnotiteľských tímov


vypočítalo sa maximálne možné skóre MAX (24 bodov x počet hodnotiteľských tímov)



vypočítal sa horný (HQ) a stredný kvartil (SQ) z maximálneho skóre15



následne mohol byť daný postup/nástroj zaradený do jednej z troch kategórií:
o

dobrá prax = počet bodov v intervale < MAX, HQ>

o

potenciálne dobrá prax = počet bodov v intervale <HQ-1,SQ>

o

nemožno posúdiť pre nedostatok informácií ( ak obsahuje dané
hodnotenie viac ako polovicu „nevyplnených buniek“ pre nedostatok
informácií)

Pritom maximálne možné skóre sa mohlo pri jednotlivých postupoch/nástrojoch rôzniť,
pretože počet hodnotiteľov/liek sa líšil ( nehodnotili svoje vlastné hárky). Príklad: ak bolo
maximálne možné skóre 168 bodov, HQ bolo 126 bodov, SQ 84 bodov. Dobrá prax bola
potom počet bodov v intervale <168,126>, potenciálne dobrá prax v intervale <125,84>.
Postupy/nástroje s nižším skóre nie sú dobrou ani potenciálne dobrou praxou. Ak chýbala
viac ako polovica hodnotených kritérií, daná prax nebola hodnotená vzhľadom na nedostatok
informácií. Tie nástroje a postupy, ktoré nesplnili podmienku kľúčových kritérií, neboli
zaradené do elektronickej Databázy.

14
15

Bližšie vymedzenie kritérií pozri v prílohe č. 2.
Výpočet horného kvartilu: MAX/4; výpočet stredného kvartilu: MAX/2

22

Výsledky hodnotenia dobrej alebo potenciálnej dobrej praxe sú uvedené v kapitole 5.2.
Bodové skóre pre jednotlivé hárky ( nástroje a postupy), ani hodnotenie jednotlivých tímov
zámerne neuvádzame. Bodové skóre by umožňovalo zoradenie

- ranking jednotlivých

hárkov, teda určenie poradia od najlepšieho až po najhorší nástroj/postup.16 Toto nie je
cieľom databázy. Cieľom bolo zaradenie nástrojov/postupov do „mäkkých“ kategórií dobrá
prax alebo potenciálne dobrá prax ako naznačenia dobrého smerovania a odporúčania na
realizáciu podobných ( nie identických) nástrojov/postupov. Potenciálna dobrá prax navyše
v sebe obsahuje potenciu zlepšenia – vývoja. Bodový ranking nebol použitý aj z dôvodu
nie vždy pozitívneho vnímania a využitia podobných rankingov a ich potenciálne rizika skôr
rozdeľovať ako spájať.

Na základe požiadania je možné do celkového a anonymizovaného hodnotenia nahliadnuť (
kontakt: Barbora.Holubova@ivpr.gov.sk )
16
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5. Výsledky
5.1. Nástroje a postupy
Celkovo bolo oslovených 25 organizácií, z toho informácie o svojich postupoch/nástrojoch poskytlo 23. Celkovo bolo zozbieraných 83
záznamových hárkov z celého Slovenska a 15 zo zahraničia. Dva hárky boli pre nevyplnenie žiadnych informácií zo zoznamu vyradené.
Uvádzame kompletný zoznam všetkých nástrojov a postupov, tak ako boli vyplnené a overené štatutárkami alebo odbornými garantkami
oslovených organizácií.

Ponechávame aj tvary generického maskulina, to je označenie profesií a skupín zložených z mužov a žien

podstatnými menami mužského rodu. Napriek tomu, že ide o porušenie rodovo vyváženého jazyka, považujeme aj takýto prejav za infomráciu
o danej organizácií. Poradie je náhodné. Abecedný zoznam záznamových hárkov podľa názvu organizácie nájdete v úvode dokumentu.
Piata žena
čís
lo

Druh informácie

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií

1.

Názov
nástroja/postupu

Piata žena

2.

Názov
organizácie/í

Kampaň pripravilil: Pro Familia (www.profamilia.sk), Možnosť voľby (www.moznostvolby.sk),
Fenestra (www.fenestra.sk), Eset (dnes EsFem, www.esfem.sk), Aspekt (www.aspekt.sk), Altera
(www.altera.sk, neskôr aj Podisea) a Aliancia žien Slovenska (www.alianciazien.sk).

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ
nástroja/postupu

5.

Druh násilia

preventívny program x
vzdelávací program
podporné služby
iné
Celonárodné mediálne kampane
násilie páchané na ženách v
x
intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie
na ženách
sexuálne obťažovanie a
mobbing
obchodovanie so
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6.

7.

Obdobie ( kedy bol
nástroj,
postup
uplatňovaný)
Odborník/čka

ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách
x
všeobecne
I. ročník: 2001 – február 2002
od
do II. ročník: 2002 - 2003
nie je dostupné
krstné meno
priezvisko nie je dostupné
e-mail

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10. Cieľová skupina

11. Pokrytie/dosah

12. Miesto pôsobenia

13. Cieľ a meranie

14. Obsah

moznostvolby@moznostvolby.sk
web www.moznostvolby.sk
iné https://facebook.com/moznostvolby
Obe celonárodné kampane organizovali výlučne MVO za finančnej podpory zahraničných a domácich
nezávislých donorov, oficiálne inštitúcie ju nepodporili finančne ani oficiálnym vyhlásením ( zdroj:
https://piatazena.wordpress.com/o-nasili/ )
široká verejnosť, médiá, odborná verejnosť

EU
celonárodný x
regionálny x
miestny x
organizácia
mesto celé Slovensko
okres
kraj
spádová oblasť nie je relevantné
uskutočniť prvú kampaň proti páchaniu násilia na ženách v SR na národnej úrovni, v ktorej bol verejne
pomenovaný fenomén násilia páchaného na ženách ako rodovo podmienený problém, ktorého základom je
asymetria moci v spoločnosti a informovať širokú verejnosť o príčinách a rozsahu násilia voči ženám v SR, ako
aj o možnostiach jeho riešenia. Posilniť rokovaciu pozíciu ženských MVO vo vzťahu k vládnym inštitúciám,
ktoré by následne viedli k presadeniu MVO-čkami pripravených opatrení a aktivít v prospech obetí násilia
páchaného na ženách.
Kampaň piata žena bola prvá mediálna kampaň proti násiliu páchanému na ženách v párových
vzťahoch na celonárodnej úrovni. Jej význam možno hodnotiť pozitívne z viacerých aspektov:
- celonárodná úroveň kampane s využitím multi-mediálnych prostriedkov
- spolupráca siedmych ženských MVO zaoberajúcich sa problematikou násilia páchaného na ženách v
iniciatíve piata žena
- spoločná podpora najvýznamnejších donorov dlhodobo podporujúcich ženskú
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dosahovanie rodovej rovnosti
15.

Výsledky a dopady
evaluačné štúdie

pozitívne faktory
limity a obmedzenia

16.

Doplňujúce
informácie

problematiku
- získanie záujmu médií a politických strán
- prelomenie tabuizovanej témy a vyvolanie verejnej diskusie
- zverejnenie rozsahu násilia páchaného na ženách
- pomenovanie fenoménu násilia páchaného na ženách ako rodovo podmieneného
problému, ktorého základom je asymetria moci v spoločnosti a vyvrátenie mýtov spojených
s týmto problémom
- pripravenie spoločenskej situácie pre prijatie nevyhnutných legislatívnych zmien
- podieľanie sa na príprave legislatívnych zmien
- uskutočnenie prvého reprezentatívneho výskumu k násiliu páchanom na ženách
prezentácia publikácie Trauma a uzdravenie, spustenie infolinky podpory, seminár o traume, sprevádzkovanie
novej verzie webstránky www.stopnasiliu.sk, výskum verejnej mienky, diskusia o čítankách a šlabikároch,
pochod za ľudské práva, televízne rozhlasové spoty, billboardy, internetový banner, vydanie publikácie Piata
žena: Aspekty násilia páchaného na ženách.
Piata žena prispela najmä k informovanosti verejnosti o problematike násilia páchaného na ženách. Mediálne
výstupy z kampane rezonovali v spoločnosti a tento fakt zavážil aj pri rokovaniach s politikmi. Následne sa
začala meniť legislatíva v prospech riešenia jednotlivých prípadov rodovo podmieneného násilia. Politická
podpora vyplývala z uvedomenia si problému konkrétnymi politikmi vďaka kampani Piata žena.
Predmetom evaluácie boli reakcie verejnosti a komunikácia medzi organizáciami združenými do Iniciatívy
Piata žena a ich vnímanie kampane a využívanie ICT v kampani. V rámci diskusie na www.stopnasiliu.sk bol
počet účastníkov a účastníčok diskusie 49, počet vstupov 66, počet žien 28 a počet mužov 21. Pozitívne
reakcie na kampaň vyslovilo 15 žien a 6 mužov. Negatívne reakcie 2 ženy a 3 muži. V komunikácii v rámci
Piatej ženy a využívaniu ICT v kampani všetky respondentky (predstaviteľky organizácií zúčastnených na
realizácie kampane) uviedli zhodné motivácie pre svoju prácu v oblasti problematiky násilia páchaného na
ženách a vyjadrili celkovú spokojnosť s kampaňou.
intenzívna mediálna odozva, pozitívna reakcia politikov, zlepšenie legislatívnych nástrojov, verejnosť začala
reagovať na tému ako takú
nie sú známe
Kampaň 16 Days of Activism Against Gender Violence je medzinárodná kampaň, ktorá vznikla z iniciatívy
Women’s Global Leadership Institute sponzorovaného Center for Women’s Global Leadership v roku 1991.
Zakladateľky si za začiatok kampane vybrali 25. November – Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia
páchaného na ženách a za koniec kampane 10. December – Medzinárodný deň ľudských práv preto, že chceli
symbolicky prepojiť násilie páchané na ženách a ľudské práva a zdôrazniť tak, že takéto násilie je
porušovaním ľudských práv žien.

CEDAW do praxe
číslo
1.
2.
3.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í
Zameranie
nástroja/postupu

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
CEDAW do praxe
OZ Možnosť voľby

preventívny program x
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4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj, postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

vzdelávací program x
podporné služby
iné
vzdelávanie
násilie páchané na ženách v intímnych
x
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách x
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
10.12
od
do 2013
Adriana
krstné meno
priezvisko Mesochoritisová
moznostvolby@moznostvolby.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

web vvvw.moznostvolby.sk
iné http://facebook.sk/moznostvolby
Úrad vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana
ľudských práv a slobôd
občianska spoločnosť, politici a političky, štátna a verejná správa
EU
celonárodný x
regionálny
miestny
organizácia
celé Slovensko
mesto x
okres x
kraj x
spádová oblasť nie je relevantné

27

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.

Výsledky a dopady

Zvýšiť vymáhateľnosť a uplatňovanie ľudských práv žien a rodovej
rovnosti v SR prostredníctvom zlepšenia implementácie Dohovoru o
odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a jeho
Opčného protokolu (OP) do praxe.
Vzdelávanie zvýšilo povedomie o ľudských právach žien a rodovej
rovnosti v SR (najmä o CEDAW-e a OP). Vytvorilo a posilnilo odborné
kapacity v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti, najmä v oblasti
CEDAW-e a OP (s dôrazom na viacnásobné znevýhodnenie ženy) a
zvýšilo občiansky aktivizmus a posilnilo advokačné zručnosti MVO v
oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti.
V SR sa v roku 2012 CEDAW-u, ako najefektívnejšiemu nástroju na
ochranu ľudských práv žien, venovalo málo pozornosti, na čo
opakovane upozornil aj samotný CEDAW Výbor. Jedným z hlavných
problémov bol fakt, že relevantní aktéri (občianska spoločnosť, politici a
političky, štátna a verejná správa) nemali dostatok informácií o
Dohovore (a preto nekonajú v súlade s týmto dokumentom), ako aj fakt,
že samotné ženy nemajú informácie o svojich právach vyplývajúcich z
Dohovoru. Projekt sa preto zameral na odstránenie tejto
neinformovanosti, a to viacerými spôsobmi. Jedným z nich bola
realizácia odborných vzdelávacích aktivít o CEDAW-e (zimná škola,
rodový tréning), ako aj vytvorenie vzdelávacieho programu pre
pedagogické profesie. Druhým bolo zvyšovanie povedomia verejnosti o
ľudských právach žien (propagácia odborných informácií o CEDAW-ed,
vypracovanie právnej analýzy o využiteľnosti CEDAW-u).
Jedna z aktivít Zimná škola CEDAW-u nadväzovala na výsledky
predchádzajúceho projektu podporeného Úradom vlády SR, čím sa
zachovala kontinuita, udržateľnosť a zvyšovanie efektivity činnosti OZ
Možnosť voľby. Výsledkom bolo vytvorenie nového akreditovaného
kurzu CEDAW tréning a vytrénovanie 18 členov a členiek Alumni klubu
dosahovanie rodovej rovnosti
OĽP a ľudskoprávnych MVO (absolvovali aj akreditovaný kurz Rodová
rovnosť). Táto skupina ľudí mala veľký potenciál na presadzovanie
ľudských práv do praxe a po absolvovaní tréningu sa rozhodli
angažovať sa viac v téme ľudských práv žien (mnohí z nich pracujú v
MVO, iní spolupracujú v rámci svojich škôl na ľudskoprávnych témach).
Informácie o CEDAW-ed a o jeho OP sa OZ Možnosť voľby snažilo
mnohými spôsobmi. Jedným z nich je aj tzv. Banka informácií o
evaluačné štúdie CEDAW-e, kde sú zhromažďované odborné články, materiály, štúdie,
preklady a ku ktorej má prostredníctvom webu prístup laická i odborná
verejnosť. Táto informačná databáza sa neustále doplňuje a vypĺňa tak
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akútny nedostatok informácií a odborných analýz o tomto
najvýznamnejšom dokumente v oblasti ľudských práv žien. SR podľa
OZ Možnosť voľby nedostatočne využíva možnosti, ktoré aj v tomto
ohľade poskytuje CEDAW a jeho Všeobecné odporúčania. Preto bola
vypracovaná právna analýza možnosti zvýšenia politickej reprezentácie
žien prostredníctvom CEDAW-u, ako aj príklady dobrej praxe zo
zahraničia v tejto oblasti. Štúdia slúži odbornej a laickej verejnosti, ale
najmä MVO, ako aj ďalším aktérom, ktorí sa snažia o zvýšenie politickej
participácie žien.
Hoci je prístup žien v SR k spravodlivosti právne zabezpečený, ich
schopnosť uplatňovať si právo v praxi sťažujú faktory ako obmedzená
informovanosť žien o ich právach a nedostatok pomoci pri uplatňovaní si
týchto práv. Vzdelávacie programy, ktoré sa uskutočnili v rámci
pozitívne faktory
spomínaného projektu, tieto nepriaznivé fakty zmenil k lepšiemu. Všetky
aktivity boli zamerané na posilnenie rodových kompetencií, zvýšenie
vedomostí z oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien a posilnenie
zručnosti na uplatňovanie týchto vedomostí v praxi.
limity a obmedzenia nie sú známe
CEDAW je zaužívaná skratka Dohovoru o odstránení všetkých foriem
diskriminácie žien, odvodená od anglického názvu Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women. CEDAW je
najvýznamnejší medzinárodný ľudskoprávny dohovor zameraný na
podporu a ochranu ľudských práv žien a dievčat a tiež na podporu
rodovej rovnosti. Keďže ho ratifikovala aj SR (resp. bývalá ČSSR a
potom prešiel sukcesiou do nášho právneho poriadku), sme jeho
ustanoveniami viazaní. To znamená, že naša krajina je povinná účinne
odstraňovať diskrimináciu žien a dievčat a zabezpečiť de jure (formálnu)
i de facto (reálnu) rovnosť žien. CEDAW sa tak stal významným
nástrojom v boji proti rodovej diskriminácii a na dosiahnutie pozitívnych
zmien v postavení žien.

AL-NON podporné skupiny
číslo
1.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
AL-NON podporné skupiny
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2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie (
nástroj,
uplatňovaný)

7.

kedy bol
postup

Odborník/čka

MC Bambino Poprad (teraz už OZ Progresfem Poprad)
preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
Podporné skupiny pre uzatvorenú skupinu žien, ktorých partneri boli
násilníci a alkoholici
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách x
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
01.01,.2004
od
do 1.6.2006
Karin, Joyce
krstné meno
priezvisko Jureková, deRidder
jurekk@azet.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

web
iné 944 934 896
dobrovoľné
ženy zažívajúce násilie
EU
celonárodný
regionálny x
miestny x
organizácia
mesto Poprad
okres Poprad
kraj
spádová oblasť Poprad
Podporné skupiny boli zamerané na ženy a deti žijúce v partnerskom
vzťahu, v ktorom zažívali násilie zo strany partnera a otca alkoholika.

30

14.

Svojpomocné skupiny prebiehali v priestoroch materského centra Bambino
v Poprade raz do týždňa v trvaní 1,5 až 2 hodiny. Cieľom týchto stretávaní
bola podpora a posilnenie žien a následná mobilizácia osobného
potenciálu, výmena skúseností a poznatkov, psychologická podpora a
častokrát aj materiálna (napríklad letné pobytové tábory pre deti klientok.
Počas vianočných sviatkov kultúrny program a materiálna a potravinová
pomoc pred Vianoc. Pomoc prebiehala aj počas celého roka.
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dosahovanie rodovej rovnosti nie je relevantné
evaluačné štúdie nie
Posilnenie žien zažívajúcich násilie, nájdenie si vhodnejšieho pracovného
zaradenia a čo je najdôležitejšie získanie kontroly nad vlastným životom a
emociálne odpútanie sa od násilníka. Ženy nadobudli zručnosti v rámci
pozitívne faktory
fungujúcich mechanizmov v násilí a pri alkoholickej závislosti, čím program
Al-ANON bol distribuovaný na individuálnej rovine mimo pôsobiska
podporných skupín.
limity a obmedzenia nie sú známe
Cieľom programu Al-Anon nie je zastaviť alkoholikove pitie, ale pomôcť tým,
ktorí boli pitím blízkej osoby zasiahnutí - rodinným príslušníkom. Skupiny AlAnon nie sú spojené so žiadnou sektou, náboženským spoločenstvom,
politickým zoskupením, organizáciou, ani inštitúciou. Nezapájajú sa do
žiadnych sporov a nezaujímajú k nim stanovisko. Nemajú žiadne povinné
poplatky, svoju činnosť vykonávajú len z dobrovoľných príspevkov svojich
členov. Al-Anon má jediný cieľ: pomáhať rodinám alkoholikov.

Odzvoňme násiliu na ženách - Podporme Istanbulský dohovor
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Odzvoňme násiliu na ženách - Podporme Istanbulský dohovor
OZ Možnosť voľby
kampaň
preventívny program x
vzdelávací program
podporné služby
iné

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
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6.
7.

Obdobie (
nástroj,
uplatňovaný)

kedy bol
postup

Odborník/čka

iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
1.6.2015
od
do stále trvá
nie je známe
krstné meno
priezvisko nie je známe
moznostvolby@moznostvolby.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

web www.moznostvolby.sk
iné http://facebook.com/MoznostVolby
Fond pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného
mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je nadácia otvorenej
spoločnosti- Open Society Foundation
široká odborná a laická verejnosť
EU
celonárodný x
regionálny x
miestny x
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť

12.

13.

Cieľ a meranie
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Obsah
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x
x
x
nie je relevantné
Cieľom kampane, ktorá je súčasťou projektu Možnosti voľby s názvom Podpora
ratifikácie a implementácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na
ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, je zvýšenie zapojenia MVO do
tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej
úrovni. Práve heslo kampane Odzvoňme násiliu na ženách - Podporme
Istanbulský dohovor vyjadruje vieru, že ratifikácia a implementácia Dohovoru
môže priniesť zásadný prelom a prispieť k ukončeniu násilia páchaného na
ženách.
Na Slovensku chýbajú nielen informácie o problematike násilia, ale aj
systematické riešenia. Aj preto sa veľmi ľudí dostáva do situácie, keď by aj
chceli zasiahnuť, ale majú strach a nevedia ako. Iní sú voči násiliu ľahostajní.
Vyplýva to aj z experimentu, ktorého sa v rámci kampane zúčastnil herec
Róbert Jakab. S herečkou Zuzanou Konečnou hrali za zatvorenými dverami
bytu scénu násilia a čakali na reakcie okoloidúcich ľudí. Zo štyroch osôb, ktoré
prešli okolo bytu, z ktorého vychádzal hluk, krik a nadávky, sa pristavil iba
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dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie
pozitívne faktory
limity a obmedzenia

jeden človek. Cieľom kampane je ukázať, že proti násiliu páchaného na ženách
treba aktívne konať. Napríklad aj tým, že ľudia podpíšu výzvu na urýchlenie
ratifikácie Istanbulského dohovoru.
Výsledky a dopady daného nástroja nie sú presne známe. Už teraz je však
jasné, že kampaň opäť zdvihla vlnu záujmu širokej verejnosti i známych
osobností o tému násilia páchaného na ženách.
celá kampaň je zameraná na dosahovanie rodovej rovnosti
zatiaľ nie sú známe
už doterajšie ohlasy ľudí môžeme považovať za pozitívne faktory
nie sú známe
Tzv. Istanbulský dohovor je najkomplexnejšou európskou stratégiou na
odstránenie násilia páchaného na ženách, a preto predstavuje veľkú nádej.
Slovenská republika podpísala Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu
na ženách, ako jedna z prvých krajín Rady Európy v roku 2011 a zaviazala sa
ratifikovať ho do roku 2013. Doposiaľ sa tak nestalo, čo znamená, že ženy a
dievčatá musia na zefektívnenie ochrany svojich životov naďalej čakať. Násilie
na ženách predstavuje na Slovensku vážny spoločenský problém, čo potvrdil aj
reprezentatívny prieskum Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA).

Vlastná izba
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie (
nástroj,
uplatňovaný)

kedy bol
postup

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Vlastná izba
OZ EsFem
osveta a vzdelávanie

preventívny program
vzdelávací program x
podporné služby
iné
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
1.10.2014
od
do doteraz
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7.

Odborník/čka

krstné meno

nie je známe

priezvisko nie je známe
esfem@esfem.sk
e-mail
8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.

Výsledky a dopady

web www.esfem.sk
iné
Fond pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného
mechanizmu EHP 2009 - 2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej
spoločnosti - Open Society Foundation.
odborná a laická verejnosť
EU
celonárodný x
regionálny
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť

x
x
x
nie je relevantná
Cieľom projektu je rozvoj advokačných a watchdogových aktivít.
Projekt má dve kľúčové oblasti - osveta a vzdelávanie. Osvetové aktivity sú
zamerané na elimináciu rodových stereotypov v súvislosti s rolami žien a
mužov vo verejnej, ale aj súkromnej sfére. Vzdelávacie aktivity sú venované
predovšetkým študentkám a študentom, ale aj učiteľkám a učiteľom.
Čitateľky a čitatelia sa stretli v Živej knižnici feminizmu a MDŽ. Aktivita bola
zameraná na elimináciu predsudkov v súvislosti so ženským hnutím, s
podielom žien na historickom vývine ľudských, politických a sociálnych práv
a významnom prínose žien v tomto procese. Aktivita zároveň poslúžila ako
podpora záujmu dievčat a žien o rozšírenie vlastného právneho povedomia
a aktívnej občianskej participácie. Druhou aktivitou boli verejné diskusie, na
ktorých sa hovorilo o MDŽ (feministický sviatok), o rodových stereotypoch,
feminizácii, rodovej segregácii povolaní a medzinárodnom dni dievčat.
Tretia aktivita predstavuje Kalendár 2015 Významné rodáčky, ktorý je k
dispozícii verejnosti.
Osvetové aktivity sú cielene zamerané na čo najlepšie výsledky v
dosahovanie rodovej rovnosti
dosahovaní rodovej rovnosti.
evaluačné štúdie zatiaľ nie sú známe
V rámci projektu okrem iného je v Prešove prístupná verejnosti Feministická
pozitívne faktory
knižnica. Ponúka databázovú a prezenčnú študovňu s možnosťou

34

16.

Doplňujúce informácie

kopírovania a tlače zadarmo, spracovávanie rešerší, odbornú konzultáciu a
podobne.
limity a obmedzenia nie sú známe
EsFem je nezávislá feministická organizácia, ktorá vznikla v roku 1999.
Primárne sa venuje problematike ľudských práv žien a detí, rodovej rovnosti
a rovnosti príležitostí žien a mužov.

Model rodovo citlivej výchovy
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie (
nástroj,
uplatňovaný)

7.

kedy bol
postup

Odborník/čka

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Model rodovo citlivej výchovy
OZ EsFem

preventívny program
vzdelávací program x
podporné služby
iné
vzdelávanie
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
1999
od
do doteraz
nie je známe
krstné meno
priezvisko nie je známe
esfem@esfem
e-mail

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

web www.esfem.sk
iné
rôzne
školy, učiteľky a učitelia
EU
celonárodný x
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x
x
x
nie je relevantná
Vytvorenie vyváženého prístupu zahŕňajúceho pedagogickú prax, výskum,
teoretické štúdium, pedagogickú prípravu vyučujúcich a tvorbu metodických
postupov zameraných na rodovo citlivú výchovu.
Bez dostatočného teoretického a metodického materiálu nie je možné
efektívne pripravovať učiteľky a učiteľov na rodovo citlivú prácu s deťmi.
Preto bol projekt zameraný aj na vytváranie metodík využiteľných priamo v
podmienkach slovenských škôl, ako aj teoretických štúdií a materiálov
definujúcich a vymedzujúcich rodovo citlivú výchovu.
V roku 2003 bol vypracovaný metodický list o rodovo citlivej výchove ako
prevencii násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch. S podporou
Slovensko-českého ženského fondu bol vydaný metodický materiál, ktorý je
pod názvom Rodovo citlivá výchova dostupný na stiahnutie na
www.esfem.sk. Členky EsFem sa autorsky a lektorsky podieľali na realizácii
projektov Vytvorenie koncepcie vzdelávania v oblasti rovnosti príležitostí na
základe Gender Mainstreaming. Zo základov Modelu rodovo citlivej výchovy
vzišli aj ďalšie projekty.
V rámci projektu sa konali prednášky na školách (skôr interaktívne dielne)
boli zamerané na zviditeľnenie rodových stereotypov v spoločnosti a
posilnenie schopností detí ich identifikovať a kriticky spracovať tak, aby bolo
možné predchádzať ich negatívnym dôsledkom. Orientovali sa hlavne na
prevenciu násilia v párových vzťahoch, prevenciu porúch prijímania potravy,
ako dôsledku mýtu krásy, podporu partnerského spôsobu spolužitia a
podobne.
nie sú známe
Spôsob práce s deťmi a mladými ľuďmi v rámci tohto projektu bol v roku
2000 na Informačnom fóre Rady Európy, ktoré sa konalo v Bratislave pod
názvom Ľudské práva dievčat a žien zaradený medzi odporúčania pre
národné vlády, ako vhodný spôsob eliminácie rodových stereotypov.
nie sú známe
Dlhodobý projekt, ktorý je jedným z dôvodov existencie občianskeho
združenia EsFem. Od začiatku ich činnosti je rodovo citlivá výchova a
feministická pedagogika ústredných prostriedkom eliminácie rodových
stereotypov a presadzovania rodovej rovnosti, ktoré sa snažia rozvíjať.

Rod, práca a priestor
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie (
nástroj,
uplatňovaný)

7.

kedy bol
postup

Odborník/čka

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Rod, práca a priestor
OZ EsFem

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby
iné reprezentatívny výskum
reprezentatívny výskum
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
1.12.2004
od
do 31.12.2006
nie je známe
krstné meno
priezvisko nie je známe
esfem@esfem.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

web www.esfem.sk
iné
Európsky sociálny fond v rámci Sektorového operačného programu Ľudské
zdroje
široká odborná verejnosť
EU
celonárodný
regionálny x
miestny
organizácia
mesto x
okres x
kraj x

37

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.

Výsledky a dopady

spádová oblasť nie je relevantná
Projekt bol zameraný na veľký reprezentatívny výskum v regiónoch
Slovenska mimo Bratislavy. Cieľom bolo získať informácie a údaje, ktoré
bude možné v budúcnosti využívať na prípravu a realizáciu gender
mainstreamingu. Súčasťou projektu je diseminácia zistení a teoretických
východísk pre širokú odbornú verejnosť.
Projekt vznikol so zámerom získania čo najadresnejších informácií, ktoré by
boli využiteľné pre odstraňovanie prekážok rovnosti príležitostí žien a
mužov na trhu práce, hlavne pokiaľ ide o zosúladenie rodinného a
pracovného života.
Projekt bol koncipovaný spôsobom, ktorý by mal zaručiť využitie jeho
výsledkov vo viacerých oblastiach spoločenského života. Výsledky
komparatívneho výskumu môžu slúžiť ako podklady pre rozhodovanie o
systémových otázkach zamestnanosti tak na regionálnej, ako aj na
centrálnej úrovni. Metodologické postupy, formulácia teoretických
východísk, analýza vytýčených empirických skutočností sú príspevkom k
rozvoju sociálno-vedného výskumu na Slovensku.
Hlavným cieľom výskumných aktivít bolo identifikovať, akým spôsobom sa
vo vzťahu k pracovnej činnosti (platenej i neplatenej) vytvárajú rozdiely
medzi ženami a mužmi, ale aj medzi ženami žijúcimi v rôznych
prostrediach. Jedine podrobná a viacnásobná analýza súvislostí a poznanie
prekážok môže viesť k ich efektívnemu odstráneniu a posilneniu rodovej
rovnováhy na trhu práce. Výskumné aktivity usilovali o zachytenie toho, kde
dosahovanie rodovej rovnosti
sú hlavné príčiny rozdielov a aké sú možnosti ich odstránenia. Výsledkom je
vytvorenie kvantitatívneho obrazu o tom, ako sa na Slovensku za posledné
obdobie vyvíjali rodové rozdiely v platenej i neplatenej práci, identifikovať
prázdne miesta v štatistických údajoch (problémové definície a metódy
zberu) a ich spracovaní a vytvoriť empirické bázy, ktoré by mali byť
nevyhnutným predpokladom informovanej diskusie o probléme.
Projekt kládol veľký dôraz na šírenie informácií. Zahŕňal preto viacero
aktivít, ktoré sa orientujú na naplnenie tohto zámeru. Prispel k tomu, aby sa
výskumné zistenia a poznatky dostali do praxe a pretavili sa do konkrétnych
politických a praktických inovácií. Projekt chcel nielen rozširovať
poznatkovú bázu, ale čo najširším sprístupnením výsledkov prispieť k
budovaniu širšej spolupráce a poskytol tieto zdroje pre aktívne pôsobenie
ďalších subjektov v oblasti trhu práce, ktoré sa venujú vzdelávacím a iným
evaluačné štúdie
aktivitám. Predložená správa zahŕňa Regionálnu typológiu (založenú na
štatistických ukazovateľoch): Východisko výskumných a analytických prác
tvorí kvantitatívna analýza dostupných štatistických údajov za regióny SR o
zložení populácie, pracovných a ekonomických charakteristikách.
U
relevantných ukazovateľov sa sledovalo rozloženie podľa pohlavia, ako aj
časové rady. Konečným produktom analýzy akumulovaných údajov je
typológia regiónov z hľadiska zdrojov, výsledkov a perspektív
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16.

Doplňujúce informácie

zamestnanosti žien a mužov.
Výsledkom projektu je široká poznatková báza (pozostávajúca z
empirických zistení z regiónov, príkladov dobrej praxe, ako aj teoretických a
ľudskoprávnych východísk) využiteľná pri intervencii v prospech politiky
rovnosti príležitostí žien a mužov na trhu práce. Doterajšie poznatky z
pozitívne faktory
analýz trhu práce ukazujú, že zamestnanosť a trh práce sú v SR značne
regionálne diferencované. Slovenský trh práce nie je homogénny,
pozostáva z viacerých regionálnych trhov práce s vlastnými špecifikami a
dynamikou.
limity a obmedzenia nie sú známe
Zodpovednosť za rodinu je v podmienkach SR vo väčšine prípadov
delegovaná na ženy, čo výrazným spôsobom zužuje pole možností pre
výber pracovného miesta z hľadiska kvality a priestorovej dostupnosti.
Závislosť žien (ale i mužov) na lokálne dostupných pracovných miestach
obracia pozornosť na existenciu rôznych oblastí zamestnanosti. Dôvodom
je, že sociálne, ekonomické a regionálne hranice sa prekrývajú a vzájomne
ovplyvňujú.

Posilnenie - Spoločná práca pre elimináciu násilia na ženách a deťoch
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

6.

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Posilnenie - Spoločná práca pre elimináciu násilia na ženách a deťoch (Metodika
práce s rodinou, v ktorej sa vyskytuje násilie)
Záujmové združenie žien MyMamy

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
metodika / manuál, príručka, návod

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
Druh násilia
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
2010
Obdobie ( kedy bol nástroj,
od
postup uplatňovaný)
do doteraz
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7.

Odborník/čka

krstné meno

Apolónia

priezvisko Sejková
poradkyne@mymamy.sk
e-mail
8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

web www.mymamy.sk
iné 0517712233
Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, štátny rozpočet SR,
Nadácia Socia
Zamestnankyne organizácie (hlavne novoprijaté, príp. budúce),predstavitelia a
predstaviteľky pomáhajúcich profesií a jednotlivých inštitúcií prichádzajúcich do
kontaktu s cieľovou skupinou žien zažívajúcich násilie
EU
celonárodný
regionálny x
miestny x
organizácia x
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Prešov
Prešov
Prešovský samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
*Poskytnúť základné vademecum informácií k téme násilia páchaného na ženách
nielen pre budúce perspektívne kolegyne ale aj pre predstaviteľov a predstaviteľky
ďalších pomáhajúcich profesií a reprezentantom a reprezentantkám, ktorých
rozhodnutia a konania majú signifikantný dopad na životy klientok organizácie a
ich deti ako aj na životy násilných partnerov * Zvýšenie odborného potenciálu v
ZZŽ MyMamy v oblasti ambulantnej a terénnej sociálnej práce s rodinou *
Optimalizácia postupov a metód práce poradenských centier s rodinou v
podmienkach ambulantnej a terénnej sociálnej práce
Publikácia je rozdelená do štyroch častí - 1. Úvodné informácie pre užívateľov
metodiky (v rámci tejto časti je charakterizovaná organizácia ZZŽ MyMamy, jej
ciele, proces vzniku a cieľová skupina organizácie -ženy zažívajúce násilie a ich
deti a zároveň táto časť poskytuje stručný prehľad medzinárodných dokumentov
vymedzujúcich násilie páchané na ženách ako ľudskoprávny problém). - 2.
Pochopenie skúsenosti s násilím páchaným na ženách (táto časť poskytuje
základné informácie o problematike násilia páchaného na ženách - definícia
násilia, formy a cyklus násilia, mýty a fakty o násilí na ženách, následky násilia na
ženách a deťoch, dôvody žien zotrvávajúc v násilnom vzťahu a zároveň
poukazuje na varovné signály násilia v párovom vzťahu). - 3. Práca s klientelou
(Táto časť je špecificky zameraná na poskytovanie služieb cieľovej skupine -

15.

Výsledky a dopady

dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie
pozitívne faktory

limity a obmedzenia

16.

Doplňujúce informácie

druhy poskytovaných služieb, princípy, harmonogram a podmienky spolupráce s
klientkou). - 4. Legislatívny a partnerský kontext (vymedzuje právne minimum
súvisiace s klientelou a kompetencie a možnosti štátnej správy a samosprávy založené na príkladoch z praxe).
Publikácia bola vytvorená v roku 2010 v rámci projektu "Rozvoj integrovanej
pomoci a podporných služieb pre obete domáceho násilia" podporeného v rámci
blokového grantu z finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného
mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Implementácia tohto projektu umožnila
organizácií posunúť sa ďalej v kvalite a obsahu služieb pre ženy zažívajúce
násilie, čoho dôkazom je aj vydanie práve tejto metodiky. V roku 2010 bolo
vydaných 500 kusov tejto publikácie, ktoré boli distribuované do spolupracujúcich
organizácií a inštitúcií. Vzhľadom na pozitívnu spätnú väzbu a dopyt po uvedenej
publikácií bola v roku 2014 uskutočnená jej dotlač. Metodika je dostupná na
stránke www.mymamy.sk v časti naše publikácie.
Jasné vymedzenie problému násilia páchaného na ženách ako rodovo
podmieneného násilia. Poukázanie na porušovanie ľudských práv žien a na
dôležitosť efektívneho prístupu ku klientele v rámci poskytovania pomoci a
služieb.
nie sú dostupné
* zdôraznenie potreby posilnenia klientok a neviktimizujúceho prístupu * jasný
nestigmatizujúci jazyk * vymedzenie kompetencií jednotlivých inštitúcií a
organizácií a zároveň kompetencií štátnej správy a samosprávy * príklady z praxe
* prehľad právnych postupov * základný prehľad postupu práce pre poradenské
pracovníčky
Metodika síce vymedzuje dôležitosť špecifických služieb a špecifického prístupu
pri práci so ženami zažívajúcimi násilie, ale vzhľadom na legislatívne obmedzenia
využíva pojem sociálne služby a ich jednotlivé formy v zmysle zákona č. 448/2008
o sociálnych službách.
Metodika vymedzuje základné princípy a ciele práce, ktoré sú založené na
paradigme posilnenia klientok. Poukazuje na dôležitosť koordinovanej a efektívnej
multiinštitucionálnej spolupráce a na možnosti jednotlivých profesií. Jasne
pomenováva problém násilia páchaného na ženách a jeho príčiny. Poukazuje na
mýty o danom probléme a na potrebu neviktimizujúceho a nestigmatizujúceho
prístupu k ženám zažívajúcim násilie a ich deťom, čím v sebe nesie dôležitý a
jednotný odkaz pre všetky profesie prichádzajúce do kontaktu so ženami
zažívajúcimi násilie

Metodika Na jednej lodi?
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2. Názov organizácie/í

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Metodika Na jednej lodi?
Záujmové združenie žien MyMamy, v spolupráci s OZ ESFEM
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3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

6.
7.

8.
9.
10.

preventívny program x
vzdelávací program
podporné služby
iné
publikácia

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
Druh násilia
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
2009
Obdobie ( kedy bol nástroj,
od
postup uplatňovaný)
do doteraz
Apolónia
krstné meno
Odborník/čka
priezvisko Sejková
poradkyne@mymamy.sk
e-mail
Kontakt
web www.mymamy.sk
iné 0517712233
Financovanie
Nórsky finančný mechanizmus a rozpočet SR
žiačky a žiaci 2. stupňa ZŠ a študenti a študentky stredných škôl, učitelia a učiteľky
Cieľová skupina
2. stupňa základných škôl a stredných škôl

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

EU
celonárodný
regionálny x
miestny x
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Prešov
Prešov
Prešovský samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Cieľom projektu, v rámci ktorého bola vytvorená metodika (Rod sa rovná rovnosť)
bolo vytvoriť priestor pre aplikáciu modelu rodovo citlivej výchovy mládeže.
Metodika je "návodom" na prácu so študentmi a študentkami v oblasti rodovej

14.

15.

Obsah

Výsledky a dopady

rovnosti a rodovo citlivej výchovy. Princípom príručky je umožniť každému chlapcovi
a dievčaťu, aby rozvíjali svoje osobné dispozície a záujmy bez ohľadu na rodové
predstavy danej spoločnosti.
Metodika Na jednej lodi? pozostáva z troch dokumentov. 1. Metodická príručka pre
učiteľov a učiteľky s názvom Malý učiteľov sprievodca / Malá učiteľkina
sprievodkyňa. Príručka pozostáva z informačnej a metodickej časti. Informačná časť
je venovaná vymedzeniu základnej terminológie (pohlavie, rod, rodová rovnosť,
rodové vzťahy, rodový stereotyp, mainstream, gender mainstreaming, rodovo citlivá
výchova, rodový dopad, kurikulum, diskriminácia, viktimizácia a druhotná
viktimizácia) a témam Pohlavie a rod, Pohlavie a rod v škole (poukázanie na
rozdielny prístup k dievčatám a chlapcom), Rodovo citlivá výchova (význam rodovo
citlivého jazyka, význam rodov citlivej výchovy a rodov citlivého prístupu k
dievčatám a chlapcom) a Prehľad právnych predpisov. Metodická časť v úvode
vymedzuje zásadné princípy práce s mladými ľuďmi a následne poskytuje "manuál"
na prácu s jednotlivými aktivitami v pracovných listoch pre dievčatá a chlapcov.
Metodická časť obsahuje aj 8 úloh, ktoré sa v pracovných listoch nenachádzajú,
spolu je teda úloh 26. 2. a 3. Pracovné listy pre dievčatá a pracovné listy pre
chlapcov, v rámci ktorých dievčatá a chlapcov "sprevádzajú" ilustrované postavičky
Martin a Katka. Oba pracovné listy obsahujú rovnaké úlohy s tým, že sú
prispôsobené pre chlapcov a pre dievčatá. Úlohy sú zamerané na prácu s rodovými
rolami, rodovými stereotypmi a s rodovou deľbou práce v domácnosti, s
očakávaniami spoločnosti od žien a mužov, s vyjadrovaním emócií u žien a mužov,
so zobrazovaním žien v histórií, s ideálom krásy a pod.
Po spracovaní uvedeného materiálu bolo za pomoci Úradu PSK zorganizované
stretnutie štatutárnej zástupkyne s riaditeľmi, riaditeľkami a pedagogickým
personálom stredných škôl v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorí boli
informovaní o vytvorenej metodike. Spolu sa informačného stretnutia zúčastnilo 56
stredných škôl, čo predstavovalo 95 ľudí. Zároveň prebehlo v rámci vybraných škôl
(ktoré prejavili záujem) testovanie týchto metodík. Celkovo sa zúčastnilo 11 škôl,
zrealizovaných bolo 60 testovacích hodín za účasti spolu 274 účastníkov, z toho
143 dievčat a 131 chlapcov. Výsledky testovania boli publikované v rámci manuálu s
názvom Manuál k podpore rodovo citlivej výchove na stredných školách, ktorý bol v
počte 100 kusov distribuovaný do zapojených škôl v rámci Prešovského
samosprávneho kraja. Metodika Na jednej lodi? bola vydaná aj na CD.
* model rodovo citlivej výchovy, ktorý je možné využiť v rámci vyučovacích kurikúl
stredných škôl * práca na odstraňovaní rodových stereotypov s mladými ľuďmi je
dosahovanie rodovej rovnosti
veľmi dôležitá súčasť v rámci celkovej snahy o postupné odstraňovanie rodových
stereotypov v spoločnosti a tým znižovania latencie rodovo podmieneného násilia
Manuál k podpore rodovo citlivej výchovy na stredných školách - dostupný v knižnici
evaluačné štúdie
organizácie
* model rodovo citlivej výchovy, ktorý doposiaľ v rámci vyučovacieho procesu
pozitívne faktory absentuje * zameranie na prácu s mládežou * konkrétne odporúčania a "návody"
pre pedagógov a pedagogičky *metodika bola otestovaná v rámci stredných škôl
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16.

hneď po ich vydaní
* aktuálne nízky záujem zo strany škôl v spojení s nedostatočnou časovou
kapacitou personálu organizácie na aktívne oslovovanie škôl * zamerané na druhý
limity a obmedzenia stupeň základných škôl a stredné školy - návrh: vzhľadom na absenciu modelu
rodovo citlivej výchovy možnosť vytvoriť metodiku aj pre mladšie vekové kategórie
dievčat a chlapcov
Okrem testovania metodík bola v rámci projektu Rod sa rovná rovnosť na stredných
školách
(zapojilo
sa
7
stredných
škôl
z
Prešova
http://mymamy.sk/clanok/24/ucastnici_projektu.html) realizovaná aj anketa a
slohové práce na tému rodových stereotypov a rodovej rovnosti. Výsledky boli
spracované a sú zverejnené na stránke organizácie v rámci pdf príloh http://mymamy.sk/clanok/68/dokumenty_k_projektu_rodrovnost-.html

Doplňujúce informácie

Ako nezažiť násilie vo vzťahu?
čísl
o

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj,
postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Ako nezažiť násilie vo vzťahu? - Metodická príručka pre stredné školy k diskusii na nie príliš
ľahkú tému
Záujmové združenie žien MyMamy

preventívny program x
vzdelávací program
podporné služby
iné
publikácia
násilie páchané na ženách v intímnych
vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
2011
od
do doteraz
Apolónia
krstné meno
priezvisko Sejková
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e-mail
8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.

Výsledky a dopady

poradkyne@mymamy.sk

web www.mymamy.sk
iné 0517712233
Európsky sociálny fond v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
študenti a študentky stredných, príp. vysokých škôl , učitelia a učiteľky stredných škôl
EU
celonárodný
regionálny x
miestny x
organizácia x
mesto
okres
kraj
spádová oblasť

Prešov
Prešov
Prešovský samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Cieľom metodickej príručky je poskytnúť materiál pre učiteľov a učiteľky stredných škôl na
prácu so študentkami a študentmi stredných, prípadne vysokých škôl v téme násilia
páchaného na ženách. Pripravený materiál má pomôcť zorientovať sa v téme násilia a
následne diskutovať so študentmi a študentkami a tak eliminovať riziko tolerovania a
akceptovania násilia u školskej mládeže.
Metodická príručka je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť je zameraná
na vysvetlenie rodovo podmieneného násilia, jeho foriem, cyklu a následkov. Tiež obsahuje
právne aspekty násilia páchaného na ženách, vymedzuje ho v kontexte ľudských práv a
vymedzuje legislatívne možnosti pomoci. Praktická časť obsahuje konkrétne úlohy a témy na
diskusiu so študentmi a študentkami. Zameriava sa na mýty a fakty o násilí na ženách, na
dôvody zotrvávania v násilnom vzťahu, dôvody opakovaného vracania sa k zneužívateľovi a
varovné signály násilného partnera. V závere obsahuje námet na aktivitu, ktorá študentov a
študentky podnecuje k uvažovaniu nad tým, ako sa môžu cítiť ženy zažívajúce násilie, čo by
dokázali urobiť, ak by boli na jej mieste, kto by mal takejto žene pomôcť a ako by jej dokázali
pomôcť oni sami.
Metodická príručka vznikla ako výsledok skúsenosti organizácie s preventívnymi aktivitami,
ktoré dovtedy realizovalo v rámci Prešovského samosprávneho kraja. Počas stretnutí s
mladými ľuďmi a ich pedagógmi a pedagogičkami, v rámci ktorých diskutovali o násilí
páchanom na ženách v intímnych vzťahoch, narazili na absenciu vhodných materiálov, ktoré
by mohli pomôcť pri otváraní tejto ťažkej témy v rámci vyučovacieho procesu. Táto potreba sa
ukázala o to silnejšia pri práci s mládežou vo veku typickom pre nadväzovanie intímnych
vzťahov a utváranie základov partnerského života. Tým, že témy týkajúce sa partnerských
vzťahov, otázok rodové rovnosti a rodovo podmieneného násilia majú nedostatočné, resp.
takmer žiadne zastúpenie v kurikulách škôl, nie je vytváraný ani dostatočný priestor na
explicitné vyjadrenie názorov odsudzujúcich akúkoľvek formu násilia aj v intímnej oblasti
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dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie
pozitívne faktory

limity a obmedzenia

16.

Doplňujúce informácie

našich životov. Vytvorená metodická príručka bola distribuovaná do škôl, je voľne dostupná na
webovej stránke združenia a zároveň je využívaná aj pracovníčkami a dobrovoľníčkami
organizácie v rámci preventívnych aktivít.
Metodika pomenováva a pracuje s pojmami rodovo podmienené násilie a rodová rovnosť.
Poskytuje námety na to, ako otvárať túto tému v rámci práce s mládežou. Práve tá je vhodným
nástrojom na predchádzanie tomu, aby sa dievčatá v budúcnosti dostali do násilného vzťahu a
aby sa chlapci v rámci partnerských vzťahov správali násilne.
nie sú dostupné
* Manuál založený na interaktívnom prístupe, na diskusii a aktívnom zapojení študentov a
študentiek * Jednoduché, zrozumiteľné a stručné spracovanie - dostupné a ľahko
pochopiteľné * Vymedzuje varovné signály násilného partnera
* Nedostatočné personálne kapacity (malý personál, vyťaženosť personálu) na realizáciu
pravidelných preventívnych aktivít na školách * Nedostatočný záujem zo strany škôl a
pedagógov a pedagogičiek na systematickú prácu s touto témou v rámci vyučovacieho
procesu - záujem o jednorazové preventívne aktivity * návrh - rozšírenie tém na diskusiu a
aktivít v praktickej časti metodickej príručky
Metodická príručka bola vydaná v printovej ale aj elektronickej verzii na CD. V elektronickej
podobe
je
dostupná
aj
na
stránke
organizácie
http://mymamy.sk/clanok/137/metodicka_prirucka_pre_stredne_skoly_k_diskusii_o_nie_prilis_
lahkej_teme_-_ako_nezazit_nasilie_vo_vztahu.html

Pandorina skrinka - Pomôžeme Vám nadýchnuť sa
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2. Názov organizácie/í
3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

6.

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Pandorina skrinka - Pomôžeme Vám nadýchnuť sa
Záujmové združenie žien MyMamy

preventívny program x
vzdelávací program
podporné služby
iné
film

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
Druh násilia
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
Obdobie ( kedy bol nástroj,
od 2011
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postup uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

do doteraz
Apolónia
krstné meno
priezvisko Sejková
poradkyne@mymamy.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

web www.mymamy.sk
iné 0517712233
SORO Fond sociálneho rozvoja
ženy zažívajúce násilie, odborná a laická verejnosť
EU
celonárodný
regionálny x
miestny x
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Prešov
Prešov
Prešovský samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Cieľom filmu je novým spôsobom osloviť, vzdelávať a informovať verejnosť o
problematike násilia páchaného na ženách a o možnostiach jeho eliminácie a
pomoci poskytovanej organizáciou ZZŽ MyMamy. Cieľom je aj využívanie filmu v
rámci preventívnych aktivít na školách, vidieku a v rámci vzdelávania pomáhajúcich
profesionálov/profesionálok, prípadne iných profesií.
Dokumentárny film začína citátom generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna o
tom, že násilie páchané na ženách je porušovaním ľudských práv žien a prekážkou
v snahách na presadzovanie rodovej rovnosti Príbeh násilného vzťahu, ktorý
zažíva hlavná hrdinka, sa strieda s rozprávaním štatutárnej zástupkyne o vzniku,
vývoji a postupnej profesionalizácií organizácie a službách organizácie, a tiež s
rozprávaním krízových poradkýň o poskytovaní poradenstva ženám zažívajúcim
násilie. Príbeh ženy poukazuje na stupňujúcu sa intenzitu násilia, jeho formy,
cyklus, vzorce násilného správania a prežívanie žien, v ktorých hrá významnú rolu
strach a hanba. Príbeh rozprávaný hlavnou hrdinkou je poskladaný z reálnych
vyjadrení klientok organizácie. Vo filme je venovaný priestor aj obyvateľom a
obyvateľkám mesta Prešov, ktorých oslovovala štatutárna zástupkyňa na ulici s
otázkami, či by v prípade, ak by vedeli o prípade násilia, zasiahli a aký je ich názor
na to, že ženy sa opakovane vracajú k násilným partnerom. V závere hovorí
štatutárna zástupkyňa o vízií a pláne zriadiť Bezpečný ženský dom, ktoré sa v
súčasnosti už realizujú.

15.

Výsledky a dopady
dosahovanie rodovej rovnosti

evaluačné štúdie
pozitívne faktory
limity a obmedzenia

16.
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Natočenie a premietaniu filmu (či už na začiatku v rámci FemFestu na verejnosti
alebo v rámci preventívnych aktivít, či vzdelávania) prispelo k zviditeľneniu činnosti
združenia a jeho cieľov a služieb, prispel k informovanosti verejnosti o téme násilia
páchaného na ženách a stal sa aj inšpiráciou pre ženy, ktorých sa táto téma týka,
na vyhľadanie pomoci a riešenie otázok súvisiacich so zastavením násilia. Film je
pravidelne využívaný v rámci preventívnych aktivít a vzdelávania. V rámci projektu
Pandorina skrinka bol distribuovaný na DVD, ktoré boli rozdané medzi
spolupracujúce organizácie a inštitúcie. V súčasnosti je stále záujem zo strany
organizácií a inštitúcií, s ktorými organizácia prichádza do kontaktu, o poskytnutie
tohto filmu.
Film upozorňuje na problematiku násilia páchaného na ženách, na potrebu
dostupnosti a profesionalizácie služieb. Predstavený bol v rámci FemFestu a je
využívaný v rámci preventívnych aktivít, ktoré sa zameriavajú na problematiku
rodovej rovnosti a rodovo podmieneného násilia * prispenie k zviditeľneniu
organizácie V úvode filmu je jasne pomenované, že násilie páchané na ženách je
porušovaním ľudských práv a výraznou prekážkou v snahe dosiahnuť rodovú
rovnosť.
nie sú dostupné
* Vhodný nástroj na využívanie v rámci prevencie * Pútavosť * Zapojenie verejnosti
* Široký záber - vhodný pre laickú aj odbornú širokú verejnosť * Obsahuje príbeh
ženy zažívajúcej násilie , ktorá interpretuje reálne vyjadrenia klientok ZZŽ MyMamy
Film natočený v roku 2010 - chýbajú informácie o aktuálnej situácií a rozšírení
služieb organizácie.
Dokument mal premiéru počas festivalu FemFest v júni 2011 a jeho krstnou
mamou je Katka Knechtová, ktorá film pokrstila papierovými štvorlístkami.
Režisérom dokumentu je Igor Zajdel a hudobne pri tvorbe spolupracoval Peter
Adamkovič a AMC TRIO. S projektom, v rámci ktorého bol vytvorený tento film, s
totožným názvom Pandorina skrinka reprezentovalo ZZŽ MyMamy Slovenskú
republiku na Konferencii EUCPN o najlepšej praxi v oblasti prevencie kriminality
(Best Practice Conference EUCPN – European Crime Prevention Network) European Crime Prevention Award vo Vilniuse v roku 2013.

Podporné skupiny
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2. Názov organizácie/í
3.

Zameranie nástroja/postupu

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Podporné skupiny
Záujmové združenie žien MyMamy

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
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4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Typ nástroja/postupu

intervenčný postup

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
Druh násilia
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
2009
Obdobie ( kedy bol nástroj,
od
postup uplatňovaný)
do doteraz
Apolónia
krstné meno
Odborník/čka
priezvisko Sejková
poradkyne@mymamy.sk
e-mail
Kontakt
web www.mymamy.sk
iné 0517712233
Financovanie
v rámci aktuálne prebiehajúcich projektov
ženy zažívajúce násilie - aktuálne a bývalé klientky organizácie, potenciálne
Cieľová skupina
klientky (ženy hľadajúce odpoveď na otázku, či je v ich vzťahu prítomné násilie)

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia x
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Prešov
Prešov
Prešovský samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Cieľom podporných skupín je poskytovanie emocionálnej podpory klientkam,
udržiavanie sociálnej identity klientok, poskytovanie vzdelávania a prísunu
informácií o probléme násilia páchaného na ženách a rôznych problémoch
klientok, poskytovanie podpory okolitého prostredia a poskytovanie sociálneho
začlenenia klientok. Podporné skupiny predstavujú možnosť vzájomného zdieľania
skúseností, vzájomnej pomoci a podpory a hlavne posilnenie žien a detí v zmysle
„Nie si na to sama/sám.“ Fungujú na princípe pomoc svojpomocou a ženy
pomáhajú ženám.
V rámci podporných skupín sa stretávajú klientky pod vedením poradkýň alebo
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psychologičky, ktoré pôsobia v pozícií facilitátoriek. Témy podporných skupín sú
prispôsobené aktuálnej potrebe účastníčok skupiny. Ide napríklad o zvládanie
výchovných problémov, rekonštrukciu vzťahu mama a dieťa, ktorý je narušený
v dôsledku prežitého násilia, zvládanie súdnych pojednávaní, asertivita
a komunikácia, zvládanie hnevu, stresu a záťažových situácií, uplatnenie na trhu
práce, postavenie žien, matky ako samoživiteľky, vnímanie seba ako ženy a matky
a pod. V rámci podporných skupín sa klientky venujú aj výrobe rôznych výrokov –
papierové pletenie, pletenie náramkov, háčkovanie, servítková technika a pod.
Klientkam to umožňuje vzájomné zdieľanie záľub, zručností, zážitkov a skúseností,
majú možnosť sa vzájomne učiť, podporovať a posilňovať. Účasť na podporných
skupinách je založená na dobrovoľnej účasti, rovnako ako účasť na
arteterapeutickej zložke činnosti skupiny. Počas podporných skupín žien sa deťom
venujú animátorky, pre ktoré je vždy pripravený program.
Podporné skupiny sa realizujú obvykle v dvojtýždňových intervaloch, čo sú dve
podporné skupiny do mesiaca a cca 24 podporných skupín za rok, pričom
tematické podporné skupiny sa striedajú s tvorivými dielňami. Jednej podpornej
skupiny sa zúčastní približne 5 žien so svojimi deťmi. Vzhľadom na to, že s
klientkami pracujú poradkyne dlhodobo, práve v rámci podporných skupín je jasne
viditeľný posun klientok, jednak v oblasti ich psychického stavu, ale aj v oblasti ich
vnímania a zvládania situácie násilia a problémov každodenného života. Klientky
sa vzájomne podporujú a posilňujú, vytvárajú siete ženskej pomoci, čo vedia
následne využiť vo svojom osobnom, rodinnom aj pracovnom živote.
Organizácia pracuje na rodovo citlivom prístupe, chápe násilie páchané na ženách
ako rodovo podmienené a za hlavný cieľ práce a zároveň hlavnú metódu práce
považuje posilnenie klientok. Rovnako sa ku klientkam pristupuje aj v rámci
podporných skupín. Poradkyne sa snažia podporné skupiny facilitovať tak, aby boli
pre klientky posilňujúce a zdôrazňujúce ich práva. Jednotlivé podporné skupiny sú
zamerané na rôzne témy a aspekty rodovej rovnosti.
nie sú dostupné
* rodovo citlivý prístup ku klientkam *vzájomné zdieľanie skúseností klientok *
vzájomné posilňovanie a povzbudzovanie klientok * predchádzanie sociálnej
izolácie klientok * budovanie podpornej sociálnej siete pre klientky - nové
priateľstvá udržiavané aj mimo stretávania v rámci podporných skupín * priestor
pre oddych a relax pre klientky * podpora tvorivosti a realizovania sa klientok
Aktuálne priestorové obmedzenia na realizovanie podporných skupín (v
budúcnosti v BŽD vyčlenený väčší priestor), nedostatok finančných prostriedkov
na podporné skupiny, v rámci ktorých sú realizované tvorivé dielne.
Na základe stretávania sa v podpornej skupine dochádza k neformálnej pomoci
svojpomocou, kedy si klientky vymieňajú skúsenosti, rady a odporúčania pri
zvládaní stresových udalostí súvisiacich s procesom zastavenia násilia v intímnom
vzťahu ako aj v bežných otázkach každodenného života súvisiacich so
zabezpečením chodu domácnosti, výchovou detí a pod. Vzhľadom na uvedené
ciele sú podporné skupiny výrazne posilňujúcim faktorom nielen pre ženy, ktoré

situáciu násilia aktuálne riešia, prípadne ju už vyriešili, ale aj pre ženy, ktoré
zvažujú riešenie svojej situácie alebo hľadajú odpoveď na otázku, či je v ich
vzťahu násilie prítomné. Vo vzťahu k deťom sú podporné skupiny priestorom na
spoločné trávenie voľného času detí, čo môže pôsobiť podporne pri odbúravaní
stresu a prekonávaní traumy

Evidencia a databáza, vedenie štatistiky
číslo

Druh informácie

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií

1.

Názov nástroja/postupu

Evidencia a databáza, vedenie štatistiky

2.

Názov organizácie/í

Záujmové združenie žien MyMamy

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

6.

7.

8.
9.
10.

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
evidencia / databáza / štatistika

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
Druh násilia
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
postupný vývoj rozsahu evidencie, databázy a vyhodnocovania štatistiky od vzniku
Obdobie ( kedy bol nástroj,
od organizácie, posledné rozšírenie a ustálenie do aktuálnej podoby rok 2012
postup uplatňovaný)
do doteraz
Ľudmila
krstné meno
Odborník/čka
priezvisko Dzurišová Koscelníková
poradkyne@mymamy.sk
e-mail
Kontakt
web www.mymamy.sk
iné 0517712233
Financovanie
vytvorené zamestnankyňami organizácie - dobrovoľne
databáza a vyhodnocovanie pre potreby organizácie, pre potreby vykazovania pre
Cieľová skupina
Štatistický úrad SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad PSK a

51

pre potreby sledovania a vykazovania indikátorov v rámci prebiehajúcich projektov
ako aj pre vlastné hodnotenie a plánovanie ďalšej činnosti organizácie

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.

EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia x
mesto
okres
kraj
spádová oblasť

Výsledky a dopady
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Prešov
Prešov
Prešovský samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
* vytvoriť dostatočný podklad pre vykazovanie relevantných údajov v rámci
problematiky násilia páchaného na ženách v PSK* evidovať jednotlivé úkony
poradkýň pri práci s klientkami (počet úkonov, čas potrebný na tieto úkony) a tým
vytvárať relevantný materiál na vykazovanie náročnosti a potreby práce s
klientkami * evidovať a vykazovať údaje o klientkach a o násilí, ktoré klientky
zažívajú * evidovať a vykazovať údaje, ktoré sú požadované od organizácie
jednotlivými inštitúciami (Úrad PSK, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny,
Štatistický úrad SR)
Evidenciu / databázu klientok predstavuje excelovský súbor, v rámci ktorého sú
evidované údaje o všetkých klientkach organizácie, pričom jeden samostatný hárok
obsahuje informácie o klientkach ubytovaných v zariadení núdzového bývania.
Evidujú sa nasledujúce informácie - osobné údaje klientky (meno, priezvisko,
adresa, dátum narodenia, kontakt, rodinný stav, vzdelanie, zamestnanie, príjem),
informácie o deťoch (počet, mená, vek), informácie o násilí (formy, vzťah k
zneužívateľovi, frekvencia násilia, dĺžka trvania násilia), dátum prvého kontaktu.
Štatistika je vedená v samostatnom excelovskom súbore, ktorý je naprogramovaný
na vyhodnocovanie potrebných údajov. Program pozostáva z úvodného listu, kde
je umožnený výber údajov, ktoré je potrebné vygenerovať. Poradkyne vypĺňajú
hárky jednotlivých mesiacov, kde evidujú každý deň, a to jednotlivé klientky a
všetky úkony, ktoré boli v daný deň s klientkou urobené. Sledované úkony sú
rozdelené do 5 kategórií (telefonické úkony, poradenstvo, konzultácie s odborníkmi
a odborníčkami, prevencia a inou formou), úkonov je spolu 22.
Vedenie databázy klientok a vytvorenie programu na generovanie potrebných
štatistických údajov umožnilo zjednodušenie práce poradkýň. Jednotlivé inštitúcie,
konkrétne Úrad PSK, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a Štatistický úrad
SR vyžadujú od organizácie vykazovanie rozdielnych údajov. Napríklad pre Úrad
PSK organizácie predkladá štvrťročne údaje o počte úkonov a čase poskytovania
základného a špecializovaného sociálneho poradenstva vrátane administratívnych
úkonov s každou klientkou, s ktorou sa v uvedenom kvartáli pracovalo. Zároveň
žiada o predkladanie údajov o počte jednorazových a dlhodobých klientok a o
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počte úkonov a čase poskytovaného špecializovaného sociálneho poradenstva a to
samostatne telefonicky, osobne, písomne a inou formou. Uvedené údaje je
potrebné predkladať raz za polrok, pričom preložená tabuľka musí obsahovať
štatistické údaje za každý mesiac daného polroka. Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny a Štatistický úrad SR vyžadujú štatistické údaje raz ročne, pričom
oblasti m rozčlenené na základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne
poradenstvo a telefonické poradenstvo. V rámci týchto oblastí požadujú počet
klientok, počet úkonov a čas, ktorý tieto úkony predstavujú.
Vzhľadom na svoj obsah a sledované údaje predstavuje databáza klientok
organizácie relevantný podklad na diskusiu a presadzovanie zmien v rámci
miestnej a regionálnej politiky, na apelovanie na potrebu udržania a skvalitňovania
služieb pre ženy a tiež predstavuje relevantné informácie, ktoré je možné využívať
v rámci prevencie či už na školách alebo v rámci vidieckych oblastí.
nie sú dostupné
* vytvorené pracovníčkami organizácie na základe potrieb organizácie
*zjednodušenie práce poradkýň s evidenciou a vykazovaním štatistických údajov *
relevantnosť údajov o klientkach, násilí a práci poradkýň s klientkami * generovanie
štatistických údajov požadovaných jednotlivými inštitúciami
* po predložení požadovaných štatistických údajov neprichádza od inštitúcií spätná
väzba - napr. vyhodnotenie údajov v rámci celého Slovenska a pod. * rozdielne
požiadavky v rámci jednotlivých VÚC, v rámci rôznych implementovaných projektov
a rozdielne evidovanie klientok a úkonov v rámci jednotlivých organizácií
pracujúcich v oblasti násilia páchaného na ženách - nie sú vykazované jednotné
údaje v rámci Slovenska * projekty implementované organizáciou majú špecifické
požiadavky na vykazovanie štatistických údajov, tzv. indikátory, napr. aktuálne v
rámci národného projektu - neodráža to reálnu prácu poradkýň s klientkami (čas
ani úkony) *
Konkrétne úkony v rámci spomínaných 5 kategórií sú - telefonické úkony
(telefonické poradenstvo, telefonické vybavovanie za klientku, všeobecné
informácie, tel. objednanie kl., pozvanie na podpornú skupinu), poradenstvo
(ambulantné poradenstvo - základné, ambulantné poradenstvo - špecializované,
terénne poradenstvo - základné a špecializované, vedenie záznamov, štúdium,
príprava a spracovávanie materiálov pre klientky, vybavovanie za klientku,
asistencia - sprevádzanie klientky na jednania, účasť na podpornej skupine),
konzultácie s odborníkmi a odborníčkami (konzultácia s právničkou, konzultácia so
psychologičkou, terapia), prevencia (školy, vidiek), inou formou (emailové
poradenstvo s klientkou, emailové poradenstvo s právničkou, emailové
poradenstvo s inými odborníkmi/odborníčkami, odoslaná pošta klientke / došlá
pošta od klientky, odoslaná pošta vo veci klientky / došlá pošta vo veci klientky).
Aktuálne vyvstáva potreba rozšíriť sledované úkony napr. o finančné poradenstvo,
prácu s deťmi a úkony asistentky právničky Rovnako organizácia plánuje rozšíriť
program o generovanie ďalších štatistických údajov, napr. počet jednotlivých
úkonov v rámci mesiaca, celkový čas a počet všetkých úkonov s každou klientkou v

každom mesiaci.

Prevencia domáceho násilia na stredných a základných školách
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Prevencia domáceho násilia formou prednášok, diskusií a besied na
stredných a základných školách
OZ Náruč Žilina

preventívny program x
vzdelávací program
podporné služby
iné
prednáška/diskusia/beseda
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách x
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
od

2011
do 2011
krstné meno

Ľubomíra
priezvisko Mrázová, Mgr.
poradnazilina@naruc.sk
e-mail
web www.naruc.sk
iné
rôzne
študentky a študenti stredných a základných škôl

EU
celonárodný
regionálny
miestny x
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organizácia

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.

Výsledky a dopady

mesto
okres
kraj
spádová oblasť

Žilina, Čadca
žilinský, čadčiansky
Žilinský samosprávny kraj, Čadčiansky samosprávny kraj
nie je relevantné
Informovanie o domácom násilí všeobecne, o rodovo podmienenom násilí na
ženách,
násilí v intímnych vzťahoch, násilí páchanom na deťoch.
Scitlivovanie
v
problematike
domáceho
násilia
všeobecne.
Šírenie
nulovej
tolerancie
akéhokoľvek
násilia.
Spätná väzba účastníkov, dotazníky.
Preventívna
aktivita
pozostáva:
Každá aktivita pozostáva z dvoch vyučovacích hodín. Na začiatku sú zaradené
hry na zoznámenie, ice - breakery. Hlavnou aktivitou je práca v menších
skupinách. Každá skupina dostane výroky - mýty o násilí, ktoré má hodnotiť, či je
výrok pravdivý alebo nie. Následne sa diskutuje v celej skupine. V zásade ide o
špecifický
program
hlavne
v
zmysle
cieľovej
skupiny.
Dlhodobo sa vykonáva prevencia na základných školách, tento krát bola hlavná
pozornosť zameraná na stredné školy z troch hlavných dôvodov:
1. Stále viac sa do poradne pre obete domáceho násilia dostávajú mladé ženy vo
veku 18 až 20 rokov, žijúce v násilnom vzťahu. Cieľová skupina "blízka
dospelému veku" začína nadväzovať na prvé romantické vzťahy, pokladá sa za
prospešné
informovať
ju
o
násilí
vo
vzťahoch.
2. Aj medzi "skoro dospelými" sa vyskytujú detské obete násilia (skôr vo vzťahu k
sy
CAN).
3. Študentky (aj študenti) strednej zdravotníckej školy môžu s vysokou
pravdepodobnosťou v budúcnosti pôsobiť ako pracovníčky (pracovníci) prvého
kontaktu s obeťami násilia (na úrazovkách, gynekologických oddeleniach... ), ich
informovanosť o násilí na ženách a postoj k nemu môže byť kľúčová.
Počas preventívnej aktivity v roku 2011 bolo počas ôsmich dvojhodinových
stretnutí
do
aktivity
zapojených
186
študentov
a
študentiek.
Hlavná pozornosť bola upriamená na "dievčatá vo veku blízkom dospelosti", kedy
nadväzujú prvé romantické vzťahy. Informácie o domácom násilí ako takom sú pre
ne dôležité z hľadiska výberu vlastného partnera, ako aj pri budúcej profesii, ako
pracovníčky prvého kontaktu s obeťami násilia (na úrazovkách, gynekologických
oddeleniach... ), ich informovanosť o násilí na ženách a postoj k nemu môže byť
kľúčová. Dôležitou je aj skutočnosť, že v každom bežnom okolí sa môže vyskytnúť
prípad násilia páchaného na žene, ktorému môže byť informovaná osoba
nápomocnou.
Scitlivovanie v otázke rodovej rovnosti v partnerskom vzťahu u dievčat, ktoré sú
vo veku zodpovedajúcom pri nadväzovaní prvých romantických vzťahov.
dosahovanie rodovej rovnosti
Scitlivovanie potenciálnych pracovníčok a pracovníkov prvého kontaktu
(zdravotné sestry, pôrodné asistentky, zdravotní pracovníci...)
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evaluačné štúdie nie sú dostupné
pozitívne faktory veľký záujem oslovenej skupiny o predmetnú tému
nedostatok podobných projektov, nedostatok financií, v praxi by sa vyžadovali
limity a obmedzenia pravidelné informačné aktivity na stredných ale aj základných školách v
predmetnej oblasti
Je dôležité upozorniť na skutočnosti existencie násilia páchaného na ženách,
najmä dievčatám vo veku "blízkom dospelému veku", ktoré začínajú nadväzovať
prvé romantické známosti. Vzhľadom na psychosociálne vývinové obdobie sú pre
ne otázky partnerského vzťahu a možné vyplývajúce riziká veľmi zaujímavé a
včasná prevencia môže pomôcť predchádzať násiliu v partnerských vzťahoch.

Tréning rodičovských zručností v spojení s 5-dňovým pobytom pre matky s deťmi
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Tréning rodičovských zručností v spojení s 5-dňovým pobytom pre matky s
deťmi
OZ Náruč Žilina

preventívny program x
vzdelávací program x
podporné služby
iné terapeutický nástroj
skupinová vzdelávaco - terapeutická aktivita spojená s päťdňovým pobytom
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
od

2009
do 2012
krstné meno

Ľubomíra
priezvisko Mrázová, Mgr.
poradnazilina@naruc.sk
e-mail
web www.naruc.sk
iné
rôzne
Ženy, obete násilia v partnerskom vzťahu a ich deti, obete domáceho násilia.
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11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.

EU
celonárodný
regionálny x
miestny x
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť

Výsledky a dopady
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Žilina, Čadca
žilinský, čadčiansky
Žilinský samosprávny kraj, Čadčiansky samosprávny kraj
nie je relevantné
Skvalitnenie rodičovských zručností, ktoré môžu byť v dôsledku zažitého násilia v
partnerskom vzťahu, rodovo podmieneného násilia oslabené alebo narušené.
Rozvoj
pozitívneho
sebavnímania
žien.
Podpora vzájomného vzťahu rodič - dieťa, ktorý môže byť zažitým násilím
narušený.
Spätné
väzby
účastníčok
tréningu.
Diagnostická metóda Child behavior checklist.
Tréning rodičovských zručností vychádza z princípov filiálnej terapie, ale robí sa
skupinovo. Tréning obsahuje 15 stretnutí, ktoré majú pološtruktúrovaný program.
Cieľom je rozvíjanie rodičovských kompetencií, zvyšovanie pozitívneho
sebavnímania, podpora vzájomného vzťahu rodič - dieťa. Všetky tieto oblasti
zvyknú byť prebiehajúcim násilím vo vzťahu narušené. Tréning je doplnený 5
dňovým pobytom pre matky s deťmi, kde majú ženy možnosť intenzívnejšie s
deťmi zažívať vzájomnú blízkosť. Program je štruktúrovaný: doobedie - separátne
pre matky(skupiny) a deti (pohybové a tvorivé aktivity), poobede je program
tvorený pre matky a deti spoločne, pričom aktivity sú volené na podporu
konkrétnej zručnosti (dôvery, komunikácie, spolupráce a pod.). Večer býva
venovaný komunitným aktivitám. Pobyt dáva matkám a deťom priestor zažiť sa
inak, získať spoločné zážitky a podporiť vzájomné puto. Ženy si zároveň
oddýchnu (nemusia sa starať o domácnosť), bližšie sa poznávajú navzájom, čo
môže viesť k vytvoreniu opornej sociálnej siete (niektoré zo žien udržiavali
kontakty
aj
po
skončení
tréningu
a
pobytu).
Spätné väzby na uvedený nástroj sú veľmi pozitívne, ako od žien vo vzťahu k
sebe samým, ich vzťahu s deťmi, tak aj k deťom samotným (vnímajú svoje deti
celkovo pozitívnejšie).
rok 2009 - 1. tréning + pobyt , zapojilo sa 12 matiek a 25 detí, pobytu sa
zúčastnilo
11
matiek
a
24
detí
rok 2010 - 2. tréning + pobyt - zapojilo sa 7 matiek a 9 detí
rok 2010 - 3. tréning + pobyt - zapojilo sa 8 matiek a
19 detí
rok 2011/2012 - 4. tréning + pobyt - zapojilo sa 9 matiek a 18 detí
Kvalitatívne ukazovatele - skvalitnenie rodičovských zručností, zvýšenie
sebavedomia, podpora pozitívneho sebavnímania, podpora vzťahu rodič-
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dieťa, podpora rozvoja sociálnej siete matiek
Zvyšovanie sebavedomia, podpora materskej roly a pozitívneho vlastného
sebavnímania vytvára dobrý základ pre také sebavnímanie ženy a matky, ako
rovnocennej
s
partnerom.
Žena,
majúca
rovnaké
práva,
kompetencie,
schopnosti
a
pod.
Nakoľko je materská rola
pre ženu väčšinou jedna z najintenzívnejšie
prežívaných, jej podpora je mimoriadne cenná nielen pre ženu ako matku ale aj
pre dieťa.
((2)
Rozvoj rodičovských kompetencií oslabených vplyvom zažitého násilia (žena
často nebola v pozícii rovnocenného rodiča), v dôsledku toho aj podpora vzťahu
rodič
dieťa,
ktorý
môže
byť
násilím
narušený.
Podpora pozitívneho sebavnímania u ženy, rozvoj sociálnej siete, vytváranie
bližších pomáhajúcich kontaktov so ženami v podobnej situácii (istý druh
svojpomoci).
potreba
vyškolených
profesionálov,
lektorov
potreba
odborných
pracovníkov
pre
skupinu
s
deťmi
časovo
náročné
(stretnutia
+
pobyt)
finančne náročné
Myšlienka skupinovej práce so ženami podľa manuálu rodičovských zručností
"skrsla" v hlave psychologičky Janky Švecovej, ktorá dominantne zostavovala
program a aj skupiny viedla. Prvý pilotný pobyt sa uskutočňoval v r. 2007 ešte za
účasti druhej psychologičky Mariany Ninisovej. Základom pre prácu v skupinách
matiek je "filiálna terapia", ktorú na Slovensko priniesla Zuzana Dubeková Tatárová, doplnená o rôzne iné materiály, ktoré boli šité "na mieru", pre tú - ktorú
skupinu (v závislosti od očakávaní a potrieb skupiny). Ohlasy na uvedenú aktivitu
sú aj po viacerých rokoch veľmi pozitívne.

Splnomocnenec poškodeného v trestnom konaní
číslo
Druh informácie
Názov nástroja/postupu
1.
Názov organizácie/í
2.

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Splnomocnenec poškodeného v trestnom konaní
OZ Náruč Žilina

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
Organizácia ako splnomocnenec poškodeného v trestnom konaní - organizácia na
pomoc obetiam domáceho násilia.
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
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6.

Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.

Výsledky a dopady

sexuálne/sexualizované násilie na ženách x
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
2008
od
do doteraz
krstné meno

Ľubomíra
priezvisko Mrázová, Mgr.
poradnazilina@naruc.sk
e-mail
web www.naruc.sk
iné
rôzne
ženy, obete domáceho násilia, násilia v partnerských a intímnych vzťahoch

EU
celonárodný
regionálny x
miestny x
organizácia
mesto Žilina
okres Žilina
kraj Žilinský samosprávny kraj
spádová oblasť
Cieľom je osobne podporiť poškodenú, v rámci trestného konania, pomôcť
zorientovať
sa
v
ňom,
mať možnosť s ňou zdieľať zažité, dostať nielen sprostredkované informácie.
Podpora sprevádzať osobne poškodenú v rámci celého trestného konania, pomôcť
zorientovať sa v ňom, vysvetliť jej pojmy, ktorým mnohokrát nerozumie, výhodou je
mať možnosť s ňou zdieľať zažité priamo na mieste, čím sa vyhne
sprostredkovaným informáciám. Veľkou výhodou je aj to, že na polícii dostávajú
organizáciu do povedomia ako pomáhajúcu, potom sa stáva, že polícia je s
organizáciou spolupracujúca nielen v tom konkrétnom prípade, ale aj v budúcnosti
pri ďalších prípadoch.
Sú pozitívne spätné väzby. Ženy, ktoré najskôr absolvovali prvé jednania samotné
a opakovane s osobnou podporou zo strany organizácie, vedia rozdiel v prístupe
zo strany inštitúcii porovnať.
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dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie
pozitívne faktory
limity a obmedzenia
16.

Žena si už počas trestného konania, aj vďaka ostatným programom pomoci obeti
domáceho násilia, začína jasne uvedomovať jej predtým nerovné postavenie v
partnerskom vzťahu, čo je prvým základom na ceste k jej sebauvedomeniu ako
rovnocennej bytosti.
nie sú dostupné
Pozitívne skúsenosti v jednaní s inštitúciami
Poškodená má možnosť konzultovať jednotlivé kroky s právnikom, časová
náročnosť, v prípade, že sa poškodená stane v priebehu času nespolupracujúcou,
v zmysle, že prestane organizáciu kontaktovať, (akoby sa „stratí“), je problém ju
zastupovať (ale taký prípad bol zatiaľ jeden)

Doplňujúce informácie

Svojpomocná skupina pre ženy (klub)
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie
(
nástroj,
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

8.

Kontakt

kedy
bol
postup

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Svojpomocná skupina pre ženy (klub)
Poradensko-tréningové centrum Náruč, Čadca
preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
Skupinová, svojpomocná aktivita pre ženy, ktoré zažili, resp. zažívajú násilie
v partnerskom vzťahu.

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách x
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
2006
od
do doteraz
krstné meno

Ľubomíra
priezvisko Mrázová, Mgr., kolegyne z Čadce
e-mail

poradnacadca@naruc.sk
web www.naruc.sk
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9.
10.

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.

iné PTC Náruč
rôzne
Ženy, ktoré zažili a zažívajú domáce násilie, obete domáceho násilia

Financovanie
Cieľová skupina

Výsledky a dopady

EU
celonárodný
regionálny x
miestny x
organizácia
mesto Čadca
okres Čadca
kraj Čadčiansky samosprávny kraj
spádová oblasť
Svojpomocná skupina pre ženy prebieha v Poradensko - tréningovom centre
Náruč v Čadci. Aktivita prebieha 1x mesačne od roku 2006. Do roku 2015 sa
na nej zúčastnilo cca 40 žien.
Nosnými prvkami tejto aktivity sú:
- facilitovanie skupiny žien, ktoré zažívajú alebo zažili domáce násilie, násilie
v
partnerskom
vzťahu
edukácia
- rozvoj sociálnych a životných zručností
Nosnými
prvkami
tejto
aktivity
sú:
- facilitovanie skupiny žien, ktoré zažívajú alebo zažili domáce násilie, násilie
v
partnerskom
vzťahu
edukácia
rozvoj
sociálnych
a
životných
zručností
Zámerom tejto činnosti je odreagovanie sa žien, ktoré zažili alebo zažívajú
domáce násilie. Témy skupín sú zamerané na odpútanie sa od
každodenných problémov, prebieha tu vzájomná výmena skúseností
zúčastnených žien, nácvik asertivity, konštruktívneho riešenia problémov ako
aj poskytovanie pomoci pri rozvíjaní rodičovských zručností. Svojpomocná
skupina má svoje pravidlá: vzájomná dôvera a dôverné zaobchádzanie s
informáciami mimo skupiny, zodpovednosť každého za seba, pravidelnosť
stretnutí, dobrovoľnosť práce v svojpomocnej skupine, právo veta, pravidlo
STOP, dodržiavanie zásad vo vnútri skupiny, pravidlá ohľadom prijímania
nových členov a ďalšie. V skupine sa stretávajú ženy, ktoré sú ochotné o
sebe hovoriť, pomenovať spoločný problém – prežité násilie, sú nastavené
pracovať na svojich silných a slabých stránkach, ťažkostiach, cieľoch a pod.
Svojpomocný klub pre ženy vytvára priestor, kde sa za účasti facilitátorky
môžu ženy cítiť bezpečne a slobodne, vzájomne sa môžu podeliť o svoje
úspechy i neúspechy, nadviazať nové sociálne väzby, ventilovať svoje
napätie. Zahŕňa taktiež terapeutické pôsobenie, posilnenie svojpomoci,
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získanie náhľadu na vlastné problémy prostredníctvom skúseností skupiny,
vzájomné zdieľanie, podporu. Od roku 2006 až dodnes sa tejto aktivity
zúčastnilo spolu cca 40 žien.
Počas takmer 10-ročnej realizácie klubu svojpomocných skupín žien
zažívajúcich domáce násilie, násilie v partnerských vzťahoch, je jeho
účelom zvyšovanie sebavedomia žien, podpora pozitívneho vlastného
sebavnímania, ako rovnocennej bytosti s partnerom, žena, ktorá má rovnaké
práva, kompetencie.
nie sú dostupné
Rozvoj vlastných kompetencií, ktoré boli oslabené vplyvom zažitého násilia
(žena
veľmi často nebola v pozícii rovnocenného partnera).
Podpora pozitívneho sebavnímania u ženy, rozvoj sociálnej siete, vytváranie
bližších pomáhajúcich kontaktov so ženami v podobnej situácii (ďalší druh
svojpomoci).
Uvádzaný nástroj nemá väčšie limity a obmedzenia.
Myšlienka skupinových aktivít svojpomocných skupín sa ukázala ako
dlhodobo fungujúca, ohlasy na túto aktivitu sú veľmi pozitívne.

Dobrovoľnícka činnosť a absolventská prax pre súčasné i pre bývalé klientky
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Dobrovoľnícka činnosť a absolventská prax pre súčasné i pre bývalé
klientky
Poradensko-tréningové centrum Náruč, Čadca
preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
Dobrovoľnícka a absolventská prax pre súčasné i pre bývalé klientky, ako
pomoc pri opätovnom začlenení sa do života.

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách x
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
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6.

Obdobie
(
nástroj,
uplatňovaný)

kedy
bol
postup

7.

Odborník/čka

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

od

2007

do doteraz
krstné meno

Ľubomíra
priezvisko Mrázová, Mgr., kolegyne z Čadce
e-mail

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

poradnacadca@naruc.sk
web www.naruc.sk
iné PTC Náruč
rôzne
Ženy, ktoré zažili domáce násilie, obete domáceho násilia

EU
celonárodný
regionálny x
miestny x
organizácia
mesto Čadca
okres Čadca
kraj Čadčiansky samosprávny kraj
spádová oblasť
Dobrovoľnícka činnosť v Poradensko-tréningovom centre Náruč v Čadci sa
vykonáva od roku 2007. Spolupráca prebieha s miestnym Úradom práce a
odborom sociálnych vecí na základe projektu EU – zamestnávanie a sociálna
inklúzia. V spolupráci s úradom sa podarilo zamestnať 19 evidovaných
nezamestnaných v priebehu niekoľkých rokov. Čo sa týka absolventskej
praxe, táto trvá počas 6 mesiacov, 20 hodín týždenne. Absolventská i
dobrovoľnícka činnosť je pre organizáciu bezplatná, všetky výdavky sú
hradené Úradom práce. Samotní evidovaní poberajú príspevok za činnosť v
sume 198 eur mesačne.
Výhodou projektu je možnosť urobiť vstupný pohovor so záujemcami a osobne
si vybrať budúcich dobrovoľníkov, prípadne absolventov, ktorí budú počas 6
mesiacov pracovať v poradni.
O.i. sa tento rok sa podarilo organizácii
zamestnať aj 2 bývalé klientky, ktorým sa takýmto spôsobom umožnilo znovu
zaradiť do pracovného procesu po niekoľkých rokoch evidencie na ÚP. Sú to
ženy v strednom veku po ukončení materskej dovolenky. Výhodou práce v
Náruči je, že dobrovoľníčky sa naučia nové činnosti, s ktorými doteraz nemali
skúsenosť, vykonávajú mnoho prevádzkových a administratívnych úkonov, či
už sú to správy, štatistiky, vedenie kroniky alebo kreatívna práca s deťmi,
doučovanie, tvorba výrobkov, pomoc pri organizovaní tábora. V sprievode
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16.

sociálnej pracovníčky vykonávajú i asistenciu v prirodzenom prostredí klientov
počas poskytovania terénnej sociálnej služby. Deje sa tak najmä v situáciách,
keď niektorí klienti potrebujú pomoc aj pri základných úkonoch v domácnosti,
napríklad pečenie či varenie, poskytuje sa poradenstvo pri výchove dieťaťa..a
iné.
Počas praxe v organizácii sú ženy podporované vo svojich silných stránkach.
Po celú dobu sú podporované vo vytýčených cieľoch a predstavách. Pre
bývalé klientky je takýto druh podpory veľmi dôležitý, pretože dochádza k
obnoveniu (ich traumou stratených) sociálnych zručností, opäť nadobúdajú
stratené sebavedomie a úctu voči samej sebe. PTC Náruč tak funguje ako
odrazový mostík pre ich budúce pracovné zaradenie.
Počas niekoľkoročného zotrvania v tomto projekte ÚP je zaujímavý fakt, že z
celkového počtu 16 evidovaných sa priebehu relatívne krátkej doby podarilo
zamestnať 10-tim z nich, čo sa v Kysuckom regióne považuje takmer za
zázrak.
Vďaka tomuto projektu sa mohli ženy, ktoré zažili násilie v partnerských
vzťahoch, zapojiť do pracovného procesu, vďaka čomu sa mohli cítiť istejšie a
sebavedomejšie, čo počas ich predošlého života v bývalo partnerskom vzťahu
nezažili. Zvýšením istoty a sebavedomia ženy udávajú svoju nezávislosť.
nie sú dostupné
zapojenie sa do pracovného procesu, získanie nezávislosti, zvyšovanie
sebavedomia, istoty
táto činnosť je obmedzená na 6 mesiacov

Doplňujúce informácie

Služby krízovej intervencie
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Služby krízovej intervencie
Áno pre život n.o.
preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
Poskytovanie ubytovania, sociálneho, právneho, psychologického poradenstva
v rámci služieb krízovej intervencie osobám, na ktorých je páchané domáce
násilie, násilie v partnerských vzťahoch, osobám, ktoré sú obeťami
obchodovania s ľuďmi, osamelým tehotným ženám a rodičom s deťmi.

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách x
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6.

7.

Obdobie
(
nástroj,
uplatňovaný)

kedy
bol
postup

Odborník/čka

sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami x
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
od roku 1998
od
do dodnes
Anna
krstné meno
priezvisko Verešová, Mgr., riaditeľka
apz@nextra.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

web www.anoprezivot.sk
iné
dary firiem, granty
Osoby, ktoré sa nachádzajú v životnej kríze, na ktorých je páchané domáce
násilie, násilie v partnerských vzťahoch, osoby, ktoré sú obeťami obchodovania
s ľuďmi, osamelé tehotné ženy a osamelé matky s deťmi.
EU
celonárodný x
regionálny x
miestny x
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Rajec
Žilina
Žilinský samosprávny kraj
nie je relevantné
Zaistenie bezpečnosti v čase ohrozenia obete na živote a zdraví .
Zaistenie odbornej pomoci cieľovej skupine, uvedené v bode 14.
Za cca 18 rokov existencie organizácie sa pomohlo viac ako 700 osobám, z
toho bolo cca 360 osôb (žien a detí), zažívajúcich domáce násilie, násilie v
partnerskom vzťahu.
Poskytovanie sociálnych služieb a sociálneho poradenstva podľa Zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách osobám, na ktorých je páchané násilie,
domáce násilie, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi, osamelým tehotným
ženám a rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu
z
vážnych
dôvodov
užívať
bývanie,
b) vykonávanie opatrení podľa Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele deťom, rodičom alebo iným plnoletým fyzickým
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osobám ohrozeným správaním členov rodiny alebo správaním iných osôb a pri
riešení
výchovných
problémov
alebo
rodinných
problémov,
c) ochrana ľudských práv a základných slobôd v oblasti domáceho násilia a
ochrany života od počatia po prirodzenú smrť prostredníctvom organizovania
konferencií, diskusných stretnutí, seminárov, kampaní, vzdelávacích kurzov,
prednášok,
publikačnej
činnosti
a
mediálnych
výstupov,
d) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych
hodnôt
prostredníctvom
organizovania
benefičných
akcií,
e) služby na podporu zamestnanosti pre zdravotne a sociálne znevýhodnené
osoby,
f) prevádzkovanie chráneného pracoviska/chránenej dielne za účelom
zamestnávania zdravotne znevýhodnených osôb prostredníctvom vykonávania
vychovávateľských a pedagogických činností a pracovnej terapie,
g) doplnkové vzdelávanie a výchova detí a mládeže zamerané na problematiku
domáceho násilia a ochrany života, vrátane organizovania športu pre deti a
mládež z rodín ohrozených sociálnym vylúčením.
Od roku 1998 do dnešného dňa sa pomohlo viac ako 360 obetiam domáceho
násilia
Ženy, ktorým je určený uvedený nástroj sú osoby, na ktorých je páchané
domáce násilie, násilie v partnerských vzťahoch, osoby, ktoré sú obeťami
obchodovania s ľuďmi, osamelé tehotné ženy a osamelé matky s deťmi.
Nástrojom sa okrem iného dosahuje uvedomovanie a zvyšovanie sebavedomia
žien, pozitívne sebavnímanie, ako rovnocennej bytosti s partnerom, žena, ktorá
má rovnaké práva a kompetencie.
V monitoringu sociálnych služieb vykonanom v roku 2012 Inštitútom pre výskum
práce a rodiny, organizácia patrila medzi 16 subjektov na Slovensku
dodržujúcich štandardy Rady EU pri poskytovaní služieb ženám – obetiam
domáceho násilia.
Konkrétna pomoc ženám, obetiam domáceho násilia; vybudovanie siete
spolupracujúcich organizácií v prospech pomoci ženám; dobrá odozva verejnosti
a médií na konkrétnu pomoc.
Komplexná pomoc ženám v čase ubytovania, následne zlyháva na ďalších
krokoch štátnych inštitúcií.
Nezisková organizácia Áno pre život je jedinečná v tom, že poskytuje komplexnú
pomoc od krízovej pomoci až po osamostatnenie sa, bývanie (90% žien odišlo
do samostatného bývania). Boli vytvorené pracovné miesta v remeselných
dielňach a vo firme LABORE za účelom zamestnania žien, ktoré našli bývanie v
tom istom regióne a ktoré nemôžu očakávať pomoc od širšej rodiny.

Dištančné poradenstvo – LINKA POMOCI 0800 12 00 24
číslo

Druh informácie

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
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1.
2.

Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie
(
nástroj,
uplatňovaný)

7.

Dištančné poradenstvo – LINKA POMOCI 0800 12 00 24
Áno pre život n.o.
preventívny program
vzdelávací program
podporné služby
iné poradenstvo
Telefonické poradenské služby, zamerané na pomoc osobám v krízovej
životnej situácii.
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne

kedy
bol
postup

Odborník/čka

od

x
x
x
x
2003

do doteraz
Anna
krstné meno
priezvisko Verešová, Mgr., riaditeľka
apz@nextra.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

web www.anoprezivot.sk
iné
dary firiem, granty
Osoby nachádzajúce sa v krízovej životnej situácii, osoby, na ktorých je
páchané domáce násilie, násilie v partnerských vzťahoch, osoby, ktoré sú
obeťami obchodovania s ľuďmi, osamelé tehotné ženy a osamelé matky s
deťmi.
EU
celonárodný x
regionálny
miestny
organizácia
mesto Rajec
okres Žilina
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13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.
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kraj Žilinský samosprávny kraj
spádová oblasť nie je relevantné
Rýchla, anonymná, nebyrokratická pomoc v čase krízovej životnej situácie.
Vypočutie; ventilácia; porozumenie; posilnenie; informovanie; poskytnutie
základného a špeciálneho poradenstva;
5300
hovorov
Bezplatnosť
pre
volajúceho
Non
stop
–
24
hodín
7
dní
v
týždni
Záruka profesionality – opakujúce školenia a výcviky pre odborníkov
poskytujúcich
dištančné
poradenstvo
+
supervízia;
Vydaných množstvo rôznych informačných materiálov o linke, o domácom
násilí, ktoré boli rozdistribuované štátnym inštitúciám - UPSVaR, školám,
zdravotníckym
zariadeniam
Zvýšené
povedomie
verejnosti
o
možnostiach
pomoci;
Efektívne využitie finančných prostriedkov
Dištančné poradenstvo – LINKA POMOCI 0800 12 00 24 sa vykonáva v
dosahovanie rodovej rovnosti
zmysle zachovávania rovnosti mužov a žien.
V monitoringu sociálnych služieb vykonanom v roku 2012 Inštitútom pre
výskum práce a rodiny organizácia patrila medzi 16 subjektov na Slovensku
evaluačné štúdie
dodržujúcich štandardy Rady EU pri poskytovaní služieb ženám – obetiam
domáceho násilia
Bezplatnosť a anonymita pre klienta; non stop zapojenie; profesionálne
pozitívne faktory
pracovníčky; dobrá odozva verejnosti a médií;
limity a obmedzenia
Linka pomoci funguje od začiatku bez akejkoľvek finančnej pomoci z verejných
financií.

Kampaň: „Domáce násilie ubližuje všetkým“
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Kampaň: „Domáce násilie ubližuje všetkým“
Áno pre život, n.o.
preventívny program x
vzdelávací program
podporné služby
iné
Kampaň,
Scitlivovanie
Prispievanie
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verejnosti
k

zameraná
k
téme
obetí
eliminácii
násilia

domáceho
v

na:
násilia
rodinách

Informovanie širokej verejnosti o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na
ženách, deťoch a v rodinách, taktiež o formách pomoci obetiam

5.

Druh násilia

6.

Obdobie
(
nástroj,
uplatňovaný)

7.

kedy
bol
postup

Odborník/čka

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách x
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
2007
od
do doteraz
Anna
krstné meno
priezvisko Verešová, Mgr., riaditeľka n.o.
apz@nextra.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

web www.anoprezivot.sk
iné
dary firiem, granty, verejná zbierka
Ženy, obete domáceho násilia
EU
celonárodný
regionálny x
miestny x
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Rajec
Žilina
Žilinský samosprávny kraj
nie je relevantné
Informovanie širokej verejnosti o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na
ženách, na deťoch a násilia v rodinách, taktiež o formách pomoci obetiam
domáceho
násilia
Scitlivovanie
verejnosti
k
obetiam
domáceho
násilia
Prispievanie k odstraňovaniu a eliminácii domáceho násilia
• Verejné diskusie
• Stretnutia profesionálov
• Prednášky pre študentov gymnázií a SŠ
• Vzdelávanie pracovníkov samospráv

• Články, rozhovory v médiách
V roku 2013, pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania
detí a Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách sa
organizovala v týždni od 19. do 25. novembra 2013 Infokampaň s názvom
„Domáce násilie ubližuje všetkým“, ktorej cieľom bolo informovanie širokej
verejnosti o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na deťoch, ženách a v
rodinách, taktiež o formách pomoci. Medzi hlavné podujatia infokampane
patrila beseda v Nadácii Polis „Sexuálne násilie – Ariadnina niť?“, ktorá bola
zorganizovaná v spolupráci s Nadáciou Polis. Pozvanie na diskusiu prijali
odborníčky Slávka Karkošková vysokoškolská pedagogička, zakladateľka o.z.
ASCEND Prešov, ktorá sa venuje najmä zneužívaniu detí, ďalej Jana Štúrová,
psychologička, zakladajúca členka o.z. Centrum nádej pre ohrozené deti z
Bratislavy a Petra Vitoušová, novinárka a manažérka Bílého kruhu bezpečí z
Prahy, ktorý poskytuje pomoc obetiam násilia. Podujatia sa zúčastnilo vyše
100 účastníkov. Odborníčky odkryli tabuizovanú tému, hovorili o spôsoboch
ako pristupovať a komunikovať s obeťami sexuálneho násilia. Medzi
sprievodné podujatia počas celého týždňa patrili interaktívne besedy so
študentmi gymnázií a stredných škôl a výstupy v médiách.
Vyvrcholením Kampane "Domáce násilie ubližuje všetkým" je každoročne
organizovaný benefičný koncert v Mestskom divadle v Žiline. (predaj
vstupeniek je predmetom verejnej zbierky).

15.

Výsledky a dopady

dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie
pozitívne faktory
limity a obmedzenia
16.

Doplňujúce informácie

70

• Množstvo vykonaných diskusií so študentmi po celom kraji;
• Ďalšia spolupráca so školami;
• Spolupráca s dôležitými aktérmi v regióne - samospráva, MVO, podnikatelia,
školy, lekári ...
• Verejnosť citlivá voči fenoménu násilia;
• Vyškolení pracovníci samospráv pri prvom kontakte s obeťami domáceho
násilia
• Vypracované študentské práce o téme domáceho násilia – SOČ-ky;
bakalárske a diplomové práce;
• Zapojenie dobrovoľníkov;
• Práca v cirkevných spoločenstvách – diskusie, rozhovory, prednášky ...
Kampaň: "Domáce násilie ubližuje všetkým" je vykonávaná v zmysle
dosahovania rovnosti mužov a žien.
nekonali sa
Dobrá odozva verejnosti a médií ; sieťovanie organizácií, tiež aj FO.
Nedostatok finančných prostriedkov, z toho dôvodu sa nemôže robiť kampaň,
ktorá by presahovala regionálne hranice.
V rámci kampane sa v r. 2013 organizovala verejná diskusia v Nadácii Polis v
Žiline na tému „Sexuálne násilie – Ariadnina niť“, na ktorú prijali pozvanie
známe odborníčky: Slávka Karkošková – ASCEND Prešov, Jana Štúrová –
Centrum Nádej a Petra Vitoušová z Bílého kruhu bezpečí z Prahy.

Supervízia
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

6.

7.

Miesto na vpisovanie informácií
Supervízia
Centrum Slniečko
preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
supervízia

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( násilie páchané na ženách a ich deťoch)
násilie páchané na ženách všeobecne

Druh násilia

Obdobie
(
nástroj,
uplatňovaný)

Kategórie

kedy
bol
postup

Odborník/čka

od

x
x
x
x
x
2006

do dodnes
Mariana
krstné meno
priezvisko Kováčová
centrumslniecko@centrumslniecko.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

web www.centrumslniecko.sk
iné
rôzne
zamestnanci/kyne organizácie
EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia x
mesto Nitra
okres Nitra
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13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

kraj Nitriansky kraj
spádová oblasť
Nástroj supervízia bol implementovaný do neziskovej organizácie Centrum
Slniečko z dôvodu skvalitňovania poskytovaných sociálnych služieb,
odborného rastu zamestnancov/kýň a ako prevencia pred syndrómom
vyhorenia. Cieľ supervízie: - skvalitňovať prácu odborného personálu pri
pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom
- predchádzanie chybám pri pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom
- prínos alternatívnych postupov pomoci riešenia
- ďalšie vzdelávanie pre pracovníčky/pracovníkov neziskovej organizácie
- podpora (napr. overenie si správnosti postupov pri poskytovaní pomoci
ženám zažívajúcim násilie a ich deťom
- odborná kontrola
- prevencia upadnutia do stereotypov
- emocionálna ventilácia
- minimalizácia neistoty /hlavne u nových zamestnankýň/cov/
- korigovanie neefektívnych postupov
- prevencia poškodzovania žien, ktorým sa pomoc zo strany organizácie
poskytuje.
TÉMY SUPERVÍZNYCH STRETNUTÍ:
• obsah práce s prijímateľkami ochrany a pomoci, ich správania sa
• proces práce so ženou zažívajúcou násilie, priebeh v jednotlivých fázach
• vzťah medzi odborným/ou pracovníkom/čkou a ženou - prijímateľkou
ochrany a pomoci
• inštitucionálny rámec a podmienky pre prácu s prijímateľkou ochrany a
pomoci
• inštitucionálne podmienky poskytovateľa ochrany a pomoci
• vzťahy na pracovisku, ktoré ovplyvňujú jeho/jej prácu
• o tom, čo sa deje medzi zamestnancom/kyňou a supervízorom/kou
Formy využitia supervízie v neziskovej organizácii Centrum Slniečko:
skupinová, individuálna. Skupinová supervízia- je efektívnou formou
zvyšovania profesionálnych kompetencií pomáhajúci odborníčkam/kom, ktorá
využíva silu skupiny a jej významných charakteristík. V skupinovej supervízii
sa často využívajú prvky balintovských skupinových supervízii, ktoré sú
primárne zamerané na vzťahy.
- cieľom bálintovskej skupinovej supervízie nie je nájsť objektívnu pravdu, ale
predostrieť odborníčke/kovi spektrum predstáv, z ktorých si následne vyberie
tie, ktoré sú pre neho/ňu akceptovateľné.
Individuálna supervízia- zahŕňa reflexiu supervidovaného o práci s konkrétnym
prípadom, ktorý má byť predmetom riešenia, poskytuje priestor k premýšľaniu,
sebareflexii, k sebahodnoteniu supervidovaného, poskytnutie spätnej väzby zo
strany supervízora/ky, ponúka stimuláciu možností riešenia, zapojenie
tvorivosti a fantázie supervidovaného , podporu rozhodnutia supervidovaného
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o konkrétnej stratégii budúcej práce, obojstranné záverečné zhodnotenie
zákazky.
Výhody skupinovej supervízie: - vytvára sa výraznejšia podporná atmosféra v
zmysle, že sa nové/ý zamestnankyne/nci môžu podeliť o svoje neistoty,
úzkosti a zistiť, že aj ostatní/né môžu mať podobné problémy pri poskytovaní
rôznych foriem pomoci. Objavuje sa širší rozsah frekvencií a vstupov, reflexií,
spätných väzieb ako pre supervidovaných tak aj pre supervízorku. Skupina
ponúka širšiu škálu skúseností (životné, pracovné, osobné) členov/iek
skupiny, minimalizuje sa tendencia závislosti na supervízorovi/ke, podpora
učenia z pozitív a negatív členov/iek skupiny.
Výhody individuálnej supervízie:
- vytvorenie väčšieho pocitu bezpečia
- priestor pre otváranie citlivých tém
- možnosť na využitie rôznych kreatívnych techník
- celý čas je venovaný supervidovanej osobe, čo vyvoláva u nej istotu, že sa
rieši je téma
vytvorenie väčšieho pocitu bezpečia ,
Poskytnutie kvalitnej odbornej pomoci pri riešení situácií žien zažívajúcich
násilie zo strany ich intímnych partnerov a ich deťom. Predchádzanie
stereotypom pri poskytovaní odbornej pomoc ženám zažívajúcim násilie a jej
deťom.
nie sú dostupné
Supervízia má funkciu :
-vzdelávaciu, ktorej hlavným cieľom je podpora pracovníčka/ky získať čo
najväčší objem kvalitných vedomostí a schopností tak, aby bol/a vždy
pripravený/á správne reagovať na podnety žien, ktorým sa pomoc poskytuje
-podpornú, ktorej cieľom je prevencia vzniku vyhorenie, kedy pracovník/čka
má pocit, že zlyhal/a vo svojej práci
-riadiacu, ktorej cieľom je zabezpečenie prvotriednej starostlivosti žene
zažívajúcej násilie v partnerských vzťahoch a jej deťom
Finančná náročnosť.
HISTÓRIA SUPERVÍZIE NA SLOVENSKU
- Počiatky v 2. polovici 2. stor.
- 70. roky (psychoterapeutické výcviky)
- 80. roky (bálintovské skupiny)
- predmanželské a manželské poradne (neskôr CPPS, dnes referáty PPS)
- prienik do komerčnej oblasti (podniky, predaj)
- obrat v sociálnej oblasti (už nutnosť celoživotného vzdelávania)
- príprava supervízorov pre sociálnu oblasť (veľmi dôležité, aby to boli
absolventi mgr-štúdia, absolvovali sociálny výcvik, potom výcvik v poradenstve
a potom výcvik v supervízii – ale uznáva sa aj absolvent mgr-štúdia v sociálnej
práci pracujúci s klientom)
SUPERVÍZOR/KA

- graduovaný/á sociálny/a pracovník/čka – mal/a by byť sám/a vysporiadaný/á
s niektorými vecami
- vysoká miera empatie, úcta – veľké očakávania sú na neho/ňu kladené, treba
sa vedieť vyrovnať „s mocou“
- otvorenosť, autentickosť
- flexibilita, záujem, zaujatie – zaujať sa problémom je nevyhnutné, inak to
supervidovaný/á vycíti; flexibilita – očakáva sa od neho/nej, že bude znalý/á
problematiky, hľadať rôzne metódy riešenia

Útulok "Bezpečný dom"
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie
(
nástroj,
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Útulok "Bezpečný dom"
Centrum Slniečko, n.o.

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
ubytovanie
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne

kedy
bol
postup

x
x
x
x

od

2008
do doteraz
Eva
krstné meno
priezvisko Danková
eva.dankova@centrumslniecko.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.

Financovanie

web www.centrumslniecko.sk
iné
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rotary klub Nitra Harmony
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10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

ženy za zažívajúce násilie a ich deti
EU
celonárodný
regionálny x
miestny
organizácia
mesto Nitra
okres Nitra
kraj Nitriansky
spádová oblasť
Cieľom práce v útulku „Bezpečný dom“ je:
-posilniť ženy tak, aby boli schopné viesť samostatný život, o ktorom samé
rozhodujú, a v ktorom nie je prítomné násilie.
-poskytnúť ochranu a bezpečie ženám a ich deťom
-poskytnúť ženám, ktoré zažili násilie komplexnú pomoc, praktickú podporu a
sprevádzanie právnymi postupmi.
- poskytnutie sociálneho poradenstva
- poskytovanie služieb vyplývajúcich z potrieb žien a ich detí
- poskytovanie psychologickej intervencie na prekonanie traumatických
skúseností

Prijímateľkám služieb /ženy, na ktorých je páchané násilie a ich deti/ Bezpečný
dom poskytuje komplexnú odbornú starostlivosť:
-sociálne poradenstvo, osobnú asistenciu a sprevádzanie pri úradných
vybavovaniach /pomoc pri uplatnení sa na trhu práce, pomoc pri zabezpečovaní
bývania.../
-právne poradenstvo /spisovanie návrhov napr. na zverenie mal. detí do
osobnej starostlivosti, návrhy na trestné oznámenie, návrhy na vydanie
predbežných opatrení .../
- psychologické poradenstvo, psychoterapia, ergoterapie a arteterapie
V prípade potreby sa prijímateľkám služieb poskytuje
- ošatenie a obuv, ktoré sa zabezpečujú od sponzorov
- potravinová pomoc získaná od sponzorov alebo organizovaním potravinových
zbierok .
-Zabezpečenie bezplatnej účasti na rôznych kultúrnych podujatiach /kino,
divadlo, letné kúpalisko, ozdravovacie tábory, sviatočné posedenia a koncerty,
letné tábory pre deti/ a to formou hľadania sponzorov.
-Útulok "Bezpečný dom" sa riadi metodikou, ktorá je predmetom štandardov
kvality, ktoré boli vypracované v zmysle najnovších smerníc

Obsah
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- V Útulku „Bezpečný dom“ je možnosť monitorovať spokojnosť poskytovaných
služieb zo strany ich prijímateliek
-Ženy- prijímateľky služieb sú v plnej miere informované od zamestnankýň
zariadenie o svojich právach – na aké služby majú nárok
- Ženy - prijímateľky služieb sa na základe poskytnutých možností majú právo
samé rozhodnúť či a akú formu pomoci využijú.

15.

Výsledky a dopady

V Útulku „Bezpečný dom“ bola poskytnutá komplexná odborná pomoc ženám a
ich deťom nasledovne:
November 2008 – 2009 – 2 ženám a 6 deťom
2010 – 3 ženy a 9 detí, z toho 5 dievčat a 4 chlapci
2011 – 7 žien a 11 detí, z toho 5 dievčat a 6 chlapcov
2012 – 2 ženy a 5 detí
2013 – 4 ženy a 7 detí
1 žena bez detí
Šanca na nový život bez násilia
dosahovanie rodovej rovnosti
Prevzatie zodpovednosti a rozhodovania za svoj život
evaluačné štúdie nie je dostupný
-poskytnutie ženám zažívajúcim násilie a ich deťom chránené bývanie na dobu
2 roky
- poskytnutie komplexnej odbornej pomoci s prihliadaním na potreby a
pozitívne faktory požiadavky žien a ich detí
- opätovné zaradenie do života bez násilia, o ktorom môžu samé rozhodovať
limity a obmedzenia

16.

Doplňujúce informácie
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-kapacita Útulku "Bezpečný dom" má obmedzenú kapacitu na 7 osôb
možnosť pobytu max. 2 roky
Útulok "Bezpečný dom" bolo zriadený v roku 2008, vtom čase pod názvom
"Dom na polceste"- jeho činnosť bola zameraná od začiatku na pomoc ženám
zažívajúcim násilie a ich deťom.
V roku 2010 bol premenovaný na Útulok "Bezpečný dom" . Vzhľadom na
legislatívne nastavenie nebolo možné mať oficiálne „ Bezpečný ženský dom“,
hoci v niektorých parametroch aj útulok spĺňal parametre BŽD :
- Zabezpečenie bezpečia a ochrany v zariadení nachádzajúcej sa na utajenej
adrese
- Poskytované služby vychádzajú z potrieb žien a ich detí
- Poskytovanie komplexnej pomoci- sociálne poradenstvo, psychologické
poradenstvo, právne poradenstvo
Útulok „Bezpečný dom“ bol zriadený ako nadstavbové bývanie Krízového
strediska pre obete domáceho násilia /ženy a ich deti/, ktoré prevádzkuje
organizácia Centrum Slniečko, n.o. od roku 2000 a jeho pobyt je obmedzený na
6 mesiacov.
Hlavným dôvodom bolo, aby ženám poskytli dlhší časový priestor a možnosti
riešenia ich životnej situácie v kľudnom prostredí bez násilia, za pomoci

poskytnutie komplexnej odbornej pomoci a s prihliadaním hlavne na ich
potreby a záujmy.

Opora
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

6.
7.

Druh násilia

Obdobie ( kedy bol
nástroj,
postup
uplatňovaný)
Odborník/čka

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Opora
Nadácia SPP

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
Projekt
násilie páchané na ženách v intímnych
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
od

x
x
x
x
2010

do dodnes
Eva
krstné meno
priezvisko Danková
eva.dankova@centrumslniecko.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

web www.nadaciaspp.sk
iné
Nadácia SPP
telesne, mentálne a zmyslovo znevýhodnení ľudia
deti a mládež s postihnutím
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seniori
ženy a deti v Krízových centrách
iné sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov (drogovo závislí, ľudia
bez domova, migranti a pod.)

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia

x
x
x
x

mesto Nitra
okres
kraj
spádová oblasť
Zámerom projektu Opora je:
- Zvýšiť a zlepšiť kvalitu života konkrétnych žien, na ktorých je páchané
násilie a ich detí
- zlepšiť možnosti integrácie konkrétnych žien a ich detí do spoločnosti
- podporiť zručnosti žien, ktoré povedú k vytvoreniu a udržaniu kontaktov
s ľuďmi z bežného života
- umožniť konkrétnym ženám v čo najväčšej možnej miere rozhodovať o
svojom živote
- vychádzanie z individuálnych potrieb konkrétnych žien
- realizované aktivity sú zamerané k väčšej nezávislosti a samostatnosti
konkrétnych žien
- realizované aktivity sú zamerané na pomoc ženám, na ktorých je
páchané násilie, osamostatniť sa a žiť plnohodnotný život spolu s deťmi
bez násilného partnera
Predkladaný projekt musí byť zameraný na individuálny plán rozvoja
jednotlivej konkrétnej ženy. Individuálny plán rozvoja by mal spĺňať tieto
požiadavky:
Individuálny plán rozvoja osobnosti (IPRO), je podrobný opis konkrétnych
potrieb a služieb, ktorý žene slúži na to, aby bola schopná čo
najsamostatnejšie fungovať v bežnej spoločnosti.
Tento plán musí zahŕňať aj spôsob akým budú konkrétnej žene potreby
pokryté a naplnené.

Obsah
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Pri vypracovávaní projektov sa naša organizácia zameriava hlavne na:
-má v centre samotnú ženu ako človeka so špecifickými potrebami
-konkrétna žena je počas plánovania skutočnou partnerkou
-zohľadňuje individuálne schopnosti a zručnosti konkrétnej žene
-do individuálneho plánovania sú zapojení aj ľudia, ktorí tvoria podpornú
sieť ženy – rodina, priatelia, blízke osoby, atď.
-podporuje ženu v zručnostiach, ktoré jej pomôžu zapojiť sa do bežného
života mimo zariadenia /Krízové stredisko, Útulok „Bezpečný dom“, BŽD/
a vytvoriť a udržať kontakty s ľuďmi z bežného života

15.

16.

Ženám a ich deťom, ktorým bola poskytovaná pomoc zo strany našej
organizácie Centrum Slniečko, n.o. /KS, Útulok „Bezpečný dom“/ sa
prostredníctvom podporených projektov Opora zo strany SPP podarilo
osamostatniť a prevziať zodpovednosť za svoj život, s čím úzko súviselo:
-nájsť si primerane platené zamestnanie /získať pre zaradenie do
pracovného procesu požadované zručnosti – rekvalifikačný kurz/
- vyriešiť bývanie
- posilniť vlastné vnútorné zdroje, ktoré im pomohli lepšie zvládať ich
životnú situáciu/zvýšenie sebavedomia, komunikačné zručnosti,
zvládanie stresových situácií, asertivita a pod./
- vytvoriť ich deťom harmonickú rodinu a pocit bezpečia
V roku 2010 – 1 žena a 3 deti
V roku 2011 – 1 žena a 2 deti
V roku 2012 – 1 žena a 3 deti
V roku 2013 – 1 žena a 3 deti
V roku 2015 - 2 ženy a 2 deti

Výsledky a dopady

Doplňujúce informácie

dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie nie sú dostupné
Od roku 2010 sa podarilo prostredníctvom projektu OPORA
pozitívne faktory osamostatniť /žiť mimo násilného partnera/ a uplatniť na trhu práce 6
ženám a ich deťom z našej organizácie Centrum Slniečko, n.o..
Jedna organizácia môže predložiť max. 2 projekty ročne.
limity a obmedzenia
Nie vždy sú predložené projekty podporené nadáciou SPP
Nadácia SPP od roku 2005 sa pomocou svojich programov snaží prispieť
ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií
prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych
prístupov.
-Záujem pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú
diskusiu
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-obyvateľstva v programe OPORA sa už dlhodobo snažia podporovať
projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú
znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú
smerovať k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu.
-Ich zámerom je podporiť organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne
služby v tom, aby uľahčili ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné
zapojenie sa do spoločnosti
-plánovanie sociálnych služieb
tak, aby vychádzali z individuálnych potrieb konkrétnych osôb, viedli ich k
samostatnosti a umožňovali im čo najplnohodnotnejšiu účasť na
spoločenskom živote.
- za jeden z efektívnych nástrojov na dosiahnutie sociálneho
začleňovania znevýhodnených skupín považujú tvorbu a realizáciu
Individuálnych plánov rozvoja.

Vnútorné smernice

číslo

Druh informácie

1.
2.

Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

6.
7.

Druh násilia

Obdobie ( kedy bol
nástroj,
postup
uplatňovaný)
Odborník/čka

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Vnútorné smernice
Centrum Slniečko, n.o.

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
Vnútorné smernice
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
od

x
x
x
x
2000

do doteraz
krstné meno Mariana
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priezvisko Kováčová
e-mail
8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

centrumslniecko@centrumslniecko.sk

web www.centrumslniecko.sk
iné
rôzne
Zamestnanci/kyne organizácie, ženy a ich deti, ktorým je poskytnuté
chránené bývanie v Krízovom stredisku, BŽD a Útulku "Bezpečný
dom".
EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia x
mesto Nitra
okres Nitra
kraj NSK
spádová oblasť
Cieľom vnútorných smerníc je:
- v každej jednej oblasti nadstaviť prevádzku, fungovanie chodu
zariadenia
- nadstaviť a zadefinovať práva a povinnosti zamestnancov/kýň a
klientok a ich detí
- zabezpečiť plynulý chod zariadenia
- zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov/kýň a
klientok a ich detí
- zabezpečiť najvyšší možný stupeň osobnej slobody - rešpektovanie
súkromia a ľudských práv
- zabezpečiť solidárnosť a komunitného ducha
-zabezpečiť priestor pre spätné väzby a sťažnosti.
- stanoviť také množstvo pravidiel, aby ich nebolo viac, ako je na
konkrétnu situáciu nevyhnutné
- zabezpečiť participáciu, sledovanie spoločného cieľa a konzultácie .
Vnútorné smernice sú spracované v zmysle štandardov kvality
poskytovaných sociálnych služieb v kontexte cieľovej skupiny - ženy
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14.

Obsah

dosahovanie rodovej rovnosti
15.

Výsledky a dopady
evaluačné štúdie

pozitívne faktory

limity a obmedzenia
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zažívajúce násilie a ich deti.
Pravidlá, ktoré sú určené v jednotlivých smerniciach obsahujú:
- štruktúru a princípy zariadenia
- služby poskytované ženám a deťom
- zamestnankyne - pracovné zaradenie, čo robia pre klientky a
zariadenie
- bezpečnosť v ženskom dome
- pravidlá pri návštevách
- zodpovednosť za deti
- práva žien a deti v zariadení
- rozsah účasti na aktivitách zariadenia
- pravidlá a povinnosti
- kontaktné osoby v prípade konfliktov alebo sťažností
- pravidlá pri odchode zo zariadenia
Vytvorením a používaním jednotlivých smerníc na úrovni organizácie
sa snažíme predchádzať vzniku rôznym nepriaznivým, ohrozujúcim
situáciám.
-V prípade, že dôjde k rôznym nepriaznivým situáciám napr. na
úrovni prevádzkovej, hygienickej, zdravotnej, bezpečnostnej je
smernicami daný presný postup ich riešenia.
-Každá novovzniknutá situácia na úrovni organizácie, ktorá nie je
smernicami upravená sa buď doplní do konkrétnej smernice alebo
dáva podnet na vytvorenie novej smernice.
zabezpečujú bezpečnosť a ochranu zamestnancov/kýň rovnako ako
klientok a ich detí
- opierajú sa o ľudské práva čím zabezpečujú dodržiavanie ľudskej
dôstojnosti
nie sú dostupné
jasné a záväzné pravidlá, ktoré rovnako platia pre
zamestnancov/kyne a klientky a ich deti
-ochrana klientky a jej záujmov voči personálu
-dodržanie etických princípov
-dodržanie právnych predpisov
-bezpečnosť pre klienta
-spravodlivosť v súvislosti s ostatnými klientkami
- transparentnosť
- možnosť „ kontroly“ zo strany klientov
Smernice určujú jasné pravidlá a práva pre každého rovnako /nie je
možné ich robiť na individuálnej rovine/

16.

-Nevyhnutnosť prispôsobiť
smernica upravuje, že v zariadeniach /KS, Útulok „Bezpečný dom“,
BŽD/ sú dospelé klientky zodpovedné za zabezpečenie upratovania,
prania, žehlenia a údržby bielizne a šatstva
smernica upravuje, že za kontrolu a usmernenie klientok pri dodržaní
frekvencie a spôsobu upratovania, prania a údržby bielizne sú
zodpovedné službukonajúce zamestnankyne Bezpečného ženského
domu
Smernica - Krízové a havarijné situácie na úrovni jednotlivých
prevádzok:
smernica upravuje postupy správania sa zamestnankýň a klientok v
jednotlivých mimoriadnych situáciách, spôsoby predchádzania týmto
situáciám (prevencii ich vzniku) a spôsoby oboznámenia sa s nimi
krízová a havarijná situácia je akákoľvek udalosť ohrozujúca klientky
a ich deti, zamestnankyne alebo prevádzku Bezpečného ženského
domu
krízové situácie sú presne definované
Smernica - Pravidlá a povinnosti pre klientky:
-smernica upravuje pravidlá a povinnosti klientok /KS, BŽD, Útulok
„Bezpečný dom“/, ktoré sú základom spoločného života,
nevyhnutným prostriedkom na spoločné spolužitie žien a detí . ------Charakteristické znaky života v/KS, BŽD, Útulok „Bezpečný dom“/ sú
autonómia, solidarita a rešpektovanie odlišnosti a ľudských práv.
Tieto znaky ovplyvňujú vnútornú štruktúru jednotlivých zariadení a
jeho špecifický charakter, čo vytvára ich jedinečnú korporatívnu
identitu .
Smernica - Traumatologický plán:
- smernica upravuje poskytovanie prvej pomoci zraneným, čo je
súhrn zásahov, ktoré sú nutné k ochrane zdravia a k záchrane života
postihnutej osoby
Smernica - Poučenie pre klientky z hľadiska ochrany pred požiarmi a
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
- smernica upravuje poučenia pre klientky ubytované v priestoroch
KS, BŽD, Útulok „Bezpečný dom“ z hľadiska ochrany pred požiarmi a
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- smernica obsahuje bezpečnostné informácie a pokyny pri používaní
elektrických spotrebičov v jednotlivých zariadeniach
prevádzkovanými organizáciou Centrum Slniečko, n.o. .

Doplňujúce informácie
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v štádiu prípravy sú tieto smernice:
- terénna sociálna práca
- krízová linka

Sociálne poradenstvo v teréne
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj,
postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Sociálne poradenstvo v teréne
Centrum Slniečko, n.o.

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
poradenstvo
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
od

x
x
x

x
2013

do dodnes
Karin
krstné meno
priezvisko Kupcová
karin.kupcova@centrumslniecko.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

web www.centrumslniecko.sk
iné
rôzne
Pre ženy, na ktorých je páchané násilie zo strany ich partnerov/
bývalých partnerov a majú sťažené možnosti vyhľadania pomoci
/vidiecke ženy, ženy so zdravotným postihnutím, minorita..../
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11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

EU
celonárodný
regionálny x
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť

Nitra
Nitra
NSK
nie je relevantné
Hlavným cieľom poskytovania sociálneho poradenstva v teréne:
-Zabezpečiť každej žene, ktorá žije v násilnom vzťahu rovnakú
možnosť pomoci
-Dostupnosť k poskytnutiu účinnej, rýchlej a bezpečnej pomoci ženám,
ktoré žijú v ťažko dostupných oblastiach, ženám žijúcim na vidieku,
hendikepovaným ženám,
-Dostupnosť k poskytnutiu účinnej, rýchlej a bezpečnej pomoci
ženám, ktoré z akéhokoľvek dôvodu nemajú možnosť pricestovať do
špecializovaného poradenského centra /finančný problém, malé deti,
časové obmedzenie zo strany partnera, PN a pod./
Obsah tohto nástroja umožňuje poskytnutie pomoci ženám v ich
prirodzenom prostredí, ich prvé stretnutie neprebieha na pôde
organizácie.
Nástroj umožňuje kontakt so ženami, ktoré inštitucionalizovanú pomoc
samé nevyhľadajú alebo ju dokonca odmietajú rôznych dôvodov.
Sociálne poradenstvo v primárnom prostredí užívateliek služieb
umožňuje aj odbornú prácu s rodinou.
Tento nástroj obsahuje taký potenciál a príležitosti, ktoré pri práci s
jednotlivcom priamo v poradni nie je možné využiť.
Uvedený nástroj poskytuje sociálne služby:
Základné: poskytnutie prijímateľke sociálnej služby informácie o
možnostiach riešení nepriaznivej situácie, poskytuje informácie o
možnostiach výberu a druhu sociálnych služieb a poskytuje informácie
o základných právach a povinnostiach užívateliek sociálnych služieb,
informácie o možnostiach podpory členov rodiny
Odborné: sprostredkovanie kontaktu so spoločenským prostredím,

Obsah
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15.

Výsledky a dopady

sociálno- terapeutická činnosť
V tomto nástroji sa prelína hlavne prístup poradenský s terapeutickým.
Poradenský prístup je založený na sociálnoprávnej pomoci
prijímateľkám sociálnych služieb, u ktorej následkom dlhodobého
psychického a fyzického násilia sociálne zručnosti absentujú.
Terapeutický prístup je založený hlavne na tom, aby sa opäť postupne
nadobudlo u ženy zažívajúcej násilie duševné zdravie, vnútorná
rovnováha, pokoj. Tak by sme ho mohli nazvať určitou formou
psychoterapie.
Poskytovateľ uvedených sociálnych služieb v plnom rozsahu
rešpektuje prijímateľku ako kompetentnú na rozhodnutie vo veci
prijatia sociálnej služby.
Počas realizácie tohto nástroja bola od začiatku poskytnutá odborná
pomoc 86 ženám
Uvedenou odbornou pomocou si ženy mali možnosť uvedomovať
doterajšie nerovné postavenie vo vzťahu s partnerom. Pomoc bola
dosahovanie rodovej rovnosti
impulzom pre uvedomenie si svojej hodnoty s rovnakými právami ženy
a muža.
evaluačné štúdie nie sú dostupné
pozitívne faktory
limity a obmedzenia finančné prostriedky

Sociálna asistencia klientke v teréne v prípade kontaktu s partnerom/zneužívateľom

číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Sociálna asistencia klientke v teréne
s partnerom/zneužívateľom
Záujmové združenie žien MyMamy

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
intervenčný postup
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
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v prípade

kontaktu

sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
6.
7.

Obdobie ( kedy bol
nástroj,
postup
uplatňovaný)
Odborník/čka

od

2009

do dodnes
Jana
krstné meno
priezvisko Lukáčová
e-mail

8.

Kontakt

web
iné

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

maxine22@gmail.com
Mgr. Apolónia Sejková, apolonia.sejkova@gmail.com, ZZŽ
MyMamy
rôzne - podľa realizovaného projektu združenia, Záujmové združenie
žien MyMamy zo zdrojov PSK, Európsky sociálny fond
ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch/zažívajúce situáciu, ktorá
si vyžaduje stretnutie so zneužívateľom

EU
celonárodný
regionálny x
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Prešov
Prešovský
Prešovský
nie je relevantné
• Pomôcť klientke zvládnuť náročnú životnú situáciu, ktorá súvisí so
stretnutím partnera/zneužívateľa v prípade jeho dočasného vykázania
zo spoločného obydlia políciou, jeho styku s deťmi, v prípade prevzatia
osobných vecí alebo majetku zo spoločnej domácnosti, byť jej
emocionálnou oporou,
• Pomôcť klientke pri efektívnej komunikácii so

zneužívateľom/partnerom, políciou, pri starostlivosti o deti v prípade
styku otca/násilného partnera s deťmi, školou a inými organizáciami.

14.

Klientke sa poskytuje sociálna asistencia v prípade, že bol partner/zneužívateľ
dočasne vykázaný zo spoločnej domácnosti. Postup pri asistencii:
• Sprevádzanie klientky na policajnú stanicu, podanie žiadosti o policajnú
asistenciu, dohoda s policajtom o čase a mieste policajnej asistencie,
• Sprevádzanie klientky do domácnosti, kde bude polícia vykonávať zákrok,
prítomnosť krízovej poradkyne pri vykázaní partnera klientky/zneužívateľa –
podpora klientky, pomoc klientke pri komunikácii so zasahujúcimi policajtmi a
partnerom, prípadne jeho advokátom,
• Následné sociálno – psychologické poradenstvo klientke v domácnosti po
dočasnom vykázaní partnera/zneužívateľa, pomoc so spracovaním zažitej
udalosti.
Klientke sa poskytuje sociálna asistencia v prípade, že je určený styk otca zneužívateľa s deťmi za prítomnosti matky – klientky. Postup asistencie:
• Styk prebieha vo frekvencii a na mieste podľa ustanovení rozsudku o určení
styku,
• Krízová poradkyňa je na určenom mieste emocionálnou oporou klientke a jej
deťom, tlmí verbálne útoky otca/partnera/zneužívateľa, pomáha klientke pri
efektívnej komunikácii s partnerom,
• Krízová poradkyňa komunikuje s deťmi a spolu s matkou/klientkou pomáha
uspokojovať ich emocionálne potreby zvlášť, ak sa deti s otcom nechcú
stretnúť alebo dochádza k tomu, že vzťah detí k otcovi je rezervovaný, vlažný,
prípadne spojený so strachom,
• Sprevádzanie klientky a detí domov s prihliadaním na bezpečný návrat a
následné sociálno – psychologické poradenstvo klientke a deťom v teréne,
pomoc so spracovaním zažitej udalosti.
Spoločným menovateľom životných situácií, do ktorých sa ženy zažívajúce
násilie v párových vzťahoch dostali je, že majú spoločnú domácnosť s
partnerom/zneužívateľom a vo väčšine prípadov aj deti. Vtedy sa dostávajú do
situácií, kedy sa musia stretnúť s partnerom a riešiť akútne otázky, ktoré sú
uvedené vyššie. Krízová poradkyňa je vtedy často jediná osoba, ktorá im v
týchto situáciách vie byť emocionálnou i praktickou oporou. Tieto ženy majú
síce rodiny alebo známych, ale pokiaľ má dôjsť ku konfrontácii s
partnerom/zneužívateľom, nikto z nich nie je ochotný sa zúčastniť stretnutia s
ním. Niekedy to ani nie je možné (striktné rozhodnutie súdu). Skúsenosti
krízových poradkýň ZZŽ MyMamy sú aj také, že rodina a známi sa od klientky
odvrátia a prerušia s ňou kontakty keď zistia, že vykonáva na svoju ochranu a
ochranu svojich detí ráznejšie kroky proti partnerovi/zneužívateľovi. Vyššie
uvedené kroky sú zo strany rodiny a známych klientky vnímané ako „hanba“,
že klientka nielen že nie je lojálna voči partnerovi/zneužívateľovi, ale dokonca
je schopná využiť silovú zložku na zastavenie násilia. Toto konanie zo strany
klientky je jej rodinou alebo známymi často odsudzované. Správanie

Obsah
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partnera/zneužívateľa niektorí rodinní príslušníci, známe/i veľmi často
posudzujú skreslene, že jeho správanie nemá deštrukčný potenciál voči
klientke a jej deťom a často z ich strany dochádza k viktimizácii klientky.
Úlohou krízovej poradkyne je poskytnúť žene a jej deťom podporu a posilnenie
pri zvládaní nie len situácie samotnej, ale aj všetkých vyššie uvedených
súvislostí vyplývajúcich z narušených širších sociálnych kontaktov.
Sociálna asistencia klientkam v teréne sa poskytuje od roku 2009. Výsledky:
• Poskytnutie emocionálnej podpory, posilnenia a praktickej pomoci klientkam
a ich deťom,
• Pomoc klientke pri zvládaní náročnej životnej situácie,
• Zlepšenie komunikácie klientky s partnerom/zneužívateľom v konkrétnej
vypätej situácii, s políciou, deťmi, inými osobami,
• Predchádzanie verbálnym alebo fyzickým útokom, prenasledovaniu zo strany
partnera/zneužívateľa.

15.

16.

Výsledky a dopady

Snaha o rovnocenné postavenie klientky vo vypätej situácii a
poskytnutie priestoru, príležitosti na obhajobu práv, záujmov
evaluačné štúdie nie je dostupné
ochrana žien, detí, zlepšená komunikácia, prehĺbenie poradenského
pozitívne faktory vzťahu a dôvery, zlepšenie spolupráce s políciou alebo inými
zainteresovanými organizáciami
ochota polície spolupracovať, emocionálne nastavenie klientky, detí,
limity a obmedzenia profesionálna úroveň a osobnostné nastavenie krízových poradkýň pre
priamu konfrontáciu s násilným partnerom klientok
http://mymamy.sk/clanok/208/ciele_principy_a_sluzby_zzz_mymamy.html

dosahovanie rodovej rovnosti

Doplňujúce informácie

Multiinštitucionálna spolupráca
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.
5.

Typ nástroja/postupu
Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Multiinštitucionálna spolupráca
Záujmové združenie žien MyMamy

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
multiinštitucionálna intervencia
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6.

7.

Obdobie ( kedy bol
nástroj,
postup
uplatňovaný)
Odborník/čka

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
2010
od
do dodnes
Apolónia
krstné meno
priezvisko Sejková
apolonia.sejkova@gmail.com
e-mail

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

web www.mymamy.sk
Ing. Iveta Baranová, iveta_baranova@email.cz, Mgr. Nicol Fuchsová,
iné nicolefuchsova@gmail.com, Mgr. Ľudmila Dzurišová Koscelníková,
ludmilka22@gmail.com, ZZŽ MyMamy
rôzne - podľa realizovaného projektu združenia, Záujmové združenie žien
MyMamy zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, PSK
ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch, pomáhajúcim
odborníčkam/om

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

EU
celonárodný
regionálny
miestny x
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Prešov
Prešovský
Prešovský
nie je relevantné
• Efektívnejšia, rýchlejšia pomoc a podpora klientkam – ženám zažívajúcim
násilie v párových vzťahoch,
• Väčšia ochrana žien zažívajúcich násilie v párových vzťahoch a ich detí.
Pozostáva z:

15.

• Oboznámenie sa so situáciou klientky, oslovenie vhodnej odborníčky/a
alebo viacerých odborníkov/čok,
• Konzultácia bez alebo v prítomnosti klientky, telefonická alebo osobná,
hľadanie spôsobov pomoci konkrétnej klientke,
• Ak je to nutné, stretnutie viacerých odborníčok/kov a skupinová konzultácia
situácie klientky,
• Nájdenie riešenia - určenie krokov zo strany krízovej poradkyne resp.
ostatných zúčastnených, prípadne, po preverení možností, odsúhlasení
klientkou, distribúcia klientky do relevantnej organizácie, inštitúcie
• Po nájdení vhodného spôsobu priebežná konzultácia situácie klientky so
spolupracujúcou inštitúciou, organizáciou, ukončenie spolupráce v
konkrétnom prípade.
Zdroje:
http://mymamy.sk/obsah/64/5-_expertna_skupina/
http://mymamy.sk/clanok/129/zalozenie_expertnej_skupiny.html
http://mymamy.sk/clanok/128/zaznamy_z_expertnych_skupin.html
http://mymamy.sk/clanok/126/na_co_sluzia_expertne_skupiny.html
http://mymamy.sk/clanok/79/stretnutie_pracovnej_expertnej_skupiny-_3011-2012.html
http://mymamy.sk/clanok/159/zoznam_dalsich_publikacii_zzz_mymamy.html
Výsledky:
• Rýchlejšia a efektívnejšia pomoc klientkam – ženám zažívajúcim násilie v
párových vzťahoch a ich deťom,
• Vytvorenie siete odborníčok/kov spolupracujúcich v prípadoch klientok/ov,
v prípade definovania problémov pri implementácii zákonov, s ktorými sa
stretávajú v praxi,
• Zdieľanie nadobudnutých skúseností medzi odborníčkami/mi,
• Spoznanie možností pomoci jednotlivých organizácií pre klientky, ktoré
nemusia byť v kompetencii konkrétnej spolupracujúcej osoby,
• Hľadanie spôsobov prepájania inštitúcií, financovania služieb, vzdelávanie
personálu,
• Otvorenie diskusie o potrebe a dôležitosti multiinštitucionálnej spolupráce.

Výsledky a dopady

konkrétnou pomocou klientkam dochádza k vyrovnávaniu možností
obhajoby práv a záujmov klientok, k väčšej ochrane žien a detí, v prípade
dosahovanie rodovej rovnosti
žien zúčastňujúcich sa multiinštitucionálnej spolupráce - stretnutí dochádza
k posilneniu ich kompetencií
evaluačné štúdie nie je dostupné
rýchla a efektívna pomoc klientkam a ich deťom, väčšia ochrana žien a detí,
pozitívne faktory
prehĺbenie pracovných vzťahov medzi spolupracujúcimi inštitúciami a
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osobami, zvyšovanie profesionality krízových poradkýň a spolupracujúcich
inštitúcií a osôb, zlepšenie úrovne poskytovania efektívnych sociálnych
služieb na miestnej i regionálnej úrovni
nedôvera klientky voči iným inštitúciám a osobám a tým pádom nemožnosť
limity a obmedzenia konzultovať situáciu klientky, neochota spolupracujúcich inštitúcií a osôb, ich
vyťaženosť, nedostatok kompetencií.
16.

Doplňujúce informácie

Leták ZZŽ MyMamy
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj,
postup
uplatňovaný)

7.
8.

Odborník/čka
Kontakt

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Leták ZZŽ MyMamy
Záujmové združenie žien MyMamy

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
nástroje pre informovanosť žien
násilie páchané na ženách v intímnych
x
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
2009
od
do dodnes
Jana
krstné meno
priezvisko Lukáčová
maxine22@gmail.com
e-mail
web nie je dostupné
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iné
9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

Ing. Iveta Baranová, iveta_baranova@email.cz, Mgr. Apolónia
Sejková, apolonia.sejkova@gmail.com, ZZŽ MyMamy
rôzne - podľa realizovaného projektu združenia, Záujmové združenie
žien MyMamy zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, PSK
ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch, verejnosť - osoby alebo
inštitúcie, organizácie sprostredkujúce pomoc

EU
celonárodný
regionálny
miestny x
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Prešov
Prešovský
Prešovský
nie je relevantné
• Informovanie žien zažívajúcich násilie v párových vzťahoch o
možnosti pomoci zo strany združenia MyMamy,
• Orientácia v službách pre ženy zažívajúce násilie v párových
vzťahoch, žena má možnosť rýchlejšie zhodnotiť, či chce alebo
nechce spolupracovať, či môže dostať to, čo potrebuje,
• Povzbudenie, posilnenie ženy zažívajúcej násilie v párovom vzťahu,
• Informovanie iných osôb, organizácií, ktoré môžu sprostredkovať
pomoc.
• Leták je menšieho – praktického formátu A4, sklad na formát A6,
obsahujúci výstižný text informatívneho charakteru,
• Leták je umiestnený na informačnom stojane v budove, kde sídli
organizácia a majú k nemu prístup aj iné osoby pohybujúce sa v
budove, verejnosť,
• Letáky sa pravidelne dotláčajú, sú distribuované dobrovoľníčkami/mi
na frekventované miesta (ambulancie pohotovostnej služby, policajné
okrsky, čakárne u gynekológov, pediatrov, priestory partnerských
organizácií), čím sa zvyšuje možnosť, že si leták prečítajú ženy
zažívajúce násilie v párovom vzťahu, je časté, že ženy zažívajúce
násilie v párových vzťahoch nemajú prístup k internetu, ale navštevujú
rôzne organizácie a tak si ho majú možnosť prečítať,
• Leták bol zostavený pri vzniku organizácie a časom menil svoj

dosahovanie rodovej rovnosti
15.

Výsledky a dopady
evaluačné štúdie
pozitívne faktory
limity a obmedzenia

16.

Doplňujúce informácie

dizajn, no obsah a jeho výstižnosť sa menili len nepatrne a vždy so
zreteľom na lepšiu informovať žien alebo verejnosti.
• Väčšia informovanosť /väčšia ochrana žien zažívajúcich násilie v
párových vzťahoch, väčšia informovanosť organizácii alebo osôb,
ktoré môžu pomoc sprostredkovať,
• Posilnenie žien, povzbudenie k rozhodnutiu riešiť situáciu násilia.
ženy majú prístup k informáciám o svojich právach a majú možnosť
využiť pomoc, čím sa im vyrovnávajú príležitosti na dosiahnutie
porovnateľnej kvality života s mužmi
nie je dostupné
vyššia informovanosť žien zažívajúcich násilie v párových vzťahoch,
vyššia informovanosť organizácii alebo osôb sprostredkujúcich pomoc
obmedzený počet výtlačkov, informačný záber len na určitú skupinu
žien zažívajúcich násilie v párových vzťahoch, nutnosť pravidelne
distribuovať leták a organizovať dobrovoľníčky/kov
Prostredníctvom letákov sa môže zvýšiť dostupnosť poskytovaných
služieb – informovanosť o existencii organizácie môže zabezpečiť
vyšší záujem dobrovoľníčok/kov k dobrovoľníckej práci
a sponzorky/ov k darcovstvu.

Zariadenie núdzového bývania ZZŽ MyMamy
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Zariadenie núdzového bývania ZZŽ MyMamy
Záujmové združenie žien MyMamy

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
ubytovanie
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
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iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
6.
7.

Obdobie ( kedy bol
nástroj,
postup
uplatňovaný)
Odborník/čka

od

2008

do dodnes
Apolónia
krstné meno
priezvisko Sejková
apolonia.sejkova@gmail.com
e-mail

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

web www.mymamy.sk
iné terezia.bilasova@presov.sk; margita.poptrajanovski@vuc.po.sk
VÚC - Prešovský samosprávny kraj
ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch
EU
celonárodný
regionálny x
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Prešov
Prešovský
Prešovský
nie je relevantné
• Poskytnúť dočasné ubytovanie pre ženy zažívajúce násilie v
párových vzťahoch a ich deti,
• Vytvoriť bezpečný priestor pre ženy a deti, aby zažili spoločne život
bez násilia,
• Podporiť ženy v rozhodnutí žiť bez násilného partnera, pripraviť sa
na samostatný život po odchode zo zariadenia s komplexnými
službami, nadobudnúť kompetencie v oblasti samostatného života.
• Zariadenie núdzového bývania je štandardný trojizbový byt s
utajenou adresou,
• Je bezpečným priestorom, kde bývajú ženy so svojimi deťmi spolu
s inými ženami a deťmi, ktoré opustili spoločnú domácnosť v
dôsledku násilného správania manžela/partnera,
• V zariadení platí prevádzkový poriadok a zásada spolupráce pri

15.

riešení problémov jednotlivých klientok,
• Ženy – klientky majú vytvorené podmienky na prípravu stravy a pri
užívaní spoločných priestorov a ich údržbe sa striedajú, na základe
spoločne dohodnutého harmonogramu,
• Sú nepravidelne podporované potravinami na prípravu stravy, ktoré
organizácia MyMamy dostáva ako dar od sponzorov/iek, darkýň/cov,
alebo sa na základe vlastného rozhodnutia stravujú v stravovacích
zariadeniach s minimálnou úhradou,
• Ženy ubytované v zariadení núdzového bývania ZZŽ MyMamy sú
povzbudzované k samostatnosti, sebestačnosti, čím prispievame k
ich nezávislému fungovaniu v budúcnosti.
Problém bezpečného a dostupného miesta na prechodné bývanie po
odchode z násilného vzťahu je vzhľadom na obmedzené možnosti v
Prešovskom kraji veľmi vypuklý. Najmä u žien s veľmi nízkym resp.
žiadnym príjmom je riešenie tohto problému prvoradou podmienkou
v procese zastavenia násilia a podpory takejto ženy a jej detí. Tento
núdzový, 3-izbový byt bol zriadený v roku 2008, podľa vtedy platnej
legislatívy ako Zariadenie núdzového bývania a dodnes funguje na
utajenej adrese. V lete 2015 dôjde k jeho transformácii na "Bezpečný
ženský domu MyMamy", ktorý vzhľadom k širokej medializácii už
nebude na utajenej adrese, ale bezpečnosť klientok bude
zabezpečená všetkými dostupnými prostriedkami. Zároveň sa po
čase snáď aj miestna komunita stane súčasťou ochrany a podpory
jeho obyvateliek a ich detí. BŽD bude do maximálnej miery spĺňať
štandardy poskytovania komplexných služieb v tomto type zariadení
a bude slúžiť max. pre 10 žien a ich deti, kapacita 35 osôb. K
dispozícii bude aj krízové lôžko na okamžité umiestnenie v krízovej
situácii.
Zdroje:
http://mymamy.sk/clanok/208/ciele_principy_a_sluzby_zzz_mymamy.html
http://mymamy.sk/obsah/35/planujeme/
http://mymamy.sk/obsah/108/bezpecny_zensky_dom_mymamy_bzd
_mymamy/
http://mymamy.sk/clanok/324/rekonstrukcia_pokracuje.html
Výsledky:
• Pomoc desiatkam žien a detí v kríze v oblasti dočasného
ubytovania,
• Vytvorenie priestoru pre spracovanie traumatickej skúsenosti pre
uvedené ženy a deti, poskytnutie bezpečného priestoru bez násilia,

Výsledky a dopady
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dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie
pozitívne faktory
limity a obmedzenia
16.

Doplňujúce informácie

• Poskytnutie priestoru na prehodnotenie životného smerovania a
utriedenia si životných priorít,
• Podpora v procese osamostatňovania sa, vedenia k nezávislosti,
zvýšenie kvality života žien zažívajúcich násilie v párových vzťahoch
a ich deťom.
BŽD ako nástroj posilňovania žien v procese osamostatnenia a
života bez násilia
nie je dostupné
ženy a ich deti sú v bezpečnom priestore mimo dosahu zneužívateľa,
môžu začať nový život bez násilia, dostupná forma bývania pre
všetky ženy, výška úhrad je posudzovaná individuálne, ochrana a
komplexná podpora žien a detí
veľkosť bytu - tri izby, užívanie spoločných priestorov, menej
súkromia, ubytovanie časovo ohraničené
Po zriadení Bezpečného ženského domu MyMamy sa rozšíri počet
rodinných miest, podporí k aktivitám na zastavenie násilia najmä tie
ženy, ktoré nemajú zdroje na odchod od partnera a ani na dočasné
samostatné bývanie.

Finančné poradenstvo
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Finančné poradenstvo
Záujmové združenie žien MyMamy

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
Finančné poradenské programy pre ženy
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking

97

iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
6.
7.

Obdobie ( kedy bol
nástroj,
postup
uplatňovaný)
Odborník/čka

od

2012

do dodnes
Iveta
krstné meno
priezvisko Baranová
iveta_baranova@email.cz
e-mail

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

web nie je dostupná
Mgr. Apolónia Sejková, apolonia.sejkova@gmail.com, ZZŽ MyMamy, Mgr.
iné Nicol Fuchsová, nicolefuchsova@gmail.com, Mgr. Ľudmila Dzurišová
Koscelníková, ludmilka22@gmail.com, ZZŽ MyMamy
rôzne - podľa realizovaných projektov
ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch
EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia x
mesto
okres
kraj
spádová oblasť

Prešov
Prešovský
Prešovský
nie je relevantné
• Posilniť kompetencie žien zažívajúcu násilie v oblasti samostatného
finančného riadenia svojho života a života svojich detí,
• Zvýšiť finančnú gramotnosť žien,
• Zorientovať klientky v rizikách krátkodobého úverovania,
• V prípade finančných problémov spôsobených uzatvorením krátkodobých
nevýhodných úverov - spoločné spracovanie stratégie riešenia a
preventívne kroky pred ďalšími finančnými problémami.
Program pozostáva z:
• Analýza finančnej situácie klientky, ktorá je mimo ohrozenia násilím,
• Učenie porovnávania príjmov a výdavkov a vyhospodárenia s financiami
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15.

Výsledky a dopady

na určitý časový úsek s dôrazom na uhradenie nutných výdavkov,
• Vysvetľovanie rizík krátkodobého úverovania z bankových alebo
nebankových inštitúcií,
• Pravidelné stretnutia za účelom výmeny informácii o finančnom počínaní
klientky a samostatných krokoch klientky.
Tento postup vznikol ako reakcia na prax, najmä u ubytovaných klientok sa
opakovane prejavili vážne problémy s praktickými finančnými krokmi u žien,
ktoré sa v dôsledku ekonomického násilia dlhodobo nepodieľali na
rozhodovacích procesoch v oblasti finančného riadenia domácnosti a
nedokázali po odchode zo spoločnej domácnosti odhadnúť svoje finančné
potreby ani potreby svojich detí. V dôsledku toho niektoré z nich podľahli
úverovým marketingovým stratégiám neserióznych bankových i
nebankových subjektov a dostali sa do problémov s ich splácaním. Niektoré
klientky sa do takejto situácie dostali už v čase spoločnej domácnosti s
násilným partnerom, kedy boli nútené ísť do úveru v záujme napr. ochrany
bývania pre seba a svoje deti a s nevýhodnými úvermi začínajú svoj
samostatný život bez násilia, ale aj bez prostriedkov. Kompetencie žien v
oblasti finančného riadenia ich životov a životov ich detí sú dôležitým
predpokladom ich posilnenia na ceste k samostatnému životu bez násilia a
preto je pre klientky, ktorých sa tento problém týka, tento druh programu
považovaný v ZZŽ MyMamy za dôležitý článok komplexnej podpory a
pomoci ženám zažívajúcim násilie.
http://mymamy.sk/clanok/159/zoznam_dalsich_publikacii_zzz_mymamy.html
Výsledky:
• Ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch kompetentne a na základe
relevantných informácií a vedomostí finančne riadia svoj život po odchode z
násilného vzťahu,
• Klientky sú zorientované v rizikách úverovania a iných riskantných
finančných operácií, uvedomujúc si zodpovednosť za existenciu svoju i
svojich detí,
• V prípade klientok s väčším počtom pôžičiek ich splácajú na základe
primerane nastavených splátkových kalendárov,
• Klientky sa na MyMamy s dôverou obracajú, ak majú problém vo
finančných otázkach a tým sa vyhnú do budúcna zvyšovaniu tlaku na ich
zvyčajne skromný rodinný rozpočet.
získanie finančnej kompetencie žien nad rodinným rozpočtom, čo doteraz, u
dosahovanie rodovej rovnosti
väčšiny klientok, bola čistá kompetencia muža/zneužívateľa
evaluačné štúdie nie je dostupné
pozitívne faktory zvýšením finančných zručností klientky sa zvyšuje jej samostatnosť a
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zodpovednosť, stúpa jej dôveryhodnosť aj v očiach inštitúcií, pre ktoré sa
stáva rešpektovanou partnerkou aj v ďalších oblastiach obhajoby svojich
práv a záujmov
nízky príjem ženy zažívajúcej násilie obmedzuje jej rozhodovanie v každej
oblasti života, čo ju môže demotivovať k zmene postoja k hospodáreniu s
limity a obmedzenia
rodinnými financiami, žena zažívajúca násilie v párovom vzťahu môže
nedôverovať poradkyni a nemusí chcieť hovoriť o finančných problémoch
16.

Doplňujúce informácie

Bezpečie na jednom mieste (I – III)
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj,
postup
uplatňovaný)

7.

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Bezpečie na jednom mieste (I – III)
Slovenský výbor pre UNICEF
preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
projekty

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
2013
od
do dodnes
Michal
krstné meno

Odborník/čka

priezvisko Milan
michal@unicef.sk
e-mail
8.

Kontakt

Webstránky organizácie
(http://www.unicef.sk/,http://www.ldi.sk/) neobsahujú informáciu
o projekte

web
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Facebook stránky organizácie (https://sksk.facebook.com/LinkaDetskejIstoty,
https://www.facebook.com/UnicefSlovensko) neobsahujú
informáciu o projekte
Bratislavský samosprávny kraj, vlastné zdroje organizácie (2
%, financie z fundraisingových aktivít)
Primárna cieľová skupina: ženy, ktoré sú matky zo sociálne
znevýhodneného prostredia a zažívajú alebo zažívali násilie v
intímnych vzťahoch.
Sekundárna cieľová skupina: deti spomenutých žien

iné
9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia

x
x

mesto
okres
kraj
spádová oblasť

Bratislava
Bratislava
Bratislavský
Slovenská republika
Ciele:
1. vytvorenie bezpečného priestoru na pomoc ženám a ich
deťom, ktoré boli obeťami násilia, alebo boli páchaním násilia
ohrozené
2. poskytovanie bezplatnej, koordinovanej odbornej pomoci a
podpory cieľovým skupinám s cieľom zabezpečenia ochrany
práv žien a ich detí s dôrazom na ich ľudskú dôstojnosť a
bezpečnosť
Ide o projekt, ktorý bol vytvorený špecificky pre obete násilia
páchaného na ženách a ich deti. V Centre výchovy k
rodičovským zručnostiam (CVRZ) CESTA bol prostredníctvom
tohto programu vytvorený tím pracovníkov a pracovníčok
(sociálny pracovníci / čky, psychologička) , ktorí časť svojej
odbornej činnosti zamerali na problematiku násilia páchaného
na ženách a rozširovali svoje teoretické a praktické vedomosti
týmto smerom.
Projekt je reakciou na to, že:
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1. ani jedna z dovtedajších (roky 2009 - 2012) klientok CVRZ
CESTA, u ktorých malo na nich páchané násilie silný podiel na
zhoršujúcej sa životnej situácií, nevyhľadalo CVRZ CESTA
primárne s problémom násilia a pri prvých kontaktoch (s
výnimkou akútnych krízových situácií) nevnímali násilie ako
predmet riešenia.
2. násilie bolo u klientok CVRZ CESTA vnímané ako
nevyhnutná súčasť „pokazeného“ života. Program má 2 časti:
1. smerom k personálu CVRZ CESTA:
program umožňuje špecializáciu pracovníkov / pracovníčok na
tému násilia páchaného na ženách.
2. smerom k cieľovej skupine:
prostredníctvom programu sú cieľovej skupine poskytované
odborné intervencie, a to na jednom mieste, v CVRZ CESTA.
Ide o sociálno- právne poradenstvo, sociálnu asistenciu,
krízovú intervenciu, psychologické poradenstvo, v minulosti
psychoterapiu. Okrem ambulantnej sú služby poskytované aj
terénnou, telefonickou a písomnou formou.
V roku 2013 bol projekt realizovaný s číslom I, v roku 2014 s
číslom II., atď.
informácia nedostupná
Praktickou pomocou žene, ktorá zažíva alebo zažila násilie v
intímnom vzťahu.
informácia nedostupná
Zameranie ženy, ktoré zažívajú alebo zažili násilie v intímnom
vzťahu a ich deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
umožňuje otvorenie témy násilia u týchto žien, ktoré ho
vnímajú ako nevyhnutnú súčasť „pokazeného“ života.
závislosť na finančnej podpore, priestorové obmedzenia
súvisiace s realizáciou ambulantných služieb, auto na
realizáciu terénnych služieb
CVRZ CESTA je projektom Linky detskej istoty pri Slovenskom
výbore pre UNICEF. Informácie o CVRZ CESTA sú dostupné
na http://www.ldi.sk/dospeli/cesta/.
CVRZ CESTA nevychádza pri svojej činnosti cielene z
rodového hľadiska. Je otázkou, či napriek tomu prispieva k
dosahovaniu rodovej rovnosti.

dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie
15.

Výsledky a dopady

pozitívne faktory

limity a obmedzenia

16.

Doplňujúce informácie
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Podporno- terapeutická skupina
číslo
Druh informácie
Názov
nástroja/postupu
1.
Názov
organizácie/í
2.
3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

6.

7.

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Podporno- terapeutická skupina
Slovenský výbor pre UNICEF

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
Iné – skupinová aktivita pre cieľovú skupinu

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
Druh násilia
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
2014
od
Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
do dodnes
Michal
krstné meno
Odborník/čka
priezvisko Milan
michal@unicef.sk
e-mail
Webstránky organizácie (http://www.unicef.sk/,http://www.ldi.sk/)
neobsahujú informáciu o skupinovej aktivite
Facebook stránky organizácie (https://sksk.facebook.com/LinkaDetskejIstoty,
iné
https://www.facebook.com/UnicefSlovensko) neobsahujú
informáciu o skupinovej aktivite
Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
ženy zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré zažívajú alebo
zažili násilie v intímnych vzťahoch

web
8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah
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EU
celonárodný
regionálny x
miestny x
organizácia

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.

Výsledky a dopady

mesto
okres
kraj
spádová oblasť

Bratislava
Bratislava
Bratislavský
Slovenská republika
Podpora žien, ktoré zažili alebo zažívajú násilie v intímnych
vzťahoch s využitím skupinovej dynamiky a vzájomnej podpory
členiek skupiny. Práca s témou násilia páchaného na ženách s
cieľovou skupinou, ktorá vníma násilie ako nevyhnutnú súčasť
„pokazeného“ života a nie ako predmet riešenia.
Aktivita sa realizuje v bezpečnom prostredí.
Skupina sa stretáva pravidelne 1x za týždeň.
Skupina sa realizuje za účasti psychologičky.
Skupina pracuje s témami, ktoré prinášajú jej členky, napr.:
aktuálne problémy členiek skupiny, partnerské vzťahy, životné
skúsenosti, vzťah s aktuálnym partnerom, ne/zotrvanie vo vzťahu s
partnerom, a pod. . Tieto témy sú ponímané najmä z pohľadu
vzťahov (minulých, súčasných, budúcich, partnerských, intímnych,
v skupine, vzťahu k sebe, k svojim deťom, a pod. )
Členky skupiny navzájom získavajú podporu a tipy, ako riešiť svoju
negatívnu situáciu.
Súčasťou skupiny sú
aktivity na jej budovanie a udržiavanie (napr. skupina zameraná na
oslavu Vianoc). Počas skupiny funguje tzv. „detská“ skupina.
Členkám podporno- terapeutickej skupiny umožňuje zúčastňovať
sa „svojej“ skupiny – počas trvania skupiny je postarané o ich deti.
informácia nedostupná
Posilnením vzťahov medzi ženami, ktoré zažívajú alebo zažívali
dosahovanie rodovej rovnosti násilie v intímnych vzťahoch . Ženy nezostávajú osamotené,
postupne preberajú zodpovednosť za riešenie svojej situácie.
evaluačné štúdie informácia nedostupná
Zameranie na obete násilia páchaného na ženách a ich deti zo
pozitívne faktory sociálne znevýhodneného prostredia umožňuje otvorenie témy
násilia u týchto žien, ktoré ho vnímajú ako nevyhnutnú súčasť
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„pokazeného“ života.
závislosť na finančnej podpore, priestor spĺňajúci predpoklady
limity a obmedzenia bezpečia, priestor na realizáciu sprievodnej detskej skupiny,
záujem cieľovej skupiny o aktivitu
CVRZ CESTA je projektom Linky detskej istoty pri Slovenskom
výbore pre UNICEF.
Informácie o CVRZ
CESTA sú dostupné na http://www.ldi.sk/dospeli/cesta/.
CVRZ CESTA nevychádza pri svojej činnosti cielene z rodového
hľadiska. Je otázkou, či napriek tomu prispieva k dosahovaniu
rodovej rovnosti.
Informácie o národnom projekte Prevencia a eliminácia násilia
páchaného na ženách, v rámci ktorého je terapeuticko- podporná
skupina realizované dostupná napr. na
http://www.ldi.sk/dospeli/projekt-pen1/ alebo
http://www.unicef.sk/kto-sme/programy-na-slovensku/linka-detskejistoty/pen1 .

Doplňujúce informácie

16.

Azylový dom Emauzy
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov
nástroja/postupu
Názov
organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ
nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Azylový dom Emauzy
KRIŽOVATKY, n. o.

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
ubytovanie
násilie páchané na ženách v
x
intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na
ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
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kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách
všeobecne
6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj,
postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

od

2001

do dodnes
1. Danica
krstné meno
2. Hana
1.
Sedláčková
priezvisko
2. Šafránková
1. krizovatky@krizovatky.eu
e-mail
2. emauzy@stonline.sk
web http://www.krizovatky.eu/azylovy-dom-emauzy/
iné https://www.facebook.com/SpolocenstvoEmauzy
VÚC, ďalšie zdroje: úhrady klientok, sponzorské dary, 2% z daní, grantové schémy
Týrané
ženy
a
deti,
resp.
ženy
a
deti
bez
prístrešia
Oficiálne vymedzenie: matkám s deťmi a osamelým ženám, ktoré nemajú
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb a ubytovanie; fyz. osoby, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo
nemôžu doterajšie bývanie užívať
EU
celonárodný x
regionálny x
miestny x
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť

Holíč
Skalica
Trnavský
Slovenská republika
Priama pomoc a podpora cieľovej skupiny prostredníctvom poskytovania
ubytovania a služieb.
Podnetom na vznik Azylového domu Emauzy bola situácia, že ženy ktoré zažívali
násilie nemali kde ísť, resp. hľadali pomoc.
Podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách má štatút zariadenia núdzového
bývania (ZNB).
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15.

Výsledky a dopady
dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie
pozitívne faktory
limity a obmedzenia

16.

Doplňujúce
informácie

Kapacita ZNB je 41 miest v 15 izbách.
Maximálna dĺžka ubytovania 1 rok, v odôvodnených prípadoch 3 roky.
Za ubytovanie sa platí.
Každá klientka má samostatnú izbu.
Služby poskytované cieľovej skupine: ubytovanie, sociálne poradenstvo, sociálna
asistencia, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, v prípade
potreby poskytovanie šatstva, potravín, hygienických potrieb a čistiacich
prostriedkov,.
Čo sa týka
ďalších služieb potrebných pre cieľovú skupinu (psychologické a právne
poradenstvo, terapia, a pod), zariadenie má vybudovanú neformálnu sieť z
ostatných podporných profesií (zoberú ich klientky prednostne, nájdu si čas).
.
Celkový počet ubytovaných klientok - obetí násilia páchaného na ženách v roku
2011: 7 žien a ich cca 14 detí.
Praktickou pomocou a poskytnutím bezpečného priestoru žene, ktorá zažíva alebo
zažila násilie v intímnom vzťahu.
informácia nedostupná
priama pomoc a podpora ženám ktorá zažívajú alebo zažili násilie v intímnych
vzťahoch, zabezpečenie základných životných potrieb a bezpečia
financie
Azylový dom Emauzy nevychádza pri svojej činnosti z rodového hľadiska.

Webstránky organizácie venovanej domácemu násiliu

číslo

Druh informácie

1.
2.

Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Webstránky organizácie venovanej domácemu násiliu
KRIŽOVATKY, n. o.

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné

nástroj pre informovanosť žien
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
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6.

Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
informácia nedostupná
od
do dodnes
1. Danica
krstné meno
2. Hana
1.
Sedláčková
priezvisko
2. Šafránková
1. krizovatky@krizovatky.eu
e-mail
2. emauzy@stonline.sk
web http://www.krizovatky.eu/co-je-domace-nasilie/
iné https://www.facebook.com/SpolocenstvoEmauzy
informácia nedostupná
obete násilia páchaného na ženách
EU
celonárodný x
regionálny x
miestny x
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Holíč
Skalica
Trnavský
Slovenská republika
Sprostredkovanie základných informácií o domácom násilí na
webstránke organizácie.
Časť webstránky organizácie (http://www.krizovatky.eu) venovaná
domácemu násiliu, ktorá obsahuje:
1. informácie o domácom násilí, formách násilia, cykle domáceho
násilia; 2. praktické informácie („ak dospejete k rozhodnutiu, že
násilie nebudete ďalej znášať“ a „ak sa rozhodnete od
násilníckeho partnera odísť, nezabudnite si vziať so sebou“,
možnosti pomoci)

15.

16.

Výsledky a dopady

Doplňujúce informácie

informácia nedostupná
dosahovanie rodovej rovnosti Poskytnutím základných informácií o domácom násilí žene.
evaluačné štúdie informácia nedostupná
pozitívne faktory možnosť aktualizácie informácií
nutnosť prezentovať webstránku v zmysle dosahu na cieľovú
limity a obmedzenia
skupinu
Azylový dom Emauzy nevychádza pri svojej činnosti z rodového
hľadiska.

Bezpečný ženský dom
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

6.
7.

Druh násilia

Obdobie ( kedy bol
nástroj,
postup
uplatňovaný)
Odborník/čka

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Bezpečný ženský dom
OZ Brána do života

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
ubytovanie, sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo,
psychologické poradenstvo pre deti. Sociálne a psychologické
iné poradenstvo aj pre ženy, ktoré nie sú u nás ubytované.
ubytovanie, sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo,
psychologické poradenstvo pre deti. Sociálne a psychologické
poradenstvo aj pre ženy, ktoré nie sú u nás ubytované.
násilie páchané na ženách v intímnych
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
od

11.8.2014

do trvá
krstné meno Daniela
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priezvisko Gáliková
galikova@branadozivota.sk
e-mail
8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

web www.branadozivota.sk
iné nie je dostupné
Bratislavský samosprávny kraj, mestská časť Bratislava- Petržalka,
Nórsky finančný mechanizmu, finančné dary od sponzorov
obete násilia, ženy a ich deti, tehotné a osamelé matky v núdzi
EU
celonárodný x
regionálny
miestny
organizácia
mesto Bratislava
okres
kraj Bratislavský kraj
spádová oblasť
Krízové centrum Brána do života založila v roku 2001 pani Mária Prieložná
ako jedno z prvých zariadení tohto druhu na Slovensku. Poskytujeme
azylové bývanie obetiam domáceho násilia. Poskytujeme pomoc matkám
s deťmi, ako aj tehotným či osamelým ženám. Okrem ubytovania im
poskytujeme aj sociálno-právne poradenstvo ako aj
psychologickú
podporu. Mnohé z našich klientok prežili nielen komplikované partnerské
vzťahy ale aj vlastné problémové detstvo. Príchod do krízového centra je
aj príchodom do bezpečia a miestom, kde si žena v pokoji môže
premyslieť, ako ďalej bude svoju situáciu riešiť.
Naším dlhodobým cieľom je zvýšiť citlivosť verejnosti voči domácemu
násiliu, zlepšiť možnosť pomoci obetiam násilia a nájsť nové možnosti
podpory. Snažíme sa:
poukazovať na závažnosť problematiky domáceho násilia, podporovať
zákonné vysporiadanie sa s domácim násilím
informovať pomáhajúce profesie ( lekári, policajti, úradníci atď. ), ktorí
môžu prísť do kontaktu s obeťami domáceho násilia, o tom, ako najlepšie
postupovať,
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vybudovať lepšiu komunikáciu medzi pomáhajúcimi inštitúciami, políciou,
úradmi, súdmi a ďalšími zainteresovanými.
Sociálna poradňa/sociálna pomoc
Naše sociálne pracovníčky v rámci sociálneho programu pre obete
domáceho násilia vykonávajú sociálno - právnu poradenskú činnosť, ktorá
je zameraná na včasné riešenie problému klientky. Súčasne poskytujeme
klientkam tieto služby:
Právne poradenstvo
Spisovanie rôznych právnych návrhov (žiadosť o rozvod manželstva,
predbežné opatrenia, trestné oznámenie a pod.)
príprava klientok na výpoveď na polícii a na súdoch
Sociálne poradenstvo
plánovanie a realizácia krokov spolu s klientkou, ktoré sú potrebné na
riešenie vzniknutého problému
zistenie rozsahu, charakteru a príčin vzniku sociálnej núdze a
poskytovanie informácií o možnostiach riešenia a usmerňovanie klientky
pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci
Krízová intervencia
stabilizácia klientky
plánovanie a realizácia bezprostredných krokov, hľadanie možností a
zdrojov podpory
zabezpečenie dočasného bezpečného ubytovania
Asistencia
pomoc pri zhotovovaní rôznych dokumentov
intervencia na okresných úradoch a iných inštitúciách
sprevádzanie klientky na súdnych pojednávaniach
zabezpečenie bezpečného ubytovania
Spolupracujeme s políciou, centrami poradensko - psychologických
služieb, zariadeniami sociálnych služieb, diagnostickým centrom,
zdravotníckymi zariadeniami, mimovládnymi organizáciami a ďalšími.
Pracujeme aj ambulantne. So žiadosťou o pomoc sa na nás môžu obrátiť
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aj ženy, ktoré nepotrebujú nevyhnutne azylové ubytovanie, ale iba radu
alebo podporu.
Psychoterapia a diagnostika
Domáce násilie zahŕňa fyzické, ako aj psychické, ale aj sexuálne
zneužívanie. Zažité alebo pozorované násilie, najmä ak ide o blízku osobu,
je natoľko dramatický a ťažký zážitok, že ovplyvní celú osobnosť človeka jeho sebavedomie, integritu, vzťahy s druhými ľuďmi a schopnosť žiť
vlastný život alebo starať sa o deti. Nezanedbateľné sú aj problémy pri
dlhodobých rodinných konfliktoch a to najmä predrozvodové, rozvodové a
porozvodové spory o deti, ktoré sú touto situáciou taktiež ťažko
zasiahnuté.
cieľom diagnostickej práce je rozpoznať individuálne obtiaže klientky,
ktoré zažili domáce násilie na vlastnej koži pre potreby krízovej intervencie
alebo psychoterapie.
plánovanie a realizácia bezprostredných krokov, hľadanie možností a
zdrojov podpory
psychoterapeutická práca s obeťami domáceho násilia je realizovaná v
širokom zábere od krízovej intervencie, cez krátkodobú a dlhodobú
individuálnu terapiu. Práca psychologičiek zahŕňa aj podporu vzťahu
matka-dieťa a zapojenie širšej rodiny, resp. podpora celého rodinného
systému.

Zlatá Brána otvorená
čísl
o
1.
2.

Druh informácie
Názov
nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Zlatá Brána otvorená
OZ Brána do života

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
aktivita na zvládanie hnevu u detí, ktoré zažili násilie v rodine a sú spolu svojimi
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matkami ubytované v Bezpečnom ženskom dome.

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj,
postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

násilie páchané na ženách v intímnych
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na
ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
2013
od
do dodnes
Barbora
krstné meno
priezvisko Bohony
bohony@branadozivota.sk
e-mail

8.

Kontakt

9. Financovanie
10. Cieľová skupina

11. Pokrytie/dosah

12. Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

web www.branadozivota.sk
iné nie je dostupné
Nadácia Hodina deťom-2013, OZ Brána do života-súčasnosť
detský svedok
EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia x
mesto Bratislava
okres
kraj Bratislavský kraj
spádová oblasť nie je relevantné
Projekt Zlatá brána
otvorená je zameraný na deti ubytovaných v Bezpečnom ženskom dome centre
spolu so svojimi matkami.
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 Vytvorili sme detskú
skupinku.
 Pracovný team
v zložení psychologičky ako terapeuta a ďalšej psychoterapeutky ukončili
vzdelávanie v programe ART.

14.

Obsah
dosahovanie rodovej rovnosti

15.

Výsledky a dopady

evaluačné štúdie
pozitívne faktory
limity a obmedzenia

16.

Skupinka sa
stretáva raz týždenne a cielenými aktivitami sa zameriavajú na rozvíjanie
zručnosti detí, ktoré im budú nápomocné na lepšie zvládnutie ich emócií,
strachu a hnevu
Skupinová terapia , zámerom je pomôcť deťom zvládnuť náročné obdobie, ktoré
súvisia s prežitým životným príbehom.
nie je dostupné
nie je dostupné
http://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://branadozivota.sk/images/OZ/Do
kumenty/vyrocna-sprava-2013.pdf&amp;wmode=transparent
služby sú bezplatné, pozitívne spätné väzby

Doplňujúce informácie

Pracovníčka na prácu s deťmi
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Pracovníčka na prácu s deťmi
OZ Brána do života

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
odborná pomoc pre detského svedka násilia
násilie páchané na ženách v intímnych
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
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6.
7.

Obdobie ( kedy bol
nástroj,
postup
uplatňovaný)
Odborník/čka

obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
2014
od
do trvá
Daniela
krstné meno
priezvisko Gáliková
galikova@branadozivota.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

15.

Obsah

Výsledky a dopady

web www.branadozivota.sk
iné nie je dostupné
Nórske finančné mechanizmy
ženy a ich deti
EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia x
mesto Bratislava
okres
kraj Bratislavský kraj
spádová oblasť
prvá kontaktná osoba pre dieťa v BŽD
pomáha pri adaptácii
dieťaťa v BŽD so zreteľom na jeho novú životnú situáciu
napomáha hľadať postupy
pri edukačnom pôsobení na dieťa v spolupráci s matkou, posilňuje
prístup rodiča
koordinuje dobrovoľnícku
činnosť v BŽD zameranú na voľnočasové aktivity
nie je dostupné
dosahovanie rodovej rovnosti Dieťa cíti podporu a tým má možnosť vyrastať v prostredí, ktoré je
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tolerantné .
evaluačné štúdie http://branadozivota.sk/index.php/dokumenty/vyrocne-spravy
požiadavka išla od samotných žien, mať pracovníčku, ktorá by sa
pozitívne faktory
venovala ich deťom.
limity a obmedzenia nedostatok financií
16.

Doplňujúce informácie

Kampaň STOP NÁSILIU
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

6.

7.
8.

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Zvyšovanie povedomia a vyhľadávanie obetí domáceho
násilia u špecifických cieľových skupín - kampaň STOP
NÁSILIU
OZ Centrum Nádej
preventívny, vzdelávací program
preventívny program x
vzdelávací program x
podporné služby
iné
informačné besedy, kampaň , poradenské služby, prednášky,
letáky, brožúry, vernisáž výtvarných diel žiakov ZŠ,

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
Druh násilia
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké) x obete domáceho násilia
násilie páchané na ženách všeobecne
18.6.2014
od
Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
do 30.12.2015
Adriana
krstné meno
Odborník/čka
priezvisko Havašová
havasova@centrumnadej.sk
Kontakt
e-mail
cierna@centrumnadej.sk
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9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

web http://www.centrumnadej.sk/
iné http://www.centrumnadej.sk/
NÓRSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS A ŠTÁTNY ROZPOČET
SR, INTERNATIONAL WOMEN’S CLUB
ženy, deti a ostatné zraniteľné skupiny obyvateľstva, pracovníci na
úradoch a v školách
EU
celonárodný
regionálny x
miestny x
organizácia
mesto Bratislava
okres
kraj Bratislavský kraj
spádová oblasť
Projekt „Zvyšovanie povedomia a vyhľadávanie obetí domáceho
násilia u špecifických
cieľových skupín“ je zameraný na zvyšovanie povedomia a
informovanosti seniorov,
detí a ďalších znevýhodnený skupín. Tento projekt sa prelína aj do
roku 2015. Očakávaním bolo, že pomocou projektu zachytíme
nové prípady domáceho násilia a poskytneme náležité služby.
Informačné besedy pre seniorov realizujeme
najmä v kluboch seniorov a aj domovoch
sociálnych služieb pre seniorov. Oslovili sme takmer všetky kluby
v
Bratislave, od ktorých sme dostali zvyčajne pozitívnu odozvu.
Všetky
prednášky boli dobrovoľné a zúčastnili sa na nich ženy aj muži v
dôchodkovom veku. Počas prednášok sa seniori/ky pýtali na rôzne
otázky ohľadom ich práv, možností riešenia situácie a pod. Na
každej
prednáške sme získali či už podnet na nahlásenie prípadu
zanedbávania,
podozrenia z domáceho násilia, alebo priame riešenie situácie,
ktorú konkrétny/a senior/ka riešia alebo riešili. Často išlo najmä o
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15.

Výsledky a dopady

dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie
pozitívne faktory
limity a obmedzenia

16.

Doplňujúce informácie
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právne otázky ohľadom majetku.
Pred začatím “šnúry“ informačných besied sme vytvorili
informačné
materiály (leták a brožúra) o domácom násilí, špeciálne zamerané
na
cieľovú skupinu seniorov/iek. V letáku sú popísané základné
informácie o domácom násilí, možnostiach pomoci, preventívnych
krokoch/
radách ako sa domácemu násiliu vyvarovať a pod. brožúra je
obšírnejšieho
charakteru a sú v nej zahrnuté najmä informácie, ktoré sa
seniori/ky
dozvedeli na besede. Oba materiály sú prispôsobené cieľovej
skupine tak, aby boli zrozumiteľné, čitateľné a pútavé.
Od začatia projektu a najmä od prvej informačnej besedy sme
zaznamenali
zvýšený počet telefonátov od seniorov/iek. Obracajú sa na
nás kvôli problémom s ich dospelými deťmi, ktoré na nich páchajú
psychické, ekonomické a často aj fyzické násilie. Pokiaľ chcú danú
situáciu riešiť a nie sa o nej len poradiť, pomáhame sociálnoprávnym
aj psychologickým poradenstvom.
http://www.centrumnadej.sk/index.php?page=vyrocne-spravy
nie je dostupné
http://www.centrumnadej.sk/index.php?page=vyrocne-spravy
každoročný záujem škôl, ktorý sa zapájajú a spolupracujú
negatívne ohlasy niektorých rodičov detí a nezáujem škôl danú
problematiku
Do konca projektu nás čaká ešte vernisáž ku kampani “STOP
NÁSILIU“. Pomocou kampane sa snažíme scitlivovať
žiakov/čky od materských škôl až po konečné ročníky základných
škôl. Na danú tému vytvárajú výtvarné diela,
ktoré budú vystavené na vernisáži v Bratislavskom centre. Diela
budú ohodnotené a na vernisáži sa dozvedia viac
informácií k téme domáceho násilia.
Okrem vyššie spomínaných nových materiálov sme vytvorili a
dotlačili ďalšie brožúry a leták. Dva z nich sú zamerané
na primárnu prevenciu pre základné a stredné školy
(Princeznovský manuál; Tomáš – dieťa s modrinou/

dotlač). Využívame ich pri preventívnych prednáškach na školách.
Tiež sme dotlačili aktualizovanú brožúru Prvého
kontaktu s obeťou domáceho násilia, ktorú využívajú odborníci/čky
z pomáhajúcich profesií. Vytvorili sme tiež
prvokontaktový leták pre obete domáceho násilia, v ktorom sú
základné informácie o DN a tiež kontakt na našu
organizáciu. Leták spolu s brožúrou sme odniesli na polície, na
sociálne oddelenia do všetkých mestských častí v
Bratislave a tiež do CPPPaP.
Projekt je zameraný na seniorov/ky, ktorí/e môžu byť obeťami
domáceho násilia, alebo môžu identifikovať vo
svojom okolí človeka, ktorý môže byť obeťou domáceho násilia a
nemusí si vedieť pomôcť sám. Čím viac informácií
o domácom násilí budú ľudia mať, tým väčšiemu počtu ľudí
môžeme pomôcť. Aj pomocou tohto projektu sa nám
darí informovať stále viac ľudí.

Komplexná starostlivosť o obete domáceho násilia a sexuálneho zneužívania
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Komplexná starostlivosť o obete domáceho
sexuálneho zneužívania
OZ Centrum Nádej,

násilia

a

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
projekty, iniciatívy, ubytovanie, ženské skupiny, informačné
programy pre ženy, poradenstvo, webová stránka, telefonická linka
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách x
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
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6.

Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

od

nie je dostupné

do trvá
Adriana
krstné meno
riaditeľka OZ, psychologička
priezvisko Havašová
office@centrumnadej.sk
e-mail
web www.centrumnadej.sk
iné nie je dostupné
Mestská časť Bratislava- Petržalka, Nadácia SLSP prostredníctvom
Nadácie PONTIS,
obete domáceho násilia ženy a deti
EU
celonárodný
regionálny x
miestny x
organizácia
mesto Bratislava
okres Bratislava
kraj Bratislavský kraj
spádová oblasť
Klientkam bola poskytovaná v najširšej miere psychologická
pomoc formou poradenstva a sociálnoprávne poradenstvo, dve
ubytovacie utajené jednotky, telefonická intervencia
V roku 2013 sme pracovali celkovo s 196 klientmi a klientkami.
Našou klientelou boli prevažne ženy a ich deti. Klientkam bola
poskytovaná v najširšej miere psychologická pomoc formou
poradenstva a sociálnoprávne poradenstvo.
• Každý mesiac využilo služby nášho centra v priemere 8-14
nových
klientov a klient. Mnohé klientky navštevovali naše centrum raz
týždenne. Pre deti bol každotýždenne realizovaný skupinový
program, kde sa striedali aktivity (tvorivé dielničky, muzikoterapia,
detská skupina a od septembra sa pridala hipoterapia). Na detské
skupiny chodí pravidelne cca: 6-12 detí, podľa typu a zamerania
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15.

skupinky .Klientky mali možnosť navštevovať aj ženskú skupinu,
ktorá sa stretávala každé dva týždne. V priemere ju navštevovalo 6
žien. V rámci poskytovania utajeného ubytovania, využilo túto
možnosť 4 ženy spolu so 6 deťmi. Obe ubytovacie jednotky boli
nepretržite obsadené. V rámci poskytovanie telefonickej intervencie
a informácii sme mali zapnutú našu mobilnú linku nepretržite počas
pracovného týždňa. Základné poradenstvo sme poskytovali touto
formou klientom a klientkam z celého Slovenska. V roku 2013 sme
pracovali celkovo s 196 klientmi a klientkami. Našou klientelou boli
prevažne ženy a ich deti. Klientkam bola
poskytovaná v najširšej miere psychologická pomoc formou
poradenstva a sociálnoprávne poradenstvo. Každý mesiac využilo
služby nášho centra v priemere 8-14 nových klientov a klientok.
Mnohé klientky navštevovali naše centrum raz týždenne. Pre deti
bol každotýždenne realizovaný skupinový program, kde sa striedali
aktivity (tvorivé dielničky, muzikoterapia, detská skupina a od
septembra sa pridala hipoterapia). Na detské skupiny chodí
pravidelne cca: 6-12 detí, podľa typu a zamerania skupinky
Klientky mali možnosť navštevovať aj ženskú skupinu, ktorá sa
stretávala každé dva týždne. V priemere ju navštevovalo 6 žien. V
rámci poskytovania utajeného ubytovania, využilo túto možnosť 4
ženy spolu so 6 deťmi. Obe ubytovacie jednotky boli nepretržite
obsadené. V rámci poskytovanie telefonickej intervencie a
informácii sme mali
zapnutú našu mobilnú linku nepretržite počas pracovného týždňa.
Základné poradenstvo sme poskytovali touto formou klientom
a klientkam z celého Slovenska.
V roku 2014 navštívilo naše centrum 215 ľudí ohrozených násilím.
Išlo vo väčšine o ženy a ich deti. Celkovo sme
pracovali s 48 deťmi, ktoré využívali služby individuálnej
psychologickej pomoci ako aj skupinovej psychologickej
práce a rôznych foriem terapií.
Naše klientky a klienti nás navštívili celkovo 1 111 krát kedy využili
niektorú z našich osobných služieb a konzultácií.
Z uvedených čísiel vyplýva, že klientky a klienti nás navštevovali
opakovane, v priemere viac ako 5krát. Na základe
praxe vieme povedať, že niektoré klientky využijú len našu
jednorazovú konzultáciu a iné využívajú naše služby
aj niekoľko rokov počas a dochádzajú pravidelne na psychologické

Výsledky a dopady
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Doplňujúce informácie

sedenia či riešia dlhotrvajúce súdne spory, v
ktorých ich sprevádzajú naše sociálne pracovníčky a právnička.
stretávame sa s tzv. sekundárnou viktimizáciou pracovníkov na
úradoch, téma napriek tomu, že sa otvorila, stále je pod rúškom
neodborných zásahov, predsudkov voči partnerskému násiliu a
nevedia s ním narábať.
http://www.centrumnadej.sk/index.php?page=vyrocne-spravy
individuálna i skupinová terapia, komplexná odborná pomoc,
bezplatná pomoc
momentálne pre nás téma sexuálneho zneužívania - ambivalentná,
poskytujeme pomoc psychologickú , ale dištancujeme sa od
pomenovania problému, máme jasné pravidlá, z ktorých sme sa
poučili,
NÓRSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS A ŠTÁTNY ROZPOČET
SR

Projekt s názvom „Strom pomoci a jeho plody"
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2. Názov organizácie/í
3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

.

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Projekt s názvom „Strom pomoci a jeho plody"
OZ Centrum Nádej
preventívny, vzdelávací program
preventívny program x
vzdelávací program x
podporné služby
iné
výstava, letáky, semináre, školenia

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
Druh násilia
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké) x deti - obete domáceho násilia a deti so syndrómom CAN
násilie páchané na ženách všeobecne
1.7.2013
Obdobie ( kedy bol nástroj,
od
postup uplatňovaný)
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Odborník/čka

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

do 31.12.2014
Katarína
krstné meno
sociálna pracovníčka
priezvisko Čierna
office@centrumnadej.sk
e-mail
web www.centrumnadej.sk
iné nie je dostupné
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.
deti, učitelia a vychovávatelia na školách, odborní pracovníci
EU
celonárodný
regionálny x
miestny x
organizácia
mesto Bratislava
okres
kraj Bratislavský kraj
spádová oblasť
Cieľ projektu bol zameraný na vzdelávanie tri cieľové skupiny:
náhradných rodičov, výchovných poradcov a pracovníkov CPPPaP,
k téme násilia páchaného na ženách a obete CAN syndrómu.
Obsahom projektu bolo informovať, vyhľadať ich a poskytnúť im
pomoc. Za týmto účelom sme vytvorili 2 informačné sochy stromu,
ktoré postupne putovali medzi školami, ktoré o ne prejavili záujem.
Na strome boli napísané informácie týkajúce sa domáceho násilia
aj informácie s miestami pomoci. Deti nás mohli tiež
prostredníctvom
stromu osloviť a to vhodením lístku do schránky, ktorá bola na
strome umiestnená. Ak ich téma zaujala a chceli sa dozvedieť viac,
na strome mali letáčiky, ktoré si mohli vziať. Cieľom v tomto
prípade nebolo informovať len deti ale aj učiteľov a učiteľky v škole.
Za účelom zlepšenia prežívania detí, sme deťom poskytovali
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16.

psychologickú pomoc ako aj hipoterapiu, ktoré prebiehali 2 razy v
mesiaci. V mesiaci jún sa nám podarilo zrealizovať aj 3-denný
hipotábor, ktorý mal u detí veľký úspech. Okrem preventívnej
činnosti a poskytovania služieb deťom sme v rámci projektu
vzdelávali aj rôzne cieľové skupiny, ktoré často prichádzajú do
kontaktu s deťmi, ktoré by mohli byť obeťami domáceho násilia
alebo CAN syndrómu. Na toto špecifické vzdelávanie sme si vybrali
skupiny pracovníčok a pracovníkov CPPPaP zo všetkých poradní v
bratislavskom kraji, výchovných poradcov a poradkyne, ktoré
pôsobia na školách a náhradných rodičov, ktorí majú deti v
starostlivosti. Celkovo sme realizovali 20 vzdelávacích seminárov.
Ohlasy boli rôzne, záviseli od konkrétnej školy, niektoré učiteľky ,
ktoré boli pre tému nadšené, využili strom a letáky na etickej
výchove, iné školy nevyužili a nepracovali s materiálom. I negatívne
ohlasy u rodičov, k téme sexuálneho násilia, pre mnohých rodičov,
ako nevhodná pre ich deti ( išlo o nábožensky založenú oblasť).
nie je dostupné
http://www.centrumnadej.sk/index.php?page=vyrocne-spravy
pozitívne ohlasy na brožúry prvého kontaktu, v ktorej sú uvedené
podrobné informácie a kontakty na odborníkov, , kontaktujeme
osobnou formou, v rámci kampane v druhej línii bola uskutočnená i
vernisáž výtvarných diel i v materských školách
nie všetky školy považovali tému za vhodnú pre všetky deti

Doplňujúce informácie

Preventívny film
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2. Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
preventívny film
OZ Centrum Nádej

preventívny program x
vzdelávací program
podporné služby
iné
film, informačná brožúra
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
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6.

7.

Obdobie ( kedy bol nástroj, postup
uplatňovaný)

sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké) x obete domáceho násilia
násilie páchané na ženách všeobecne
2012
od
do 2013
Katarína
krstné meno

Odborník/čka

priezvisko Čierna
office@centrumnadej.sk
e-mail
8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

web www.centrumnadej.sk
iné nie je dostupné
IUVENTA
žiaci na školách a učitelia
EU
celonárodný
regionálny x
miestny x
organizácia
mesto Bratislava
okres
kraj Bratislavský kraj
spádová oblasť
vzdelávanie detí na školách k téme náhlia páchaného
na ženách a deťoch
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Príbeh chlapca, ktorý zažíva domáce násilie, povie o tom preventistom, odborníkom, ktorí
navštívia jeho školu. Druhá časť filmu je o tom, ako títo odborníci mu vedia pomôcť. Vyjadruje
sa tam k téme psychologička, policajtka, pracovníčka UPSVAR, pracovníčka CPPP.
Dobrovoľníci vytvorili 30- minútový film s preventívnym charakterom
k téme domáceho násilia, ktorý rozposlali na všetky ZŠ na Slovensku. K
filmu vytvorili aj krátky manuál pre učiteľov, aby sa im s filmom dobre
pracovalo a porozumeli lepšie téme domáceho násilia.
• realizovali športovo-preventívne dni pre žiakov petržalských základných
škôl, ktoré sa stretli s dobrým ohlasom ako od detí, tak aj od učiteľov.
Zúčastnili sa ich žiaci 9 tried.
• urobili nábor nových dobrovoľníkov, ktorých sami vzdelávali v tejto téme
formou neformálneho vzdelávania. Dobrovoľníci s OZ Pomoc ohrozeným
deťom naďalej spolupracujú
• zlepšili si svoje schopnosti a zručnosti vďaka výmene skúseností
s dobrovoľníkmi z OZ Náruč
• natočili krátky „shot" propagujúci dobrovoľníctvo a vytvoriť brožúru
s hrami na detské tábory a prácu s deťmi v skupinách

14. Obsah

http://www.centrumnadej.sk/index.php?page=vyrocne-spravy
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nie je relevantné
nie sú dostupné, spätná väzba z niektorých škôl, ktoré sme navštívili, že použili tento film
nie sú dostupné, spätná väzba z niektorých škôl, ktoré sme navštívili, že použili tento film
nie je relevantné
OZ
Living
documentaryspolupráca
pri
príprave
a
natáčaní
preventívneho
filmu
pre
žiakov
a
žiačky
ZŠ
o
téme
domáceho
násilia

SARA SK
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
SARA SK, Školenie pozostávalo z 3 blokov a jeho účastníci
získali vhľad do mechanizmu domáceho násilia a psychológie
obete domáceho násilia, informácie o legislatíve týkajúcej sa
domáceho násilia a zoznámili sa s metodikou SARA SK, ktorú
si odskúšali na cvičných kazuistikách.
OZ Centrum Nádej, Philip Morris International

preventívny program
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4.

5.

6.
7.

Typ nástroja/postupu

vzdelávací program x
podporné služby
iné
vzdelávanie, školenie, informačný materiál, brožúry a letáky

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
Druh násilia
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
2011
od
Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
do 2012
Adriana
krstné meno
Odborník/čka
riaditeľka OZ
priezvisko Havašová
office@centrumnadej.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

web www.centrumnadej.sk
http://www.centrumnadej.sk/index.php?page=personalneiné
obsadenie
Philip Morris International, Nadácia SPPc
policajti, pracovníci rôznych inštitúcií
EU
celonárodný x
regionálny
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Bratislava
Bratislava
Bratislavsky kraj
nie je relevantné
školenie policajtov a policajtiek na Slovensku, odborní pracovníci v

14.
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inštitúciách na odhad riziká a vyhodnocovanie
Vďaka podpore spoločnosti Philip Morris International sa nám
podarilo priniesť na Slovensko metodiku SARA SK, ktorá slúži na
vyhodnocovanie rizika v prípadoch domáceho násilia. Táto
metodika pomáha policajtom a policajtkám prvého kontaktu pri
zasahovaní v prípadoch domáceho násilia a vo svete je využívaná
hlavne pri aplikácii inštitútu vykázania. Projekt sa začal realizovať
už v roku 2011 a následne v roku 2012 pokračoval v napĺňaní jeho
cieľov. V roku 2012 sme školili po celom Slovensku policajtov
poriadkovej polície a vyškolili sme v spolupráci s lektormi z OZ
Náruč
celovo 1499 policajtov a policajtiek počas 73 školení vo všetkých
krajoch Slovenska.
Projekt sme vyhodnotili na základe pozitívnych spätných väzieb ako
veľmi úspešný. Jednotliví účastníci školení ocenili informácie, ktoré
na školení získali a označili ich za potrebné pre ich prax. Každý
účastník školenia získal materiály, ktoré mu majú uľahčiť prácu a
umožniť rýchlu orientáciu v problematike. 95% odozva s oddelení
policajných zborov- posmešné poznámky na letáky( i od mužov aj
od žien). Pozitívne ohlasy najme z PZ Petržalka.
v rámci nášho OZ poskytovanie sociálneho a psychologického
poradenstva absolvovali sme 12 dňový certifikovaný kurz
problematike rodovej rovnosti. Kurz prebiehal v 4 blokoch po 3 dni.
Lektorovanie 7 vzdelávacích workshopov pre rôzne skupiny
odborníčok a odborníkov (MVO, ÚPSVaR, sociálne oddelenia
Miestnych úradov, VÚC a pod.) v metodike SARA SK. Celkovo sme
vyškolili 56 odborníkov z rôznych organizácii a inštitúcii. vytvorenie
štandardov pre sociálnu poradenstvo
. Projekt sa začal realizovať už v roku 2011 a následne v roku 2012
pokračoval v napĺňaní jeho cieľov. V roku 2012 sme školili po celom
Slovensku policajtov poriadkovej polície a vyškolili sme v spolupráci
s lektormi z OZ Náruč celovo 1499 policajtov a policajtiek počas 73
školení vo všetkých krajoch Slovenska.
nedostatok financií na realizovanie takýchto školení každoročne,
V projekte SARA SK sa nám podarilo nadviazať komunikáciu s
Policajným zborom a realizovať školenia pre policajtov a policajtky z
obvodných oddelení v jednotlivých krajoch. Považujeme za úspech,
že sme sa dostali ku všetkým obvodným oddeleniam a ponúkli jeho
účastníkom školenie, ktoré poskytlo komplexné informácie.

Príjemne nás prekvapil záujem policajtov a policajtiek o túto
problematiku, spoločná diskusia a nachádzanie riešení v
individuálnych prípadoch policajtov a policajtiek, s ktorými sa v praxi
stretli. Tento projekt nám dal možnosť rozšíriť metodiku SARA SK
aj medzi iných odborníkov, ktorým môže byť nápomocná. Širšie
použitie metodiky SARA SK môže zabezpečiť kvalitnú pomoc
obetiam domáceho násilia v prípade, že sa obrátia o pomoc na
niektorú z týchto inštitúcii. Vytvorenie a zadefinovanie si vlastných
štandardov pre sociálne poradenstvo pomáha hlavne novým
kolegyniam k ľahšej orientácii v práci a k profesionálnejšiemu
prístupu ku klientom a klientkam.“

ALTERNA - intervenčné centrum pre pomoc obetiam domáceho násilia
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

6.

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
ALTERNA - intervenčné centrum pre pomoc obetiam
domáceho násilia
SKC DOTYK

preventívny program
vzdelávací program x
podporné služby x
iné
vzdelávací
program:
vzdelávací
kurz,
podporné služby: dohody o spolupráci, intervenčný postup,
metodika, bezpečnostné opatrenia, ubytovanie

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
Druh násilia
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
2006
od
Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
do 2006
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7.

Odborník/čka

krstné meno

Elena

priezvisko Hatašová
dotyk@centrum.sk
e-mail
8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

web www.dotyk.sk
iné
EÚ a MPSVR-PHARE- 5.524.000,- Sk
obete domáceho násilia, (podľa výročnej správy SKC Dotyk 2006
išlo výlučne o ženy, čiže ženy s NPŽ)
EU
celonárodný x
regionálny
miestny
organizácia x
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Beckov
Nové Mesto nad Váhom
Trenčiansky
nie je relevantná
1. Cieľom projektu bolo založiť intervenčné centrum pre pomoc
obetiam domáceho násilia, ktoré by dokázalo reagovať na
potreby obetí a vytvorilo komplexný a efektívny program pomoci,
obsahujúci všetky druhy poradenstva, krízovej intervencie,
ochrany obetí, advokácie.
2. Zabezpečiť priamu starostlivosť (poskytovanie náhradného
ubytovania, zabezpečovanie základných životných potrieb) pre
obete domáceho násilia.
3. Zabezpečiť bezplatnú
rekvalifikáciu a sociálnu inklúziu pre obete domáceho násilia..
1. Balík rýchlych, efektívnych a komplexných služieb
poskytovaných na základe využívania moderných IT a podpory
relevantných inštitúcií, expertov a mimovládnych organizácií, v
rámci uzatvorených dohôd o spolupráci.
2. V rámci sociálnej inklúzie podporným bodom bola
rekvalifikácia klientov.
3. Dominantnú úlohu zohrávala
terénna práca, založená na mobilite pracovníkov, schopných
poskytovať služby pomoci v čo najširšom spektre a

15.

16.

Výsledky a dopady

Doplňujúce informácie

zabezpečovala ich geografickú dostupnosť v rámci celého územia
SR pomocou vytvorenia 8-ich pobočiek (v každom kraji jednej).
1.Vypracovanie metodiky spoluprác so všetkými subjektmi, ktorá
v praxi priniesla pozitívnu zmenu v postavení obetí domáceho
násilia a zároveň prispela aj k mobilizácii kompetentných inštitúcií
v smere aktívnejšieho zapojenia sa do riešenia problému
domáceho násilia.
2. Navrhovaná metodika obsahovala postup na vytvorenie
transparentného a integrovateľného programu pomoci,
založeného na eliminácii tých vplyvov, ktoré najviac ohrozovali
systém pomoci a poskytla dostatok priestoru každému
zúčastnenému subjektu na jeho vlastný postup, návrhy a
riešenie, ale aj určovala jeho priamu zodpovednosť za vykonané
kroky. Zároveň odstraňovala „anonymitu“ kompetentných inštitúcií
v prípadoch nedodržania zákonných postupov.
3. Konzultácie v rámci programu pomoci absolvovalo 468
klientok, a to vo všetkých 8 pobočkách, spolu to bolo 1434
konzultácií.
4.V rekvalifikačných kurzoch (práca s PC a internetom, manažér
sociálnej starostlivosti a práce) bolo spolu vyškolených 51
klientok.
Ekonomická sebestačnosť žien, pozitívna zmena v postavení
obetí domáceho násilia, mobilizácia kompetentných inštitúcií v
dosahovanie rodovej rovnosti
smere aktívnejšieho zapojenia sa do riešenia problému
domáceho násilia.
evaluačné štúdie http://www.dotyk.sk/02-sprava/pic/vyrocna-sprava-2006.doc
•lepšia vymožiteľnosti práva poškodených
• nadobudnutiu nových pracovných zručností a posilneniu
pozitívne faktory životných dimenzií
• ekonomickej sebestačnosti
• zníženiu rizika sociálnej exklúzie
limity a obmedzenia
Podľa výročnej správy SKC Dotyk (pozri link vyššie) napriek
tomu, že išlo o klientov so skúsenosťou „domáceho násilia“ ,
väčšina alebo výlučne išlo o ženy.
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Vianoce v Čakanke
číslo
Druh informácie
Názov
nástroja/postupu
1.
2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Vianoce v Čakanke
Krízové centrum ochrany a podpory obetí násilia Čakanka
Považská Bystrica

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
projekt

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
Druh násilia
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
13.12.2012
od
Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
do 27.12.2012
Jarmila
krstné meno
Odborník/čka
priezvisko Máťošová
veducakc@povazska-bystrica.sk
e-mail
Kontakt
web
iné
Financovanie
Grantový program Nadácie Orange
Cieľová skupina
obete domáceho násilia a ich deti, osamelé tehotné ženy

Pokrytie/dosah

EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia x
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12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

mesto
okres
kraj
spádová oblasť

dosahovanie rodovej rovnosti
15.

Výsledky a dopady

evaluačné štúdie

pozitívne faktory

limity a obmedzenia
16.

Doplňujúce informácie
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Považská Bystrica
Považská Bystrica
Trenčiansky
nie je relevantné
1. Pripraviť klientkam Vianoce bez starostí za čo kúpiť potraviny a
darčeky pre deti.
2. Užiť si pokojné, rodinné Vianoce,
umožniť pocit spolupatričnosti a vzájomnej pomoci.
1.Spoločný nákup potravín a surovín na prípravu štedrej večere a
vianočného pečiva.
2. Pečenie medovníkov, suchého
pečiva a zákuskov. Táto aktivita sa zamerala aj na to, aby sa
menej zručné klientky naučili aspoň základy prípravy domáceho
pečiva.
3. Uskutočnila sa vianočná besiedka s
programom, ktorý nacvičili deti klientok. Na besiedku boli
pozvané pracovníčky odboru sociálnych vecí z MÚ Pov. Bystrica.
4. Spoločná štedrá večera, rozdávanie a rozbaľovanie darčekov,
pripomenutie si regionálnych vianočných zvykov a obyčajov.
5. Projekt Vianoce v Čakanke bol krátkodobý a časovo
obmedzený, ale radi by sa k nemu vrátili aj v roku 2013. Náplň
práce zostáva rovnaká, pomáhať klientom/kám zabezpečiť
prácu, bývanie a oporu, aby sa opäť mohli opäť postaviť na
vlastné nohy.
1. Zabezpečenie surovín na prípravu štedrej večere, pečenie
vianočného pečiva, príprava vianočnej besiedky, spoločná štedrá
večera a spoločné trávenie sviatočných dní.
2. Posilnenie pocitov spolupatričnosti a vzájomnej pomoci.
Pomoc klientkam zabezpečiť si prácu, bývanie, aby sa stali
sebestačnými samoživiteľkami a mohli sa postaviť na vlastné
nohy.
Nie sú dostupné.
Pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov bez obáv a
pocitu strachu ako prežiť ďalšie dni. Osobný zážitok každej
klientky, že sú ľudia, ktorí aj v dnešnej dobe dokážu myslieť na
potreby iných a uľahčovať im ťažkú životnú situáciu, najmä ak ide
o matky s deťmi. Priama finančná pomoc klientkam v hmotnej
núdzi.
žiadne
Zriaďovateľom tohto KC je Mesto Považská Bystrica a informácie

o projekte som získala od vedúcej KC až po schválení Mestom.
Inde som okrem základných informácií o KC žiadne informácie
nenašla.

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany na odstránenie negatívnych vplyvov v rodine
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Opatrenia
sociálnoprávnej
ochrany
na
negatívnych vplyvov v rodine
Orchidea n.o. Prievidza

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
nástroje na zvýšenie bezpečnosti žien a ich detí , poradenstvo
právne, poradenstvo psychologické a sociálne, konzultácia,
tréning, konfrontácia, rodinná terapia Virginie Satirovej,
diagnostika, mediácia
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
od
do
krstné meno

1.4.2014
31.12.2014
Ľubica

priezvisko Šorlová
lubica.sorlova@gmail.com
e-mail
8.

odstránenie

Kontakt

web www.orchidea.sk
iné

134

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.

Výsledky a dopady

MPSVaR SR
ženy s NPŽ
EU
celonárodný x
regionálny
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť

Prievidza
Prievidza
Trenčiansky
nie je relevantné
1. Vykonávať odborné metódy práce (motivácia, povzbudzovanie,
odborná sociálna práca, odborná psychologická pomoc, právne
poradenstvo, rodinná terapia, mediácia, ai.) a prispôsobiť sa
novej situácii v prirodzenom rodinnom prostredí, v otvorenom
prostredí a v prostredí usporiadanom na výkon týchto opatrení
(pobytová forma).
2. Eliminovať negatívne vplyvy, násilie, problémové správania v
rodinách.
3. Eliminovať konflikty v
rodinách pred rozvodom, v období rozvodu, po rozvode,
dodržiavanie ľudských práv a slobôd.
1. Realizácia individuálnej, párovej a skupinovej terapie –
rodina.
2. Realizácia terapeutickej činnosti- rodinnej terapie Virginie
Satirovej.
3. Vykonávanie terénnej sociálnej práce v prirodzenom alebo
náhradnom prostredí, využitie možnosti otvoreného prostredia.
4. Návštevy a konzultácie špecializovaného poradenského
psychológa.
5. Návštevy a poradenstvo
odborníkov/čok sociálnej práce.
6. Aplikovanie rodinného práva v prirodzenom rodinnom
prostredí.

Ročne 420 klientov
dosahovanie rodovej rovnosti Eliminácia násilia, vyššia úroveň komunikácie rodičov, zníženie
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počtu rodičovských párov s disharmonickou komunikáciou,
podpora striedavej starostlivosti
evaluačné štúdie Nie sú dostupné.
Výsledky merateľných ukazovateľov, práca s rodinou v PSP,
pozitívne faktory
návrh úpravy situácie v rodine súdom či iným nástrojom štátu
limity a obmedzenia žiadne
16.

Doplňujúce informácie

ALTERNA II
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

6.
7.

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
ALTERNA II – podpora rozvoja kľúčových kompetencií
znevýhodnených skupín
žien ohrozených sociálnou
exklúziou
SKC DOTYK

preventívny program x
vzdelávací program x
podporné služby
Vytvorenie poradensko-informačno-motivačného a školiaceho
iné strediska ( BA, TN)
vzdelávacie kurzy, vzdelávací materiál - film, CD, výroba a tlač
propagačných a vzdelávacích materiálov

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
Druh násilia
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
koncom roka 2007 (2. etapa)
od
Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
do 2008
Elena
krstné meno
Odborník/čka
priezvisko Hatašová
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e-mail
8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

dotyk@centrum.sk

web www.dotyk.sk
iné
Projekt je financovaný spôsobom refundácie vynaložených
nákladov z Európskeho sociálneho fondu v rámci Jednotného
programového dokumentu NUTS II Bratislava Cieľ 3. Ide o
dvojročný projekt v celkovej výške 12.636.305,- Sk. Podiel na
financovaní mala aj Akadémia vzdelávania v Bratislave.
rok 2007- 466186, Sk
znevýhodnená skupina
žien ohrozených sociálnou exklúziou,
obete domáceho násilia
EU
celonárodný x
regionálny
miestny
organizácia x (pobočky v BA, TN)
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Beckov
Nové Mesto nad Váhom
Trenčiansky
nie je relevantné
1.Cieľom projektu bolo vytvorenie priestoru pre rozvoj osobných
schopností, kompetencií, zručností a znalostí pre sociálno
znevýhodnené skupiny osôb v Bratislavskom kraji, s
predpokladom ich plnohodnotnej sebarealizácie v zmenených
sociálnych
a
ekonomických
podmienkach.
2. Špecifickým cieľom bolo znížiť nezamestnanosť a zvýšiť
šance dlhodobo nezamestnaných prostredníctvom školení a
rekvalifikačných programov, ktoré boli pripravované na mieru
podľa
individuálnych
potrieb
klientov.
3. Ďalším cieľom bolo zvýšiť motiváciu a aktivizovať osoby s
rizikom sociálneho vylúčenia.
1. Vytvorenie poradensko-informačno-motivačného a školiaceho
strediska ( BA, TN)
2. Školiace aktivity- školiace,
informačné a motivačné CD pre sociálno-znevýhodnené skupiny
osôb.(Zákonník práce, publikácia o hľadaní zamestnania, žiadosť

15.

Výsledky a dopady

dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie

pozitívne faktory

limity a obmedzenia
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o zamestnanie, motivačný list, štruktúrovaný životopis, súhlas so
spracovaním
údajov,
Europass
šablóna
SK)
3.Preventívne a osvetové aktivity- vypracovanie malometrážneho
motivačného
filmu
pre
cieľovú
skupinu.
4. Výroba a tlač propagačných a vzdelávacích materiálov.
5. Vypracovanie ponúk profesijného vzdelávania, odborných
spôsobilostí, jazykového vzdelávania.
1. Každý účastník cieľovej skupiny bol individuálne motivovaný k
vzdelávaniu, prešiel úvodným pohovorom, z ktorého bola
spracovaná krátka sociálna anamnéza. Po jej vyhodnotení
pripravované individuálne študijné plány vychádzajúce z potrieb
a
možností
jednotlivcov.
2.Účastníci kurzov mali možnosť dohodnúť sa s lektormi
Akadémie vzdelávania o časovom prispôsobovaní jednotlivých
vzdelávacích modulov ich dennému rozvrhu a sami si určovali
tempo
vzdelávania.
3.Cieľová skupina bola priebežne informovaná o voľných
pracovných miestach. Počas celého projektu bol monitorovaný
pracovný trh a oslovovaní zamestnávatelia.
4.Cieľovej
skupine bolo poskytované bezplatné právne poradenstvo a
zvyšované právne vedomie formou poradenských rozhovorov.
Právne boli riešené
rodinné a ekonomické problémy,
bezdomovectvo, pracovno-právne vzťahy, sociálna oblasť - dávky
sociálnej pomoci, opatrovateľský príspevok, neoprávnené
výpovede
zo
zamestnania
a
pod.
5.Cieľová skupina dostávala podrobné informácie o podporných
aktivitách realizovaných aj inými subjektmi v rámci vybudovanej
siete pomoci v Bratislavskom kraji.
Pozitívna zmena v postavení obetí domáceho násilia, mobilizácia
kompetentných inštitúcií v smere aktívnejšieho zapojenia sa do
riešenia problému domáceho násilia.
http://www.dotyk.sk/02-sprava/index.php
1. Lepšia vymožiteľnosť práva poškodených v spolupráci s
odborníkmi z rôznych organizácií.
2. Nadobudnutie nových pracovných zručností a posilnenie
životných dimenzií .
3. Ekonomická sebestačnosť.
4. Zníženie rizika sociálnej exklúzie.
žiadne

16.

V rámci projektu v prenajatých
priestoroch
organizácie
prebiehali rôzne jazykové, počítačové či ošetrovateľské kurzy, o
ktoré bol veľký záujem. Klientkam preplácali cestu, stravné,
záujemkyne zďaleka bývali priamo v SKC Dotyk.

Doplňujúce informácie

ITEM
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2. Názov organizácie/í
3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
ITEM
SKC DOTYK

preventívny program
vzdelávací program x
podporné služby x
iné
V rámci vzdelávacieho programu- tréning,
V rámci podporných služieb- poradenstvo, terapia.

workshop.

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
Druh násilia
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
1.9.2010
od
Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
do 30.6.2011
Elena
krstné meno
Odborník/čka
priezvisko Hatašová
dotyk@centrum.sk
e-mail
Kontakt
web www.dotyk.sk
iné
Financovanie
Nadačný fond ZSE prostredníctvom Nadácie Pontis
Cieľová skupina
obete domáceho násilia a obete
obchodovania s ľuďmi,
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odborníci pracujúci s obeťami násilia

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

15.

EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia x
mesto
okres
kraj
spádová oblasť

Beckov
Nové Mesto nad Váhom
Trenčiansky
nie je relevantné
1. Poskytnúť pomoc obetiam domáceho násilia a obetiam
obchodovania s ľuďmi.
2. Posilniť inštitucionálny rozvoj
organizácie (organizačnú schopnosť, výkonnosť a úsilie).
3. Posilniť oblasť podpornej stratégie (poradenská, praktická
podpora a uplatňovanie princípu svojpomoci).
4. Rozšíriť inter a intra -spolupráce dobrovoľníkov.
5. Zabezpečiť self-udržateľnosti prostredníctvom crosssektorového partnerstva.
6. Vypracovať analýzu doterajšieho plánovania SKC DOTYK a
stratégiu ďalšieho rozvoja organizáciu.
1. Uskutočnilo sa 10 terapeutických a poradenských sedení s
ubytovanými klientmi.
2. Konalo sa jedno tréningové školenie
zamerané na zmenu všeobecne zaužívanej praxe. 3.
Uskutočnený bol jeden workshop pre 20 odborníkov pracujúcich
s obetami násilia.
1. V rámci terapie a poradenstva poskytli odborníci/čky pomoc
obetiam domáceho násilia a obchodovania s ľuďmi, ktorí boli
zároveň klientmi/kami zariadenia.
2. V rámci projektu bola externým pracovníkom vypracovaná
„Analýza doterajšieho plánovania SKC DOTYK“ a „Stratégia
ďalšieho rozvoja organizácie“.
3. Prebehlo jedno tréningové školenie, v ktorom sa odborníci
pracujúci s obeťami násilia školili o zmenách v doteraz
všeobecne zaužívanej praxe.
4.
Rozšíril sa okruh spolupráce o ďalších dobrovoľníkov.

Obsah

Výsledky a dopady
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dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie
pozitívne faktory
limity a obmedzenia
16.

Doplňujúce informácie

Posilnenie sebavedomia žien a ich svojpomoci v rôznych
oblastiach. Vyzdvihnutie rovnocennosti oboch pohlaví a vylúčenie
rodových stereotypov, podradenosti žien mužom. Netolerancia
násilných činov na ženách a ich deťoch.
http://www.dotyk.sk/02-sprava/index.php
1.Pomoc obetiam domáceho násilia a obetiam obchodovania s
ľuďmi v rámci špecializovaného poradenstva.
2. Posilnenie inštitucionálneho rozvoja organizácie.
3. Rozšírenie inter a intra – spolupráce dobrovoľníkov.
žiadne
Žiaľ, SKC DOTYK pre nedostatok finančných prostriedkov už
posledné 3 roky nepracuje s cieľovou skupinou žien s NPŽ, ale
je zamerané na obete obchodovania s ľuďmi. Ženám
s NPŽ pomáhajú len bezplatnou poradenskou službou na
nonstop linke.

SIBA- stabilita- integrácia- bezpečnosť- asistencia
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2. Názov organizácie/í
3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

6.

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
SIBA- stabilita- integrácia- bezpečnosť- asistencia
SKC DOTYK

preventívny program
vzdelávací program x
podporné služby
iné osveta
prednášky, praktické ukážky, tréning, vydanie a tlač brožúry a
niekoľkých informačných a vzdelávacích materiálov

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
Druh násilia
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
Obdobie ( kedy bol nástroj,
od 1.10.2009
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postup uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

do 31.3.2010
Elena
krstné meno
priezvisko Hatašová
dotyk@centrum.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

web www.dotyk.sk
iné
Nadácia Pontis, Nadačný fond Západoslovenská energetika a.s.
obete domáceho násilia a obete obchodovania ľuďmi
EU
celonárodný
regionálny
miestny x
organizácia x
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Beckov
Nové Mesto nad Váhom
Trenčiansky
nie je relevantné
1. Vychovávať a vzdelávať osoby ohrozené sociálnou inklúziou.
2. Rozšíriť a skvalitniť programy pomoci zabraňujúcich sociálnej
exklúzii obetí násilia.
3. V prednáškach a praktických ukážkach sa zamerať na témy
ekonomického hospodárenia v domácnosti, preventívnej
zdravotnej starostlivosti, stravovania, počítačovej gramotnosti a
sebaobrany žien.
4. Aplikovať inovačné prvky v integračnom procese klienta.
5. Orientovať sa na zosieťovanie pomoci a vytvárať podmienky
pre efektívnejšiu spoluprácu medzi MVO a štátnymi inštitúciami.
1.Prednášky a praktické ukážky na tému:
a) ekonomické hospodárenie v domácnosti
b) preventívna zdravotná starostlivosť
c)stravovanie
d) počítačová gramotnosť
f) sebaobrana žien.

15.

Výsledky a dopady

dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie
pozitívne faktory
limity a obmedzenia

16.

Doplňujúce informácie

2. Vydanie a tlač brožúry a niekoľkých informačných a
vzdelávacích materiálov.
1.Aktivity vzdelávania sa stali súčasťou metodiky reintegračného
programu zameraného na marginalizované skupiny občanov.
2. Na vzdelávacích programoch sa zúčastnilo 177 osôb.
3. Inovácia projektu spočívala v individuálnom prístupe a
koučingu klienta a súčinnosti všetkých zainteresovaných
subjektov podieľajúcich sa na pomoci.
Návod, sila a nádej meniť doteraz nemenné v našej rodovo
stereotypnej spoločnosti. Sebauvedomenie žien a možnosť
spoľahnúť sa na vlastné schopnosti.
http://www.dotyk.sk/02-sprava/index.php
Získané poznatky, informácie, vedomosti a poskytovanie
sociálnej pomoci mali pre klientky hodnotu zmeny. Počas
programu sa naučili klientky, ako majú hospodáriť vo vlastnej
domácnosti, získali základné vedomosti a zručnosti pri práci s
PC.
žiadne
1. V rámci projektu AGNIS, ktorý prebiehal v organizácii Dotyk v
tom istom roku, bolo vydaných niekoľko informačných a
vzdelávacích materiálov (niektoré aj s prekladmi do maďarského
a rómskeho jazyka). Vydaná bola aj brožúra „Ako prežiť za 100€“,
určená klientom ubytovaným v krízových centrách, zariadeniach
núdzového bývania. Tieto brožúry boli nápomocné ženám s NPŽ
i v projekte SIBA. Učili ich hospodáriť, aby neskôr mohli existovať
vo vlastných domácnostiach.
2. Praktické ukážky prvkov sebaobrany neskôr trénovali na
požiadanie i v domove dôchodcov, kde mal zdravotný personál
problémy s fyzickými napadnutiami obyvateľov domova.

Pomoc AD Tamara v Trnave
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Pomoc AD Tamara v Trnave
AD Tamara, združenie umelcov BonArt, občianske združenia Godot
a záujmové združenie Rodina, Mesto Trnava, fotoklub IRIS

preventívny program x
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vzdelávací program
podporné služby
iné
4.

5.

6.
7.

8.

Typ nástroja/postupu

benefičný koncert

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
Druh násilia
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
16.11.2013 od 9,00
od
Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
do 16.11.2013 do 16,30
Mykola
krstné meno
Odborník/čka
priezvisko Biloshytský
m.bilart@gmail.com, boart@bonart.info
e-mail
Kontakt

web

www.trnavskyhlas.sk,www.irisfoto.sk,www.trnava.sk,www.trnavalive.sk,

iné
9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

AD Tamara, združenie umelcov BonArt, občianske združenia Godot
a záujmové združenie Rodina, Mesto Trnava, fotoklub IRIS, skupina
The Wilderness, Graem MARK, skupina Blažeja Andevskeho a
Petra Radványiho,
ženy s NPŽ a ich deti, široká verejnosť,
EU
celonárodný
regionálny
miestny x
organizácia
mesto Trnava
okres Trnava
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13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.

Výsledky a dopady

dosahovanie rodovej rovnosti

kraj Trnavský
spádová oblasť nie je relevantné
1. Zvýšiť spoločenské povedomie o rovnocennosti oboch pohlaví a
o nulovej tolerancii akéhokoľvek násilia páchaného na ženách.
2. Získať finančné prostriedky z dobrovoľného vstupného a predaja
umeleckých diel, ktoré budú priamo prevedené na účet azylového
domu Tamara. Použité budú na konkrétne účely súvisiace s
činnosťou a prevádzkou azylového domu.
3.
Zrealizovať kultúrno- spoločenské podujatie pre rôzne vekové
kategórie, pre ženy s NPŽ a ich deti (od najmenších detí až po
vyššie vekové kategórie) s účelom nadviazať nové sociálne vzťahy
a interakcie.
4.Prezentovať svoje umelecké výtvory, výpovede (ženy s NPŽ)
pred verejnosťou.
a) koncerty renomovaných trnavských hudobných interpretov a
skupín The Graem MARK, Wilderness, Blažeja Andevskeho a
Petra Radványiho,
b)
výstava koláží vytvorených klientkami azylového domu Tamara,
c) predajná výstava obrazov a umeleckých fotografií z tvorby
umelcov združenia BonArt, členov trnavského fotoklubu IRIS a
iných uznávaných trnavských autorov.
d)
charitatívny predaj kalendára s historickými pohľadnicami mesta
Trnava 2014;
e) burza kníh a gramoplatní,
bižutérie, hračiek, atď.
f)divadelné predstavenie kultovej rozprávky Macko Pu v podaní
združenia Na strnisku,
g)maľovanie, zábava
1. Reklama pred koncertom bola dostačujúca. O benefičnom
koncerte sa písalo pred samotnou akciou v niekoľkých médiách,
tlačených aj elektronických (napr. Trnavský hlas, www.irisfoto.sk,
webová stránka Mesta Trnava). Ohlasy po koncerte v niektorých
tlačených médiách, napr. Trnavský hlas. ( Iné sa mi nepodarilo
zistiť.)
2. Počet účastníkov/ čok bol nižší, ako sa predpokladalo, asi aj
preto, že podujatie bolo rozdelené do viacerých dlhších aktivít.
3. Účastníci/čky podujatia prispeli hlavne materiálne ženám s NPŽ,
priniesli im rôzne nové či použité vybavenie do domácností ( rôzne
riady, taniere, atď.), ktoré si potom mohli klientky zobrať so sebou
do svojich nových domácností. Ich deťom doniesli rôzne knihy.
Upozornenie širokej verejnosti na vládu patriarchátu a rodových
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stereotypov, na dôležitosť zmeny týkajúcej sa rodovej rovnosti v
našej spoločnosti. Odstránenie akéhokoľvek násilia páchaného na
ženách a ich deťoch. Na šírenie informácií o službách pomoci, na
zapojenie mužov do prevencie násilia na ženách a pod.
Nie sú dostupné.
Mediálna odozva, finančná a materiálna pomoc AD Tamara pre
ženy NPŽ.
Podpora sebavedomia žien s NPŽ.
Rozvíjanie spolupatričnosti medzi občanmi mesta Trnava a pomoc
klientkam a ich deťom.
žiadne
Súčasťou benefičného programu bola aj výstava koláží vytvorených
v rámci tvorivých dielní v AD. V nich vyjadrili ženy s NPŽ svoje
vnútorné pocity, túto artterapiu nazvali Blízko a ďaleko.

evaluačné štúdie
pozitívne faktory
limity a obmedzenia
16.

Doplňujúce informácie

Psychoterapia pre matky a deti
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2. Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Psychoterapia pre matky a deti
Zariadenie núdzového bývania pre ženy Jozefínum

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
poradenstvo a psychoterapia
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
od

1.9.2010

do dodnes
krstné meno
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priezvisko Kovácsová
jozefinum@gmail.com
e-mail
8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

web www.jozefinum.sk
iné
VÚC, nadácie, darcovia
Pre vybrané osoby ( ženy s NPŽ, matky či deti) podľa potreby a
odporúčania lekára
EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia x
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Dolná Krupá
Trnava
Trnavský
celá SR
1. Zabezpečiť individuálnu a komunitnú psychoterapiu.
2. Poskytnúť klientkam a ich deťom sociálnu starostlivosť a
emocionálnu podporu.
3. V rámci
psychoterapie sa zamerať na stabilizáciu psychických procesov,
psychoedukáciu.
4. Počas psychoterapie pozornosť upriamiť na rozvoj jadra
štruktúry osobnosti, aby sa v budúcnosti preventívne
predchádzalo stretu obete s násilím.
5.Poskytnúť socioterapiu, a tak zvýšiť kvalitu života žien,
zmobilizovať ich vnútorné kapacity a kapacity ich sociálnych
vzťahov smerom k zmierneniu napätia v nich samých a v ich
sociálnom systéme.
1. Realizácia individuálnych sedení klientok zariadenia a ich detí
s psychológom, psychiatrom či terapeutom.
2.Realizácia aktivizujúcich terapeutických metód, ktoré pomáhajú
zvyšovať kompetenciu žien s NPŽ v medziosobnostných
vzťahoch, zdokonaľovať ich schopnosť sebapoznania i
autoregulácie.

15.

3. Práca so sociálnymi skupinami aj jednotlivkyňami, ktoré sú
znevýhodnené, ohrozené alebo vo vzájomnom konflikte.
1. Pri vstupe do zariadenia sa všetky klientky a ich deti podrobia
vstupnej diagnostike, neskôr poradenské služby a psychoterapiu
využívajú klientky a ich deti podľa vlastnej potreby a odporúčania
lekára.
2. Napriek faktu, že si ženy uvedomujú svoju situáciu a rovnaké
práva ako majú muži, len veľmi málo žien NPŽ v tomto zariadení
podá trestné oznámenie na agresora.
Uvedomenie si žien, obetí, že oba rody sú rovnocenné a majú
rovnaké práva. Sebauvedomenie žien.
Nie sú dostupné.
Stabilizácia psychických procesov žien, ich schopnosť
psychoedukácie, emocionálna vyrovnanosť.
Postup sa uplatňuje podľa potreby a na odporúčanie lekára.
Psychologička v zariadení je momentálne dlhodobo chorá, preto
využívajú služby psychológa z psychologickej poradne.

Výsledky a dopady
dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie
pozitívne faktory
limity a obmedzenia

16.

Doplňujúce informácie

Láska ≠ Násilie
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2. Názov organizácie/í
3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Láska ≠ Násilie
o.z. Žena v tiesni

preventívny program x
vzdelávací program
podporné služby x
iné
preventívny program: besedy, premietanie v kinách, kampaň v
médiách (rádio Regina, Rádio Rebecca, TV Turiec), výstava na
námestiach
Vystúp
z
kruhu
podporné služby: špecializované poradenstvo pre ženy s NPŽ,
ambulantné poradenstvo, krízová linka, internetová poradňa,
projekty, propagačné materiály, vzdelávanie pre poradkyne- kurzy
supervízie.
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
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6.
7.

Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
Odborník/čka

sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
august 2013
od
do dodnes
Tatiana
krstné meno
priezvisko Brnová
oz.zenavtiesni@tipnet.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

web www.zenavtiesni.sk
https://www.facebook.com/pages/OZ-%C5%BDena-viné
tiesni/530663727004957?sk=timeline
65 163 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je
financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014.
ženy s NPŽ v intímnych vzťahoch, študentky stredných škôl,
seniorky a seniori, verejnosť
EU
celonárodný x
regionálny x
miestny x
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Martin, Žilina, Ružomberok, Čadca, Liptovský Mikuláš
MT, ZA, RK, CA, LM
ZASK
nie je relevantné
1. Cieľom projektu je posilnenie zraniteľných skupín.
2. Eliminovať násilie páchané na ženách prostredníctvom
poskytovania špecifických služieb vychádzajúcich z EU
štandardov.
3. Eliminovať násilie páchané na ženách prostredníctvom
preventívnych aktivít - podporiť nulovú toleranciu násilia v
spoločnosti.

14.

15.

Obsah

Výsledky a dopady

1. Poskytovanie špecifických poradenských služieb pre ženy
zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch.
2. Zvýšenie kvality služieb prostredníctvom vzdelávania poradkýňkurz supervízie.
3. Realizácia preventívnej kampane "
Vystúp z kruhu" a " Nebuď ďalšou obeťou".
4.
Realizácia besied so seniorkami a seniormi.
5. Tvorba propagačných materiálov.(letákov)
1. Zvýšenie počtu nových evidovaných klientok s NPŽ, zvýšenie
počtu rôznych úkonov zameraných na pomoc klientkam.
2. Zvýšila sa kvalita služieb, poradkyne absolvovali kurz
supervízie.
3. V týchto mestách Slovenska prebehla kampaň s názvom Láska
≠ Násilie (Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Žilina, Čadca).
4. Na námestiach v rôznych mestách sa konala výstava s názvom
Vystúp z kruhu násilia.
5. Realizácia projektu Nebuď ďalšou obeťou po školách v
martinskom regióne.
6. Kampaň v médiách (rádio Regina, Rádio Rebecca, TV Turiec).
Informovanie verejnosti o násilí páchanom na ženách, tlak na
dosahovanie rodovej rovnosti verejnosť zameraný na dosahovanie rodovej rovnosti najmä v
intímnych vzťahoch.
evaluačné štúdie http://www.zenavtiesni.sk/index.php?show=61
zvýšenie povedomia verejnosti o násilí páchanom na ženách;
mediálna kampaň o násilí páchanom na ženách; zvýšenie počtu
pozitívne faktory
žien s NPŽ, ktoré sa obrátili po kampani o pomoc na organizáciu
so žiadosťou o pomoc
limity a obmedzenia

Vystúp z kruhu násilia
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2. Názov organizácie/í
3.

Zameranie nástroja/postupu

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Vystúp z kruhu násilia
o.z. Žena v tiesni

preventívny program x
vzdelávací program
podporné služby
iné
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4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Typ nástroja/postupu

výstava

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
Druh násilia
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
rok 2011
od
Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
do rok 2011
Tatiana
krstné meno
Odborník/čka
priezvisko Brnová
oz.zenavtiesni@tipnet.sk
e-mail
Kontakt
web www.zenavtiesni.sk
iné
Financovanie
SPP
Cieľová skupina
široká verejnosť, ženy s NPŽ

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

EU
celonárodný x
regionálny x
miestny x
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Martin, Čadca, Žilina, Dolný Kubín, Ružomberok
MT, ZA, RK, CA, DK
Žilinský
nie je relevantné
1. Hlavným cieľom projektu bolo primárne zlepšiť informovanosť
verejnosti o násilí páchanom na ženách v partnerských vzťahoch a
jeho dopadoch a napomôcť ženám, na ktorých je páchané násilie,
riešiť ich ťaživú situáciu.
2.
Cieľom bolo poukázať na osudy žien, ktoré zvládli odchod z
násilníckeho vzťahu.

14.

15.

Obsah

Výsledky a dopady
dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie
pozitívne faktory
limity a obmedzenia

16.

3. Pozitívne motivovať potencionálne klientky pre zmenu svojho
života.
Výstavu tvorilo 12 figurín žien v životnej veľkosti.
• Na 6 stojacich figurínach boli zavesené príbehy žien, ktoré opustili
násilného partnera (vychádzali z reálnych príbehov žien, ktorým
pomoc a poradenstvo poskytli pracovníčky OZ žena v tiesni.
• Jednu figurínu sme venovali pamiatke všetkým menovaným
obetiam domáceho násilia.
• Ďalšia figurína informovala o
násilí na ženách, o akcii samotnej.
•Posledná
figurína informovala o Krízovom centre Žena v tiesni.
• Na 3 ležiacich figurínach boli umiestnené reálne príbehy žien,
ktoré boli usmrtené násilným partnerom.
• V rámci expozície boli pre verejnosť dostupné informácie a
informačno-propagačné materiály týkajúce sa násilia páchaného na
ženách od erudovaných pracovníčok.
• Vystúp z kruhu násilia odhadom videlo 5000 ľudí. Výstavu
navštívilo 16 tried stredoškolákov a 2 triedy ZŠ.
•Študentov/tky najviac oslovili z propagačno – prezentačných
materiálov nálepky s heslami: Som silný bez násilia, Láska ≠
Násilie, Stop násiliu páchaného na ženách.
• Priamo na výstave oslovilo OZ 6 nových klientok a klientov, a
zároveň na poradňu v období výstavy sa telefonicky nakontaktovalo
ďalších 6 nových klientok.
• Výstava vyvolávala veľkú mediálnu odozvu v elektronických i
tlačených médiách.
Zlepšenie informovanosti verejnosti o násilí páchanom na ženách
v partnerských vzťahoch; sebauvedomenie žien, na ktorých je
páchané násilie
http://www.zenavtiesni.sk/pics/pdf/vyrocnasprava11.pdf
prenosnosť, expresívnosť, mediálna odozva
potreba priestorov na uskladnenie a dopravu figurín, ich údržba a
ochrana pred poškodením

Doplňujúce informácie

Nebuď ďalšou obeťou II.
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Nebuď ďalšou obeťou II.
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2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

6.

7.

8.
9.
10.

o.z. Žena v tiesni
preventívny program x
vzdelávací program
podporné služby x
iné
preventívny program: prednášky, diskusie, film; podporné služby:
nástroje pre informovanosť žien( letáky, nálepky, informačné
texty)

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
Druh násilia
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
2010 ( projekt prebieha v niekoľkých etapách a s drobnými
od zmenami od r. 2006)
Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
do 2010
Tatiana
krstné meno
Odborník/čka
priezvisko Brnová
oz.zenavtiesni@tipnet.sk
e-mail
Kontakt
web www.zenavtiesni.sk
iné
Financovanie
ZASK
Cieľová skupina
študentky a študenti stredných škôl, široká verejnosť

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

EU
celonárodný
regionálny x
miestny x
organizácia
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mesto
okres
kraj
spádová oblasť

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.

Výsledky a dopady

Martin
Martin
Žilinský
nie je relevantné
1. Zvýšiť informovanosť mládeže i širokej verejnosti o téme
násilia páchaného na ženách, o činnosti poradne.
2. Prispieť k bezpečnému kontaktu pre klientelu pomocou letákov
na Krízové centrum.
3. Pomôcť mládeži a širokej verejnosti v zorientovaní sa v téme
rodovo podmieneného násilia.
4. Zvýšiť propagáciu
témy násilia páchaného na ženách
prostredníctvom letákov.
5. Znížiť
toleranciu
násilia
páchaného
na
ženách.
6. Zlepšiť situáciu a podmienky života žien zažívajúcich násilie v
párových vzťahoch.
1. Odborná prednáška podporená rozsevom letákov, nálepiek,
informačných textov.
2. Premietnutie filmu od Tomáša Kudrnu - To všechno z lásky –
príbehy žien, ktoré zažili násilie od svojho partnera.
3. Voľná diskusia so študentmi/tkami, s verejnosťou (možnosti
pomoci, prezentácia konkrétnych prípadov klientok, pretrvávajúce
mýty v spoločnosti).
1. Uskutočnenými prednáškami sa nám podarilo zvýšiť
informovanosť mládeže i širokej verejnosti o téme násilia
páchaného na ženách, o činnosti poradne.
2.Ponúkli sme pomoc mládeži a širokej verejnosti v zorientovaní
sa v téme rodovo podmieneného násilia.
4. Zvýšili sme propagáciu témy násilia páchaného na ženách
prostredníctvom letákov.
5. Cestou prednášok sme znížili toleranciu násilia páchaného na
ženách.
6. Prednášok sa zúčastnilo 206 študentiek zo šiestich škôl.
uvedomovanie si rovnocennosti medzi rodmi; intenzívnejšie
vnímanie závažnosti problému násilia páchaného na ženách;
dosahovanie rodovej rovnosti
intenzívnejšie vnímanie potreby riešiť tento problém kvôli jeho
rozšírenosti a intenzite,
evaluačné štúdie
• získanie nových informácií o formách, cykle násilia a celkovo o
pozitívne faktory
danej téme,
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• pochopenie, prečo je ťažké pre ženu odísť z násilníckeho
vzťahu,
• poznanie, ako žene, na ktorej je páchané násilie, pomôcť a kde
jej môžu pomôcť,
• podchytenie mladej generácie žien, ktoré sú potencionálne
ohrozené násilníckym partnerom a ktoré sa budú vedieť brániť
násiliu za strany partnera.
limity a obmedzenia
16.

Doplňujúce informácie

Ženu ani kvetinou neudrieš
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2. Názov organizácie/í
3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

6.
7.

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Ženu ani kvetinou neudrieš
o.z. Žena v tiesni

preventívny program x
vzdelávací program
podporné služby x
iné
preventívny program: diskusie, film; podporné služby: nástroje pre
informovanosť žien
(letáky, nálepky, informačné texty),
vytvorenie web stránky

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
Druh násilia
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
2009
od
Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
do 2009
Tatiana
krstné meno
Odborník/čka
priezvisko Brnová
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e-mail
8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

web www.zenavtiesni.sk
iné
RV, ZASK, BBSK
študenti/ky stredných a vysokých škôl, široká verejnosť, ženy s
NPŽ
EU
celonárodný x
regionálny x
miestny x
organizácia
Martin, Čadca, Žilina, Dolný Kubín, Ružomberok,BB, Zvolen, RS,
Žiar n. Hronom, Lučenec
okres MT, CA,ZA, DK, RK,BB, ZV, RS, ZH, LC
kraj ZASK, BBSK,
spádová oblasť nie je relevantné
1. Zvýšiť informovanosť mládeže i širokej verejnosti o téme násilia
páchaného na ženách, o činnosti poradne.
2. Prispieť k bezpečnému kontaktu pre klientelu pomocou letákov
na Krízové centrum.
3. Pomôcť mládeži a širokej verejnosti v zorientovaní sa v téme
rodovo podmieneného násilia.
4. Zvýšiť propagáciu témy násilia páchaného na ženách
prostredníctvom letákov.
5. Znížiť toleranciu násilia páchaného na ženách.
6. Zlepšiť situáciu a podmienky života žien zažívajúcich násilie v
párových vzťahoch.
7. Vytvoriť web stránku OZ Žena v
tiesni.
1. Premietanie (dopoludnia a popoludní) dvoch dokumentárnych
filmov o domácom násilí – násilí páchanom na ženách.
Informovanosť o téme zúčastnených bola podporená rozdávaním
letákov, ktoré poskytovali základné informácie o násilí. Pred
premietaním boli účastníci úvodným slovom uvedení do
problematiky, na záver mali možnosť diskusie, ktorú viedla jedna
preventistka.
mesto

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

oz.zenavtiesni@tipnet.sk
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2. Celý projekt bol podporený vytvorením webovej stánky
(www.zenavtiesni.sk), kde môžu návštevníci získať potrebné
informácie o násilí páchaným na ženách a formách pomoci.

15.

Výsledky a dopady
dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie
pozitívne faktory
limity a obmedzenia

16.

1. Zvýšenie informovanosti mládeže i širokej verejnosti o téme
násilia
páchaného
na
ženách,
o
činnosti
poradne.
2. Bezpečný kontakt pre klientelu pomocou letákov na Krízové
centrum.
3. Zvýšenie propagácie
prostredníctvom
letákov,
4. Premietaní filmov sa zúčastnilo 3289 ľudí, z toho študentov/iek
38 stredných škôl.
Zorientovanie sa v téme rodovo podmieneného násilia, zníženie
tolerancie násilia páchaného na ženách, zlepšenie situácie a
podmienok života týraných žien, obetí násilia v párových vzťahoch.
http://www.zenavtiesni.sk/pics/pdf/vyrocnasprava09.pdf
Spustenie webovej stránky www.zenavtiesni.sk, kde môže široká
verejnosť získať nové informácie o problematike, možnosti riešenia
násilia vo vzťahoch a kontakt na pomoc, čím sa zjednodušilo
vyhľadanie pomoci obetiam násilia.
pri premietaní v kinách záleží na počte miest

Doplňujúce informácie

Rozšírenie poskytovaných služieb pre ženy v Turčianskom regióne
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Rozšírenie poskytovaných služieb pre ženy v Turčianskom
regióne
o.z. Žena v tiesni

preventívny program x
vzdelávací program
podporné služby x
iné
v rámci prevencie: prednášky,
premietanie filmu, diskusia,
podporné služby: podporné skupiny,
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
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sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
6.
7.

Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
Odborník/čka

od

2009

do 2009
Tatiana
krstné meno
priezvisko Brnová
oz.zenavtiesni@tipnet.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

web www.zenavtiesni.sk
iné
ZASK
ženy s NPŽ, študentky stredných škôl
EU
celonárodný
regionálny x
miestny
organizácia x
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Martin
MT
ZASK
nie je relevantné
1.Poskytovať komplexného poradenstva, sociálnu pomoc a služby
klientkam
s
NPŽ.
2. Ochraňovať ľudské a občianske práva
klientok s NPŽ.
3. Eliminovať domáce násilie a jeho negatívnych následky v
spoločnosti.
4. Zvyšovať informovanosť mládeže o
téme násilia páchaného na ženách, o činnosti poradne.
5. Zvyšovať prevenciu sociálno-patologických javov páchaného na
ženách,
o
činnosti
poradne.
6.Vydávať a distribuovať informačných materiálov pre širokú
verejnosť.

14.

15.

16.

Obsah

Výsledky a dopady

1. V
rámci projektu
sa uskutočnili preventívne aktivity
nasmerované na 3., 4. ročník stredných škôl v Turčianskom
regióne. Každé stretnutie tvorili: prednáška, premietnutie filmu s
problematikou násilia páchaného na ženách a diskusia.
2. V priestoroch KC sa konali raz týždenne podporné skupiny, ktoré
mali charakter otvorenej skupiny, niektoré klientky ju navštevovali
pravidelne, iné prichádzali len 3-4x podľa svojej potreby.
1. Vzdelávanie v rámci prevencie je dôležité pre budúci vývoj
jedinca a následne spoločnosti, preto boli mladé dievčatá
"zaškolené", aby poznali možné riziká násilníckeho vzťahu, vedeli
ho identifikovať a vyhľadali rýchlu pomoc už vo veku, kedy mladí
ľudia nadväzujú prvé vzťahy a utvárajú si životné názory a role.
Prednášky sa uskutočnili na 7 stredných školách a 1 internáte v
Turčianskom
regióne
340
študentkám.
2. Podporné skupiny pomáhajú pri prekonávaní bariér, ktoré ženám
zažívajúcim násilie bránia v plnom zaradení sa do spoločnosti.
Napomáhajú klientkam s NPŽ zabezpečiť šancu na odpútania sa
od zneužívateľa a na znovuvybudovanie si plnohodnotného života.
V skupine ľudia strácajú pocit osamotenia, vzniká pocit súdržnosti a
spoločné úsilie v hľadaní východísk z ťaživých životných situácií.
Počas projektu sa uskutočnili 22 sedení s 116 zúčastnenými
ženami.
pomoc ženám zorientovať sa v téme rodovo podmieneného násilia,
dosahovanie rodovej rovnosti
zníženie tolerancie násilia páchaného na ženách
evaluačné štúdie http://www.zenavtiesni.sk/pics/pdf/vyrocnasprava09.pdf
rozšírenie poskytovaných služieb pre ženy, na ktorých je páchané
pozitívne faktory násilie;
zlepšenie situácie a podmienok života
týraných žien, obetí násilia v párových vzťahoch;
limity a obmedzenia

Doplňujúce informácie

Hrajme sa bez násilia
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2. Názov organizácie/í
3.

Zameranie nástroja/postupu

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Hrajme sa bez násilia
o.z. Žena v tiesni

preventívny program
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4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Typ nástroja/postupu

vzdelávací program
podporné služby x
iné
projekt, poradenstvo pre klientky s NPŽ a ich deti, filiálna terapia
pre matky s deťmi

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
Druh násilia
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
2009
od
Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
do 2009
Tatiana
krstné meno
Odborník/čka
priezvisko Brnová
oz.zenavtiesni@tipnet.sk
e-mail
Kontakt
web www.zenavtiesni.sk
iné
Financovanie
MPSVaR
Cieľová skupina
ženy s NPŽ a ich deti

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia x
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Martin
MT
ZASK
nie je relevantné
1.
Zmierniť

dopad

násilia

na

dieťa.

14.

15.

Obsah

Výsledky a dopady

2. Napomôcť nadväzovať harmonické vzťahy medzi matkou a
dieťaťom.
3. Vytvoriť deťom
priestor, kde môžu prezentovať vlastné pocity a kde získajú
uistenie, že oni nie sú príčinou stavu v ich rodine, nenesú za tento
stav
žiadnu
zodpovednosť.
2. Zriadiť a zariadiť detský kútik, priestor pre deti, v ktorom budú
deti tráviť čas s terapeutkou počas poradenského rozhovoru matky
s odbornou pracovníčkou.
1. Zriadenie detského kútika pre klientky s malými deťmi. Tu sa
deťom venovala terapeutka, pokiaľ klientky absolvovali
poradenstvo s ďalšou odbornou pracovníčkou.
.
2. V rámci projektu prebiehala aj individuálna terapia so staršími
deťmi pod vedením odbornej pracovníčky. Dieťa dochádzalo na
terapeutické stretnutia, ktoré mu napomáhali zorientovať sa a
vyrovnať sa s rodinnou situáciu. Mali možnosť hovoriť o násilí.
Mohli hovoriť o svojej skúsenosti s násilím a postupne sa
vyrovnávať
s
traumatickými
zážitkami.
3. Prostredníctvom filiálnej terapie nadviazali matka s dieťaťom na
rodinné väzby, ktoré násilím trpeli. Išlo o tréning rodičovských
zručností pre matky s deťmi, ktorý sa uskutočňuje metódou hravej
terapie. Tréning pozostáva z 10 teoretických stretnutí rodiča s
terapeutom v rozsahu jedenkrát týždenne a minimálne sedem
predpísaných hravých polhodiniek rodiča so svojím dieťaťom v
rozsahu tiež jedenkrát týždenne. Slúži na prehĺbenie vzťahu rodiča
s dieťaťom, pričom rodič sa mu snaží lepšie porozumieť. Filiálna
terapia pomáha posilniť vzájomný vzťah medzi matkou a dieťaťom.
1. Zriadenie detského kútika počas poskytovania poradenských
služieb
matke.
Detský
kútik
využilo
13
detí.
2. Výsledkom projektu a jeho aktivít bolo zmierniť dopad násilia na
dieťa a pomôcť mu nadviazať harmonické vzťahy s matkou/
klientkou. Počas projektu sa uskutočnilo 32 stretnutí s 11 deťmi.
3. Výsledkom filiálnej terapie, ktorá pomáha posilniť harmonický
vzťah medzi matkou a dieťaťom, bolo zrealizovaných 23 stretnutí,
na ktorých sa zúčastnilo 19 matiek a 19 detí.
zlepšeniu situácie a podmienok života týraných žien, obetí násilia v
dosahovanie rodovej rovnosti párových vzťahoch; zlepšenie vzťahov klientok s ich deťmi,
uvedomovanie si rodovej rovnosti
evaluačné štúdie http://www.zenavtiesni.sk/pics/pdf/vyrocnasprava09.pdf
pozitívne faktory Zmiernenie negatívnych dôsledkov násilia na dieťa, pretože násilie

161

vždy poškodzuje deti bez ohľadu na to, či sú mu priamo vystavené;
zlepšenie
vzťahov medzi matkou a dieťaťom, deti
môžu
prezentovať vlastné pocity a zároveň získajú uistenie, že oni nie sú
príčinou stavu v ich rodine, nenesú zaň žiadnu zodpovednosť.
limity a obmedzenia
16.

Doplňujúce informácie

Vypískajme násilie
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2. Názov organizácie/í
3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

6.

7.

8.

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Vypískajme násilie
o.z. Žena v tiesni a spol.

preventívny program x
vzdelávací program
podporné služby
iné
verejné zhromaždenie

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
Druh násilia
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
2012
od
Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
do 2012
Tatiana
krstné meno
Odborník/čka
priezvisko Brnová
oz.zenavtiesni@tipnet.sk
e-mail
Kontakt

web www.zenavtiesni.sk
www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu/. Facebook: 16 dní aktivizmu
iné
proti násiliu páchanému na ženách.
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9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.

Výsledky a dopady

Úrad vlády Slovenskej republiky v rámci dotačného programu
Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, Veľvyslanectvo
Spojených štátov amerických v Slovenskej republike a
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Slovenskej republike.
široká verejnosť, ženy s NPŽ
EU
celonárodný x
regionálny
miestny x
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť

Martin a ďalších 6 miest Slovenska
MT
ZASK
nie je relevantné
1. Cieľom aktivity je vytvárať na Slovensku priestor, v rámci ktorého
má slovenská verejnosť možnosť vyjadriť odmietavý postoj k násiliu
páchanému na ženách symbolickým vypískaním násilia. Takéto
aktívne vyjadrovanie odmietavého postoja proti násiliu páchanému
na ženách prispieva k znižovaniu tolerancie voči násiliu páchanému
na ženách v našej spoločnosti.
1. Vo viacerých mestách Slovenska sa uskutočnilo verejné
zhromaždenie, ktoré symbolickým vypískaním násilia vyjadrilo svoj
odmietavý postoj proti násiliu páchanému na ženách. Táto akcia
bola súčasťou kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému
na ženách spolu s akciou Divadelný happening VEC: Cesta číslo 5.
Medializácia akcie Vypískajme násilie dňa 25.11.2012 v rámci 16
dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách Konajme! Na:
•http://www.prohuman.sk/socialna-praca/vypiskajme-nasilie,
•http://www.turieconline.sk/aktualne/item/59-dni-aktivizmu-protinasiliu-na-zenach,
•v
televízii
Turiec,
v
Slovenskom
rozhlase
• Zhromaždenia sa zúčastnilo cca 200 ľudí.
Upozornenie širokej verejnosti na rodovú nerovnosť, vyjadrenie
dosahovanie rodovej rovnosti
odmietavého postoja k násiliu páchanému na ženách.
evaluačné štúdie http://www.zenavtiesni.sk/pics/pdf/vyrocnasprava12.pdf
pozitívne faktory Znižovanie tolerancie v spoločnosti voči násiliu páchanému na
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ženách.
limity a obmedzenia

16.

„Pískačka“ vychádza z historického kontextu, v 70. rokoch 20. st.
sa ženy zažívajúce násilie v Peru prostredníctvom pískania bránili
pred násilníckymi partnermi. Vypískajme násilie odkazuje na tento
spôsob ochrany a zároveň umožňovalo happeningových
účastníkom/čkam symbolicky vyjadriť odmietavý postoj voči násiliu
páchanému na ženách v našej spoločnosti.

Doplňujúce informácie

Multiinštitucionálna spolupráca
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov
nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

6.

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Multiinštitucionálna spolupráca
OZ Pomoc rodine

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
multiinštitucionálny postup

násilie páchané na ženách v
intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované
násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a
mobbing
Druh násilia
obchodovanie so
ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách
x
všeobecne
2002
Obdobie ( kedy bol
od
nástroj,
postup
uplatňovaný)
do 2003
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7.

Odborník/čka

krstné meno

Mária

priezvisko Hargašová
pomocrodine@centrum.sk
e-mail
8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

web www.pomocrodine.sk
iné
KRF Komunitný regionálny fond
odborníci z rôznych inštitúcií, ktorí prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie
EU
celonárodný
regionálny x
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť

Michalovce
Michalovce
košický
dolný Zemplín
stretnutia odborníkov za účelom zcitlivovania v danej téme, vymieňania skúseností a
možností pomoci ženám zažívajúcim násilie, koordinovanie postupov pomoci, analýza
prípadových štúdií, plánovanie spolupráce..
Problematika násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch spadá do zodpovednosti
mnohých inštitúcií a organizácií. Multiinštitucionálny prístup zahŕňa všetky štátne a verejné
inštitúcie a organizácie, v ktorých ženy zažívajúce násilie hľadajú pomoc, podporu a ochranu.
Je dôležité rozvíjať stratégie kombinovanej a koordinovanej činnosti všetkých organizácií a
inštitúcií, ktoré sa podieľajú na riešení problematiky násilia páchaného na ženách v párových
vzťahoch. Hlavným cieľom a úlohou multiinštitucionálnej spolupráce by malo byť dosiahnuť,
aby jednotlivé inštitúcie koordinovali svoje intervencie a zabezpečili ľahký, nebyrokratický
prístup k službám a pomoci, ktoré sa budú ženám a deťom poskytovať efektívne. Primerané
služby pre ženy a deti, ktoré zažili násilie, sú kľúčom k účinným intervenciám na prevenciu
násilia páchaného na ženách a ich deťoch. Intervencie rôznych inštitúcií by mali byť úzko
prepojené a mali by vytvárať reťaz intervencií, do ktorej budú zahrnuté všetky relevantné
inštitúcie. Tie zabezpečia, že sa reťaz intervencií nepreruší, pretože by to mohlo ženy a deti
vystaviť ďalšiemu nebezpečenstvu. Ochrana a bezpečie žien a detí musí byť primárnym
cieľom intervencií a intervenčnej reťaze. Všetky intervencie musia byť primerané a účinné,
aby ženám a deťom skutočne pomáhali a zabránili opakovanému násiliu.
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15.

Výsledky a dopady

16.

Doplňujúce informácie

dosahovanie rodovej
rovnosti
evaluačné štúdie nie sú dostupné
obohacovanie vedomostí,
rozvíjanie porozumenia a spolupráce,
vyjasňovanie stanovísk,
odstraňovanie nedorozumení,
pozitívne faktory
efektívne hľadanie účinných postupov pomoci...
efektivita služieb pre ženy
identifikácia nedostatkov medzi službami
redukcia predsudkov medzi inštitúciami
*personálne obmieňanie spôsobuje, že je ťažké udržať kontinuitu, vládol "rezortizmus", ťažké
zlaďovanie a dohodovanie termínov stretnutí, zástupcovia štátnych inštitúcií neraz neboli
limity a obmedzenia
uvoľnení nadriadenými, chýbalo jednotné usmernenie (chýbal zákon o násilí na ženách resp.
o domácom násilí)
*byrokracia

Bezpečná ženská sieť
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Bezpečná ženská sieť
Fenestra ZZŽ, Košice, OZ Žena v tiesni Martin, MyMamy ZZŽ,
Prešov, Kotva Trebišov, Možnosť voľby, Bratislava, OZ Pomoc
rodine, Michalovce, Progresfem Poprad, Hana, Spišská Nová Ves

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
neformálna sieť
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
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6.
7.

Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
Odborník/čka

násilie páchané na ženách všeobecne x
cca 2005
od
do dodnes
Dušana
krstné meno
priezvisko Karlovská
S@fenestra.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

web www.fenestra.sk
Výročná
správa
2011Fenestra
iné http://www.zenavtiesni.sk/index.php?show=37&PHPSESSID=050a0
1473926fd78a78f7754f06b2286
dobrovoľnícky, neformálna sieť
ženské organizácie zamerané na problematiku násilia na ženách
EU
celonárodný x
regionálny
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj Košický
spádová oblasť
cieľom neformálnej siete je vytvoriť na Slovensku systém pomoci,
podpory a ochrany pre ženy zažívajúce násilia, ktorý zabezpečí
prístup k uplatňovaniu ich ľudských práv.
Bezpečná ženská sieť je neformálna sieť ženských mimovládnych
organizácií, ktoré pôsobia v oblasti boja proti násiliu páchanému na
ženách a zdieľajú podobné východiská pri riešení tejto problematiky.
Ide o organizácie MyMamy Prešov, Pomoc rodine Michalovce,
neformálnu skupina ľudsko‐právnych aktivistiek z Popradu, Žena v
tiesni Martin, Možnosť voľby Bratislava a Fenestra. V rámci siete
prebieha výmena informácií a skúseností, formulovanie pripomienok
k strategickým materiálom vlády a ministerstiev SR pre
oblasť prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách a cieľom
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je aj vzájomná podpora. Okrem týchto oblastí sme v minulom roku
spoločne realizovali niektoré z aktivít kampane 16 dní aktivizmu proti
násiliu páchanému na ženách, čo prispelo k jej rozšíreniu z
regionálnej úrovne Košíc do ďalších šiestich miest Slovenska.
Neformálna spolupráca a dialóg MVO pôsobiacich v oblasti boja proti
násiliu páchanému na ženách je pre nás dôležitá najmä kvôli tomu,
že spoločný hlas MVO je potrebný pre dosiahnutie pozitívnych zmien
na systémovej úrovni a v prístupe štátu k ochrane žien pred násilím
a zvýšenia ich prístupu k špecifickej pomoci a podpore.
dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie
15.

16.

Výsledky a dopady

*Skvalitnenie poskytovaných služieb vďaka výmene vzájomných
skúseností medzi zúčastnenými ženskými MVO.
pozitívne faktory *Neformálna sieť poskytuje posilnenie;
vzájomnú podporu; udržanie kontinuity, zdieľanie informácii;
sesterstvo; bezpečný priestor.
limity a obmedzenia

Doplňujúce informácie

Odhad nebezpečenstva
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2. Názov organizácie/í
3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Odhad nebezpečenstva
OZ Pomoc rodine

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
nástroj na odhad nebezpečenstva
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch x
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
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iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
6.
7.

od

Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
Odborník/čka

2003

do dodnes
krstné meno

Mária
priezvisko Hargašová
e-mail

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

pomocrodine@centrum.sk
web www.pomocrodine.sk
http://www.domacinasili.cz/pomahajici-profesionalove/odhadiné rizika-hrozby/
http://www.donalinka.cz/nova-praxe/metoda-saradn/
Európsky sociálny fond
ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch

EU x
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Michalovce
Michalovce
košický
dolný Zemplín
Cieľom je zistiť stupeň ohrozenia ženy a tak stanoviť akútnosť
krízovej intervencie a ďalšieho postupu pomoci, ide o
štruktúrovaný dotazník zisťujúci výskyt indikátorov nebezpečia zo
strany páchateľa, klientky a situácie
1.
Zoznam
otázok
(zdroj
Fenestra
ZZŽ
Košice)
2. SARA- DN 3x5 otázok na rizikové faktory Diagnostická metoda
SARA (Spousal Assault Risk Assessment) vznikla v Kanade, bola
transformovaná pre prácu policajtov vo Švédsku a odtiaľ je šírená
do ďalších zemí. Na základe štruktúrovaného odborného prístupu
môže preškolená osoba zistiť rizikové faktory a kvalifikovane
odhadnúť riziko ďalšieho domáceho násilia. Táto metóda je

určená predovšetkým policajtom, ktorí sa dostanú do prvého
kontaktu s osobou ohrozenou domácim násilím. Využitie metódy
SARA DN sa predpokladalo tiež u vybraných služieb v prvom
kontakte s osobou ohrozenou domácim násilím, predovšetkým
služieb sociálnych. Preškolený užívateľ metódy SARA DN dokáže
vyhodnotiť aktuálnu situáciu, odhadnúť závažnosť hrozby a prijať
opatrenia, ktoré eliminujú rizikovú situáciu. Metóda SARA DN v
rukách odborníkov pomáha určiť stratégiu riadenia tohto rizika,
vyvažuje občas sa vyskytujúce subjektívne pocity profesionálov,
zlepšuje jednotnosť rozhodnutí, prispieva k lepšej medziodborovej
komunikácii. SARA DN obsahuje 15 štruktúrovaných otázok na
rizikové faktory, z nich päť otázok odhaľuje rizikové faktory u
násilnej osoby v aktuálnom vzťahu, ďalších päť umožní rýchlo
zistiť rizikové faktory opäť u násilnej osoby v rámci všeobecných
sklonov k násiliu, tj. násilných prejavov na verejnosti. Posledných
päť otázok pomáha zistiť rizikové faktory týkajúce sa zraniteľnosti
osoby
ohrozenej
domácim
násilím.
3. B-SAFER (príručka pre hodnotenie rizika partnerského násilia)
odhad rizika robíme pri každej novej klientke, podľa potreby aj v
priebehu ďalšej spolupráce, detailné vyhodnotenie nerobíme ,
nemáme na to čas
15.

16.

Výsledky a dopady

dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie
pomáha
zorientovať
sa
rýchlo
v
nových
argumentácia
pre
podanie
trestného
pozitívne faktory
efektívnejšia
komunikácia
s
lepší odhad miery ohrozenia a jej odôvodnenia
limity a obmedzenia nie je to dokonalý prediktor násilia

Doplňujúce informácie

Nie si sama
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2. Názov organizácie/í
3. Zameranie nástroja/postupu

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
"Nie si sama"
Pomoc rodine, občianske združenie
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prípadoch
oznámenia
policajtmi

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

Typ nástroja/postupu

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
podporná skupina

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
Druh násilia
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
1999
od
Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
do dodnes
Mária
krstné meno
Odborník/čka
priezvisko Hargašová
pomocrodine@centrum.sk
e-mail
Kontakt
web www.pomocrodine.sk
iné http://www.pomocrodine.avm.sk/12/Vyrocne-spravy/
väčšinou svojpomocne, dobrovoľnícky, v dobe trvania projektov to
Financovanie
bolo v r. 2002 zo zdrojov komunitného fondu Acces, čiastočne z
príspevku KSK, naposledy z Európskeho sociálneho fondu
Cieľová skupina
ženy, ktoré zažili (zažívajú) násilie v partnerských vzťahoch

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia x
mesto Michalovce
okres Michalovce
kraj Košický
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13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

spádová oblasť Dolný Zemplín
Poskytnúť ženám z cieľovej skupiny priestor na vyjadrenie zážitkov
násilia a tým umožniť odžívať traumy, zažiť podporu žien, ktoré
pochopia, lebo zažívajú/li podobné skúsenosti, obnoviť vnútorné
sily pre zmenu životného smerovania, rozšíriť zdroje a sociálne
kontakty, vzájomne si pomôcť.
Otvorená podporná skupina, pravidelné stretnutia každú stredu od
16.00 - 19.00, okrem jedného letného mesiaca, klientky sa o
skupine dozvedajú buď v poradenskom centre alebo z
propagačných materiálov OZ, alebo od bývalých či súčasných
účastníčok, facilitovanie psychologičkou, ktorá kontroluje hranice a
usmerňuje, ale neriadi, väčšinou rozhovory, niekoľkokrát na
základe
dohody
účastníčok
spoločný
výlet,
návšteva
vzdelávacieho alebo kultúrneho programu, obsah stretnutia podľa
aktuálnej potreby účastníčok.
filozofia združenia je postavená na zásadách rodovej rovnosti, čo
sa prostredníctvom facilitátorky prenáša do diania na stretnutiach
evaluačné štúdie nie
ženy vedia, že raz týždenne v uvedenú dobu nájdu v priestoroch
pozitívne faktory OZ facilitátorku a iné ženy, ktoré spája spoločná téma, je tam
bezpečný priestor a podpora, ktoré vnímajú ako útočisko
od r. 1999 zabezpečuje pravidelné konanie stretnutí jedna osoba limity a obmedzenia facilitátorka, väčšinou dobrovoľnícky, po jej odchode do dôchodku
je otázkou, či sa nájde pokračovateľka

dosahovanie rodovej rovnosti
Výsledky a dopady

15.

16.

Doplňujúce informácie

Hranice
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2. Názov organizácie/í
3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Hranice
OZ Pomoc rodine

preventívny program x
vzdelávací program
podporné služby
iné
beseda/aktivity
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5.

6.

7.

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách x
sexuálne obťažovanie a mobbing
Druh násilia
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
2008
od
Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
do 2010
Mária
krstné meno
Odborník/čka
priezvisko Hargašová
e-mail

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

pomoc rodine@centrum.sk
web www.pomocrodine.sk
iné http://www.pomocrodine.avm.sk/12/Vyrocne-spravy/
dotácia Úradu vlády SR z výťažku lotérií
žiaci MŠ, ZŠ, SŠ a učitelia

EU
celonárodný
regionálny x
miestny x
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Michalovce, Veľké Kapušany
Michalovce, Veľké Kapušany
Košický
Dolný Zemplín
Preventívny program „Hranice“ je zameraný na prevenciu násilia a
sexuálneho zneužívania detí a mladistvých. Ide o prepracovaný
program prevzatý zo Švajčiarska, je určený pre deti od
predškolského veku až po vysokoškolákov - je prispôsobený pre
všetky vekové skupiny
7-stupňový preventívny program, prispôsobený uvedeným
vekovým kategóriám, participatívnymi metódami edukuje cieľové

skupiny v danej problematike tak, aby dokázali rozpoznať a
vyhnúť sa sexuálnemu zneužívaniu
deti a mladiství rozoznávajú rozdiely medzi mužmi a ženami a
zároveň si uvedomujú krehkosť vzťahov medzi pohlaviami
evaluačné štúdie nie sú dostupné
hravou a zážitkovou formou učí program deti a mladistvých vážiť
si seba i druhých a chrániť sa pred zneužívaním, deti a mladiství
pozitívne faktory
spoznávajú seba a poukazujú na rôzne vzťahy v domácom a
verejnom priestore
limity a obmedzenia nie sú dostupné

dosahovanie rodovej rovnosti
15.

16.

Výsledky a dopady

Doplňujúce informácie

Výcvik trénerov a tréneriek pracujúcich s páchateľmi
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Výcvik trénerov a tréneriek pracujúcich s páchateľmi násilia
na ženách v programoch pre páchateľov
Aliancia žien Slovenska

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby
iné

X
tréning tréneriek/ov

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
od
do
krstné meno
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X
X

2012
2013

priezvisko
e-mail
8.

Kontakt

web
iné

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť

Katarína
Farkašová
alianciazien@alianciazien.sk
www.alianciazien.sk
https://alianciazien.wordpress.com/projekty/zrealizovaneprojekty/
Fond sociálneho rozvoja (EŠF), Úrad vlády SR
trénerky a tréneri

X

Bratislava
Bratislava
BSK
Primárnym cieľom vzdelávania trénerov a tréneriek programov
pre páchateľov je eliminovať fyzické, sexuálne a emocionálne
zneužívanie a násilie.
Tréneri a trénerky sa učia:
- konfrontovať muža s jeho násilnými postojmi.
- zamerať sa na prevzatie úplnej a bezvýhradnej zodpovednosti
za násilné správanie mužov.
- zameriavať sa na odkrývanie všetkých stratégií násilníka ako
násilie, nároky, nátlak, kontrolu, nedostatok rešpektu,
nadradenosť, egoizmus a obviňovanie obete.
- vzdelávať muža, konzultovať s ním, ako aplikovať tieto
koncepty do jeho vlastného života
- rozsah vzdelávania je 55 hodín
- vzdelávanie viedli zahraničná expertka a expert (Ute
Rösemann a Roland Hertel) so skúsenosťou páchateľských
programov podľa modelu „Duluth“
- vzdelávanie utvára trénerské dvojice muž a žena
- v rámci vzdelávaní sa pracuje témami 1. neohrozujúce
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správanie, 2. úcta a uznanie, 3. samostatnosť partnerky, 4.
otvorenosť a zodpovednosť, 5. zodpovedné rodičovstvo a
otcovstvo, 6. zdieľanie zodpovednosti za vzťah a rodinu, 7.
ekonomická rovnoprávnosť a 8. férové vyjednávanie (každej
téme sú v rámci programu venované tri sedenia)
V rámci dvoch realizovaných projektov bolo vzdelaných 56
trénerov a tréneriek. Dva z nich mali možnosť realizovať pilotný
program pre páchateľov.
Závery z krátkeho pilotného programu pre páchateľov
realizovaného vo väznici:
- Pri pohľade na postoje a obrany páchateľov je evidentné, že im
ide o vyhnutie sa prevzatiu zodpovednosti, teda rezistenciu voči
zmene. Štandardný režim vo väzení túto zmenu automaticky
neprináša. Ak zmení formu správania, tak na dosahovanie
svojich zámerov: kontroly partnerky.
- Skúsenosti ukazujú, že ak násilníka po uväznení neopustí
partnerka a udržiava s ňou naďalej kontakt z väzenia, používa to
obvykle ako dôkaz, že je všetko v poriadku. Individuálne
intervencie väzenského personálu smerované k jeho vzťahu
míňajú svoj cieľ, pretože vzťah udržiavaný na diaľku z väzenia
sa môže javiť bezchybne. Komplexný intervenčný program pre
prácu s páchateľmi násilia v blízkych vzťahoch počas výkonu
trestu sa preto ukazuje ako nevyhnutný.
- Nevyhnutné je napojenie na väzenstvo, práca s odsúdenými je
možná iba prostredníctvom, alebo za podpory Zboru väzenskej
a justičnej stráže.
- Je nutné spojenie s tímom pracujúcim s obeťami – pre
výmenu informácií, pretože tie sú smerodajné.
- pre praktickú realizáciu programu bude užitočné držať sa
nižšieho počtu členov skupiny cca 10 až 12.
- Z praxe sa musia stanoviť kontraindikácie a štandardy pre
zaradenie člena do skupiny, nakoľko práca s páchateľmi
v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody bude mať svoje
osobitosti a automatické prebratie kontraindikačných kritérií
nemusí byť účelné.
Vyrovnáva mocenské nerovnosti vo vzťahoch medzi mužom a
ženou, trénersky pár žena – muž slúži ako príklad vyrovnaného
mocenského vzťahu
nie sú dostupné

pozitívne faktory
limity a obmedzenia
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zastavenie násilia priamo u páchateľov, teda jeho zdroja
je stále rozhodnutím páchateľa, že sa zmení, program v tom
pomáha
V súčasnej dobe prebieha vzdelávanie garanta programov na
Slovensku, ktorý zaručí kvalitu a odbornosť realizovaných
programov (ďalšie vzdelávanie tak nebude musieť viesť
zahraničná odborníčka/ík). Vzdelávanie, ktoré vychádza z
princípov overených v meste Duluth, prebieha v nemeckom
meste Landau pod vedením organizácie
Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalt.
Landau disponuje Intervenčným centrom, ktoré je odborným
poradenským strediskom proti domácemu násiliu a stalkingu
(nebezpečnému prenasledovaniu) a šírkou záberu svojej
činnosti patrí k jedinečným projektom v rámci Nemecka.
Organizačne aj personálne je prepojené s justičným systémom
– dvaja jeho zamestnanci sú súčasne aj predstaviteľmi krajskej
prokuratúry ako súdna pomoc (pokrýva oblasť pomoci
prokuratúre pri vyšetrovaní, pracujú v nej odborníci a odborníčky
z oblasti sociálnej pedagogiky a sociálnej práce, ako aj oblasti
riešenia konfliktov v teréne), ako aj súdnymi znalcami
a znalkyňami špecializovanými na prípady násilia. Intervenčné
centrum je financované zo zdrojov prokuratúry a aj ministerstva
spravodlivosti.
Intervenčné centrum úzko spolupracuje s viacerými štátnymi
(prokuratúra, polícia, poskytovatelia sociálnych služieb) aj
neštátnymi (špecializované intervenčné a poradenské miesta)
inštitúciami a organizáciami, ktoré spolu komunikujú v rámci
„okrúhleho stola“ (ktorého vznik zvyčajne iniciuje polícia) a takto
vytvárajú sieť organizácií spoločne aktívne bojujúcich za
elimináciu domáceho násilia.
Poradcovia/poradkyne a lektori/lektorky intervenčného centra
musia naplniť požiadavky vzdelania aj ďalšieho vzdelávania v
súlade so štandardami BAG TäHG. Lektori a lektorky
vykonávajúci prácu s páchateľmi absolvujú certifikovaný systém
ďalšieho vzdelávania a programy sú následne v spolupráci s
univerzitami na základe zozbieraných dát podrobované
vedeckému skúmaniu ich efektivity a vplyvu na násilím zaťažené
rodinné systémy.

Metodické usmernenie k realizácii sociálno-intervenčných programov pre páchateľov
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Metodické usmernenie k realizácii sociálno-intervenčných
programov
pre páchateľov násilia páchaného na ženách
Aliancia žien Slovenska

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby
iné
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
od
do
krstné meno
priezvisko
e-mail

8.

web

Kontakt

iné
9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

EU
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X
metodické usmernenie
X

2015
doteraz
Katarína
Farkašová
alianciazien@alianciazien.sk
www.alianciazien.sk
https://alianciazien.wordpress.com/projekty/podpora-a-pomocpre-zeny-zazivajuce-nasilie-a-ich-deti-prostrednictvomzavedenia-socialnych-programov-pre-pachatelov-nasilia/
Nórsky finančný mechanizmus (OSF)
profesie kľúčových inštitúcií, ktoré môžu nariadiť účasť
násilného muža na programe pre páchateľov

celonárodný
regionálny
miestny
organizácia

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.

Výsledky a dopady

mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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X

Bratislava
Bratislava
BSK
Cieľom usmernenia je určiť pravidlá pre interdisciplinárnu
spoluprácu súdu, prokurátora, probačných a mediačných
úradníkov, Zboru väzenskej a justičnej stráže a mimovládnych
organizácií pri ukladaní a realizácií probačných opatrení vo
vzťahu k páchateľom trestných činov obsahujúcich prvok násilia
na ženách.
Metodické usmernenie vzniklo z potreby zanalyzovať možnosti
implementácie programov pre páchateľov za súčasného
legislatívneho stavu.
- predkladá postup pred uložením probačného opatrenia
- a samotného výkonu probačného opatrenia
- je súčasťou právnej analýzy „Možností zavedenia sociálnointervenčných programov
pre páchateľov násilia páchaného na ženách na Slovensku“
Vzhľadom na svoju krátku existenciu bolo Metodické
usmernenie predložené len na seminároch pre probačných
úradníkov/čky, Zbor väzenskej a justičnej stráže a VÚC
Bratislava.
sleduje možnosti zavedenia programov pre páchateľov, a tak v
praxi napomáha napravovať mocenské nerovnosti v intímnych
vzťahov
nie je k dispozícii
Vzdelávací charakter, náhodnosť; vychádza zo súčasného
stavu legislatívy
obmedzené súčasné legislatívne možnosti implementácie
programov pre páchateľov

Brožúrky pre cieľové skupiny nevidiacich/slabozrakých a seniorov/ky
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

5.

6.
7.

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Brožúrky pre cieľové skupiny nevidiacich/slabozrakých a
seniorov/ky
Aliancia žien Slovenska

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby
iné

Typ nástroja/postupu

Druh násilia

brožúrky
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
od

Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
Odborník/čka

do
krstné meno
priezvisko
e-mail

8.

web

Kontakt

iné
9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

X

EU
celonárodný
regionálny
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násilie páchané na nevidiacich/slabozrakých a senioroch/kách
2015
2015
Katarína
Farkašová
alianciazien@alianciazien.sk
www.alianciazien.sk
https://alianciazien.wordpress.com/projekty/poradenske-sluzbypre-obete-domaceho-nasilia-s-dorazom-na-deti-mladychdospelych-a-znevyhodnene-skupiny-a-prevencia/
Nórsky finančný mechanizmus (Úrad vlády SR)
nevidiaci/slabozrakí a seniori/ky
X

miestny
organizácia

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.

mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Bratislava
Bratislava
BSK
Spomenuté cieľové skupiny majú sťažený, resp. obmedzený
prístup k špecializovaným službám – z dôvodu nedostupnosti,
odkázanosti na asistenciu alebo neinformovanosti, čo bolo
dôvodom prípravy brožúr. Tieto osoby inak prepadávali cez
sociálnu sieť a cez nedostatočnú sieť špecializovaných služieb
pre
obete
násilia
v
rodinách.
- Znevýhodnené skupiny ako sú nevidiaci a slabozrakí, majú
oslabené postavenie v rodine a množstvo skrytých problémov,
čo býva zdrojom a spúšťačom ich zneužívania a týrania.
- Starší ľudia, ktorí taktiež zažívajú násilie a zneužívanie zo
strany člena rodiny, sa do pozornosti inštitúcií dostávajú až
nepriamym spôsobom – napr. pri zanedbanej starostlivosti
alebo podozrení z ekonomického zneužívania.
- Brožúrky vychádzajú zo špecifických potrieb jednotlivých
skupín, a to aj vo svojom vizuálnom spracovaní (špeciálne
volené
farby,
kontrasty,
font,
kvalita
papiera)
- Obsahujú základné definície, príklady domáceho násilia na
jednotlivých skupinách, odporúčania ako reagovať a kam sa
obrátiť
- počet výtlačkov brožúr pre slabozrakých/nevidiacich – 2 000
ks
- počet výtlačkov brožúr pre seniorov/ky – 10 000 ks
- počet klientov/iek cieľovej skupiny, ktorým bolo po distribúcii
brožúr poskytnuté poradenstvo 11/2014 – 04/2015 – 101
klientov/iek
Brožúrky citlivo reagujú na potreby jednotlivých špecifických
skupín a primeraným spôsobom poskytujú informácie ohľadom
dostupných služieb, a tak umožňujú rovný prístup ke službám
nie sú dostupné
Intersekcionalita, dostupnosť, čitateľnosť, informatívnosť,
návodnosť

limity a obmedzenia
16.

Distribúcia prebieha prostredníctvom Únie nevidiacich a
slabozrakých Slovenska, Jednotu dôchodcov Slovenska a
Magistrát mesta Bratislava, čo nie je zárukou, že sa informácia
vždy dostane, kam má (napr. Nie všetci slabozrakí sú v Únii
nevidiacich a slabozrakých Slovenska)

Doplňujúce informácie

Komplexný prístup k riešeniu problematiky násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj, postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

8.

Kontakt

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Komplexný prístup k riešeniu problematiky násilia páchaného na
ženách v intímnych vzťahoch
Fenestra

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby
iné X – kombinácia všetkých troch zameraní
Iné – kombinácia mnohých nástrojov a postupov
násilie páchané na ženách v intímnych
X
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
2000
od
do dodnes
krstné meno

Jana
priezvisko Oleárniková
fenestra@fenestra.sk
e-mail
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9.
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10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

web www.fenestra.sk
iné
viaczdrojové financovanie z verejných aj súkromných zdrojov (špecifikované
vo výročných správach organizácie na www.fenestra.sk)
ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch a ich deti
EU
celonárodný X
regionálny
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Košice
Košice
Košický
Košice/Slovensko
Prispievať k pozitívnym zmenám v životoch žien zažívajúcich násilie v
intímnych vzťahoch a ich detí a zvyšovať uplatniteľnosť ich ľudských práv;
konkrétne:
- zabezpečovať komplexnú špecifickú pomoc a podporu pre ženy zažívajúce
násilie v intímnych vzťahoch a ich deti, vychádzajúcu z potrieb a slobodného
rozhodnutia žien a napĺňajúcu minimálne štandardy RE;
- zlepšovať podmienky pomoci, podpory a ochrany žien a detí zažívajúcich
násilie prostredníctvom aktivít zameraných na dosahovanie systémových
zmien a rodovej rovnosti;
- prispieť k budovaniu silnej komunity ľudí, ktorí netolerujú násilie páchané na
ženách, ktorej hlas môže zohrať dôležitú úlohu pri formovaní postojov
spoločnosti a pri tvorbe a uskutočňovaní politík v prospech žien zažívajúcich
násilie v párových vzťahoch a ich detí.
Nástroj je priamou aplikáciou ľudskoprávnych a feministických východísk
organizácie. Základnou charakteristikou je súbežná a systematická
realizácia viacerých typov aktivít v jednej organizácii - od priamej podpory a
pomoci pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch a ich deti, po celú
škálu aktivít zameraných na dosahovanie systémových zmien. Nástroj je
realizovaný v rámci 4 programov organizácie: (1) program pre ženy, (2)
program pre deti, (3) advokačný a vzdelávací program a (4) občiansky
aktivizmus, pričom programy (1) a (2) rámcovo spadajú do oblasti priamej
pomoci a podpory, programy 3 a 4 do oblasti dosahovania systémových

15.

Výsledky a dopady

zmien. Programy sa navzájom dopĺňajú a podporujú: priama pomoc a
podpora (1, 2) umožňujú identifikovať reálne prekážky, s ktorými sa ženy
zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch a ich deti stretávajú pri získavaní
účinnej ochrany a efektívnej pomoci a podpory zo strany zodpovedných
inštitúcií; na odstraňovanie týchto prekážok a zlepšovanie podmienok
pomoci, podpory a ochrany žien a ich detí je zameraný advokačný a
vzdelávací program (3); zvyšovanie občianskeho aktivizmu (4) prispieva k
zmene postojov spoločnosti, čo sa odráža o.i. v tvorbe a uskutočňovaní
politík v prospech žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch a ich detí.
Prepojene priamej pomoci a podpory s aktivitami zameranými na
dosahovanie systémových zmien považuje organizácia za jedený možný
udržateľný model pri prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách.
Finančná udržateľnosť spočíva v prevzatí svojho dielu zodpovednosti štátom,
čo jedným zo špecifických cieľov tohto modelu. Možnosti prenosu modelu
predpokladajú posilnenie pozície ženských mimovládnych organizácií a
uznanie ľudskoprávnych a feministických východísk pri riešení problematiky
násilia páchaného na ženách.
Dopady modelu sú predovšetkým kvalitatívne. Od roku 2000 organizácia
nepretržite poskytuje a rozvíja pomoc a podporu pre ženy zažívajúce násilie
v intímnych vzťahoch a ich deti. Na základe skúseností a poznatkov
získaných v priamom kontakte so ženami bolo realizovaných viac než 60
projektov zameraných na zvýšenie dostupnosti rýchlej a efektívnej pomoci,
podpory a ochrany žien a ich detí pre rôzne cieľové skupiny z odbornej a
širokej verejnosti: tréningy, semináre, workshopy, konferencie, publikácie,
monitoringy, kampane, pracovné skupiny a pod., ktorých dopadom sú:
- postupné zvyšovanie citlivosti verejnosti na násilie páchané na ženách v
zmysle znižovania tolerancie násilia;
- zvyšovanie legitimity problematiky násilia páchaného na ženách,
odrážajúca sa vo zvyšujúcej sa ochote zodpovedných politických subjektov
zaoberať sa tvorbou politík v tejto oblasti;
- postupné zmeny prístupu k ochrane a pomoci pre ženy zažívajúce násilie a
ich deti v rámci jednotlivých zodpovedných inštitúcií;
- mnohé výstupy činnosti organizácie sa rozšírili na celoslovenskú úroveň a
tvorili východiská pri tvorbe strategických dokumentov a projektov, napr.
štandardy kvality poskytovania pomoci a podpory, koncept bezpečného
ženského domu, potreba samostatného zákona a podobne;
- udržiavanie spolupráce existujúcich a vznik nových ženských mimovládnych
organizácií zaoberajúcich sa problematikou násilia páchaného na ženách
dosahovanie rodovej rovnosti Násilie páchané na ženách je dôsledkom nerovnomernej distribúcie moci
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medzi mužmi a ženami a zároveň mechanizmom, ktorý túto nerovnosť
udržuje; tento model, vychádzajúci z ľudsko-právnych a feministických
princípov, prispieva k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách a
tým aj k dosahovaniu rodovej rovnosti.
evaluačné štúdie www.fenestra.sk - výročné správy
Model umožňuje sprostredkovať hlas žien zažívajúcich násilie pri tvorbe
politík a nástrojov na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách v
pozitívne faktory intímnych vzťahoch. Navrhované politiky a nástroje sú tak efektívne, pretože
vychádzajú z reálnych potrieb žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch
a ich detí.
limity a obmedzenia
16.

Doplňujúce informácie

Komplexná integrovaná pomoc a podpora pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj, postup

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Komplexná integrovaná pomoc a podpora pre ženy zažívajúce násilie v
párových vzťahoch a ich deti
Fenestra

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby X
iné
Štandardy; multidisciplinárny postup; koordinovaný postup
násilie páchané na ženách v intímnych
X
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
2000, doplnenie a revízia v 2006
od
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uplatňovaný)
7.

Odborník/čka

do dodnes
Dušana
krstné meno
priezvisko Karlovská
fenestra@fenestra.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

web www.fenestra.sk
iné
Viaczdrojové financovanie z verejných aj súkromných zdrojov (špecifikované
vo výročných správach organizácie na www.fenestra.sk): do roku 2010
financovanie výlučne zo súkromných zdrojov a prevažná časť práce
vykonávaná na dobrovoľníckej báze, od roku 2011 prevažne z verejných
zdrojov (Košický samosprávny kraj, Finančný mechanizmus EHP)
Ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti
EU
celonárodný
regionálny X
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Košice
Košice
Košický
Košice, Košický kraj
Hlavným cieľom nástroja je prispieť k zlepšeniu kvality života žien
zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch a ich detí vo všetkých oblastiach
narušených v dôsledku prežitého násilia prostredníctvom poskytovania
komplexnej špecifickej pomoci a podpory vychádzajúcej z potrieb a
slobodného rozhodnutia žien a napĺňajúcej minimálne štandardy RE.
Poskytovanie pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v intímnych
vzťahoch a ich deti vychádza z týchto princípov:
Bezpečie: adresa miesta poskytovania služieb je nezverejňovaná;
neposkytovanie informácií o ženách tretím stranám bez ich súhlasu; otázka
bezpečia je zvažovaná pri každom kroku a intervencii a u každej ženy
individuálne; metodika na odhad nebezpečenstva; volené postupy a
používaný jazyk nesmú viesť k sekundárnej viktimizácii ženy.
Posilnenie: rešpektovanie potrieb, želaní a rozhodnutí ženy; budovanie

rovného vzťahu medzi ženou a poradkyňou bez prítomnosti akýchkoľvek
známok kontroly a riadenia; budovanie vnútorných a vonkajších zdrojov
ženy.
Kvalita: kvalita má prednosť pred kvantitou; žena sa stretáva s jednou
poradkyňou; kontinuálne a špecifické vzdelávanie poradkýň; pravidelné
konziliárne porady a supervízie; prehľadná a dostatočne obsiahla
dokumentácia; evaluácia.
Dostupnosť: odmietanie akýchkoľvek foriem diskriminácie; časová
neobmedzenosť a bezplatnosť služieb; zvyšovanie kvalifikácie tímu v
špecifických témach; všetky formy pomoci a podpory sú poskytované na
jednom mieste; mailové a telefonické poradenstvo pre ženy, pre ktoré je
osobný kontakt v centre z rôznych dôvodov nedostupný; (hľadanie a
budovanie zdrojov v prostredí s cieľom zvýšenia kapacity centra a
udržateľnosti a šírenia modelu)
Komplexnosť: škála pomoci a podpory odráža potreby žien z rôznych oblastí
ich životov narušených v dôsledku násilia: sociálne poradenstvo, právne
poradenstvo, advokátske zastupovanie, psychologické poradenstvo,
psychoterapia, podporné a terapeutické skupiny, pomoc a podpora pre deti
žien, pomoc a podpora pri rekonštrukcii vzťahu medzi ženou a dieťaťom
narušeným v dôsledku násilia, pomoc a podpora je koordinovaná, ženy a ich
deti majú prístup k širokej škále rôznych typov služieb na jednom mieste.
Kontinuálne poskytovanie pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v
intímnych vzťahoch a ich deti od roku 2000.
Od roku 2000 získalo v centre priamu pomoc a podporu približne 1700 žien.
Násilie páchané na ženách je dôsledkom nerovnomernej distribúcie moci
medzi mužmi a ženami a zároveň mechanizmom, ktorý túto nerovnosť
dosahovanie rodovej rovnosti udržuje; tento model, vychádzajúci z ľudsko-právnych a feministických
princípov, prispieva k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách a
tým aj k dosahovaniu rodovej rovnosti.
15.

Výsledky a dopady

evaluačné štúdie Holubová, B., Filadelfiova, J., 2012: Monitoring sociálnych služieb pre ženy
zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych štandardov, IPVR
Model presahuje záber poskytovania sociálnych služieb nielen
multidisciplinárnym zameraním, ale predovšetkým tým, že za expertku v
pozitívne faktory svojej situácii je považovaná žena, poradkyňa rešpektuje jej potreby a
želania a sprevádza ju na ceste k bezpečiu a k autonómii spočívajúcej v
slobodnom rozhodovaní o svojom živote.
Na systémovej úrovni stále nie je táto problematika vnímaná ako prierezová
limity a obmedzenia
téma, existujú iba čiastkové úpravy v rôznych zákonoch. Problematické je z
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týchto dôvodov financovanie dlhodobej pomoci a podpory. Pre systémové
riešenie je nevyhnutný samostatný zákon o násilí páchanom na ženách,
ktorý zahrnie aj oblasť podpory a pomoci.
16.

Doplňujúce informácie

Program pre podporu vzťahu mamy a dieťaťa narušeného v dôsledku prežitého násilia
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj, postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Program pre podporu vzťahu mamy a dieťaťa narušeného v dôsledku
prežitého násilia
Fenestra

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby X
iné
metodika; publikácia; iné: inovatívny model
násilie páchané na ženách v intímnych
X
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na
ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
2006
od
do dodnes
Dušana
krstné meno
priezvisko Karlovská
fenestra@fenestra.sk
e-mail

8.

Kontakt

web www.fenestra.sk
iné
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9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

Fond Hodina deťom; Nadácia SPP; U.S.Steel Košice; Rada vlády Slovenskej
republiky pre prevenciu kriminality pri Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky; Finančná skupina ČSOB;
Ženy, ktoré zažívali násilie v intímnych vzťahoch, a ich deti
EU
celonárodný X
regionálny
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Košice/Slovensko
Košice
Košický
Slovensko
Násilie ohrozuje nielen život a zdravie žien a ich detí, ale závažne ovplyvňuje
aj ich vzájomný vzťah. Muži, ktorí sa správajú násilne, používajú cielené
stratégie násilného správania, prostredníctvom ktorých narúšajú vzťah medzi
mamou a dieťaťom. Pomoc a podpora pre ženy a deti je často oddelená,
situácia žien a detí sa rieši samostatne, situácia žien a detí je však vzájomne
prepojená, násilie má dopad na ženu, deti a tiež ich vzájomný vzťah. Cieľom
modelu je pomôcť ženám, ktoré zažili násilie v intímnych vzťahoch, a ich
deťom, porozumieť tomu, ako bol ich vzťah ovplyvnený násilím, pomôcť im
vyrovnať sa s prežitým násilím a budovať a posilňovať ich vzájomný vzťah.
Téma vzťahu mamy a detí sa objavovala počas poradenských rozhovorov od
samého začiatku: 1)Poradenské pracovníčky pomáhali ženám riešiť zložité
situácie s deťmi (2000-04). 2)Model práce, v rámci ktorého ženy s deťmi
prichádzali na stretnutia spoločne v tom istom čase (2004-06). Poradenská
pracovníčka pracovala s mamou a psychologička paralelne pracovala s
dieťaťom. Tento model práce pomáhal ženám a deťom riešiť mnoho
problémov na individuálnej úrovni. Jeho limitom bola práca na vzájomnom
vzťahu mamy a dieťaťa. 3)Spoločné terapeutické stretnutia pre mamu a jej
dieťa (od 2006). Cieľom týchto stretnutí je práca na vzájomnom vzťahu a na
porozumení tomu ako je ovplyvnený skúsenosťou s násilím. Program bol
dostupný pre limitovaný počet žien a detí. 4)Publikácie dostupné pre všetky
ženy a deti, s ktorými môžu pracovať nezávisle od dostupnosti pomoci a
podpory (2008). Kniha „Žijeme spolu bez násilia“ je venovaná ženám, pomôže
im porozumieť dopadom násilia na ich deťoch a na ich vzájomný vzťah,

15.

Výsledky a dopady

dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie
pozitívne faktory

limity a obmedzenia
16.

Doplňujúce informácie
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ponúka praktické nápady ako komunikovať s deťmi, ako ich podporovať, aby
sa a vyrovnávali so skúsenosťou s násilím. Pracovno-obrázková kniha „Ja a
mama“, v ktorej sú aktivity pre mamy a deti, ktoré môžu doma spoločne robiť,
zamerané na podporu komunikácie, podporu a posilnenie vzájomného vzťahu
medzi ženou a dieťaťom. 5)Rozširovanie možností podpory vzťahu medzi
deťmi a mamami - tvorivé dielne a rekondičné pobyty s cieľom vytvoriť pre
ženy a deti priestor pre spoločné trávenie času, vzájomné spoznávanie sa a
zdieľanie pozitívnej skúsenosti(2009). 6)Podporné skupiny pre ženy zamerané
na tému vzájomného vzťahu s ich deťmi (2010). 7)Vypracovanie tréningového
modulu s cieľom šírenia modelu medzi ďalšie organizácie a odborníčky,
pracujúce so ženami zažívajúcimi NPNŽ a ich deťmi; realizácia
tréningov(2011).
Kvalitatívne: posilnenie vzťahu matky a dieťaťa, zvýšenie porozumenia
dopadom násilia na vzájomný vzťah mamy a dieťaťa.
Kvantitatívne: 2 publikácie v náklade 300 a 350 kusov - distribúcia cca 100
organizáciám a jednotlivcom, vzdelávací program (možnosť realizovať ho
samostatne, alebo je súčasťou špecializovaných modulov), 6 tvorivých dielní
pre ženy a deti (tanečné, divadelné, výtvarné) - počet 116 žien a detí, 3
rekondičné pobyty pre ženy a deti zamerané na posilnenie vzájomného
vzťahu - počet žien a detí 55 žien a detí, 1 podporná skupiny pre ženy
zameraná na deti (trvanie cca 1 rok) - 10 žien, celkový počet detí cca 100 a
ich mám
Násilie páchané na ženách je dôsledkom nerovnomernej distribúcie moci
medzi mužmi a ženami a zároveň mechanizmom, ktorý túto nerovnosť
udržuje. Budovanie zdravého vzťahu medzi matkou a dieťaťom, založeného
na vzájomnom rešpekte a úcte, prispieva k prevencii reprodukcie násilných
mocenských rodových vzťahov.
www.fenestra.sk
Nielen v slovenskom, ale aj v európskom a celosvetovom kontexte bývajú
podporné služby pre ženy zažívajúce násilie a služby pre ich deti poskytované
oddelene. Program, ktorý sa zaoberá vzájomným vzťahom mamy a detí, ktoré
zažili násilie, je jedinečný. Publikácie sú dostupné pre ženy aj deti bez ohľadu
na to, či majú prístup k špecifickým službám.
Na úrovni organizácie sú limity kapacitné. Aplikácia modelu predpokladá
dôsledné porozumenie problematike násilia páchaného na ženách v intímnych
vzťahoch.

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách - KONAJME!
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj, postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách KONAJME!
Fenestra

preventívny program X
vzdelávací program X
podporné služby
iné
kampaň (mediálna), happening , divadelné predstavenie, workshop, okrúhly
stôl, konferencia, diskusia/beseda, výstava, ocenenie, informačná brožúra,
plagát, video, webstránka
násilie páchané na ženách v intímnych
X
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na
ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
2010
od
do dodnes
Sylvia
krstné meno
priezvisko Králová
sylvia@fenestra.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.

Financovanie

web www.fenestra.sk
iné http://www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu;
dotácie Úradu vlády / MZV na podporu a ochranu ĽP, veľvyslanectvá USA,
Nórska a Holandska v SR, Nadácia Tatra banky, Nadácia Filia die
Frauenstiftung, MV SR, nepeňažné zdroje - súkromné spoločnosti a verejné
subjekty (Aupark, OC Max, Kasárne Kulturpark, Východoslovenská galéria,
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10.

OC Galéria, atď. - priestory, zvuková technika a pod.), RTVS - mediálna
podpora
široká verejnosť, odborná verejnosť, mladí ľudia

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

EU
celonárodný X
regionálny
miestny
organizácia
mesto Košice
okres Košice- mesto
kraj Košický
spádová oblasť
• Dlhodobé ciele kampane:
1) posilniť dodržiavanie ľudských práv žien na Slovensku.
2) zlepšiť podmienky prístupu žien, ktoré zažívajú násilie a ich detí k
špecifickej pomoci, podpore a ochrane.
3) zvýšiť aktívny prístup štátnych, verejných inštitúcií k riešeniu násilia
páchaného na ženách.
4) zvýšiť angažovanosť verejnosti v boji proti násiliu páchanému na ženách
• Primárne cieľové skupiny kampane:
1) Široká verejnosť
2) Odborná verejnosť
• Skupinou benefitujúcou z kampane sú ženy, ktoré zažívajú násilie v
intímnych vzťahoch - zvýšenie podpory prostredia a postupného zlepšovania
dostupnosti rýchlej a efektívnej špecifickej podpory, pomoci a ochrany.
Vyjadrenie odmietavého postoja k násiliu páchanému na ženách (ďalej NPNŽ)
ako zdroj podpory a odkaz, že majú právo na život bez násilia
Kampaň pozostáva z pravidelných aktivít, "šitých" na cieľové skupiny široká a
odborná verejnosť, mladí ľudia:
• Vypískajme násilie – široká a odborná verejnosť, verejné zhromaždenie na
ulici alebo v inom verejnom priestore, ľudia symbolicky vypískajú NPNŽ a tým
verejne vyjadria odmietavý postoj
• Hovoríme NIE - široká verejnosť, ľudia sa fotia s tabuľkou "Hovorím NIE
násiliu páchanému na ženách" počas verejných zhromaždení a iných aktivít
kampane, fotky sú zverejňované na FB, pridali sa mienkotvorné osobnosti;
ľudia môžu odfotiť aj samy doma, v škole, na pracovisku a poslať fotku na
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zverejnenie na FB; plus majú možnosť povedať NIE prostredníctvom webovej
aplikácie a zanechať personalizovaný odkaz, ktorý sa na webovej stránke
zverejní
• FB stránka 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách – šírenie
informácií (faktov) o násilí na ženách, o kampani, o možnostiach pomoci, atď.
– zvyšovanie informovanosti verejnosti, ovplyvňovanie postojov, pozitívne
príklady vyjadrovania postoja k dôležitým spoločenským témam
• Ocenenie Piata žena – odborná verejnosť – ocenenie práce jednotlivých
ľudí/ skupín ľudí/ iniciatív, ktoré sa zasadzujú za ukončenie násilia na ženách;
pozitívny odkaz, zdieľanie skúseností, spájanie a sieťovanie odbornej
verejnosti z celého Slovenska
Ostatné aktivity:
• mediálna kampaň – cez elektronické médiá (rozhlas a televízia) alebo
bilbordy a city lighty (2 ročníky),
• workshopy/semináre/konferencie pre odbornú verejnosť a študentov/ky
stredných a vysokých škôl
• súťaž „Násilie páchané na ženách NIE JE IN – KONAJME“ – súťaž o
najlepší plagát, fotografiu, video spot alebo text s odmietavým postojom k
násiliu na ženách – v dvoch ročníkoch, primárna cieľová skupina mladí ľudia
do 30 rokov, zvyšovanie angažovanosti a vyjadrovania postojov u mladých
ľudí
• výstava Umlčané svedkyne
• Cieľové skupiny majú možnosť priamo sa zapojiť do aktivít kampane.
• Koncept kampane a jej aktivity je veľmi ľahko prenosný – ku kampani sa cez
jej aktivity môžu pridať jednotliví ľudia, skupiny, inštitúcie, organizácie, firmy,
školy, atď.

15.

Hlavné kvantitatívne výsledky kampane v ročníkoch 2010-2013:
• počet ľudí priamo zapojených do aktivít kampane: približne 6000
• dosah kampane na ľudí cez spoty v médiách a FB stránky: viac ako 1 milión
• počet miest zapojených do verejného zhromaždenia Vypískajme násilie: 8
• počet ľudí, ktorí povedali NIE násiliu páchanému na ženách: cez fotografie –
viac ako 450; cez webovú aplikáciu - 442
Iné dopady:
• postupné zvyšovanie miery angažovanosti širokej i odbornej verejnosti v boji
proti násiliu páchanému na ženách a vo verejnom vyjadrovaní odmietavého
postoja k násiliu

Výsledky a dopady
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• spájanie, sieťovanie, zdieľanie skúseností medzi jednotlivými ľuďmi, MVO,
inštitúciami; posilnenie hlasu žien a MVO
• vyššia informovanosť širokej verejnosti o násilí páchanom na ženách ako
porušovaní ľudských práv žien a ich detí a ako rodovo podmieneného násilia
• odkaz pre ženy, že nie sú samé a že majú plné právo na život bez násilia
• odkaz pre násilných mužov, že násilné správanie je neprijateľné odkaz pre
zodpovedné štátne a verejné inštitúcie, že násilie páchané na ženách je
celospoločenský problém a je záväzkom a povinnosťou štátu a jeho orgánov a
inštitúcií robiť kroky na jeho prevenciu a elimináciu
• zvyšovanie miery angažovanosti verejnosti v boji proti NPNŽ ako rodovo
podmienenému násiliu - postupná zmena postojov spoločnosti prispieva k
dosahovaniu rodovej rovnosti
• vyššia informovanosť verejnosti o násilí na ženách ako porušovaní ľudských
dosahovanie rodovej rovnosti práv žien a ako rodovo podmieneného násilia – odbúravanie škodlivých mýtov
o násilí a o roly žien v spoločnosti
• podpora žien zažívajúcich násilie
• zapojenie štátnych a verejných inštitúcií - zvyšovanie preberania
zodpovednosti za riešenie NPNŽ a tým aj problematiky rodovej nerovnosti
Záverečné správy k projektom, cez ktoré sa kampaň doposiaľ realizovala,
evaluačné štúdie
výročné správy organizácie www.fenestra.sk
• dobrý nástroj na zvyšovanie angažovanosti a informovanosti širokej i
odbornej verejnosti o násilí páchanom na ženách
• dobre prenosný - hlavné aktivity sú ľahko prenosné a nízkonákladové, aj
menšie MVO, jednotlivci, skupiny ľudí môžu aktivity (Vypískajme násilie,
Hovoríme NIE násiliu páchanému na ženách) ľahko realizovať; kampaň
využíva širokú škálu nástrojov a aktivít, vrátane Facebooku a YouTube, ktoré
môžu využívať aj iné organizácie/jednotlivci
pozitívne faktory • produkty kampane (napr. výstava fotografií mienkotvorných osobností, ktoré
hovoria NIE násiliu na ženách, toolkity) sú rovnako dobre prenosné a je
možné ich poskytnúť ďalej organizáciám/ľuďom, ktorí sa chcú do kampane
zapojiť
• opakovanosť a regionálna/miestna úroveň - kampaň má svojou
pravidelnosťou potenciál pre dlhodobý rozvoj aktivizmu a zmenu postojov
verejnosti na regionálnej/miestnej úrovni, čo posilňuje priamo ženy žijúce v
danej komunite, ako aj miestne ženské MVO
limity a obmedzenia
• do kampane sa zapája čoraz viac ľudí, organizácií, aj inštitúcií, vrátane
politikov a političiek a iných mienkotvorných osobností SR na národnej,
regionálnej a najmä miestnej úrovni
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• podporuje spoluprácu rôznych organizácií, inštitúcií a ľudí a tým aj ich
sieťovanie, čo zvyšuje jej dopad a posilňuje ženy, aj ženské MVO

Vzdelávanie
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj, postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Vzdelávanie
Fenestra

preventívny program
vzdelávací program X
podporné služby
iné
vzdelávací kurz
násilie páchané na ženách v intímnych
X
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na
ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
2002
od
do dodnes
krstné meno

Dušana
priezvisko Karlovská
fenestra@fenestra.sk
e-mail
web www.fenestra.sk
iné
dotácie MVSR - prevencia kriminality, MPSVaR, Nadácia SPP, Nadácia pre
deti Slovenska - Hodina deťom, DAPHNE, FSR - ESF
odborná verejnosť - zamestnanci/kyne štátnych a verejných inštitúcií, ktoré
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prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie v intímnych vzťahoch
a/alebo ich deťmi (ÚPSVaR - SPODaSK a Referáty poradenskopsychologických služieb; štátna polícia; ObÚ - priestupkové oddelenie;
zdravotnícky personál - pracovníci/čky Centra pre liečbu alkoholových a
drogových závislosti, sociálne sestry - psychiatrická klinika; sociálne
pracovníčky a pracovníci referátov/oddelení soc. služieb na miestnych
úradoch, ZNB, SKI a útulkov; psychologičky z CPPPaP, pracovníčky
komunitných centier, terénne soc. pracovníčky a pracovníci; poradenské
pracovníčky špecializovaných ženských MVO a iných MVO; študenti a
študentky sociálnej práce

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

EU
celonárodný X
regionálny
miestny
organizácia
mesto Košice
okres Košice - mesto
kraj Košický
spádová oblasť
• Dlhodobý cieľ – zvýšiť dostupnosť kvalitnej, rýchlej a účinnej ochrany,
pomoci a podpory zo strany relevantných štátnych/verejných inštitúcií a MVO
pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch a ich deti (ďalej NPNŽ)
• Hlavné čiastkové ciele jednotlivých tréningov/workshopov/seminárov:
1) scitlivenie zamestnancov/kýň štátnych a verejných inštitúcií, organizácií,
ktoré
sa podieľajú na riešení prípadov násilia na ženách, k situácii žien zažívajúcich
násilie a k príčinám a dopadom NPNŽ – znižovanie miery sekundárnej
viktimizácie žien
2) zvýšiť povedomie a prehĺbiť znalosti cieľových skupín
3) zvýšiť odbornosť a kvalitu zručností pri identifikácii násilia, odhade
nebezpečenstva a manažmente bezpečia žien u cieľových skupín
4) výmena skúseností, sieťovanie a podpora spolupráce medzi cieľovými
skupinami
• Vzdelávací program pozostáva z dvoch základných modulov:
1) základný scitlivovací modul – pokrýva témy ako nulová tolerancia násilia,
mýty a fakty o násilí, formy, vzorce a dynamika násilia, národné a

196

15.

Výsledky a dopady

medzinárodné dokumenty, situácia žien zažívajúcich násilie, situácia detí,
násilní muži
2) špecifický modul (vždy zameraný na konkrétnu profesijnú skupinu)
zameraný na účinnú intervenciu – identifikácia násilia; odhad
nebezpečenstva; manažment bezpečia; ciele a princípy ochrany, pomoci a
podpory; dopad násilia na ženy a na deti; multiinštitucionálna spolupráca a
pod.
• Ide o interaktívnu, zážitkovú formu vzdelávania
• Vzdelávací program špecificky reflektuje potreby, kompetencie, povinnosti a
rolu jednotlivých profesií pri riešení prípadov násilia
• Vzdelávací program je dizajnovaný spôsobom, ktorý umožňuje ho realizovať
v rôznom rozsahu a je možné ho uspôsobiť veľmi úzko na konkrétnu cieľovú
skupinu
• Je využiteľný rovnako účinne pre homogénne skupiny účastníkov/čok, aj pre
zmiešané skupiny napr. v rámci rozvíjania multiinštitucionálnej spolupráce
• Obsahovo čerpá primárne z tréningového programu vyvinutého európskou
sieťou ženských MVO „Women Against Violence Europe“ a je obohatený
znalosťami, skúsenosťami a zručnosťami lektoriek z Fenestry
• Je možné ho veľmi účinne prepájať na prax a skúsenosti žien
• približne 800 účastníkov/čok vzdelávania k problematike násilia páchaného
na ženách
• viac ako 40 zrealizovaných tréningov, seminárov a workshopov pre odbornú
verejnosť k problematike násilia páchaného na ženách
NPNŽ je príčinou i dôsledkom rodovej nerovnosti. Preto je vzdelávací program
zameraný na scitlivovanie, odstraňovanie škodlivých mýtov o násilí a o
ženách, porozumenie rodovej podmienenosti násilia, ako aj zvýšenie kvality a
dosahovanie rodovej rovnosti
účinnosti intervencií na strane inštitúcií smerom k vyššej ochrane žien a k
vyvodzovaniu dôsledkov voči násilným mužom prispieva k prevencii a
eliminácii NPNŽ, a tým aj k zvyšovaniu rodovej rovnosti.
Správy k jednotlivým projektom, v rámci ktorých sa vzdelávanie uskutočnilo;
evaluačné štúdie
spätná väzba od účastníkov/čok vzdelávania v evaluačných hárkoch
• Komplexnosť - vzdelávací program je zameraný na scitlivenie
účastníkov/čok, ako aj zvýšenie ich zručností a teoretických poznatkov o
NPNŽ
• Flexibilný - dá sa „šiť“ priamo na mieru cieľovým skupinám, realizovať v
pozitívne faktory
rôznom rozsahu, pre homogénne aj zmiešané skupiny, scitlivovací modul ako
samostatný celok
• Zážitková forma
• Čerpá z praxe ženských MVO a skúsenosti žien
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• Feministické a rodové východiská chápania problematiky NPNŽ
limity a obmedzenia
16.
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Pracovná skupina na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách v Košiciach
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj, postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Pracovná skupina na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na
ženách v Košiciach
Fenestra

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby X
iné
multiinštitucionálny postup
násilie páchané na ženách v intímnych
X
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na
ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
2007
od
do dodnes
Dušana
krstné meno
priezvisko Karlovská
fenestra@fenestra.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.

Financovanie

web www.fenestra.sk
iné
Dotácie MV SR - prevencia kriminality; EEA a Norway Grants - NOS-OSF
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10.

správca; dotácie Úradu vlády SR na ochranu a podporu ľudských práv a
slobôd
odborná verejnosť - kľúčové štátne a verejné inštitúcie - štátna polícia,
ÚPSVaR (SPODaSK), samosprávy (regionálna, miestna)

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

EU
celonárodný
regionálny
miestny X
organizácia
mesto Košice
okres Košice - mesto
kraj košický
spádová oblasť
Dlhodobý cieľ – zvýšiť dostupnosť kvalitnej, rýchlej a účinnej ochrany, pomoci
a podpory zo strany relevantných štátnych/verejných inštitúcií prostredníctvom
vybudovania koordinovaného systému multiinštitucionálnej spolupráce pre
riešenie problematiky násilia páchaného na ženách (ďalej len NPNŽ)
• Pracovná skupina (ďalej len PS) vznikla z poznania, že žiadna
inštitúcia/organizácia nedokáže bojovať proti násiliu páchanému na ženách
(ďalej len NPNŽ) osamote a preto je potrebná spolupráca a koordinovaný
postup. V r. 2007 sme iniciovali vznik PS za účasti zástupcov/kýň polície (KR
PZ v Košiciach), ÚPSVaR Košice (SPODaSK), samospráv (Košický
samosprávny kraj, Mesto Košice a pilotne jedna z mestských častí)
• Väčšina členov/iek PS je na úrovni „stredného manažmentu“ – dobrá znalosť
fungovania inštitúcie, istá miera kompetencií a zároveň kontakt s praxou –
vhodné pre budúcu tvorbu návrhov na potrebné zmeny v inštitúciách/systéme
a v praxi
• Udržiavanie kontaktu s vedením inštitúcií – osobné stretnutia, výstupy z
činnosti PS, zaangažovanie vedenia na formulovaní čiastkových cieľov –
budovanie dôvery a rozvíjanie vzťahov a spolupráce, podpora pre PS a pre
budúce zmeny
• Cieľ v začiatkoch – scitliviť PS na tému NPNŽ, spoločné chápanie príčin
NPNŽ, spoločné ciele a princípy, výmena skúseností, budovanie vzťahu
založenom na dôvere a rešpekte, monitoring východiskovej situácie,
formulovanie čiastkových cieľov
• Realizácia spoločných aktivít – publikácie, workshopy, konferencia,
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zapojenie sa inštitúcií v PS do kampane 16 dní aktivizmu, atď.
• Okrem spolupráce v rámci PS aj rozvíjanie bilaterálnej spolupráce s
niektorými inštitúciami
• Model je dobre prenosný do aj do iných okresov/regiónov
Publikácie:
• Monitorovacia správa o východiskovej situácii v oblasti poskytovania
ochrany, pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v Košiciach – spoločná
publikácia PS
• Informačná brožúra pre ženy zažívajúce násilie – spoločná publikácia PS pre
ženy o kompetenciách inštitúcií
• Informačná brožúra pre inštitúcie – spoločná publikácia PS pre ženy o
kompetenciách inštitúcií
• vyššia miera dôvery a rešpektu medzi inštitúciami
• vyššia miera dôvery a rešpektu k práci ženskej MVO
• uznanie expertízy ženskej MVO v oblasti NPNŽ
• väčšia otvorenosť k spolupráci a dialógu na strane inštitúcií
• zvyšovanie počtu scitlivených a zaškolených pracovníkov/čok inštitúcií =
zvyšovanie dostupnosti pomoci pre ženy a znižovanie sekundárnej
viktimizácie
• inšpirácia a model dobrej prax pre iné kraje - model prenesený do kontextu
iného kraja v spolupráci so ženskou MVO (prešovský kraj, MYMAMY);
informácie procesu zakladania a práce s PS poskytnuté do BBK a BSK
NPNŽ je príčinou i dôsledkom rodovej nerovnosti, preto je rozvíjanie
dosahovanie rodovej rovnosti multiinštitucionálnej spolupráce v oblasti prevencie a eliminácie NPNŽ aj
prispievaním k postupnému dosahovaniu rodovej rovnosti
evaluačné štúdie Záverečné správy k projektom v rámci, ktorých sa nástroj rozvíjal
• nástroj umožňuje rozvíjanie spolupráce na niekoľkých úrovniach – vedenie,
„stredný“ manažment, ľudia vo výkone – synergický efekt, ktorý smeruje k
zmene „zhora“, aj „zdola“
• prináša sieťovanie aj s inými inštitúciami, aj mimo priamej účasti v PS
pozitívne faktory
• nástroj pre účinnú aplikáciu predpokladá existenciu MVO, ktorá sa
špecializuje na problematiku NPNŽ, (ideálne priamo pracuje so ženami
zažívajúcimi násilie), ktorá má v PS kľúčovú rolu
• nie všetky inštitúcie majú ochotu spolupracovať a pri niektorých môže byť
dosiahnutie ich účasti na multiinštitucionálnej spolupráci veľmi dlhý proces
limity a obmedzenia
• samotný proces rozvíjania multiinštitucionálnej spolupráce je, aj zo
skúseností v zahraničí a aj z našich skúseností, veľmi dlhý proces
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Program Červený dáždnik
číslo
1.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj, postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

8.

Kontakt

9.
10.
11.

Financovanie
Cieľová skupina
Pokrytie/dosah

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Program Červený dáždnik
OZ Odyseus,(Program Červený dáždnik vznikol pôvodne ako Klub
Podchod v roku 2003, ktorý prevádzkoval nízkoprahové centrum pre
ľudí pracujúcich v sex-biznise. Od roku 2010 sa na riadení programu
podieľa žena z komunity- žena pracujúca v sex-biznise).
Medzinárodná sieť SWAN. http://swannet.org/en/about
Preventívny program
preventívny program
x
vzdelávací program
podporné služby
iné
kampaň, video, anketa/prieskum, webstránka, pravidlá správania

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké) x násilie páchané na ženách pracujúcich v sex-biznise
násilie páchané na ženách všeobecne
2003
od
do dodnes
Olívia
krstné meno
koordinátorka programu
priezvisko Strelková
sexwork@ozodyseus.sk
e-mail
Mgr. Olívia Strelková
web www.odyseus.org
iné Bc. et Bc. Iveta Chovancová
Medzinárodná sieť SWAN, Slovensko - český ženský fond,
ľudia pracujúci v pouličnom sex-biznise
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EU
celonárodný x
regionálny x
miestny x
organizácia

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.

Výsledky a dopady

mesto
okres
kraj
spádová oblasť

Bratislava
Bratislava
Bratislavský kraj
nie je relevantné
- aby boli práva ľudí pracujúcich v sex-biznise dodržiavané a
nedochádzalo k diskriminácii na základe ich profesie. Program
podporuje svojpomoc ľudí pracujúcich v sex-biznise.
Servisné služby poskytované ženám pracujúcim v sex-biznise počas
terénnej sociálnej práce, distribúcia kondómov a lubrikačných gélov,
distribúcia šatstva, workshopy o bezpečnejšom sexe, advokačné
aktivity, mediálne výstupy pri príležitosti Medzinárodného dňa za
ukončenie násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise
(17.decembra)
situačné advokačné aktivity v prípade záchytu diskriminácie ľudí
pracujúcich v sex-biznise, stretnutia žien pracujúcich v sexbiznise,stretávanie žien pracujúcich v sex-biznise (momentálne
stretnutia prebiehajú na ulici),poradenstvo v oblasti sex-biznisu
svojpomoc http://www.odyseus.org/index.php?option=com_content&view=article&i
d=257&Itemid=316
mediálne výstupy, medzinárodné ocenenia a články k jednotlivým
programom:
http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=Clinks
Služby Červeného dáždnika v rámci terénnej sociálnej práce sa
prekrývajú s programom výmeny injekčných striekačiek (Chráň sa
sám) - sú zamerané na skupinu ľudí, ktorý pracujú v pouličnom sexbiznise v Bratislave. Dlhodobo v tejto cieľovej skupine a lokalite
dosahovanie rodovej rovnosti prevládajú ženy, ktoré poskytujú sexuálne služby. Za ostatné roky sme
evidovali kontakt približne s 1-2 mužmi. V roku 2014 sme služby
poskytli celkom 226 ľuďom pracujúcim v sex-biznise (drvivá väčšina
ženy).V skratke - aktivity programu Červený dáždnik prispievajú k
zmierňovaniu negatívnych dopadov sociálneho vylúčenia a chudoby,
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prispievajú k prevencii násilia na ženách pracujúcich v sex-biznise,
zabezpečujú dostupnosť ďalších pomáhajúcich služieb a právneho
poradenstva, zdravotníckej starostlivosti, prispievajú k znižovaniu
stigmatizácie súvisiacej s prácou v sex-biznise a napĺňaniu ľudských
práv tejto cieľovej skupiny. Prispievame k ochrane zdravia cieľovej
skupiny, aj verejnosti (poradenstvo, distribúcia kondómov, lubrikačných
gélov, dobrovoľné anonymné testovanie na HIV, syfilis). Monitorujeme
prípady násilia páchaného na ženách pracujúcich v sex-biznise.
Informujeme o problematike verejnosť a médiá.
evaluačné štúdie http://www.odyseus.org/files/nasilie_v_sb.pdf
je to na Slovensku jediný program, ktorý sa zameriava výhradne na
pozitívne faktory ľudí pracujúcich v sex-biznise, je riadený ženou z komunity, akceptuje
sex-biznis ako prácu
Limity programov OZ Odyseus súvisia najmä s limitmi finančného
zabezpečenia činnosti. Z tohto dôvodu nie je možné zvyšovanie
dostupnosti služieb pre cieľové skupiny, vrátane žien pracujúcich v
sex-biznise (napríklad, viac hodín terénnej práce týždenne, nové
lokality, lokality mimo BA). Tiež na Slovensku doteraz neexistuje
intervencia, ktorá by bola zameraná na ženy pracujúce v tzv.
indoorovom sex-biznise (priváty, masážne salóny...) - ani my túto
službu nemôžeme poskytovať vzhľadom na nedostatok finančných
zdrojov. Naše služby terénnej sociálnej práce sú prepojené s
programom výmeny injekčných striekačiek, pričom bariérou v
dostupnosti služieb môže byť aj stigmatizácia - nevylučujeme možnosť,
že ženy, ktoré neužívajú drogy a pritom pracujú v pouličnom sexbiznise môžu mať obavy kontaktovať služby tohto programu, aby
limity a obmedzenia
neboli spájané s užívaním drog vo svojom sociálnom prostredí a pred
zákazníkmi služieb.
Limitom je tiež udržateľnosť programu - dlhodobé strategické plány
organizácie síce zahŕňajú aj ciele a aktivity pre ľudí pracujúcich v sexbiznise, avšak výzvou je fundraising a zabezpečenie rozvoja služieb.
Napriek tomu, že na aktivitách aj vo vedení programu participuje
konzultantka z komunity pracujúca v sex-biznise, za negatívum
považujeme, že chýba kontinuálna a systematická participácia aj
ďalších žien pracujúcich v sex-biznise. Ich zapájanie funguje na
dobrovoľníckej báze ad-hoc systémom. Obmedzením je, že neexistuje
bezpečný priestor (drop-in centrum, denné centrum) pre ženy
pracujúce v sex-biznise, ktorý by zároveň umožnil aj aktivity zamerané
na empowerment tejto komunity.
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Ľudia pracujúci v sex-biznise zažívajú rôzny formy násilia –
fyzické, psychické i sexuálne.
Istou formou násilia, s ktorou sa stretávajú je napríklad
diskriminácia zo strany rôznych inštitúcií – vrátane polície alebo
iných pomáhajúcich organizácií. Páchateľom násilia voči osobe
pracujúcej v sex-biznise môže byť ktokoľvek – službukupujúci,
okoloidúci, polícia a iní. POSLANÍM OZ Odyseus,
ktoré vzniklo v roku 1997 je podieľať sa na zachovávaní ľudských práv
a skvalitňovaní života ohrozených komunít a to najmä:
• osôb užívajúcich drogy
• osôb pracujúcich v sex-biznise
• detí a mladých ľudí s nedostatočným prístupom k službám a
informáciám
a tým prispievať k ich rovnocennému postaveniu v spoločnosti.

16.

PRETO:
• poskytujeme služby v rámci prístupu „harm reduction“,
• vykonávame terénnu sociálnu prácu,
• podporujeme k svojpomoci,
• informujeme a vzdelávame,
• podporujeme a rozvíjame verejné zdravie,
• zastupujeme záujmy členov ohrozených komunít,
• sprostredkovávame kontakt medzi majoritnou spoločnosťou a členmi
ohrozených komunít.

Doplňujúce informácie

HODNOTY OZ Odyseus:
akceptácia a rešpekt
Veríme, že každý človek je jedinečnou bytosťou a má právo na
sebaurčenie, sebauplatnenie a vlastnú voľbu životného štýlu.
rovnoprávnosť
Veríme, že každý človek je rovnoprávnym členom spoločnosti. Ľudská
dôstojnosť a ľudské práva sú neodňateľné.
sila komunity
Veríme, že komunity majú vlastnú silu na spoločné riešenia problémov.
dostupnosť
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Veríme, že každý človek má právo na prístup k objektívnym
informáciám a nízkoprahovým službám.
sila človeka
Veríme, že je v silách každého z nás robiť rozhodnutia, ktoré vedú k
pozitívnym zmenám.
profesionalita
Veríme, že len profesionálne služby pomáhajú ľuďom.

Koniec násilia, čas na práva
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj, postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
"Koniec násilia, čas na práva" je projekt, ktorý spadá pod program
Červený dáždnik.
OZ Odyseus
preventívny , vzdelávací program
preventívny program x
vzdelávací program x
podporné služby
iné
kampaň, letáky, video, anketa/prieskum, webstránka, pravidlá správania,
informačno-edukačný materiál, tréning

násilie páchané na ženách v intímnych
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké) x
násilie páchané na ženách všeobecne
1.11.2014
od
do 2016
Olívia
krstné meno
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priezvisko Strelková
sexwork@ozodyseus.sk
e-mail
8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

web www.odyseus.org
iné Bc. et Bc. Iveta Chovancová
Program je dlhodobou súčasťou opatrení, ktoré OZ Odyseus poskytuje. Projekt
"Koniec násilia, čas na práva" bol podporený sumou 44609,23 eur z Fondu pre
mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP
2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society
Foundation.
ohrozené komunity a násilie na ženách (vrátane žien pracujúcich v sexbiznise),
EU
celonárodný x
regionálny
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Bratislava
nie je relevantné
Bratislavský kraj
nie je relevantné
Cieľom projektu "Koniec násilia, čas na práva" je posilnenie zraniteľných
skupín. Cieľom projektu je prispieť k minimalizácii prípadov násilia páchaného
na ženách pracujúcich v pouličnom sex-biznise. Na základe predbežného
monitoringu sú najčastejšími páchateľmi násilia, okrem zákazníkov, mnohokrát
policajti/policajtky alebo bežní okoloidúci, práve preto sa projekt zameriava na
prácu s tromi cieľovými skupinami- na ženy pracujúce v pouličnom sex-biznise,
policajtov/policajtky a verejnosť. Cieľ projektu chceme dosiahnuť najmä
zvyšovaním právneho povedomia žien pracujúcich v pouličnom sex-biznise,
ako aj poukázaním na násilie, ktoré je na nich páchané. Zvyšovať právne
povedomie žien pracujúcich v pouličnom sex-biznise budeme prostredníctvom
odborného poradenstva, článkov v časopise INTOXI a info-edukačného
materiálu. Pre policajtov/policajtky poskytneme tréning a info-edukačný
materiál, v rámci ktorého sa dozvedia viac o metódach práce s touto cieľovou
skupinou a získajú nové profesionálne zručnosti. Pripravíme tiež kampaň,
ktorej cieľom bude priblížiť túto tému verejnosti. Projekt je realizovaný v

14.

Obsah

dosahovanie rodovej rovnosti
15.

Výsledky a dopady

evaluačné štúdie
pozitívne faktory
limity a obmedzenia
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partnerskej spolupráci s organizáciou SWAN (Sex Workers rights Advocacy
Network – Foundation for the Human Rights of Sex Workers - Nadácia pre
ľudské práva ľudí pracujúcich v sex-biznise).
Servisné služby poskytované ženám pracujúcim v sex-biznise počas terénnej
sociálnej práce, distribúcia kondómov a lubrikačných gélov, distribúcia šatstva,
workshopy o bezpečnejšom sexe, advokačné aktivity, mediálne výstupy pri
príležitosti Medzinárodného dňa za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch
pracujúcich v sex-biznise (17.decembra)
situačné advokačné aktivity v prípade záchytu diskriminácie ľudí pracujúcich v
sex-biznise, stretnutia žien pracujúcich v sex-biznise,stretávanie žien
pracujúcich v sex-biznise (momentálne stretnutia prebiehajú na
ulici),poradenstvo v oblasti sex-biznisu
svojpomoc
http://www.odyseus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=278&I
temid=340
http://www.odyseus.org/index.php?option=com_content&view=article&id=285&I
temid=350
Služby Červeného dáždnika v rámci terénnej sociálnej práce sa prekrývajú s
programom výmeny injekčných striekačiek (Chráň sa sám) - sú zamerané na
skupinu ľudí, ktorý pracujú v pouličnom sex-biznise v Bratislave. Dlhodobo v
tejto cieľovej skupine a lokalite prevládajú ženy, ktoré poskytujú sexuálne
služby. Za ostatné roky sme evidovali kontakt približne s 1-2 mužmi. V roku
2014 sme služby poskytli celkom 226 ľuďom pracujúcim v sex-biznise (drvivá
väčšina ženy).V skratke - aktivity programu Červený dáždnik prispievajú k
zmierňovaniu negatívnych dopadov sociálneho vylúčenia a chudoby,
prispievajú k prevencii násilia na ženách pracujúcich v sex-biznise,
zabezpečujú dostupnosť ďalších pomáhajúcich služieb a právneho
poradenstva, zdravotníckej starostlivosti, prispievajú k znižovaniu stigmatizácie
súvisiacej s prácou v sex-biznise a napĺňaniu ľudských práv tejto cieľovej
skupiny. Prispievame k ochrane zdravia cieľovej skupiny, aj verejnosti
(poradenstvo, distribúcia kondómov, lubrikačných gélov, dobrovoľné anonymné
testovanie na HIV, syfilis). Monitorujeme prípady násilia páchaného na ženách
pracujúcich v sex-biznise. Informujeme o problematike verejnosť a médiá.
http://www.odyseus.org/files/nasilie_v_sb.pdf
je to na Slovensku jediný program, ktorý sa zameriava výhradne na ľudí
pracujúcich v sex-biznise, je riadený ženou z komunity, akceptuje sex-biznis
ako prácu
Limity programov OZ Odyseus súvisia najmä s limitmi finančného
zabezpečenia činnosti. Z tohto dôvodu nie je možné zvyšovanie dostupnosti

služieb pre cieľové skupiny, vrátane žien pracujúcich v sex-biznise (napríklad,
viac hodín terénnej práce týždenne, nové lokality, lokality mimo BA). Tiež na
Slovensku doteraz neexistuje intervencia, ktorá by bola zameraná na ženy
pracujúce v tzv. indoorovom sex-biznise (priváty, masážne salóny...) - ani my
túto službu nemôžeme poskytovať vzhľadom na nedostatok finančných
zdrojov. Naše služby terénnej sociálnej práce sú prepojené s programom
výmeny injekčných striekačiek, pričom bariérou v dostupnosti služieb môže byť
aj stigmatizácia - nevylučujeme možnosť, že ženy, ktoré neužívajú drogy a
pritom pracujú v pouličnom sex-biznise môžu mať obavy kontaktovať služby
tohto programu, aby neboli spájané s užívaním drog vo svojom sociálnom
prostredí a pred zákazníkmi služieb.
Limitom je tiež udržateľnosť programu - dlhodobé strategické plány organizácie
síce zahŕňajú aj ciele a aktivity pre ľudí pracujúcich v sex-biznise, avšak výzvou
je fundraising a zabezpečenie rozvoja služieb. Napriek tomu, že na aktivitách aj
vo vedení programu participuje konzultantka z komunity pracujúca v sexbiznise, za negatívum považujeme, že chýba kontinuálna a systematická
participácia aj ďalších žien pracujúcich v sex-biznise. Ich zapájanie funguje na
dobrovoľníckej báze ad-hoc systémom. Obmedzením je, že neexistuje
bezpečný priestor (drop-in centrum, denné centrum) pre ženy pracujúce v sexbiznise, ktorý by zároveň umožnil aj aktivity zamerané na empowerment tejto
komunity.
Novinky v projekte:
8.3.2015 - Aj ženy pracujúce v sex-biznise dnes slávia Medzinárodný deň žien,
viac informácií tu.
16.

Doplňujúce informácie
17.12.2014 - Medzinárodný deň za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch
pracujúcich v sex-biznise si pripomína v teréne priamo so ženami pracujúcimi v
sex-biznise aj prostredníctvom médií.

Piata žena - Aspekty násilia páchaného na ženách
číslo
1.
2.
3.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í
Zameranie
nástroja/postupu

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Piata žena - Aspekty násilia páchaného na ženách
OZ Aspekt

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby
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4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj, postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

iné evaluácia s využitím GEM
kniha
násilie páchané na ženách v intímnych
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
2001
od
do doteraz
nie je známe
krstné meno
priezvisko nie je známe
aspekt@feminizmy.sk, aspekt@isternet.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

web www.aspekt.sk
iné
s prispením Nadácie Heinrich Boll Stiftung
široká laická a odborná verejnosť
EU
celonárodný x
regionálny x
miestny x
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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x
x
x
nie je relevantné
Kniha sa stala základom k porozumenie témy násilia páchaného na ženách a
je skvelou pomôckou pre tých, ktorí sa tejto problematike venujú. Kniha
upozorňuje na skutočnosť, že násilie, ktoré muži páchajú na ženách, je

14.

15.

Obsah

Výsledky a dopady

dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie
pozitívne faktory
limity a obmedzenia

16.

Doplňujúce informácie

vecou verejnou, aj keď sa odohráva v súkromí. Príslušné inštitúcie sú
povinné brať násilie páchané na ženách rovnako vážne ako akúkoľvek inú
trestnú činnosť. Kniha zdôrazňuje, že násilie na ženách sa nejakým
spôsobom dotýka nás všetkých.
Kniha je rozdelená do štyroch častí. Úvod je venovaný vyhláseniu k začiatku
kampane Piata žena a Iniciatíve Piata žena. Prvá časť nesie názov
Nevýslovná skúsenosť, kde je aj stať o definícii násilia páchaného na
ženách. Druhá má názov Ale práva si netreba zaslúžiť. Ľudské práva sú
podľa definície dané našou ľudskosťou. Do nej je zaradené aj vyhlásenie
generálneho tajomníka OSN Kofiho Annana. Tretia časť je pomenovaná:
Príďte, až vás zabije! a v nej je zakomponovaný článok Pauly J. Caplan:
Mýtus o masochizme žien. Štvrtá časť dostala názov Toto násilie nie je
náhodné a nájdete v nej napríklad rozhovor s Renate Egger.
Kniha Piata žena je neodmysliteľnou súčasťou knižníc všetkých MVO, ktoré
sa venujú problematike násilia páchaného na ženách. Je výbornou
vzdelávacou pomôckou aj pre začínajúcich dobrovoľníkov či profesionálnych
pracovníkov MVO pôsobiacich v téme. Preto patrí jej napísanie, zostavenie a
vydanie k jedným z najdôležitejších počinov vydavateľstva Aspekt.
Publikácia Piata žena je výbornou vzdelávacou pomôckou pri dosahovaní
rodovej rovnosti. Čím viac informácií o tejto téme má široká odborná i laická
verejnosť, tým viac sa blížime k tomu, aby v SR panovala rodová rovnosť.
nie je sú známe
Kniha pomohla odborníkom i laikom zorientovať sa v téme násilia páchaného
na ženách v rôznych oblastiach. Má v sebe veľký vzdelávací potenciál.
nie sú známe
Piata žena - Aspekty násilia páchaného na ženách vydalo Záujmové
združenie žien Aspekt v roku 2001 ako svoju 42. publikáciu. Koncepciu a
výber mala na starosti Jana Cviková a Jana Juráňová, jazykovú redakciu
Juliana Szolnokiová a obálku a grafickú úpravu Jana Sapáková.

Trauma a uzdravenie
číslo
1.
2.
3.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í
Zameranie
nástroja/postupu

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Trauma a uzdravenie
ZZŽ Aspekt

preventívny program
vzdelávací program x
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podporné služby
iné
4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj, postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

kniha
násilie páchané na ženách v intímnych
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
2001
od
do doteraz
nie je známe
krstné meno
priezvisko nie je známe
aspekt@feminizmy.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

web www.aspekt.sk
iné
Kniha vyšla s finančným prispením Nadácie Heinrich Boll Stiftung a Open
Society Institute - Bupadest (Center for Publishing Development and the
Network Women´s Program)
odborná a laická verejnosť
EU
celonárodný x
regionálny
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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x
x
x
nie je relevantná

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.

Výsledky a dopady

dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie
pozitívne faktory
limity a obmedzenia

16.

Doplňujúce informácie

Cieľom knihy je integrovať nahromadenú múdrosť mnohých lekárov a
lekárok, výskumníčok a výskumníkov, politických aktivistiek a aktivistov,
ktoré a ktorí boli svedkami toho, aké psychické účinky má násilie, a predložiť
v kompletnej monografii sumu poznatkov, ktoré boli v priebehu predošlých
sto rokov periodicky zabúdané a znovu objavované.
Táto kniha vďačí za svoju existenciu ženskému oslobodzovaciemu hnutiu.
Hlavným intelektuálnym impulzom pre jej vznik bol spoločný feministický
projekt znovuobjavovania základných pojmov normálneho vývinu a
abnormálnej psychológie u mužov a žien.
Za posledné roky právne reformy inšpirované feministickým hnutím trochu
viac otvorili dvere obetiam násilia v domácom prostredí, aby mohli hľadať
spravodlivosť na súde. Silná podpora hnutia a jeho služby dodali viacerých
obetiam odvahu konfrontovať sa s tými, čo na nich páchali násilie.
Výsledkom je, že aj keď sa veľká väčšina obetí stále ešte vyhýba tomu, aby
oficiálne oznámila zločin, páchatelia si už nemôžu byť celkom istí tým, že
uniknú spravodlivosti.
Každá publikácia zameraná na riešenie problematiky násilia páchaného na
ženách patrí k počinom, ktoré už svojou informačnou hodnotou prispievajú k
dosahovaniu rodovej rovnosti na území Slovenska.
nie sú známe
Kniha prispela k vzdelávaniu laickej i odbornej verejnosti a patrí medzi
dôležité tituly v knižnici každého MVO pracujúceho s témou násilia
páchaného na ženách.
nie sú známe
Knihu Judith Lewis Herman: Trauma a uzdravovanie - Násilie a jeho
následky - od týrania v súkromí po politický teror vydalo Záujmové združenie
žien Aspekt (ako svoju 39. publikáciu) a OZ Pro Familia (ako svoju 4.
publikáciu v roku 2001.

Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačno-vzdelávacích aktivít
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.
3.

Názov organizácie/í
Zameranie

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačnovzdelávacích aktivít
ZZŽ Aspekt
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nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj, postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

preventívny program
vzdelávací program x
podporné služby
iné
publikačno-vzdelávacie aktivity
násilie páchané na ženách v intímnych
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
1.11.2013
od
do 30.6.2015
nie je známe
krstné meno
priezvisko nie je známe
aspekt@aspekt.sk
e-mail

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

web www.aspekt.sk
iné
Fond pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného
mechanizmu EHP 2009 - 2014. Správcom fondu je Nadácia otvorenej
spoločnosti - Open Society Foundation
EU
celonárodný x
regionálny
miestny
organizácia
mesto x
okres x
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13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.
16.

Výsledky a dopady

kraj x
spádová oblasť nie je relevantná
Cieľom projektu je posilnenie kapacít MVO a zlepšenie fungovania
občianskej spoločnosti. Zároveň ide o udržanie kontinuity v zvyšované
rodovej citlivosti a citlivosti voči rôznym druhom diskriminácie, prehlbovaní
rodovej kompetencie a využívaní rodu ako analytickej kategórie v teórii i
praxi.
Zámer sa naplnil predovšetkým prostredníctvom rôznych typov aktivít - (1)
pravidelnej aktualizácie webových portálov (www.aspekt.sk,
ruzovyamodrysvet.sk), (2) pravidelných knižničných a konzultačných služieb,
(3) vydávaním odborných, popularizačných a beletristických publikácií
zaoberajúcich sa problematikou rodovej rovnosti a feminizmov, ako aj
prostredníctvom kultúrno-vzdelávacích stretnutí s verejnosťou. Súčasťou
projektu boli všetky uvedené typy aktivít.
zatiaľ nie sú známe
dosahovanie rodovej rovnosti zatiaľ nie sú známe
evaluačné štúdie zatiaľ nie sú známe
pozitívne faktory zatiaľ nie sú známe
limity a obmedzenia nie sú známe

Doplňujúce informácie

Prevencia násilia na ženách na stredných školách
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2. Názov organizácie/í
3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Prevencia násilia na ženách na stredných školách
Aliancia žien Slovenska

preventívny program
vzdelávací program X
podporné služby
iné
Tréning výchovných poradcov/kýň na stredných školách, workshop pre študentov/ky
násilie páchané na ženách v
X
intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na
ženách
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sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj, postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

od

2011
do dodnes
krstné meno

Katarína
priezvisko Farkašová
e-mail

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

alianciazien@alianciazien.sk
web https://alianciazien.wordpress.com/projekty/spolupraca-s-avonom/
iné http://www.avonprotidomacemunasiliu.sk/
AVON
1. pedagógovia/ičky, výchovní poradcovia/dkyne, psychlógovia/ičky na stredných
školách; 2. študenti/ky stredných skôl

EU
celonárodný
regionálny X
miestny X
organizácia
mesto Bratislava, Trnava, Trenčín a ďalšie mestá jednotlivých krajov
okres
kraj BSK, TSK, TTSK
spádová oblasť nie je relevantné
1. fáza: Odborný seminár pre pedagógov/ičky, výchovných poradcov/kyne
a psychológov/ičky:
- zvýšiť odbornosť a kompetencie pedagógov/ičiek, aby vedeli rozpoznať násilie
v rodine študentov/iek alebo šikany v škole;
- rozvinúť konkrétne zručnosti a schopnosti pre profesionálne a odborne zvládnutie
situácie – t.j. schopnosť použiť vedomosti, ktoré získajú;
- vzdelávanie ma praktický charakter, aby odborníci/čky získali istotu, že ich postupy
v uvedených prípadoch sú správne, aby neohrozovali študentov/tky ani sami seba
a aby vedeli, kam sa v ktorých prípadoch treba obrátiť pre ďalšiu pomoc.
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14.

15.

Obsah

Výsledky a dopady

2. fáza: Workshopy so študentmi/kami
- nejedná sa o prednášku, ale skôr o vzájomnú interakciu a diskusiu;- zvýšenie
povedomia v témach: ako sa vyhnúť dysfunkčným a násilným vzťahom, spôsoby
riešenia konfliktov v partnerstve, možnosti zmeny násilného rodiča, kam sa obrátiť o
pomoc
1. Odborný seminár prebieha (pre max. 10 osôb)2 dni, skladá sa z okruhov:
- Násilie na ženách a domáce násilie: Úvod do problematiky násilia, mýty a fakty
o násilí, formy násilia, kľúčové znaky domáceho násilia, identifikácia násilných
vzťahov, dynamika a cyklus násilia v násilných vzťahov, prečo obeť neodíde?, profil
obete a páchateľa, stratégie obetí, stratégie páchateľa, príčiny páchania násilia
v blízkych vzťahoch, dôsledky násilia, identifikovanie role obete a role páchateľa,
atď.
- Deti ako obete násilia v rodinách: Význam pevnej citovej väzby, stratégie prežitia
detí a mládeže v násilných rodinách, dopady na psychické, duševné a emocionálne
zdravie dieťaťa, problém násilia na školách, šikana, sexuálne násilie,
transgeneračný prenos traumy, násilné správanie toxicky prenášané na ďalšie
generácie.
- Prevencia a obrana: Spôsoby prevencie – príklady dobrej praxe, verbálna
sebaobrana, manipulácia a kontramanipulácia v komunikácii, ako sa nestať ľahkou
obeťou, ako odhadnúť potenciálneho agresora a rizikového partnera.
- Zásady poradenského procesu: Odhad rizika (rizikové faktory), potreby obetí
násilia a zneužívania, princípy poskytovania poradenstva a pomoci,
kontraproduktívne prístupy k obetiam násilia, etické otázky, ukazovatele dobrej
praxe, európske štandardy práce s obeťami násilia.
- Ďalšie témy (ak budú vyžadované v diskusii): Občianske právo - súvislosti
s domácim násilím a násilím na ženách a deťoch, krízová intervencia, trestné právo,
inštitút vykázania násilnej osoby z domácnosti...
2. Workshop na jednotlivých školách trvá 2-4 hodiny nasledujúcim spôsobom (pre
max 30 študujúcich):
- premietnutie filmu „Východiská“, ktorý slúži ako uvedenie do problematiky a
následnej diskusie
- Projekt už prebiehal v rámci Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho kraja na
50-ich stredných školách a gymnáziách.
- Vzdelaných bolo 94 školských psychológov/ičiek, výchovných poradcov/kýň
a učiteľov/iek etickej výchovy.
- Workshop prebehol s viac ako 1 000 žiakmi/čkami vo veku od 15 do 19 rokov.
dosahovanie rodovej rovnosti Scitlivovanie na aspekty mocenskej nerovnováhy vo vzťahoch a ich dôsledky
evaluačné štúdie nie sú dostupné
pozitívne faktory Školy prejavujú záujem o opakovaní workshopov pre študentov/ky
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16.

Doplňujúce informácie

limity a obmedzenia Vzdialenosť, odmietanie cirkevných škôl zúčastniť sa
- Projekt sa zatiaľ realizoval každý rok v inom kraji.
- V diskusiách kladú študenti/ky najčastejšie tieto otázky:
Aký je rozdiel medzi psychickým a fyzickým násilím?
Ktoré je škodlivejšie?
Ak ma niekto psychicky týra, ako to môžem dokázať?
Kam môžem zavolať ja alebo mama?
Týrajú aj ženy mužov?
Prečo s ním zostáva, keď jej ubližuje?
Aký je rozdiel medzi láskou a túžbou niekoho vlastniť?
Ako je to so žiarlivosťou?
Ako môžem rozoznať budúce potenciálneho násilníka?
Čo si mám všímať na chlapcovi/dievčati, aby som sa nedostala do problémov?
Dá sa odhadnúť človek, ktorý by mohol byť v budúcnosti násilný?
Čo robiť v prípade, že som sa ocitla/ocitol v násilnom vzťahu?
Čo môže urobiť dieťa, keď sa dospelí hádajú alebo otec týra matku (alebo mňa so
súrodencom)?
A mnoho ďalších otázok.

Návrhy legislatívnych zmien
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2. Názov organizácie/í
3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Návrhy legislatívnych zmien
Aliancia žien Slovenska

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby
iné X
multidisciplinárny postup pri príprave legislatívnych zmien
násilie páchané na ženách v intímnych
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
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kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne X
6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj, postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

od

2000
do dodnes
krstné meno

Katarína
priezvisko Farkašová
alianciazien@alianciazien.sk
e-mail
www.alianciazien.sk
web
iné
vlastné zdroje
politickí aktéri – MS SR, MPSVaR SR

EU
celonárodný X
regionálny
miestny
organizácia
mesto Bratislava
okres Bratislavský
kraj BSK
spádová oblasť
- zvýšenie bezpečia obetí rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia
prostredníctvom zlepšovania legislatívy - vyššia postihnuteľnosť páchateľov
- prepojovanie a profitovanie z interdisciplinárnej spolupráce sociálnych
poradkýň a právnikov/čiek
- zavádzanie vhodných riešení prípadov do legislatívy
- Spôsob práce s legislatívou bol rozvinutý na základe dlhodobej starostlivosti o
klientky: overovanie účinnosti legislatívy v právnej praxi (predbežné opatrenie,
vyšetrovanie, súdne konanie, výkon trestu, prepustenie atď.)
- Právnici/čky v spolupráci so sociálnymi pracovníčkami pracujú na jednotlivých
kauzách klientok a zaznamenávajú prípady, kedy zákony preukážu malú
schopnosť klientku a jej deti chrániť a navrátiť im bezpečný život bez násilia
- Nedostatky zákonov sú analyzované.
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15.

- Nasleduje snaha o vytvorenie potrebnej zmeny formou návrhu novely.
- Aktivity právnikov/čiek prispeli ku zmenám legislatívy v roku 2002, v roku 2008
a v roku 2015.
- Rok 2015 bol obzvlášť priaznivý vďaka vyššej vzorke klientok, na ktorých boli
posudzované zákony.
- V súvislosti s Istanbulským dohovorom a v súvislosti s pripravovaným
samostatným zákonom o násilí na ženách a ich deťoch prebiehala práca na
týchto zmenách: aby opakovanie priestupkov za násilie bolo vnímané ako
trestný čin (táto zmena bola neúspešne navrhovaná už v roku 2002), aby sa
vykázanie násilníka predĺžilo na 10 dní (navrhované už v roku 2008 – Zákon
o policajnom zbore, ale v pripomienkovom konaní sa doby vylúčenia zmenšila
na 48 hodín), aby podmienečný trest a/alebo podmienečné prepustenie bolo
možné len v súčinnosti s účasťou v intervenčno - vzdelávacom sociálnom
programe (vypracovaná podrobná analýza a metodika možností práce s
násilníkmi).
- Odporúčaním bolo podporené vytvorenie možnosti „sprevádzajúcej osoby“
v súlade s rakúskym: sprevádzanie pri trestnoprávnom procese, ktoré je
bezplatné psycho - sociálne a právne. (Právo obetí násilia na ochranu a pomoc
§66 trestného poriadku a §73B občianskeho poriadku Rakúskej republiky).
Interdisciplinárny prístup vychádzajúci z reálnej podpory a pomoci obetiam
násilia reaguje na biele miesta v legislatíve a zlepšuje tak sieť opatrení, ktorou
by inak niektoré prípady prepadli. Prístup tak usiluje o dôkladné zabezpečenie
princípu rodovej rovnosti
nie sú dostupné
interdisciplinarita, okamžitá reakcia na nedostatočnú legislatívu, úzke
prepojenie reálnymi potrebami
dlhý proces schvaľovania legislatívnych zmien, rigidnosť a konzervatívnosť
spoločnosti založená na stereotypných predsudkoch, odpor konzervatívnych
katolíckych skupín

Výsledky a dopady

dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie
pozitívne faktory
limity a obmedzenia
16.

Doplňujúce informácie

Benefičný koncert
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2. Názov organizácie/í

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Benefičný koncert
KC Maják Nádeje, n.o.
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3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj, postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby
iné X
Benefičný koncert
násilie páchané na ženách v intímnych
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na
ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne X
od
do dodnes
krstné meno

Andrea
priezvisko Varechová
e-mail

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

majaknadeje@stonline.sk
web stránka nie je aktualizovaná od roku 2011 (http://www.majak-nadeje.sk/)
iné https://www.facebook.com/MAJAKNADEJE?fref=ts

EU
celonárodný X
regionálny
miestny
organizácia
mesto Bratislava
okres Bratislava
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kraj BSK
spádová oblasť
13.
14.

Cieľ a meranie
Obsah

15.

Výsledky a dopady

16.

Doplňujúce informácie

dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie
pozitívne faktory
limity a obmedzenia

Krízová poradňa
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu
Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj, postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Krízová poradňa
Materské centrum Bambino Poprad

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby x
iné
poradňa
násilie páchané na ženách v intímnych
x
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách x
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne x
1.6.2003
od
do 1.5.2010
Karin
krstné meno
priezvisko Jureková
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e-mail
8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.

Výsledky a dopady

jurekk@azet.sk

web
iné
donori
ženy, na ktorých je páchané násilie
EU
celonárodný
regionálny x
miestny x
organizácia
mesto Poprad
okres Poprad
kraj
spádová oblasť
Ambulantná pomoc bez možnosti ubytovania, alebo poskytnutia
ubytovacích možností priamo. Poradenské služby spočívali v
poskytovaní sociálnej, psychologickej a sprostredkovane aj právnej
pomoci.
Od času svoju vzniku bola poskytovaná nepretržitá sociálna pomoc
(poradenstvo). Ženy prichádzajúce do poradne boli nezriedka aj z
mimo regiónu Popradu. Bola im poskytnutá komplexná krízová
intervencia, poradenstvá, podporné skupiny, materiálna pomoc a
fungovala nepretržite aj krízová linka. V materskom centre mali
možnosť rozvíjať aj svoje zručnosti, ako napríklad základy práce s
počítačom, internetom, mali možnosť sa zapojiť do programov v
oblasti prípravy na rodičovstvo (psychoprofilaktická príprava) a mali
k dispozícii kvalifikovanú laktačnú poradkyňu. V materskom centre
mali taktiež možnosť získať zručnosti v oblasti podnikania,
manažmentu a finančnej gramotnosti.
Ženy, ktoré využili služby krízovej poradne, získali stratené
sebavedomie, sebauvedomenie a dostali možnosť postaviť sa na
dosahovanie rodovej rovnosti
vlastné nohy. Projekt prispel k dosiahnutiu rodovej rovnosti v rámci
individuálnych možností klientok.
evaluačné štúdie nie sú známe
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Klientky získali prístup k potrebným informáciám, ktoré zásadne
zmenili ich život.
limity a obmedzenia nie sú známe
Krízová poradňa počas svojho fungovania pomáhala znižovať
dopady pre ženy zažívajúce násilie. Mali k dispozícii nepretržitú
pomoc na krízovej linke, ktorá fungovala nonstop aj počas víkendov.
Poradňa vytvárala útočisko pre ženy zažívajúce násilie, keďže
poradňa s podobným zameraním dovtedy nebola.
pozitívne faktory

16.

Doplňujúce informácie

5.2. Dobrá prax
Do hodnotenia dobrej praxe bolo celkovo zaradených 81 nástrojov a postupov zo Slovenska. Použitá bola metodika uvedená v prílohe 2.
Dobrá prax bola hodnotená podľa 8 kritérií ( príloha č. 2), z čoho prvé 3 boli vyraďovacie. Hodnotilo niekoľko tímov, nezávisle od seba
a anonymne, a ktoré neboli v konflikte záujmu ( t.j. nehodnotili hárky svojej vlastnej organizácie). Z hodnotenia každého tímu bolo vyrátané
parciálne skóre. Celkové skóre bolo súčtom všetkých parciálnych skóre. Maximálne možné celkové skóre ( MAX) sa vyrátalo ako 24 x počet
hodnotení ( maximálne skóre mohlo byť

rôzne, pretože sa menil počet hodnotení). Vypočítal sa horný (HQ) a stredný kvartil (SQ) z

maximálneho skóre. Následne mohol byť daný postup/nástroj zaradený do jednej z troch kategórií:
o

dobrá prax = počet bodov v intervale < MAX, HQ>

o

potenciálne dobrá prax = počet bodov v intervale <HQ-1,SQ>

o

nemožno hodnotiť pre nedostatok informácií.“17

17

Podrobnejší opis výpočtu celkového skóre a zaradenie nástroja/postupu do jednej z kategórií dobrej praxe sú uvedené v podkapitole 4.2.
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Zo všetkých 81 hodnotených nástrojov/postupov 11 (13,6%) bolo zhodnotených ako dobrá prax, 20 ( 24,7%) ako potenciálne dobrá prax a 11
(13,6%) nebolo možné posúdiť pre nedostatok informácií. Zvyšok nástrojov/postupov nie je dobrou praxou, ani potenciálne dobrou praxou
vzhľadom na hodnotiace kritériá. Viaceré z nástrojov nesplnili kľúčové kritériá vzhľadom na zameranosť databázy a špecializáciu na riešenie
násilia páchaného na ženách ( celý zoznam hodnotených postupov/nástrojov a organizácii nájdete v prílohe 4).
5.2.1. Dobrá prax
POR. Č.

ORGANIZÁCIA

NÁZOV POSTUPU/NÁSTROJA

POČET BODOV V INTERVALE < MAX, HQ>

1.

Pomoc rodine

Bezpečná ženská sieť

dobrá prax

2.

o.z. Žena v tiesni

Ženu ani kvetinou neudrieš

dobrá prax

3.

Záujmové združenie žien MyMamy

Diskusia o násilí páchanom na ženách v párových
vzťahoch

dobrá prax

4.

Aliancia žien Slovenska, Altera (v
súčasnosti pod názvom Podisea),
Aspekt, Eset (v súčasnosti pod
názvom EsFem), Fenestra,
Možnosť voľby a ProFamilia.

Piata žena

dobrá prax

5.

OZ Fenestra

6.

OZ Fenestra

7.

OZ Fenestra

8.

OZ Fenestra

9.

OZ Možnosť voľby

CEDAW do praxe

dobrá prax

10.

OZ Aspekt

Piata žena - Aspekty násilia páchaného na ženách

dobrá prax

11.

ZZŽ Aspekt

Trauma a uzdravenie

dobrá prax

Komplexný prístup k riešeniu problematiky násilia
páchaného na ženách v intímnych vzťahoch
Komplexná integrovaná pomoc a podpora pre ženy
zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti
Program pre podporu vzťahu mamy a dieťaťa
narušeného v dôsledku prežitého násilia
Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na
ženách - KONAJME!
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dobrá prax
dobrá prax
dobrá prax
dobrá prax

5.2.2. Potenciálne dobrá prax
POR.
Č.
1.

ORGANIZÁCIA

NÁZOV POSTUPU/NÁSTROJA

POČET BODOV V INTERVALE <HQ-1,SQ>

Pomoc rodine

Nie si sama

potenciálne dobrá prax

2.

o.z. Žena v tiesni

Láska ≠ Násilie

potenciálne dobrá prax

3.

o.z. Žena v tiesni

Vystúp z kruhu násilia

potenciálne dobrá prax

4.

o.z. Žena v tiesni

Nebuď ďalšou obeťou II.

potenciálne dobrá prax

5.

o.z. Žena v tiesni

6.

Záujmové združenie žien MyMamy

7.

Záujmové združenie žien MyMamy

Leták ZZŽ MyMamy

potenciálne dobrá prax

8.

Záujmové združenie žien MyMamy

Zariadenie núdzového bývania ZZŽ Mymamy

potenciálne dobrá prax

9.

Centrum Slniečko, n.o.

Útulok "Bezpečný dom"

potenciálne dobrá prax

10.

OZ Náruč Žilina

Prevencia domáceho násilia formou prednášok, diskusií a
besied na stredných a základných školách

potenciálne dobrá prax

11.

Aliancia žien Slovenska

Prevencia násilia na ženách na stredných školách

potenciálne dobrá prax

12.

Záujmové združenie žien MyMamy

Posilnenie - Spoločná práca pre elimináciu násilia na
ženách a deťoch (Metodika práce s rodinou, v ktorej sa
vyskytuje násilie)

potenciálne dobrá prax

13.

Záujmové združenie žien MyMamy

Pandorina skrinka - film

potenciálne dobrá prax

14.

Záujmové združenie žien MyMamy

Podporné skupiny

potenciálne dobrá prax

15.

Záujmové združenie žien MyMamy

Evidencia a databáza, vedenie štatistiky

potenciálne dobrá prax

16.

OZ Fenestra

Vzdelávanie

potenciálne dobrá prax

17.

OZ Fenestra

Pracovná skupina na prevenciu a elimináciu násilia
páchaného na ženách v Košiciach

potenciálne dobrá prax

Rozšírenie poskytovaných služieb pre ženy
v Turčianskom regióne
Sociálna asistencia klientke v teréne v prípade kontaktu
s partnerom/zneužívateľom
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potenciálne dobrá prax
potenciálne dobrá prax

18.

OZ Odyseus

"Koniec násilia, čas na práva" je projekt, ktorý spadá pod
program Červený dáždnik.

potenciálne dobrá prax

19.

OZ EsFem

Model rodovo citlivej výchovy

potenciálne dobrá prax

20.

OZ Možnosť voľby

Odzvoňme násiliu na ženách - Podporme Istanbulský
dohovor

potenciálne dobrá prax

5.2.3. Daný nástroj/postup nebolo možné posúdiť pre nedostatok informácií
POR.
Č.
1.

ORGANIZÁCIA

NÁZOV POSTUPU/NÁSTROJA

NEDOSTATOK INFOMÁCIÍ

POMOC RODINE

Multiinštitucionálna spolupráca

nemožno posúdiť pre nedostatok informácií

2.

o.z. Žena v tiesni

Hrajme sa bez násilia

nemožno posúdiť pre nedostatok informácií

3.

o.z. Žena v tiesni

Vypískajme násilie

nemožno posúdiť pre nedostatok informácií

4.

OZ Centrum Nádej

Komplexná starostlivosť o obete domáceho násilia a
sexuálneho zneužívania

5.

Slovenský výbor pre UNICEF

Bezpečie na jednom mieste

6.

Záujmové združenie žien MyMamy

Multiinštitucionálna spolupráca

7.

OZ Náruč Žilina

Tréning rodičovských zručností v spojení s 5-dňovým
pobytom pre matky s deťmi

nemožno posúdiť pre nedostatok informácií

8.

OZ Náruč Žilina

Splnomocnenec poškodeného v trestnom konaní

nemožno posúdiť pre nedostatok informácií

9.

OZ Náruč Žilina

Dobrovoľnícka činnosť a absolventská prax pre súčasné i
pre bývalé klientky

10.

Materské centrum Bambino Poprad

Krízová poradňa

11.

ZZŽ Aspekt

Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom
publikačno-vzdelávacích aktivít

nemožno posúdiť pre nedostatok informácií

nemožno posúdiť pre nedostatok informácií
nemožno posúdiť pre nedostatok informácií

nemožno posúdiť pre nedostatok informácií

nemožno posúdiť pre nedostatok informácií
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nemožno posúdiť pre nedostatok informácií

5.3. Zahraničná dobrá prax
Dobrá prax zo zahraničia bola hodnotená podľa metodiky uvedenej v prílohe 3.18 Ide o dobrú prax zverejnenú v správe EIGE z roku 2015.19
Medzi zahraničnou dobrou praxou sa umiestnila aj jedna zo Slovenska. Domáce násilie bolo pre účely databázy v EIGE operacionalizované
ako násilie páchané na ženách zo strany intímneho partnera, to znamená zo strany súčasného alebo bývalého partnera, manžela alebo
priateľa.
Kurikulum „Násilie na ženách a deťoch“ – ochrana obetí v nemocniciach vo Viedni/Rakúsko
číslo
1.

Druh informácie
Názov
nástroja/postupu

2.

Názov
organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ
nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Kurikulum „Násilie na ženách a deťoch“ – ochrana obetí v nemocniciach vo Viedni, Rakúsko,
Viedenský program zdravia žien, 24-hodinová krízová linka pre ženy Viedenského mestského
oddelenia pre záležitosti žien (MA57), Viedenský úrad pre mládež a rodinu (MA11) a Asociácia
viedenských nemocníc (KAV).

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby
iné

X

vzdelávací kurz, tréningový/vzdelávací manuál, vzdelávací materiál - iné
násilie páchané na
ženách v intímnych
vzťahoch
sexuálne/sexualizované
násilie na ženách

X
X

Pôvodne mala byť zahraničná dobrá prax takisto súčasťou evaluácie slovenskými hodnotiacimi tímami, vzhľadom na použitie inej metodiky uvádzame
slovenskú a zahraničnú dobrú prax zvlášť.
19 EIGE, 2015, Preventing domestic violence Good practices, European Institute for Gender Equality, 2015
18
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6.

Obdobie ( kedy
bol
nástroj,
postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

sexuálne obťažovanie a
mobbing
obchodovanie so
ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na
ženách všeobecne
od
do
krstné meno
priezvisko
e-mail

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

web
iné

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto
pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť

X
2001
2014
Beate
Wimmer-Puchinger
beate.wimmer-puchinger@wien.gv.at
http://www.frauengesundheitwien.at/export/sites/fsw/diesie/downloads/broschueren/Violence_Manual_2006.pdf
Barbara Michalek - barbara.michalekova@wien.gv.at
informácia nedostupná
lekárky a lekári a zdravotné sestry verejných nemocníc vo Viedni
X

Viedeň
informácia nedostupná
nie je relevantné
Viedeň
1. Kurikulum má slúžiť zlepšeniu spôsobilosti zdravotníckeho personálu pristupovať ku obetiam
domáceho násilia. Za týmto cieľom
multi-inštitucionálne zoskupenie nemocníc a verejných
organizácii poskytujúcich podporu ženám vytvorilo vzdelávacie kurikulum. 2. Kurikulum bolo
zamerané na vyškolenie zdravotníckeho personálu v hlavných nemocniciach a iných zdravotníckych
zariadeniach vo Viedni. 3. Účelom kurikula bolo zvýšiť citlivosť zdravotníčok a zdravotníkov v prístupe
ku ženám ako obetiam domáceho násilia. Ďalším cieľom bolo zabezpečenie toho, aby sa obetiam
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14.

15.

Obsah

Výsledky a
dopady
dosahovanie rodovej
rovnosti

evaluačné štúdie

poskytla efektívna a adekvátna podpora. 4. Zámerom bola tiež trvalá udržateľnosť kurikula, jeho
efektívnosť a nízka nákladovosť.
1. V Rakúsku sú zdravotnícke zariadenia a nemocnice prvé inštitúcie, na ktoré sa obracajú ženy ako
obete domáceho násilia. Za účelom zlepšenia prístupu zdravotníčok a zdravotníkov ku obetiam
domáceho násilia bolo skupinou inštitúcii vytvorený návod ako zaobchádzať s obeťami domáceho
násilia. 2. Návod, resp. kurikulum pozostáva z piatich modulov a bolo navrhnuté na základe analýzy
vtedajšej situácie. Moduly sú nasledovné: •1 formy a následky sexuálneho a fyzického násilia voči
ženám; •2 formy a následky sexuálneho a fyzického násilia na deťoch; •3 zabezpečenie dôkazov
a analýza DNA;
•4 právne informácie;
•5 zavedenie skupín ochrany obetí vo viedenských
nemocniciach. 3. Implementácia kurikula pozostávala zo štyroch fáz:
•1 zriadenie prípravnej
skupiny, vypracovanie konceptu vzdelávania a školenia, personálny prehľad, príprava informačného
materiálu;
•2 realizácia školenia na dvoch modelových nemocniciach;
•3 analýza výsledkov
školenia a revízia konceptu, na ich základe revízia konceptu;
•4 realizácia školení na štyroch
nemocniciach vo Viedni. 4. Popri kurikule Asociácia nemocníc vo Viedni, krízová linka pre ženy a
Inštitút forenznej medicíny pripravili súpravu na uchovávanie stôp, ktorá bola zavedená ako liečebný
štandard v prípadoch domáceho násilia. 5. V nemocnici Danube si personál založil "skupinu na
ochranu obetí", inšpirovaný podobnou skupinou v nemocnici Wilhelminen, uvádzanou ako dobrý
príklad. 6. Účastníci školenia dostali návod obsahujúci 10 krokov, ktoré je potrebné vykonať, ak sa
zdravotníčka alebo zdravotník stretne s obeťou násilia 6. Trvalá udržateľnosť zabezpečená
Programom zdravia žien vo Viedni a federálnym zákonom na povinné zriadenie skupín na ochranu
obetí a detí v Rakúsku, platným od r.2012.
1. Kurikulum absolvovalo odhadom 880 zdravotníčok a zdravotníkov. 2. Viedenský vzdelávací
program bol s touto témou prvý v Rakúsku. Príklad Viedne nasledovali ďalšie mestá. 3. V januári
2012 vstúpil do platnosti federálny zákon ustanovujúci povinné zriadenie skupín na ochranu detí a
obetí v Rakúsku. 4. Do riešenia problému domáceho násilia boli zapojené aj zdravotnícke inštitúcie,
čím sa zlepšila kooperácia medzi inštitúciami a organizáciami poskytujúcim podporu obetiam. 5.
Zlepšila sa prevencia domáceho násilia. 6. Zvýšila sa kvalita starostlivosti poskytovanej ženám a
deťom - obetiam domáceho násilia v zdravotníckych zariadeniach. 7. Štát a jeho inštitúcie dali
najavo, že je v jeho záujme eliminovať domáce násilie na ženách. 7. Kurikulum poskytlo konkrétne
ochranné opatrenia. 8. Spolupráca viacerých sektorov na tvorbe kurikula poskytla dobrý základ pre
posilnenie prevencie ako aj poskytovanie pomoci obetiam násilia.
1. Kurikulum informovalo zdravotníčky a zdravotníkov v hlavných zdravotníckych zariadeniach vo
Viedni o téme domáceho násilia a ženách - jeho obetiach. Prispelo ku zlepšeniu starostlivosti o
obete. Poskytlo zdravotníčkam a zdravotníkom informácie využiteľné aj v osobnom živote a na
pracovisku. 2. Príklad kurikula nasledovali ďalšie mestá.
1. Asociácia viedenských nemocníc vykonala u účastníkov kurikula prieskum vo dvoch
nemocniciach - zistená spokojnosť s témou kurikula a jeho praktickým využitím. 2. Záujem personálu
zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní. 3. Ochotu personálu zlepšovať komunikačné spojenia medzi
oddeleniami a inštitúciami. 4. Externá evaluácia kurikula by bola prínosná.
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pozitívne faktory

limity a obmedzenia
16.
17.

Doplňujúce
informácie
Krajina

1. Vysoký počet vyškolených profesionálok a profesionálov. 2. Poskytnutie okamžitej a
špecializovanej podpory. 3. Zaangažovanie zdravotníckych inštitúcii do riešenia problému domáceho
násilia. 4. Zlepšenie kooperácie medzi inštitúciami. 5. Zavedenie liečebných štandardov. 6.
Vytvorenie skupín na ochranu obetí domáceho násilia v nemocniciach.
1. Školenie bolo poskytované počas obvyklej pracovnej doby. Mnohé zdravotníčky a zdravotníci
museli dodržiavať rozpis služieb. Zabezpečenie ich účastí na školení bolo problematické. 2. Kurikula
sa zúčastnilo viac žien ako mužov. 3. Až 70% účastníčok a účastníkov boli zdravotné sestry - vhodná
by bola vyššia účasť lekárok a lekárov.
Pri zavádzaní kurikula sa osvedčilo kontaktovanie vrcholového manažmentu nemocníc.
Rakúsko

Špecializované školenie polície/ Profamilia, Femmes en Détresse /Luxembursko
čís
lo

Druh informácie

1.

Názov
nástroja/postupu

2.

Názov
organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ
nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Špecializované školenie zamerané na domáce násilie pre budúcich členov
policajných zložiek v Luxemburskom veľkovojvodstve
policajné zložky Luxemburského veľkovojvodstva, mimovládne organizácie poskytujúce
podporu obetiam domáceho násilia Profamilia, Femmes en Détresse (Ženy v tiesni),
nadácia Maisonde la Porte Ouverte).

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby
iné

X

vzdelávací kurz, vzdelávací materiál - iné
násilie páchané na ženách v
intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na
ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so
ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)

X
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6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj,
postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

násilie páchané na ženách
všeobecne
od

2004

do

2014

krstné meno
priezvisko
e-mail

8.

Kontakt

web
iné

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť

Kirsten
Schmit
Kirstin.schmit@police.etat.lu
vládna
stránka
zameraná
na
boj
proti
domácemu
násiliu:
http://www.mega.public.lu/fr/societe/lutter-violence-domestique/index.html
Police Grand-ducale, Directionde la Circonscription Régionale de Luxembourg 60, rue
Glesner 1630, Luxembourg
informácia nedostupná
policajtky a policajti v Luxemburskom veľkovojvodstve
X

informácia nedostupná
informácia nedostupná
informácia nedostupná
Luxemburské veľkovojvodstvo
1. Poskytnutie školenia o domácom násilí budúcim aj už prijatým policajtkám a policajtom
v Luxemburskom veľkovojvodstve. 2. Primerané a efektívne uplatňovanie Zákona o
domácom násilí policajtkami a policajtmi. 3. Vybavenie policajtiek a policajtov služobnými
pomôckami. 4. Primeraná ochrana obetí. 5. Signál pre obete a páchateľov domáceho
násilia, že Luxemburská vláda netoleruje domáce násilie. 6. Eliminácia domáceho násilia.
1. Luxemburský národný akčný plán rovnosti medzi ženami a mužmi je zameraný aj na
domáce násilie, ktorým sa na ministerskej úrovni zaoberá Výbor na kooperáciu
profesionálov a profesionálok zaoberajúcich sa domácim násilím. Zriadený bol Zákonom
o domácom násilí. 2. Tento zákon umožňuje vykázanie páchateľa domáceho násilia z
bydliska a prijatý bol v r. 2003. 3. Výbor spája zaangažované strany: políciu, mimovládne
organizácie poskytujúce podporu obetiam domáceho násilia, ministrov a súdy. 4. Policajné
zložky a mimovládne organizácie vypracovali špeciálny vzdelávací modul určený v rámci
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15.

Výsledky a dopady

dosahovanie rodovej rovnosti

evaluačné štúdie

pozitívne faktory

základného výcviku novoprijatým a aj slúžiacim policajtkám a policajtom. 5. Obsah
školenia a pomôcky boli vypracovaný mimovládnymi organizáciami. 6. Školenie
pozostáva z častí: •psychologické aspekty domáceho násilia; •intervencie polície v
kontexte zákona o vykázaní páchateľa z bydliska a kontakt s obeťami násilia a páchateľmi;
nový postup stanovený právom; • zapísanie incidentov a intervencie formou poznámok a
správ pre prokurátora; 7. Policajtkám a policajtom boli poskytnuté špeciálne pomôcky:
kontrolný zoznam, protokol intervencie, tlačivá na oznámenie trestného činu a informačné
kartičky pre obete a páchateľov násilia (v 13-tich jazykoch). 7. Školenie bolo zaradené do
formálneho výcviku policajných zložiek, čím je zabezpečená jeho trvalá udržateľnosť. 8. V
širšom kontexte si luxemburské policajné zložky vymieňajú skúsenosti z oblasti domáceho
násilia s policajnými zložkami susedných nemeckých spolkových krajín.
1. Školenie bolo poskytnuté policajtkám a policajtom už v roku 2003. 2. V roku 2004 bolo
poskytnutých 36 školení v trvaní jeden týždeň pre skupiny v počte 20 - 30 príslušníčok a
príslušníkov policajných služieb, spolu v počte 1000 policajtiek a policajtov. Každoročne sa
vyškolí ďalších 60 policajtiek a policajtov. 3. Špeciálne školenie pre policajné zložky
ochranu obetí a poskytnutie informácií obetiam aj páchateľom. Umožňuje informované
rozhodnutie prokurátorky alebo prokurátora o vykázaní páchateľa z miesta bydliska. 4.
Školenie sa ukázalo byť efektívnym prostriedkom uplatňovania Zákona o domácom násilí.
Okrem r. 2010 počet policajných intervencií v oblasti domáceho násilia a počet
vykázaných páchateľov stúpal. 5. V roku 2011 bolo vykonaných 675 policajných
intervencií, v 331 prípadoch prokurátorky a prokurátori vydali rozhodnutie o vykázaní
páchateľa z bydliska. V roku 2013 bolo vykonaných 801 intervencií a vydaných 357
rozhodnutí o vykázaní páchateľa. 6. V roku 2011 mimovládne organizácie vyhodnotili len
1% intervencií ako problémových. To nasvedčuje tomu, že školenie a spolupráca medzi
zainteresovanými stranami vo Výbore na kooperáciu má výrazne pozitívny vplyv na
bezproblémové uplatňovanie zákona v praxi. 7. Implementácia Zákona o domácom násilí
bola vyhodnotená v r. 2006 a je monitorovaná výborom. Zistenia potvrdzujú prínos
školenia v rámci ďalších opatrení.
Špecializované školenie prispelo ku primeranému uplatňovaniu Zákona o domácom násilí,
čím bola zabezpečená efektívnejšia ochrana žien ako obetí pred násilnými partnermi.
Školenie poskytlo poznatky policajtkám a policajtom o rodovej rovnosti, ktoré môžu
preniesť do firemnej kultúry aj osobného života.
Implementácia Zákona o domácom násilí z r. 2003 bola vyhodnotená v r. 2006 a je
pravidelne monitorovaná Výborom na kooperáciu profesionálok a profesionálov
zaoberajúcich sa domácim násilím. Samotné školenie nebolo vyhodnotené, do budúcnosti
je plánovaná po skončení školenia distribúcia dotazníkov na zistenie spokojnosti so
školením.
Zákonom bol zriadený Výbor na kooperáciu
umožňujúci zúčastneným subjektom
zameraným na boj proti násiliu pravidelnú výmenu informácii o skúsenostiach a
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limity a obmedzenia
16.
17.

Doplňujúce
informácie
Krajina

ťažkostiach, čo umožnilo vypracovanie odporúčaných postupov. Obsah školenia
vypracovali inštitúcie venujúce sa oblasti domáceho násilia. Samotné školenie pre
policajné zložky o domácom násilí bolo zaradené do ich základného výcviku. Prínosná je
medzinárodná výmena skúsenosti s policajnými zložkami nemeckých spolkových krajín v
susedstve.
Školenie pre policajné zložky nebolo vyhodnotené a nebola zistená spätná väzba od
účastníkov školení. Novelizácia zákona si vyžaduje úpravu učebných osnov obsahujúcich
právne informácie. Pri medzinárodnej výmene skúseností spočíva obmedzenie v tom, že
napriek podobnosti právnych predpisov sa princípy intervencie v krajinách líšia.
Zákon z 30. júla 2013 novelizujúci Zákon z 8. septembra 2003 o domácom násilí:
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2013/0150/a150.pdf#page=2
Luxemburské veľkovojvodstvo

Špecializované vzdelávanie pre zamestnancov štátnych a verejných inštitúcií/Fenestra/Slovensko
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj, postup

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Špecializované vzdelávanie pre zamestnancov štátnych a verejných
inštitúcií reprezentujúcich Pracovnú skupinu pre prevenciu a elimináciu
partnerského násilia na ženách v Košiciach, Slovensko
Občianske združenie Fenestra, Košice

preventívny program
vzdelávací program X
podporné služby
iné
vzdelávací kurz, vzdelávací materiál - iné
násilie páchané na ženách v intímnych
X
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
2008
od
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uplatňovaný)
7.

Odborník/čka

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

do
krstné meno
priezvisko
e-mail
web
iné

2008
Dušana
Karlovská
dusana@fenestra.sk, fenestra@fenestra.sk
http://www.fenestra.sk
www.zastavmenasilie.sk
Výbor pre prevenciu trestnej činnosti / Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky
príslušníčky a príslušníci polície, sociálne pracovníčky a sociálni pracovníci,
psychologičky a psychológovia, právničky a právnici - odborníčky a odborníci
patriaci do Pracovnej skupiny pre prevenciu a elimináciu partnerského násilia
na ženách v Košiciach

EU
celonárodný
regionálny
miestny X
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Košice
mestské časti: Sever, Západ, Dargovských hrdinov, Nad jazerom
Košický kraj
mestské časti: Sever, Západ, Dargovských hrdinov, Nad jazerom
1. Odstránenie nedostatkov v službách poskytovaných ženám - obetiam
domáceho násilia v Košiciach. 2. Zabezpečenie vzdelávania a školenia
zamestnankýň a zamestnancov orgánov verejnej správy, pracujúcich so
ženami zažívajúcimi domáce násilie. 3. Iniciácia spolupráce medzi
zaangažovanými inštitúciami. 4. Zlepšenie efektívnosti práce odborníčok a
odborníkov patriacich do Pracovnej skupiny pre prevenciu a elimináciu
partnerského násilia na ženách v Košiciach. 5. Vytvorenie vzdelávacej
platformy pre stretnutia a výmenu znalostí medzi zaangažovanými
inštitúciami. 6. Vypracovanie manuálu popisujúceho kompetencie a pracovné
postupy zaangažovaných inštitúcii. 7. Vytvorenie postupov vzájomnej
spolupráce zaangažovaných inštitúcii. 8. Eliminácia domáceho násilia na
ženách v Košiciach. 9. Zvýšenie citlivosti na rodovo podmienené násilie u
odborníčok a odborníkov orgánov verejnej správy poskytujúcich podporu
ženám zažívajúcim násilie.
1. V Slovenskej republike je národná politická agenda domáceho násilia na

15.

Výsledky a dopady

ženách prepojená s politikami rodovej rovnosti. Téma rovnosti medzi
ženami a mužmi sa do politických programov dostala v polovici
deväťdesiatych rokov v dôsledku prijatia medzinárodných záväzkov. 2. Do
roku 2004 bolo násilie na ženách zahrnuté v národných plánoch pre ženy.
Schvaľovanie stratégie orientovanej na násilie na ženách bolo sprevádzané
početnými diskusiami a spormi. 3. Problematickým bolo uznanie konceptu
rodovo podmieneného násilia. 4. Potrebný bol holistický prístup spájajúci
podporu z oblastí trestného práva, poskytovania pomoci, výskumu a
prevencie. 5. V súlade s ideou decentralizácie a demokratizácie prevzali aj v
tejto oblasti väčšie kompetencie regionálne úrady a mimovládne organizácie.
6. V roku 2008 bolo v Košiciach vykonané monitorovanie služieb
poskytovaných ženám - obetiam domáceho násilia. Boli identifikované
možnosti na zlepšenie. 7. Ukázala sa potreba vzdelávania odborníčok a
odborníkov orgánov verejnej správy poskytujúcim podporu ženám
zažívajúcim domáce násilie. 8. Vyvinutie kurzu iniciovalo Občianske
združenie Fenestra. 9. Hlavné témy boli zamerané na mýty o partnerskom
násilí, jeho reálne príčiny a povahu, rizikové faktory, bezpečnosť žien,
určenie zodpovednej osoby za násilie a zdravotné dopady partnerského
násilia na ženu a deti. 10. Bol vypracovaný manuál detailne popisujúci
kompetencie a pracovné postupy každej zaangažovanej inštitúcie a
vzájomnú spoluprácu. 11. Pre vzdelávanie boli vybrané inštitúcie
najčastejšie kontaktované obeťami domáceho násilia (policajné stanice,
nemocnice, inštitúcie poskytujúce sociálne a psychologické služby).
1. V rámci vzdelávacieho kurzu bolo vyškolených 36 odborníčok a
odborníkov. 2. Zúčastnené profesionálky a profesionáli si cenili nadobudnuté
poznatky a možnosť výmeny skúsenosti z odborníčkami a odborníkmi z iných
oblastí. 3. Spoločné stretnutie umožnilo vytvorenie neformálnych väzieb
napomáhajúcich efektívnejšiemu poskytovaniu služieb. 5. Výsledkom kurzu
bolo podporenie multi-inštitucionálneho prístupu k ženám zažívajúcim násilie.
6. Kurz umožnil účinne šíriť štandardizované postupy na poskytovanie
podpory ženám zažívajúcim domáce násilie. 7. Dôležitou sa ukázala analýza
potrieb vzdelávania u profesionálok a profesionálov, ktorým je vzdelávanie
určené. 8. Vzdelávanie poskytované odborníčkam a odborníkom z viacerých
inštitúcii má potenciál stimulovať spoluprácu medzi inštitúciami. Tomu
napomáha tiež zostavenie manuálu obsahujúceho individuálne postupy
viacerých inštitúcii. 9. vzdelávací kurz poskytol inšpiráciu na vytvorenie
podobného vzdelávacieho kurzu v susednom regióne - meste Prešov.
Vzdelávací kurz prispel k zlepšeniu služieb verejných inštitúcii poskytujúcich
dosahovanie rodovej rovnosti
pomoc obetiam domáceho násilia vo vybraných mestských častiach v
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Košiciach.
K dispozícii nie je vyhodnotenie alebo monitorovanie vzdelávacieho kurzu.
Bolo by to možné však formalizáciou postupov - schválením protokolov
evaluačné štúdie intervencie v rámci každej inštitúcie a medzi spolupracujúcimi inštitúciami.
Vzdelávací kurz by sa transformoval do trvalej podoby a bol by pravidelne
vyhodnocovaný.
Vzdelávací kurz vychádzal z praxe. Bol orientovaný na odstránenie
nedostatkov, ktoré boli zistené počas monitorovania situácie v Košiciach.
Vychádzal z multi-inštitucionálneho prístupu spájajúceho zástupcov
rozličných orgánov verejnej správy, venujúcich sa priamej práci s obeťami
pozitívne faktory
domáceho násilia. Spoločné vzdelávanie odborníčok a odborníkov z
rozličných inštitúcii má potenciál iniciovať ich spoluprácu, čím sa zlepší
kvalita služieb poskytovaných obetiam. V rámci neho bol vytvorený manuál
obsahujúci vhodné postupy intervencie pre každú zúčastnenú inštitúciu.
Vzdelávací kurz bol určený vymedzenému okruhu odborníkov a inštitúcií.
limity a obmedzenia Napriek snahe Občianskeho združenia Fenestra sa nepodarilo zabezpečiť
jeho trvalú udržateľnosť.
16.
17.

Doplňujúce informácie
Krajina

Slovenská republika

Týranie a rodovo podmienené násilie - magisterský študijný odbor)Španielsko
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Týranie a rodovo podmienené násilie: interdisciplinárna vízia
(magisterský študijný odbor)
Národná univerzita pre dištančné vzdelávanie (Madrid, Španielsko)

preventívny program
vzdelávací program X
podporné služby
iné
vzdelávací kurz, online vzdelávanie,
násilie páchané na ženách v intímnych
X
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách X
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
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kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj, postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

od

2006

do 2014
krstné meno Teresa
priezvisko San Segundo
tsansegund@der.uned.es
e-mail
http://apliweb.uned.es/guia-cursoseduper/guia_curso.asp?id=504343&curso=2013
iné informácia nedostupná
Národná univerzita pre dištančné vzdelávanie (Madrid, Španielsko)
verejnosť

web

EU
celonárodný X
regionálny
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť

Madrid
informácia nie je relevantná
informácia nie je relevantná
Španielsko
1. Zvyšovanie citlivosti na rodovo podmienené násilie. 2. Prístup k rodovo
podmienenému násiliu z hľadiska holistického a multidisciplinárneho. 3.
Zohľadnenie dopadov násilia na ženách aj u zvlášť zraniteľných skupín ako sú
ženy so zdravotným znevýhodnením, či ženy - migrantky. 4. Poskytnutie
užitočných znalostí od odborníčok a odborníkov poskytujúcich podporu ženám
zažívajúcim domáce násilie. 5. Maximalizovať využiteľnosť znalostí
kombináciou dištančného vzdelávania a vykonávania aktivít na miestach, kde
sa poskytuje pomoc ženám - obetiam domáceho násilia. 6. Naučiť študentky a
študentov odboru efektívne uplatňovať metodiky a pracovné postupy za
účelom dosiahnutia ochrany žien pred domácim násilím.
1. V Španielsku je východiskom eliminácie rodovo podmieneného násilia
Ústavný zákon o komplexných ochranných opatreniach proti rodovo
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podmienenému násiliu(2004). Rodovo podmienené násilie je definované ako
manifestácia diskriminácie, nerovnosti a nerovnomerného rozdelenia moci
medzi ženami a mužmi. 3. Prijatie zákona viedlo ku zriadeniu liniek dôvery,
inštitúcií poskytujúcich poradenstvo, špecializovaných zdravotníckych
zariadení, súdov a prokuratúr. 4. Španielská národná univerzita pre dištančné
vzdelávanie so sídlom v Madride v r.2006 otvorila magisterský kurz "Týranie a
rodovo podmienené násilie: interdisciplinárna vízia". 5. Študijný odbor vychádza
z ľudských práv, rodovej analýzy a komplexnej definície domáceho násilia na
ženách, ktoré je študované z hľadiska psychologického, sociologického,
medicínskeho, justičného a sociálnej pomoci. 6. Štúdium je zamerané na
porozumenie rodovo podmieneného násilia, jeho identifikáciu, efektívne
postupy a opatrenia na ochranu a rehabilitáciu obete. Kombinuje aktivity na
miestach poskytovania služieb obetiam domáceho násilia, online aktivity,
konferencie a učebný materiál v PDF formáte. 7.Štúdium pozostáva z 10
povinných kurzov: pôvod a prenášanie rodovo podmieneného násilia; jazyk ako
prostriedok útlaku; obete rodovo podmieneného násilia: páchateľ a obete; deti
ako obete rodovo podmieneného násilia; pretrvávanie násilia na ženách; právo
a rodovo podmienené násilie v Španielsku; zotavenie sa obetí; psychologické
charakteristiky páchateľov; imigrácia a rodovo podmienené násilie; zdravotné
znevýhodnenie a rodovo podmienené násilie. K dispozícii je voliteľný kurz
pozostávajúci zo 700h práce na výskume.
1. Študijný odbor doposiaľ študovalo 1.800 študentiek a študentov zo
Španielska a ďalších krajín. Každý rok ho študuje 220-370 osôb. 2. V svojej
praxi získané poznatky využívajú sudkyne a sudcovia, političky a politici,
policajtky a policajti, právničky a právnici, psychologičky a psychológia. 3.
Mnoho študentiek a študentov uviedlo, že tento vzdelávací kurz zmenil ich
spôsob nazerania na rodovo podmienené násilie a jeho elimináciu v ich vlastnej
práci. 4. Nezávislosť na iných organizáciach pod politickým vplyvom je
základnou nevyhnutnosťou. 5. Prostriedky a zdroje musia byť primerané. 6.
Magisterské štúdium podnietilo nárast nezaujatých vzťahov, prostriedkov a
schém umožňujúcich elimináciu domáceho násilia. 7. Boli zavedené
interdisciplinárne postupy prekonávajúce stereotypné a tradičné predstavy. 8.
Interakcia medzi odborníčkami a odborníkmi z rôznych oblastí je pomerne
pozitívna a vedie k objavovaniu alternatívnych riešení problémov. 9. Vzhľadom
na profil aktuálnych vyučujúcich, študentiek a študentov, je potrebné, aby bol
kurz v permanentnom vývine. 10. Model vzdelávacieho kurzu bol ponúknutý na
jeho rozšírenie ďalším univerzitám.
Študentky a študenti sa učia uplatňovať metodiky a pracovné postupy, ktorých
dosahovanie rodovej rovnosti
cieľom je ochrana žien pred domácim násilím. Vzdelávací odbor študujú
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Doplňujúce informácie

odborníčky a odborníci z prostredia polície, justície a podporných služieb,
podieľajúci sa na eliminácii násilia. Transformuje ich bežné postupy, zvyšuje ich
citlivosť na rodovo podmienené násilie.
Po skončení kurzu sú vykonané dve nezávislé hodnotenia. Univerzita (UNED)
má zavedený prieskum všeobecnej spokojnosti s poskytovanými študijnými
odbormi. Študijný odbor "Týranie a rodovo podmienené násilie:
evaluačné štúdie
interdisciplinárna vízia" patrí spomedzi 600 vzdelávacích kurzov na UNED
medzi najlepšie. Druhé hodnotenie bolo zavedené vyučujúcimi, ktoré viedlo k
podobným výsledkom.
Kurz je zameraný na dopad domáceho násilia na rôzne skupiny žien (o.i.
migrantky, zdravotne znevýhodnené ženy). Online platforma umožňuje štúdium
pozitívne faktory značnému počtu študentov. Je nezávislý od politických a vzdelávacích
inštitúcii. Študentky a študenti sú vysoko motivovaní. Vyučujú odborníci z
praxe.
Potrebná je kvalitná selekcia študentov, na štúdium sa príležitostne zapíšu
páchatelia domáceho násilia. Virtuálna platforma občas zlyháva. Vzdelávací
limity a obmedzenia materiál je potrebné aktualizovať. Aktivity ako workshopy je náročné
organizovať, keďže študenti pochádzajú z celého Španielska (čiastočne
eliminuje online platforma.
http://apliweb.uned.es/guia-cursoseduper/guia_curso.asp?id=504343&curso=2013

Výcvik nezávislej poradkyne/poradcu pre domáce násilie/CAADA/Veľká Británia
Č.

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Výcvik nezávislej poradkyne/poradcu pre domáce násilie v rámci
Koordinovaného postupu voči domácemu týraniu
Koordinovaný postup voči domácemu týraniu (angl. skratka "CAADA")

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby
iné

X

vzdelávací kurz
násilie páchané na ženách v intímnych
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie
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X

6.

Obdobie
(
nástroj,
uplatňovaný)

kedy bol
postup

7.

Odborník/čka

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10
.

Cieľová skupina

sexuálne obťažovanie a mobbing na ženách
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
od

2005

do

2015

krstné meno
priezvisko
e-mail

11
.

Pokrytie/dosah

12
.

Miesto pôsobenia

13
.

Cieľ a meranie

web
iné

Hannah
Fisher
queries@caada.org.uk
http://www.caada.org.uk
informácia nedostupná
Ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného
Írska
odborníčky a odborníci pôsobiaci v oblasti domáceho násilia

EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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X

Bristol
nie je relevantné
nie je relevantné
Anglicko, Wales
1. Príprava kvalifikovaných odborníkov a odborníčok disponujúcich
znalosťami umožňujúcimi účinnú pomoc ženám zažívajúcim vysokorizikové domáce násilie. 2. Rozvinutie potrebných schopností a
sebavedomia a poskytnutie potrebných znalostí u
poradkýň a
poradcov, ktorí absolvovali výcvik. Takto pripravení poradcovia a
poradkyne sú schopní poskytnúť obetiam domáceho násilia najlepšiu
možnú podporu a tak zlepšiť kvalitu ich života, ako aj kvalitu života ich
detí. 3. U poradkýň a poradcov rozvinúť schopnosť motivovať každého
klienta a posilniť do takej miery, aby bol schopný samostatného

14
.

15
.

rozhodovania, pretože je kľúčová. 4. Zabezpečenie bezpečnosti obetí
domáceho týrania a ich detí je základným účelom tohto výcviku. 5.
Poskytnutie uznanej kvalifikácie a vytvorenie všeobecného rámca pre
pracovné postupy a rozvoj štandardných služieb pre odborníčky a
odborníkov z tejto oblasti praxe.
1. Vo Veľkej Británii sa podporné služby pre obete domáceho týrania
prvýkrát objavili v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. V
súčasnosti Spolok na pomoc ženám v Anglicku podporuje viac než
500 služieb zameraných na obete domáceho a sexuálneho násilia. 2.
Postupne bola pozornosť zameraná najmä na umožnenie bezpečného
žitia obetiam v domovoch, než aby si museli hľadať iné ubytovanie. 3.
Významnú úlohu zohrávajú nezávislé poradkyne a poradcovia pre
domáce násilie. Pracujú s obeťami vo vysoko-rizikových prípadoch hrozba zavraždenia alebo vážneho fyzického ublíženia. 4. Poradkyne a
poradcovia zohrávajú kľúčovú úlohu na Multi-inštitucionálnych
konferenciách hodnotenia rizík MARACs, na ktorých zastupujú záujmy
obetí. 5. Výcvik je organizovaný v piatich učebných blokoch, každý v
trvaní 14 dní. Blok 1: rola poradkyne/poradcu a jeho nástroje,
starostlivosť o seba a vicarious trauma, Blok 2: Manažment rizika,
MARACs v Spojenom kráľovstve, komunikácia s inými inštitúciami,
Blok 3: Kriminálna justícia a domáce násilie, manažment prípadovej
práce, individuálne konzultácie, Blok 4: Občianske právo, ochrana detí,
mentálne zdravie a zneužívanie návykových látok. Blok 5: Bývanie,
klienti tmavej farby pleti a z minoritných etník, sexuálne násilie. 6.
Poradkyne a poradcovia sa učia čeliť pracovným problémom
profesionálnym a konzistentným spôsobom. 7.Výcvik rozvíja schopnosť
vedenia motivačného rozhovoru, aktívne počúvanie, uplatňovanie
úrovní zmien, asertivitu, negociačné zručnosti, prosociálne
modelovanie a špeciálne techniky potrebné pri práci s obeťami
nachádzajúcimi sa v stave vysokého ohrozenia. Poskytuje vhľad do
práce justície, multi-inštitucionálneho pozadia a zaoberá sa
možnosťami zabezpečenia bezpečnosti.
1. Od roku 2005 poskytla CAADA počas prvých siedmich rokov výcvik
1.400 poradkyniam a poradcom. Z tohto počtu boli 2/3 určené pre
celonárodné pokrytie. 2. Efektívnosť výcviku potvrdzuje formálne
uznanie - akreditáciu Otvorenou sústavou univerzít (Open College
Network - NOC) na úrovni III. 3. CAADA je Ministerstvom vnútra
schválený poskytovateľ špecializovaného výcviku nezávislých
poradkýň a poradcov pre domáce násilie až do r. 2015. Týmto bola
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zabezpečená jeho udržateľnosť do tohto roku.
4. Viacerí
objednávatelia služieb špecifikujú absolvovanie výcviku CAADA pre
poradkyne a poradcov ako nutnú požiadavku. 5. Existencia
výcvikového kurzu zlepšila poskytované služby obetiam domáceho
týrania vo vysoko rizikových prípadoch. Až 57% obetí uviedlo, že po
intervencii poradkyne/poradcu týranie prestalo (v 44% prípadov u
limitovanej podpory, v 67% prípadov u intenzívnej podpory).5.
Najvýznamnejšia redukcia bola dosiahnutá podľa hlásenia
poradkýň/poradcov u fyzického násilia (v 79% prípadov bolo
ukončené). Vyjadrenia obetí údaj potvrdzujú, keďže až 76% obetí
uviedlo, že sa cíti bezpečnejšie. Taktiež bolo znížené ohrozenie detí. 6.
Zo všeobecného hľadiska spokojnosti nastalo zlepšenie sociálnych
vzťahov obete v 47% prípadov a zlepšenie v oblasti zvládania stresu v
63% prípadov. 7. Práca poradkýň/poradcov pre domáce násilie
ušetrila vo významnej miere aj verejné zdroje (pri jednej vynaloženej
britskej libre úspora 2,90 -britskej libry). 8. Úspech výcviku viedol
ďalších poskytovateľov k vyvinutiu ďalších kvalifikácii pre odborníčky a
odborníkov v tejto oblasti.
Ku dosiahnutiu rodovej rovnosti prispel vzdelávací kurz vyškolením
poradkýň a poradcov pre oblasť domáceho násilia, ktorí svojou
následnou činnosťou zefektívnili proces eliminácie domáceho násilia.
Po absolvovaní každého z piatich výučbových blokov majú účastníčky
a účastníci možnosť vyplniť hodnotiaci hárok. Až 98% respondentiek a
respondentov po výcviku uviedlo, že sa na svojej pozícii po
absolvovaní výcviku cítia omnoho sebavedomejšie. Kvalitatívna väzba
potvrdila túto skutočnosť, keďže tiež deklarovali zámer zmeniť svoj
spôsob práce tak, aby sa zlepšili skúseností obetí.
Priamy
mechanizmus zisťovania spätnej väzby nie je k dispozícií, avšak je
zrejmé, že poradkyne a poradcovia overujú efektivitu svojej práce s
obeťami.
Výcvik nezávislej poradkyne/poradcu prispel vo významnej miere k
eliminácii domáceho násilia na ženách. Absolvoval ho značný počet
poradkýň a poradcov. Svojimi službami chránia obete a efektivitou
práce prispievajú k úspore verejných financií. Výcvik inšpiroval ďalšie
subjekty k rozvoju kvalifikácii pre odborníčky a odborníkov tejto oblasti.
Trend poklesu finančnej podpory zo strany štátu.
CAADA má v úmysle znížiť počet obetí domáceho týrania
nachádzajúcich sa vo vysoko rizikovom ohrození a tiež skrátiť čas,
aký obeť potrebuje, aby vyhľadala pomoc. Chce to dosiahnuť

prostredníctvom podpory rýchlej identifikácie prípadov domáceho
týrania, v ktorých ženy nie sú ochotné vyhľadať pomoc, a ktoré nie sú
zjavné. Prostredníctvom akreditovaného programu "Predné svetlá"
chce prispieť k výmene a zavedeniu odporúčaných postupov v tejto
oblasti. Za účelom dosiahnutia uvedeného má CAADA k dispozícii
Program kontinuálneho profesionálneho rozvoja, v rámci ktorého je tiež
poskytované ďalšie vzdelávanie v oblasti domáceho násilia tým, ktorí
už absolvovali výcvik.
17
.

Krajina

Veľká Británia

Dohľad nad súdnymi konaniami/Bulharsko
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

5.

6.

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Dohľad nad súdnymi konaniami za účelom sledovania
uplatňovania a dodržiavania zákonov určených na ochranu obetí
pred domácim násilím
nadácia SOS Rodiny v ohrození, Inštitút otvorenej spoločnosti v Sofii,
Aliancia za ochranu pred domácim násilím

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby
iné

záznamový hárok, nástroje na zvýšenie bezpečnosti žien a detí,
vyhodnotenie výkonu

Typ nástroja/postupu

Druh násilia

Obdobie ( kedy bol nástroj,

X

násilie páchané na ženách v intímnych
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na
ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
od
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X
X
X
X

postup uplatňovaný)
do
7.

Odborník/čka

krstné meno
priezvisko
e-mail

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

web
iné
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2005
2014
Anna
Pikolova
an_nikolova@abv.bg , sos@ssi.bg
http://sos-varna.org
informácia nedostupná
Open Society Foundation, Agentúra
Ministerstvo spravodlivosti
ženy zažívajúce domáce násilie

pre

medzinárodný

rozvoj,

X

Varna, Sofia, Razgrad, Burgas, iné
informácia nedostupná
informácia nedostupná
informácia nedostupná
1. Vykonávanie dohľadu nad súdnymi konaniami zaoberajúcimi sa
domácim násilím. 2. Zaznamenávanie indikátorov ako sú demografické
charakteristiky obetí a páchateľov, vydanie alebo nevydanie príkazu na
ochranu obetí, počet stiahnutých prípadov zo strany obetí, výskyt
prieťahov, realizácia uložených sankcií, kvalita a kvantita práce
vykonanej sudkyňami a sudcami. 3. Lepšia ochrana obetí domáceho
násilia. 4. Zdôraznenie významu problematiky domáceho násilia u
sudkýň a sudcov a prokurátoriek a prokurátorov. 5. Zistenie silných a
slabých miest súdnych procesov. 6. Navrhnutie možných riešení na
zefektívnenie súdnych procesov. 7. Eliminácia predsudkov a mýtov o
domácom násilí na ženách
1. Špecifickou črtou stratégie prístupu k násiliu voči ženám v Bulharsku
je vnímanie dôležitosti inštitúcií vymáhajúcich právo vo vzťahu k
domácemu násiliu na ženách. Panuje silné presvedčenie, že len právo
a zákon môžu zmeniť situáciu v prípadoch problémov ako sú domáce

15.

násilie a obchodovanie s ľuďmi. Tieto problémy sú považované za
problémy celej spoločnosti. 2. V roku 2005 bol prijatý Zákon na ochranu
voči domácemu násiliu a bol vypracovaný Národný program na
prevenciu a ochranu voči domácemu násiliu. 3. Projekt dohľadu nad
súdnymi konaniami v Bulharsku vo Varne začal v roku 2006 po podpise
memoranda o spolupráci medzi nadáciou SOS Rodiny v ohrození a
krajským súdom vo Varne. Memorandum o spolupráci nie je časovo
limitované a týka sa viacero trestných činov. 4. Dohľad je vykonávaný
mimovládnymi organizáciami Spolok Demetra v Burgase, Mládežnícky
zväz združení vo Varne, Centrum mimovládnych organizácii v
Razgrade a Bulharský ústav pre gender výskum. 5. Je to prejav
angažovania občianskej spoločnosti a ide o nezávislé monitorovanie
uplatňovania práva. 6. Dohľad vykonávajú školené pozorovateľky a
pozorovatelia (dobrovoľní). Náplň ich práce spočíva v týždennom
monitorovaní prípadov domáceho násilia na okresných a krajských
súdoch. Zistenia zapisujú do karty pozorovateľky alebo pozorovateľa,
zostaveného na mieru každého konania.
1. Dohľad nad priebehom súdnych konaní zrejme pôsobí na výkonnosť
justície. Štatistické ukazovatele naznačujú, že počet príkazov na
okamžitú ochranu a počet nasledujúcich príkazov na ochranu sa za
sledované roky 2010 a 2011 spolu takmer zdvojnásobil. Priemerná
dĺžka súdnych konaní, spadajúcich pod Zákon na ochranu obetí
domáceho násilia, sa skrátila z doby dlhšej ako dva mesiace na dobu
kratšiu ako dva mesiace. Zlepšenia nastali aj v rozsahu opatrení
uvádzaných v rozsudkoch. 2. Projekt hodnotí uplatňovanie zákona
podľa stanovených parametrov, ako je organizácia činnosti súdu, či
dodržiavanie lehôt. 3. Bolo identifikovaných viacero vážnych
nedostatkov a navrhnuté niektoré odporúčania: úspešná intervencia
súdu spočíva v podpore obeti a sociálnom programe pre páchateľa,
kartu pozorovateľky/pozorovateľa je potrebné pravidelne revidovať a
prispôsobovať aktuálnym potrebám a potrebné je tiež získať spätnú
väzbu pracovníčok a pracovníkov justície raz za rok formou dotazníka a
interview. 4. Projekt vo Varne inšpiroval svoje napodobňovanie. Inštitút
otvorenej spoločnosti v Sofii dotoval svoj prvý projekt v rámci programu
pre reformu v justícii a ochranu ľudských práv v Bulharsku. O rok si
vybral štyri projekty na podporu v Sofii, Varne, Burgase a Razgrade. 5.
Neskôr bol koncept rozšírený do 11 miest prostredníctvom Aliancie za
ochranu pred domácim násilím, ktorá dokázala spojiť 13 lokálnych
mimovládnych organizácii. 6. Ak je k dispozícii súhlas súdu,
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Krajina

udržateľnosť aktivity závisí od dostupných financií a angažovanosti
dobrovoľníkov.
Dohľad nad priebehom súdnych konaní zvyšuje citlivosť pracovníčok a
pracovníkov justície na fenomén domáceho násilia na ženách. Potláča
prejavy zaujatosti a predsudkov v priebehu súdnych konaní. Napomáha
ich efektívnejšiemu priebehu, čím prispieva k lepšej ochrane obetí a
uplatneniu ich práv.
Samotný projekt nebol vyhodnocovaný, avšak v jeho kontexte bolo
navrhované získanie spätnej väzby od pracovníčok a pracovníkov v
justícii. Jeho úspešnosť potvrdzuje jeho prevzatie ďalšími organizáciami
a jeho rozšírenie do ďalších miest, ako aj získanie si medzinárodnej
pozornosti. Je možné hodnotiť ho aj cez pozitívne sa vyvíjajúce
štatistické ukazovatele súdnych konaní.
Dohľad nad súdnymi konaniami stojí veľmi málo, cca 8.000,-€ ročne na
súd. Závisí najmä od voľného času dobrovoľníčok a dobrovoľníkov.
Dohľad
poskytuje justícii nezávislý, externý monitorovací systém.
Dodáva empirické údaje o uplatňovaní práva a informuje o ňom
verejnosť. Viacero organizácii vypracovalo rehabilitačné programy pre
páchateľov.
Mimo veľkých miest v Bulharsku je veľmi málo osôb oboznámených so
Zákonom o domácom násilí, v dôsledku čoho obete neprofitujú z
možností, ktoré ponúka. Problémy spôsobuje tiež to, ak súd nezverejní
v dostatočnom predstihu program prejednávaných prípadov domáceho
násilia.
Prvý projekt dohľadu nad priebehom súdnych konaní v Bulharsku bol
inšpirovaný skúsenosťou právnika, ktorý sa zúčastnil podobnej aktivity
v USA.
Bulharsko

Medicínska intervencia voči násiliu (Model projektu MIGG)/Nemecko
číslo
1.
2.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Medicínska intervencia voči násiliu (Model projektu MIGG)
Federálne ministerstvo pre rodinné záležitosti, občanov vyššieho veku,
ženy a mládež, Gesselschaft für Sozialwissenschaftliche Frauen und
Genderforschunge.V. (GSF e.V. - Spoločnosť pre sociálno-vedecký
výskum žien a rodovej rovnosti), Inštitút súdneho lekárstva v Düsseldorfe,
WAVE (Women Against Violence Europe) prostredníctvom siete Gesčne,

Názov organizácie/í
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3.
4.

Zameranie nástroja/postupu
Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)

7.

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby
iné

Odborník/čka

nástroj na identifikáciu násilia, intervenčný postup
násilie páchané na ženách v
intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na
ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so
ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách
všeobecne
od
do
krstné meno
priezvisko
e-mail

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

X

web
iné

EU
celonárodný
regionálny
miestny
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X
X

2008
2011
Brigite
Sellach
sellach@gsfev.de
http://www.migg-frauen.de
http://www.gsfev.de
Federálna vláda Nemeckej spolkovej republiky (Druhý akčný plán
zameraný na boj proti násiliu na ženách), Federálne ministerstvo pre
rodinné záležitosti, občanov vyššieho veku, ženy a mládež, spolkové
vlády v Berlíne, Nordrhein-Westfalene, Bavorsku a Šlezvicko-Holštajnsku.
lekárky a lekári

X

organizácia

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah
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Frankfurt n. Mohanom
nie je relevantné
Hesensko
informácia nedostupná
1. Uviesť a testovať intervenčný program zameraný na školenie a
zvyšovanie citlivosti lekárok a lekárov voči domácemu násiliu v ich
vlastných ambulanciách. 2. Preverovanie kooperácie a spojenia medzi
ambulanciami lekárok a lekárov a regionálnymi centrami krízovej podpory
obetiam násilia. 3. Vytvorenie modelu medicínskej intervencie za účelom
zlepšenia zdravotníckej starostlivosti poskytovanej ženám - obetiam
domáceho násilia. 4. Zvýšenie povedomia zdravotníckeho personálu o
probléme domáceho násilia. 5. Pomoc lekárkam a lekárom identifikovať
prípady domáceho násilia a správne na ne reagovať. 6. Poskytnúť
lekárkam a lekárom poznatky o zabezpečení dôkazov pre účely trestného
konania.
1. V Nemecku došlo k uvedomeniu si špecifík rodovo-podmieneného
násilia v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Rozvíjajúce sa
ženské hnutia otvorili diskusiu na tému znásilnení a sexuálneho násilia.
Vznikli útulky pre ženy, linky pomoci, programy určené na ochranu a
podporu dievčatám. 2. V osemdesiatych rokoch minulého storočia bolo
sexuálne násilie v rámci rodiny definované ako trestný čin.3. V r.1999
vláda vypracovala Národný akčný plán proti rodovému násiliu. Federálne
programy sú prepojené s iniciatívami spolkových krajín a mimovládnych
organizácií. 4. Druhý Národný akčný plán z r. 2007, zameraný na boj proti
násiliu na ženách, je orientovaný na zdravotnícky sektor. 5. Federálne
ministerstvo pre rodinné záležitosti, občanov vyššieho veku, ženy a
mládež ako súčasť plánu spustilo projekt Medicínskej intervencie voči
násiliu (MIGG).6. Projekt realizovali Spoločnosť pre sociálno-vedecký
výskum žien a rodovej rovnosti v Berlíne, Inštitút súdneho lekárstva
Düsseldorfskej univerzity (Berlín, Kiel), sieť Gesine v Ennepe-Ruhr-Kreis,
a miestne inštitúty forenznej medicíny. 7. Projekt MIGG stanovil jednotné
štandardy pre poskytovanie liečby ženám - obetiam domáceho násilia na
pohotovostiach, ambulanciách a identifikáciu varovných znakov
poukazujúcich na možný výskyt domáceho násilia. 8. Model intervencie
vychádzal z medzinárodných štandardov pre zdravotnícke zariadenia. 9.
Projekt poskytol lekárkam a lekárom možnosť lepšie rozpoznať znaky
domáceho násilia na ženách, za zohľadnenia psychologických aspektov
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primerane komunikovať s obeťami a zabezpečiť potrebné dôkazy pre
trestné konanie.
1. Počas pilotného projektu bolo vyškolených 136 lekárok (77) a lekárov
(60) v piatich oblastiach Nemecka, mestských aj vidieckych. Lekárky aj
lekári poskytli veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Boli im poskytnuté
informačné a školiace materiály ohľadne komunikácie, dokumentácie, o
podporných regionálnych a právnych sieťach pracujúcich so ženami obeťami domáceho násilia. 2. Projekt bol úspešný najmä v Berlíne. Po
jeho ukončení bolo možné pokračovať v budovaní podpornej siete
organizácii zameraných na elimináciu domáceho násilia vďaka podpore.
3. Projekt mal značný dosah tým, že vytvoril model uplatniteľný po celom
štáte. 4. Výsledky jeho aktivít v piatich rôznych oblastiach preukázali jeho
efektívnosť. 5. Prostriedky vynaložené na MIGG boli dobrou investíciou,
keďže výcvik poskytnutý lekárom zvýšil efektívnosť verejného
zdravotníctva. 6. Osvedčil sa prístup vychádzajúci zo zrozumiteľnej
definície domáceho násilia a multi-inštitucionálnom prístupe. 7. Projekt
definoval systematický, rutinný, skríningový postup za účelom identifikácie
obetí domáceho násilia na pohotovostiach a iných zdravotníckych
oddeleniach. Poskytol pritom relevantné informácie a komplexnú podporu.
8. Transfer projektu v rámci Nemecka je bezproblémový. 9. Pre
zabezpečenie prechodu z pilotného projektu do stabilnej činnosti je
potrebná dostatočná finančná podpora.
Projekt zvýšil kompetenciu lekárok a lekárov primerane reagovať na
výskyt domáceho násilia na ženách. Poskytol im poznatky o domácom
násilí a zadokumentovaní dôkazov pre účely trestného konania, čím
prispieva k ochrane obetí. Prostredníctvom pomoci cez podporné siete je
obetiam domáceho násilia poskytnutá efektívnejšia pomoc.
Pilotný projekt bol vyhodnotený Spoločnosťou pre sociálno-vedecký
výskum žien a rodovej rovnosti. Táto spoločnosť vykonala štruktúrované
rozhovory so školiteľkami, školiteľmi a školenými počas projektu. Použité
boli tiež dotazníky pre školiteľky a školiteľov, riadené rozhovory s členmi
predstavenstiev zdravotníckych zariadení a priebežné konzultácie s
manažérkami a manažérmi projektu. Medzi hodnotiteľmi boli sociálne
vedkyne a vedci a lekárky a lekári. Dodatočným výsledkom vyhodnotenia
je sprievodca zavedenia odporúčaných postupov obsahujúci praktické
príklady a odporučenia. Pre úspech projektu boli veľmi dôležité rozsiahle
skúsenosti partnerov projektu z oblasti domáceho násilia a vysoko
erudované školiteľky a školitelia, schopní motivovať lekárky a lekárov.
Projekt zohľadnil špecifické skupiny žien ako sú ženy so zdravotným
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16.

Doplňujúce informácie

17.

Krajina

znevýhodnením a ženy - migrantky. Zvýšil citlivosť zúčastnených lekárok
a lekárov na fenomén domáceho násilia na ženách. Prispel k budovaniu
podporných sieti pozostávajúcich z organizácií pomáhajúcich obetiam
domáceho násilia a lekárskych asociácií. Odporúčanie lekárskych
asociácií facilitovalo kontakt s lekárkami a lekármi.
Počiatočný určitý odpor lekárok a lekárov uvedomiť si potrebu zlepšenia
ich liečebných metód. Lekárky a lekári sú špecifická skupina, s ktorou je
spolupráca náročná , pretože majú vlastné postupy a štandardy. Bolo
náročné ich presvedčiť, že domáce násilie je vážny problém, liečba obetí
je dôležitá, a že je potrebné, aby zlepšili svoj prístup.
pilotný projekt MIGG na Inštitúte súdneho lekárstva, Univerzita Ludwiga
Maximiliána: http://www.gesine-intervention.de
Nemecko

Štandardy a odporúčania pre prácu s páchateľmi – mužmi/Nemecko
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Štandardy a odporúčania pre prácu s páchateľmi - mužmi
v kontexte medzi-inštitucionálnej spolupráce organizácií
zameraných proti domácemu násiliu
Federálna asociácia práce s páchateľmi domáceho násilia
(Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit Häusliche Gewalte.V.
-BAG TäHG)

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby

X

iné

5.

Druh násilia

štandardy, nástroje na zvýšenie bezpečnosti žien a detí,
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
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X
X

6.
7.

od

Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
Odborník/čka

do
krstné meno
priezvisko
e-mail

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

web
iné

EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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2007
2014
Kay
Wegner
informácia nedostupná
http://www.bag-taeterarbeit.de
tel. kontakt: + 49 63415575821
federálne ministerstvo v r. 2005-2007 (bližšia špecifikácia
nedostupná), samotné organizácie združené v BAG TäHG cez
členské príspevky
odborníčky a odborníci pracujúci s mužmi - páchateľmi
domáceho násilia na ženách
X

Landau
informácia nedostupná
informácia nedostupná
Nemecká spolková republika
1. Profesionalizácia práce s páchateľmi. 2. Vypracovanie
štandardov kvality práce s páchateľmi. 3. Zefektívnenie
eliminácie domáceho násilia. 4. Dosiahnutie zmeny správania
a postojov u páchateľov domáceho násilia. 5. Prevzatie
zodpovednosti mužom - páchateľom domáceho násilia za
svoje konanie. 6. Ochrana a zvýšenie bezpečnosti obetí
domáceho násilia - žien a detí. 7. Úspora verejných financií pri
efektívnejšom procese eliminácie domáceho násilia.
1. V Nemecku v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia
rozvíjajúce sa ženské hnutia
podnietili diskusiu o
znásilneniach a sexuálnom násilí. 2. Nasledoval vznik
zariadení pomáhajúcich obetiam domáceho násilia a narastal

15.

tlak na páchateľov násilia na prevzatie zodpovednosti. 3. Od
roku 1999 vláda vypracúva národné akčné plány v oblasti
násilia s ohľadom na rodové špecifiká. 4. Od r. 2002 je práca s
páchateľmi domáceho násilia bežne zaužívaná. Nastala
potreba jej profesionalizácie, ako vhodné riešenie sa ukázalo
vypracovanie štandardov. 5. Tridsaťsedem organizácií
pracujúcich s násilnými mužmi z celého Nemecka sa spojilo do
Federálnej asociácie práce s páchateľmi domáceho násilia
(BAG TäHG). 6. Prvé štandardy boli prijaté v r. 2007. Bola
zjednotená metodológia a spôsoby prístupu ku práci. 7. Pri
tvorbe štandardov boli zohľadnené dlhoročné praktické
skúsenosti a vedecké poznatky. Návrh štandardov bol
prerokovaný so zástupcami a zástupkyňami národnej
konferencie projektov intervencie, federácie poradenských
centier a liniek pomoci a útulkov pre ženy. 8. Štandardy
stanovujú poradenské služby obsahujúce viacero modulov pre
prácu s páchateľmi. Postupy robia transparentnejšími a
overiteľnejšími z hľadiska dosiahnutých výsledkov. 9. Práca
podľa
štandardov
vedie
páchateľov
ku
prevzatiu
zodpovednosti za ich násilie. 10. Použité metódy sa líšia, ale
vychádzajú z kognitívno-behaviorálnej terapie. 11. Štandardy
vychádzajú
z multi-inštitucionálneho prístupu efektívne
koordinujúceho 37 organizácii. 12. Pracovná skupina BAG
TäHG pokračuje v rozvíjaní štandardov a ich prispôsobovaní
trendom v spoločnosti, nových výskumoch a v zbieraní
skúseností. 13. Školenie zamerané na oboznámenie sa so
štandardmi trvá 21 dní.
1. Väčšina mužov, ktorí ukončili program pre páchateľa
domáceho násilia, akceptovala zodpovednosť za svoje násilné
správanie a je schopná vysporiadať sa s potrebami partneriek
a brať v úvahu ich autonómiu. 2. Páchatelia po absolvovaní
kurzu prejavovali vo všeobecnosti lepšie sociálne schopnosti,
pochopenie vlastných potrieb a schopnosť vysporiadať sa s
konfliktom. 3. Viacero partneriek páchateľov, s ktorými bolo
počas vyhodnocovania kurzu vykonané interview, tieto zistenia
potvrdilo. 4.Úspešná práca s páchateľmi domáceho násilia ma
výrazný vplyv na ochranu žien a detí pred jeho pokračovaním.
5. Zmena správania páchateľa a postoj týkajúcich sa
domáceho násilia a rodových rolí je prínos pre rodovú rovnosť
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a prevenciu trestnej činnosti. 6. Projekt evaluácie odhadol
náklady verejnosti na vysporadúvanie sa s prípadmi
domáceho násilia a dospel k záveru, že jeho redukcia cez
postupy podľa štandardov šetrí finančné prostriedky. 7. V
školeniach pre odborníčky a odborníkov je možné pokračovať,
pretože sú podporované BAG TäHG. V súčasnosti prebiehajú
doškoľovacie kurzy ku implementácii štandardov. Realizované
sú formou siedmich troj-dňových blokov. Pokrývajú základy v
oblasti domáceho násilia a práce s páchateľmi, postupy práce
s páchateľmi v skupinách a individuálne, analýzu rizík,
diagnostiku, dokumentáciu, vyhodnocovanie, prácu s
partnermi násilníkov, prácu s rodinnými systémami,
sebareflexiu a objasnenia. 8. Štandardy nie sú záväzné, ale
BAG TäHG sa stala národným kontaktným bodom pre prácu s
páchateľmi domáceho násilia.
Prostredníctvom vypracovania štandardov práce s páchateľmi
domáceho násilia sa táto práca stala v Nemecku v oveľa
vyššej miere profesionálnejšou a považuje sa za významný
príspevok k ochrane žien - obetí domáceho násilia.
Čiastkové evaluácie vychádzajúce z malých vzoriek prípadov.
dosiahnutie zhody v názore, že podmienkou efektívnej práce s
páchateľmi domáceho násilia je
spolupráca organizácii
venujúcich sa týmto páchateľom. Štandardy boli vypracované
v spolupráci s útulkami pre ženy, čím bolo zabezpečené
zohľadnenie názorov aj samotných obetí domáceho násilia.
Štandardy vychádzajú zo skúseností asociácií pracujúcich s
páchateľmi a obeťami domáceho násilia a z vedeckého
monitorovania projektov intervencie voči domácemu násiliu.
Nedostatok verejných financií. Hoci práca s páchateľmi podľa
štandardov BAG TäHG bola vyhodnotená ako pomerne
efektívna, vzorky, z ktorých hodnotenie vychádzalo, boli
pomerne malé. Doposiaľ nebola realizovaná štúdia na
národnej úrovni, ktorá by preskúmala mieru efektívnosti tejto
metódy.
štandardy práce s páchateľmi v anglickom jazyku:
http://www.bag-taeterarbeit.de/images/pdf/BAG-THGStandards_english_V.pdf
Nemecko

MARACs/CAADA/ Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
číslo
1.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Miesto na vpisovanie informácií
Multi-inštitucionálne konferencie hodnotenia rizík (MARACs)
Coordinated Action Against domestic Abuse (CAADA) /Koordinovaný postup
voči domácemu týraniu

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby
iné

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
Odborník/čka

násilie páchané na ženách v
intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na
ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so
ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách
všeobecne
od
do
krstné meno
priezvisko
e-mail

8.

Kontakt

9.

Financovanie

X
intervenčný postup, koordinovaný postup, multi-inštitucionálny
nástroje na zvýšenie bezpečnosti žien a ich detí,

Typ nástroja/postupu

5.

7.

Kategórie

web
iné

postup,

X
X

2003
2014
Lara
Wilkinson
queries@caada.org.uk
http://www.caada.org.uk
informácia nedostupná
Od r. 2008 poskytuje finančnú podporu Ministerstvo vnútra, určenú na miesta
koordinátorov a administrátorov, školenia a audity kvality (tie boli neskôr
nahradené sebahodnotením MARACs). Vo fiškálnom roku 2011/12
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10.

Ministerstvo vnútra na tieto účely poskytlo 1.4 milióna GBP (1.7 milióna Eur).
ženy - obete domáceho násilia

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a zameranie

14.

Obsah

EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť

X

Bristol
nie je relevantné
nie je relevantné
Anglicko, Wales
1. Pomoc ženám - obetiam domáceho týrania. 2. Vytvorenie efektívnej multiinštitucionálnej spolupráce za účelom pomoci obetiam domáceho násilia. 3.
Získanie lepšieho obrazu o riziku, ktorým je obeť ohrozená. 4. Vypracovanie
akčného plánu zvyšujúceho ochranu každej obete a jej detí. 5. Zapojenie
obetí do tvorby tohto plánu. 6. Vykonanie adekvátnej intervencie. 7.
Poskytnutie ubezpečenia obetiam, že ich prípadom sa zaoberá viacero
relevantných inštitúcií. 8. Šírenie informácií o fenoméne domáceho násilia a
jeho prevencia. 9. Eliminácia domáceho násilia.
1. V Spojenom kráľovstve bolo týranie na rodovom základe v domácnostiach
tradične chápané ako záležitosť kriminálnej justície. 2. Kráľovská
prokurátorská služba predstavila v r.2000 súdy špecializované na domáce
násilie. 3. Ministerstvo vnútra podporuje aktivity zvyšujúce ochranu obetí
domáceho týrania
uľahčením väzobného zadržania páchateľa
a
kvalitnejšieho postupu dokazovania. 4. V r. 2003 z iniciatívy mimovládnych
organizácii vznikol prvý model Multi-inštitucionálnej konferencie hodnotenia
rizík (MARACs) ako priestoru na výmenu informácií o obetiach medzi
inštitúciami. Stretnutí sa najčastejšie zúčastňujú polícia, nezávislé poradkyne
a poradcovia pre domáce násilie, probačná služba, zdravotníčky a zdravotníci,
zástupkyne a zástupcovia ubytovacieho sektora. 5. Na MARACs sa dostanú v
krátkom čase prípady obetí v stave vysokého ohrozenia. 6. Na MARACs môže
prípad obete predložiť hociktorá inštitúcia. 7. Podmienkou je stanovená miera
rizika určená štandardným hodnotením, eskalácia týrania, odborný úsudok
predkladateľky alebo predkladateľa, či výskyt opakovaných incidentov za
posledný rok. 8. Počas procesu zdieľania sa poskytujú stručné, relevantné
informácie. 9. Predloží sa multi-inštitucionálny plán zameraný na podporu
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obete a prepojenie s inými protektívnymi verejnými službami. Sleduje sa
zaistenie bezpečnosti obete a detí. 10. Obete sú zastupované nezávislou
poradkyňou alebo poradcom pre domáce násilie. 11. MARACs disponujú
dostatočnou kapacitou na pomoc všetkým obetiam, ktoré pomoc potrebujú.
12. MARAC poskytuje pomoc každému rovnako. 13. Funkčná koordinácia a
administratíva napomáhajú efektívnej činnosti MARACs. 14. Riadenie
dohliada na výkon, udržateľnosť a zodpovedný prístup MARAC.
1. V súčasnosti pôsobí približne 260 MARACs (konferencií) po celom
Anglicku a Walese. 2. Počas 12-tich mesiacov do júna 2012 bolo na nich
prebratých 56 5000 prípadov (vrátane opakujúcich sa). 2. V priemere 45%
prípadov vyústilo v zastavenie týrania a v 20% prípadov bolo týranie
zredukované, pokiaľ ide o počet hlásení na políciu. 3. Úspech MARACs závisí
od angažovanosti inštitúcií
a dvoch rolí. Predseda udržiava diskusiu
zameranú na tému. Koordinátor distribuuje agendu zúčastneným stranám v
dostatočnom predstihu. 4. Podľa hodnotiacich štúdií MARACs významne
zredukovali riziko opakovanej viktimizácie a zvýšili šancu obetí podať na
polícii trestné oznámenie o týraní. 5. Spomedzi prípadov na prvej konferencii
MARAC v Cardiffe približne šesť obetí z desať uviedlo, že týranie prestalo do
šesť mesiacov od predloženia prípadu na MARAC. Približne štyri obete
spomedzi desiatich neboli ani po uplynutí jedného roka týrané. 6. Organizácie
participujúce na MARAC vnímali proces ako posilňujúci kontakty medzi
najdôležitejšími organizáciami. 7. Analýza CAADA (Koordinovaný postup proti
domácemu týraniu) poukázala na skutočnosť, že prostredníctvom MARACs
môže byť dosiahnutá až 60% redukcia týrania. Ak sa berú v úvahu prípady
sériových páchateľov a prípady, v ktorých by týranie prestalo bez ohľadu na
intervenciu, redukcia týrania by nastala v 43% prípadov (CAADA, 2010). 8.
Činnosť MARACs ušetrí v prepočte na vynaložené 1,-€ ďalších 6,-€. 9.
CAADA spustila seba-hodnotiaci proces umožňujúci monitorovať MARACs a
usmerňovať jeho činnosť za účelom zlepšovania. 10. Bude vykonané
posudzovanie za účelom zlepšenia systému práce a posúdenia možnosti
transformácie MARAC na verejnoprávnu organizáciu
Šírením informácií o jave domáceho týrania MARACs zlepšujú jeho
identifikáciu v širokom rozmedzí inštitúcií. Poskytovaním rýchlejšej a
adekvátnej pomoci ženám - obetiam domáceho násilia prispieva ku ich
bezpečnosti.
sebahodnotiaci proces CAADA
MARACs napomáhajú porozumeniu fenoménu domáceho týrania a zlepšujú
spôsobilosť jeho identifikácie v širokom spektre organizácií. Zlepšujú výmenu
informácií a schvaľovacích mechanizmov medzi organizáciami. Facilitujú
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limity a obmedzenia

16.
17.

Doplňujúce informácie
Krajina

prístup k službám určených obetiam prostredníctvom spoločne používaných
stratégií a postupov. Zlepšujú jednotnosť a zodpovednosť prístupu
organizácií. Pomoc ženám, obetiam násilia, je rýchlejšia a efektívnejšia.
Samotné obete sú zapájané do akčného plánu zvyšujúceho ich ochranu.
K dispozícii nie sú schválené súbory pravidiel a systémy pre identifikáciu a
hlásenie vysoko-rizikových prípadov MARAC v krátkom časovom horizonte.
Vyskytujú sa ťažkosti pri určení
správnych zástupkýň a zástupcov
participujúcich inštitúcií. Vzhľadom na pokrytú populáciu napriek efektivite
nástroja je identifikovaný príliš nízky počet prípadov domáceho násilia.
Vhodné by bolo zvýšiť angažovanosť organizácií zastupujúcich minoritné
skupiny.
http://www.cardiff.ac.uk/socsi/resources/robinson-marac.pdf
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Rešpekt - akreditácia programu pre páchateľov/Rešpekt/Veľká Británia/Wales
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2. Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj, postup
uplatňovaný)

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Rešpekt - akreditácia programu pre páchateľov
Rešpekt

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby X
iné
štandardy
násilie páchané na ženách v intímnych
X
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách X
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
od

2003
do 2014
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7.

Odborník/čka

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

krstné meno

Joanne
priezvisko Creighton
e-mail

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

info@Respect.uk.net
web http://www.Respect.uk.net
iné Neil Blacklock, Respect
nadácia Lankelly Chase Foundation, Ministerstvo vnútra, samofinancovanie sa
organizácie pracujúce s mužmi - páchateľmi domáceho násilia

EU
celonárodný X
regionálny
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť

Londýn
nie je relevantné
nie je relevantné
Anglicko, Wales
1. Zavedenie štandardu kvality v oblasti práce s páchateľmi domáceho násilia mužmi a mladými ľuďmi za účelom poskytnutia záruky kvality služieb. 3.
Vytvorenie efektívneho modelu pracovných postupov. 4. Pri tvorbe štandardov
využitie skúseností profesionálok a profesionálov z praxe a poznatkov
pochádzajúcich z výskumov. 5. Definovanie dvoch úrovni: "Minimálneho
bezpečného postupu" a "plnej akreditácie". 6.Finančná udržateľnosť z
dlhodobého hľadiska. 7. Transparentnosť služieb poskytovaných podľa
štandardov. 8. Rozšírenie štandardov v praxi. 9. poskytnutie inšpirácie
organizáciám, akým spôsobom budovať svoje služby.
1. Vo Veľkej Británii je násilie voči ženám tradične vnímané ako záležitosť
kriminálnej justície. 2. Dôraz bol kladený na domáce násilie a sexuálne násilie.
3. Od r.1997 boli podniknuté opatrenia na zlepšenie prístupu k ženám obetiam týchto trestných činov v rámci justície. 4. Nastalo rozvíjanie metód
práce s mužmi - páchateľmi. 5. S rastúcou podporou financovania služieb
vzrastala v konkurenčnom prostredí súťaž o finančné podpory. 6. Rešpekt,
členská organizácia pre ľudí pracujúcich s páchateľmi domáceho násilia,
obeťami - mužmi a mladými ľuďmi, zaviedla minimálne štandardy práce s
páchateľmi násilia. 7. Vypracovanie štandardov a pilotný hodnotiaci proces boli
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15.

Výsledky a dopady

financované Ministerstvom vnútra a nadáciou Lankelly Chase Foundation. 8.
Akreditácia stanovuje uznaný rámec vykonávania programov viacerými
bezpečnými spôsobmi. 9. Štandardy boli prijaté v roku 2008 po dvojročnom
období, počas ktorého bol testovaný proces hodnotenia. Proces akreditácie bol
konzultovaný s odborníčkami a odborníkmi z praxe. 10. Rešpekt hodnotil 24
organizácií rôznej úrovne, poskytujúcich preventívne programy domáceho
násilia. 11. Akreditačný štandard je vhodný pre organizácie pracujúce s mužmi
dopúšťajúcimi sa násilia na partnerkách. 12. Pri akreditačnom procese je
žiadateľovi poskytovaná podpora. 13. Pri žiadosti na minimálny štandard
hodnotiteľka/hodnotiteľ preštudujú dokumentáciu žiadateľa a navštívia miesto
poskytovania služieb, vykonajú rozhovory s personálom, oboznámia sa s
metódami práce organizácie. 14. Pri žiadosti na plný štandard pracujú 2
hodnotiteľky/hodnotitelia. 15. Správa je predložená hodnotiacemu výboru, ktorý
rozhodne o udelení minimálneho štandardu, plného štandardu alebo o
poskytnutí prechodného obdobia.
1. Efektívnosť metódy Rešpektu je preukázaná jej rozšírením. 2. V Anglicku a
Walese je deväť organizácií plne akreditovaných a šesť dosiahlo počiatočnú
minimálnu bezpečnú úroveň. 2. Proces akreditácie je trvale udržateľný, keďže
sa financuje z výnosov za akreditačné poplatky. Ich výška je stále na pôvodnej
úrovni - 8.750,-€. 3. Dosiahnuť plnú akreditáciu je náročné, keďže štandardy
požadujú vysokú kvalitu služieb. 4. Štandardy zahŕňajú široké spektrum
požiadaviek, ktoré je potrebné zohľadniť pri efektívnej intervencii. 5. Štandardy
vyžadujú, aby organizácie poskytovali podporu obetiam a zároveň pracovali s
páchateľmi násilia. 6. Musia byť schopné spolupracovať so širokým spektrom
organizácií. 7. Zvlášť dôležitá je spolupráca s organizáciami venujúcim sa
ochrane detí, políciou, justičnými inštitúciami a zdravotníckymi zariadeniami. 8.
Disponovať systémom a schopnosťami identifikovať riziká je nutnosť. 9.
Potrebné je mať k dispozícii kvalitný odborný personál a investovať do jeho
vzdelávania. 10. Spôsoby vlastného sebahodnotenia organizácií pred
implementáciou štandardov sa ukázali byť pre verejnosť a odbornú komunitu
nedostatočnými. Zavedenie štandardov situáciu zlepšilo. 11. Zvládnutie
procesu akreditácie je len prejavom schopnosti organizácie zlepšovať svoj
systém postupov, ale potrebné je zamerať sa aj na samotné vykonávanie
služieb.
Postup má silný základ v ľudských právach a rodovej analýze a je založený na
antidiskriminačnom prístupe s uznaním odlišností obetí - žien a páchateľov dosahovanie rodovej rovnosti
mužov. Eliminuje alebo aspoň znižuje výskyt násilného konania u páchateľov,
čím prispieva k zvýšeniu bezpečnosti žien zažívajúcich domáce násilie.
evaluačné štúdie Druhá edícia štandardov zavedená v roku 2012 vychádzala z poznatkov
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16.

Doplňujúce informácie

17.

Krajina

získaných z prvých 24 hodnotení. Integrovala výstupy zo spätnej väzby od
partnerov a externých stakeholderov. Štandardy a hodnotiace metódy budú
posudzované každé tri roky, aby boli zohľadnené najnovšie poznatky a
skúsenosti.
Postup vedie páchateľov k prevzatiu zodpovednosti za svoje násilné konanie.
pozitívne faktory Poskytuje jasnú, primeranú a komplexnú definíciu domáceho násilia,
poradenstva a supervízie.
Zavedenie akreditácie je pre mnohé organizácie finančne náročné. V dôsledku
finančnej neistoty prevláda krátkodobé uvažovanie na úkor investovania do
limity a obmedzenia
kvality z dlhodobého hľadiska. Zavedenie štandardov služby si vyžaduje zmenu
"firemnej kultúry" a vypracovanie trvalo-udržateľného modelu služieb.
SMP štandard: http://respect.uk.net/wpcontent/themes/respect/assets/files/safe-minimum-practice-standard.pdf
Anglicko, Wales

Mlčať nie je zlato" - národná kampaň prevencie rodovo podmieneného násilie/Chorvátsko
čísl
o

Druh informácie

1.

Názov
nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
"Mlčať nie je zlato" - národná kampaň prevencie rodovo podmieneného
násilia
Centrum pre vzdelávanie, poradenstvo a výskum (CESI - Centar za Edukaciju,
Savjetovanje i Istraživanje), Verejná mediálna skupina (OMG - Otvorena Medijska
Grupacija)

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby
iné

X

kampaň, seminár, plagát, video, iné - letáky, svetelné reklamy a reklamy v
časopisoch, billboardy,
násilie páchané na ženách v
intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na
ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami

X
X
x
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kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
6.
7.

Obdobie ( kedy bol
nástroj,
postup
uplatňovaný)
Odborník/čka

od
do
krstné meno
priezvisko
e-mail

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a zameranie

web
iné

EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť

2007
2008
Sanja
Cesar
sanja.cesar@cesi.hr
http:www.cesi.hr/en
http://www.sezamweb.net/sutnjanijezlato
Európska komisia, Ministerstvo vedy, vzdelávania a športu, CARE International
žiačky a žiaci stredných škôl, učiteľky a učitelia, tvorkyne a tvorcovia politík, široká
verejnosť
X

Záhreb
nie je relevantné
nie je relevantné
Chorvátsko
1. Zvýšenie povedomia širokej verejnosti a mladých ľudí o rozličných typoch
rodovo podmieneného násilia. 2. Zameranie sa na násilie v rodinách, násilia vo
vzťahoch, znásilnenia na schôdzkach a obchodovanie s ľuďmi. 3. V rámci
kampane efektívne využiť masovo -komunikačných mediálnych prostriedkov. 4.
Organizácia seminárov pre učiteľky a učiteľov stredných škôl. 5. Zvýšenie
zaangažovanosti občianskej verejnosti. 6. Skúmanie identifikácie, porozumenia a
frekvencie výskytu rodovo podmieneného násilia medzi dospievajúcimi. 7.
Zapojenie mladých ľudí do eliminácie rodovo podmieneného násilia. 8.
Zabezpečenie udržateľnosti a možnosti prenosu iniciatívy. 9. Upriamiť pozornosť
na význam prevencie v oblasti rodovo podmieneného násilia.
10. Podpora
hodnoty rodovej rovnosti v postojoch a správaní u mladých ľudí.
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14.

15.

Obsah

Výsledky a dopady

1. V Chorvátsku je rodovo podmienené násilie veľmi rozšírené a tolerované. 2.
Orgány presadzujúce právo sú nie sú dostatočne schopné sa s ním vysporiadať.
3. Na politickej úrovni sa situácia zlepšuje. 4. V r. 2003 bol prijatý Zákon na
ochranu pred násilím v rodine a v r. 2007 Národná stratégia na ochranu pred
násilím v rodine na roky 2008 - 2010, odkazujúca na medzinárodné dokumenty. 5.
Na tomto základe sa vláda rozhodla realizovať kampaň orientovanú na zvýšenie
povedomia o rodovo podmienenom násilí u mladých ľudí. 6. Realizáciou kampane
boli poverené organizácie CESI a OMG. 7. Účinnosť kampane bola zosilnená
vysielaním TV klipov zabezpečených bezplatne Chorvátskou televíziou a RTL
Chorvátsko. 8. Kampaň bola vypracovaná a spustená po skúmaní poznatkov o
rodovo podmienenom násilí u mladých ľudí. 9. Hlavné témy boli násilie v rodine,
vo vzťahoch, znásilnenia na schôdzke a obchodovanie s ľuďmi. 10. V národnej
televízii boli vysielané 4 informačné TV šoty. Boli distribuované tlačené materiály,
prenajaté bilboardy a svetelné reklamy. V časopisoch boli umiestnené reklamy a
bola vytvorená webová stránka kampane. 11. Pre učiteľky a učiteľov boli
zorganizované semináre zamerané na kreatívne techniky a vedomostí o rodovo
podmienenom násilí. 12. Každá učiteľka a každý učiteľ, ktorí boli vyškolení,
zorganizovali so svojimi študentkami a študentmi projekt týkajúci sa témy rodovo
podmieneného násilia, ako napríklad komix, rozhlasové vysielanie, film alebo hru.
13. Projekty boli prezentované na záverečnom odovzdávaní cien. 14. V rámci
kampane boli zorganizované aj verejné diskusie medzi celebritami a mladými
ľuďmi o ich názoroch a skúsenostiach s rodovo podmieneným násilím.
1. Kampaň vyvolala nečakane vysokú mieru občianskej angažovanosti v inak
pasívnej spoločnosti. 2. V rámci kampane bolo vyškolených 64 učiteliek a učiteľov
zo 60 škôl, na ktorých získalo poznatky o rodovo podmienenom násilí 1200
študentiek a študentov. 3. Pod vedením učiteliek a učiteľov vytvorili 25 filmov, 16
divadelných hier, 10 novinových článkov, rozhlasový program a 34 komixov. 4.
31% študentiek a študentov, ktorí sa zúčastnili kampane, by sa chcelo zapojiť do
organizácie podporujúcej obete rodovo podmieneného násilia. 5. Kampaň sa
ukázala ako efektívny nástroj vo zvyšovaní záujmu spoločnosti o túto tému. 6.
Vyškolením učiteliek a učiteľov a zapojením študentiek a študentov sa podarilo
dosiahnuť značný pozitívny dopad na spoločnosť. 7. Jej webová stránka mala
dosah na 250.000 ľudí. 8. Službu online poradenstva zameranú na poskytnutie
rady o rodovo podmienenom násilí a sexuálnom zdraví využilo 810 mladých ľudí.
9. Približne 94% učiteliek a učiteľov plánuje pokračovať vo vzdelávacích aktivitách
súvisiacich s témou rodovo podmieneného násilia. 10. Učiteľky a učitelia si získali
dôveru 80% študentiek a študentov ohľadne ich spôsobilosti poriadiť im v tejto
téme. 11. Až 97% spomedzi študentiek a študentov má záujem podieľať sa na
preventívnych aktivitách voči rodovo podmienenému násiliu vo vzťahoch
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dosahovanie rodovej rovnosti

evaluačné štúdie

pozitívne faktory

limity a obmedzenia
16.

Doplňujúce
informácie

17.

Krajina

dospievajúcich. 12. U reprezentatívnej vzorky mladých ľudí 91% oslovených
uviedlo, že vidí spojitosť medzi násilím v rodine, znásilneniami a obchodovaní s
ľuďmi. 13. 92% televíznych divákov identifikovalo slogan kampane, ktorý sa ujal v
bežnej komunikácií.14. CESI nadviazala dobré vzťahy so štátnymi inštitúciami,
ktoré ju podporili. 15. Školenie učiteliek a učiteľov v rámci kampane sa stalo
súčasťou pedagogického vzdelávania.
Kampaň spôsobom svojho prevedenia zvýšila povedomie o rodovo podmienenom
násilí v spoločnosti. Orientáciou najmä na mladých ľudí zo stredných škôl dosiahla
značný preventívny účinok výskytu domáceho násilia. Zvýšila ich citlivosť na
rozoznávanie stereotypov rodovo podmieneného násilia a povzbudila opustiť
násilné
partnerské
vzťahy.
Projekt bol hodnotený Krajskou kontrolnou kanceláriou v Sarajeve, ktorá je
poverená Komisiou EÚ monitorovať podporu EÚ západnému Balkánu a Turecku.
Kancelária po hodnotení uviedla, že projekt splnil svoje všetky svoje ciele.
Mediálna výskumná Hendal vykonala výskum u reprezentatívnej vzorky mladých
ľudí s pozitívnymi výsledkami.
Kampaň mala spôsobom svojej realizácie cez média a bilboardy dosah na širokú
verejnosť. Bola zameraná najmä na mladých ľudí, študentky a študentov
stredných škôl. Diváčky a diváci veľmi vnímavo reagovali na TV-spoty so silným
emocionálnym obsahom. Kreatívne aktivity ako tvorba komixov boli obzvlášť
atraktívne pre chlapcov a mladých mužov.
V širšom kontexte je prenos kampane limitovaný nedostatkom finančných
prostriedkov.
TV
spoty:
http://www.sezamweb.net/sutnjanijezlato//index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=13&Itemid=30
Chorvátsko

Prelomiť ticho/Dánske kráľovstvo
číslo
1.

Druh informácie
Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
"Prelomiť ticho"
Ministerstvo pre rodovú rovnosť a cirkevné záležitosti, LOKK (Národná
asociácia útulkov pre ženy)

preventívny program
vzdelávací program

X
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podporné služby
iné
4.

5.

6.
7.

Typ nástroja/postupu

Druh násilia

Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)
Odborník/čka

kampaň, film, webstránka, plagát, iné - kefa na vlasy s číslom na linku pomoci
násilie páchané na ženách v
intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie
na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so
ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách
všeobecne
od
do
krstné meno
priezvisko
e-mail

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

web
iné

EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj

X

zameranie sa na ženy z minoritných skupín

2010
2010
Søren
Winter
lahel@lige.dk
http://lige.dk/en
www.facebook.com/brydtavsheden
Ministerstvo pre rodovú rovnosť a cirkevné záležitosti , náklady boli 212 800,-€
ženy zažívajúce domáce násilie, najmä tie z minoritných skupín
X

Kodaň
nie je relevantné
nie je relevantné
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spádová oblasť

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.

Výsledky a dopady

Dánske kráľovstvo
1. Vyjadriť silné, jednoduché posolstvo a adresovať ho ženám z etnických
menšín spôsobom, ktorému by rozumeli. 2. Poskytnutie informácií o
dostupných možnostiach pomoci v deviatich jazykoch na letáku a filmy v
desiatich jazykoch. 3. Distribúcia letákov na miesta, kde budú mať ku nim
prístup ženy z cieľovej skupiny. 4. Zaangažovanie obľúbených mediálne
známych osobností pochádzajúcich z etnických menšín. 5. Prelomenie tabu
obklopujúce násilie na ženách v lokálnych etnických komunitách. 6.
Propagácia krízovej telefonickej linky pre týrané ženy. 7. Evaluácia kampane.
8. Identifikácia silných a slabých miest kampane a potenciálu na zlepšenie.
9.Zapojenie do spolupráce profesionálky a profesionálov pracujúcich v oblasti
domáceho násilia. 10. Dosiahnutie efektivity kampane v pomere
cena/výsledky.
1. V r. 2002 prijalo Dánsko národné akčné plány (NAP) na zastavenie násilia
na ženách. 2. Nastal posun v terminológií od "domáceho problému" cez
"partnerské násilie" ku "násiliu mužov voči ženám". 3. V roku 2003 bola
spustená mesačná kampaň "Zastavme násilie na ženách - prerušme mlčanie".
4. Ženám z etnických menšín osobitne venoval pozornosť NAP z r. 2010. 5.
Kampaň bola organizovaná s priamym zapojením LOKK (Národná organizácia
útulkov pre týrané ženy. 6. Do kampane boli zapojené odborníčky a odborníci
pracujúci so ženami z etnických menšín zažívajúcimi domáce násilie. 7.
Kampaň propagovala 24h - krízovú linku pre ženy - obete domáceho násilia.
8. Vo veľkosti kreditnej karty bol vytvorený leták obsahujúci potrebné
informácie o pomoci v ôsmich jazykoch. 9. Na letáku bol slogan "Zastavme
násilie - prelomme ticho". 10. Letáky boli distribuované do knižníc,
všeobecným praktickým lekárkam a lekárom, na policajné stanice, do
nemocníc a kaderníctiev. 11. Do etnických kaderníctiev boli distribuované tiež
kefy na vlasy s číslom krízovej linky. 12. Deväť verejne známych žien z
prostredia etnických menšín vyjadrilo svoje dištancovanie sa od domáceho
násilia. 13. V rámci kampane boli vytvorené informačné filmy o právach a
možnostiach podpory pre ženy z etnických menšín. 14. Filmy boli pripravené v
desiatich jazykoch a distribuované boli do útulkov pre ženy, do jazykových
škôl, stredných škôl pre ženy, poradenských zariadení pre ženy a etnické
menšiny. 15. Filmy ukazujú stretnutie týranej ženy s políciou,
právnikom/právničkou, ženským útulkom, obcou a krajom.
1. Externé vyhodnotenie kampane z r. 2010 po jej skončení bolo realizované
medzinárodnou poradenskou skupinou COWI. 2. Podľa jej zistení kampaň
dosiahla vysoké číslo zobrazení v etnických médiach a zvýšenie počtu volaní
žien z etnických menšín na krízovú linku. 3. Umožnila účinné využívanie
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zdrojov, nakoľko tie sú doposiaľ používané. 4. Významný je viac-jazyčný
prístup. 5. Odovzdanie posolstva prostredníctvom filmu umožnilo jeho
sprostredkovanie aj tým ženám, ktoré nevedia čítať. 6. Propagácia posolstva
kampane verejne známymi ženskými osobnosťami z prostredia etnických
menšín bola úspešná. 7. Dialógové stretnutia s lokálnymi sieťami pomohli
identifikovať kľúčové osoby, ktoré šírili posolstvo s väčším dosahom. 8. Kefy
na vlasy nesúce číslo na krízovú linku podnietili v kaderníctvach mnohé
rozhovory a ženy si ich brali domov, čím sa posolstvo šírilo ďalej. 9. Na
základe zistených slabých miest tejto kampane pokračovalo Dánsko v ďalších
kampaniach za účelom ich odstránenia. 10. V r. 2011 spustilo kampaň "Ukáž
násiliu na ženách červenú kartu", do ktorej boli zapojení futbaloví hráči ako
tváre kampane. 11. Kvôli veľkému úspechu kampane orientovanej na mužov a
fanúšikov futbalu bola kampaň o rok zopakovaná, využila ale popularitu
mužskej hádzanej. 12. V r.2013 Dánsko spustilo kampaň "Biela stuha". 13. Je
to celosvetová iniciatíva na ukončenie násilia mužov na ženách. 14. Mužov,
ktorí ju nosia, zaväzuje k nepáchaniu násilia na ženách, jeho neobhajovaniu a
nemlčaniu o ňom. 15. Tretí NAP prispel k holistickému prístupu ku domácemu
násiliu. 16. Štvrtý NAP sa zameral na násilie vo vzťahoch mladých ľudí,
obojsmerné násilie a stalking. 17. Akceptoval skutočnosť že vzorce a cieľové
skupiny domáceho násilia sa menia.
Kampaň bola zameraná najmä na ženy z minoritných etnických skupín,
zažívajúcich domáce násilie. Poskytnutím informácií o dostupných
možnostiach pomoci prispela k eliminácii rodovo podmieneného násilia a tým
aj ku zvýšeniu rodovej rovnosti.
Externé vyhodnotenie bolo súčasťou projektu.
Kampaň poskytla široký rozsah komunikačných prostriedkov, propagovala
krízovú linku pre ženy zažívajúce domáce násilie, bola zameraná na ženy z
minoritných etnických skupín a distribuovala letáky s praktickými informáciami
pre obete domáceho násilia v ôsmich jazykoch. Krátke filmy umožnili
porozumenie obsahu aj tým ženám, ktoré nevedia čítať.
Profil kampane v médiach mohol byť výraznejší. Webová stránka
http://www.voldmodkvinder.dk potrebovala zlepšenie. V budúcnosti je potrebné
zamerať kampaň aj na mužov. Odozva odborových zväzov zastupujúcich ženy
z minoritných skupín bola slabá.
informácia nedostupná
Dánske kráľovstvo

266

Kampaň o násilí na ženách/Grande Cause Nationale/Francúzsko
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
Špeciálna komunikačná kampaň o násilí na ženách v roku 2010 2010 - Grande Cause Nationale
Ministerstvo sociálnych záležitostí a zdravia, Francúzska republika,
neuvedené mimovládne organizácie pracujúce v oblasti násilia na
ženách

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby
iné

kampaň, film, video, webstránka
násilie páchané na ženách v intímnych
vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na
ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
od
do
krstné meno
priezvisko
e-mail

8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.
11.

Cieľová skupina
Pokrytie/dosah

X

web
iné
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X

2010
2010
informácia nedostupná
informácia nedostupná
informácia nedostupná
http://www.social-sante.gouv.fr
+33 140 566 000
francúzska vláda - pre mimovládne organizácie poskytnutý bezplatný
prístup k mediálnemu času
ženy - obete domáceho násilia, široká verejnosť

EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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X

Paríž
nie je relevantné
nie je relevantné
Francúzsko
1. Prostredníctvom národnej kampane zviditeľniť tému domáceho
násilia. 2. Zvýšiť povedomie obetí domáceho násilia, odbornej a širokej
verejnosti o probléme domáceho násilia. 2. Docieliť, aby obete
domáceho násilia volali na linku pomoci č. "3919". 3. Eliminácia
domáceho násilia. 4. Propagácia podporných štruktúr pre ženy-obete.
4. Posilnenie podpory organizáciám zameraných na elimináciu
domáceho násilia. 5. Prostredníctvom vhodne zvolených mediálnych
prostriedkov zapôsobiť želaným spôsobom na verejnosť. 6.
Organizácia verejných diskusií, seminárov a konferencií na tému
domáceho násilia na ženách.
1. Politický prístup k násiliu na ženách dlhodobo sleduje zvyšovanie
povedomia spoločnosti o domácom násilí na ženách. 2. Prístup najprv
vychádzal z právneho prístupu definujúceho sexuálne násilie a spôsob
jeho trestania. V roku 1980 bolo zadefinované znásilnenie, v roku 1992
sexuálne obťažovanie. 3. Od r.1994 je násilie v páre považované za
priťažujúcu okolnosť. 4. V rokoch 2004-06 boli za páchanie sexuálneho
násilia a jeho recidívu zvýšené tresty. 5. V období rokov 2005-2016
boli prijaté trojročné plány zamerané na informačné kampane a
opatrenia zvyšujúce povedomie odbornej a širokej verejnosti. 6.
Francúzsky premiér každoročne zvolí spomedzi sociálnych problémov
nominovaných mimovládnymi organizáciami jeden, ktorému vláda
venuje podporu. 7. Ako tému (Grande Cause Nationale) na rok 2010
zvolil domáce násilie na ženách. 8. Táto skutočnosť zabezpečila
mimovládnym organizáciám zameraným na domáce násilie bezplatný
mediálny priestor a možnosť organizovať finančné zbierky. 9. Skupina
25 týchto organizácií sa spojila a vypracovala kampaň. 10.
Zorganizovali semináre a diskusie po celej krajine, ktoré vychádzali z
filmu "Mužská dominancia". 11. Použité mediálne kanály zahŕňali

15.

Výsledky a dopady
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televíziu, kino, rozhlasové reklamné šoty, rozhovory v rádiách (120
staníc), publikácie, film, verejné podujatia a webovú stránku. 12. V
hlavnom vysielacom čase bol vysielaný 30-sekundový televízny šot o
domácom násilí - v januári, druhej polovici roka a v decembri. 13. Na
Twitteri, Facebooku a webovej stránke "Zastavme cykly násilia" sa
nachádzali videá so svedectvami obetí. 14. Boli vytvorené plagáty s
mottom "Ako malé dievča si snívala o princovi Krasoňovi, nie o mužovi,
ktorý ťa doma bije". 15. Vláda propagovala číslo 3919 národnej linky
pomoci.
1. Kampaň o násilí na ženách bola sprevádzaná novým zákonom
posilňujúcim ochranu obetí a detí. 2. Zákon upravil rodičovské právo,
príspevky na výdavky na domácnosť, používanie bydliska rodiny,
umožnil vysťahovať z bydliska páchateľa domáceho násilia, 2. Vláda
organizovala kampane o čísle 3919 národnej linky pomoci a rozšírila
jej pôsobnosť na všetky typy rodového násilia. 3. Na webovej stránke
http://www.stop-violencesfemmes.gouv.fr bola zlepšená dostupnosť
informácií pre obete. 4. Boli prijaté nové národné plány na roky 201113 a 2014-16. 5. Každý rok sa konajú informačné a osvetové kampane
na tému rodovo podmieneného násilia. 6. Dňa 25. novembra 2011
bola téma kampane: "Odsúdiť skryté násilie" a dňa 8. marca 2012
"Najlepšia mamička na svete". 7. Každý 25. november v roku formou
panelových diskusií, článkami v tlači, videami a televíznymi reklamnými
šotmi pripomínaný Medzinárodný deň na elimináciu násilia na ženách.
8. Posolstvo kampane sa zjavne dostalo ku obetiam domáceho násilia.
Počas kampane sa počet hovorov na č. 3919 linky pomoci
zdvojnásobil. 9. Najvyšší počet hovorov bol zaznamenaný z oblastí
Paríža, Rónskych Álp a PACA (Provensálsko - Alpy - Azúrové
pobrežie). 10. Úspech kampane závisel na silnej politickej vôli a
angažovanosti,
silnej
komunikačnej
stratégie
a
aktívnej
zaangažovanosti profesionálov z médií.
Kampaň bola zameraná na zvýšenie citlivosti voči domácemu násiliu
páchaného na ženách a jeho elimináciu. Venovala sa nerovnostiam
medzi ženami a mužmi a vzťahom medzi dievčatami a chlapcami z
rodového hľadiska.
Časť kampane bola zameraná na propagáciu čísla "3919" národnej
linky pomoci zameranej na pomoc obetiam rodovo podmieneného
násilia. Počas kampane sa počet hovorov zdvojnásobil.
1. Silná politická podpora francúzskej vlády. 2. Prístup mimovládnych
organizácií k bezplatnému mediálnemu priestoru a s tým spojená

limity a obmedzenia
16.
17.

Doplňujúce informácie
Krajina

úspora financií. 3. Rozmanitosť mimovládnych organizácií, ktoré začali
spolupracovať - vhodný multi-inštitucionálny základ pre kampaň.
Mnoho žien sa stále hanbí odsúdiť domáce násilie a organizácie
podporujúce obete domáceho násilia čelia značným ťažkostiam,
pretože sú nútené znižovať svoje rozpočty.
Francúzska republika

Za fasádou - putovná výstava/Rakúsko
číslo
Druh informácie
1. Názov nástroja/postupu
2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie
nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol
nástroj, postup
uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
"Za fasádou" - putovná výstava (Wanderausstellung: "Hinter der Fassade").
Centrum na ochranu pred násilím v Hornom Rakúsku, Rakúska asociácia
nezávislých ženských útulkov, Ministerstvo rovnosti príležitosti, Ministerstvo vnútra

preventívny program X
vzdelávací program
podporné služby
iné
výstava, video, informačná brožúra
násilie páchané na ženách v
intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na
ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách
všeobecne
od

2005
do 2014

krstné meno

Maria
priezvisko Schwarz-Schlöglmann
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e-mail
8.

Kontakt

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

schwarz-schloeglmann@gewaltschutzzentrum.at
web http://www.hinter-der-fassade.at
iné Ursula Kolar-Hofstätter, ursula.kolar@servus.at
presne neuvedené ministerstvo pri jej zhotovení, žiadatelia o výstavu (mestá,
regionálne vlády - poplatok 4.500,-€).
široká verejnosť

EU
celonárodný X
regionálny
miestny
organizácia
mesto
okres
kraj
spádová oblasť

nie je relevantné
nie je relevantné
nie je relevantné
Rakúsko, EÚ
1. Zvyšovanie povedomia o domácom násilí prostredníctvom putovnej výstavy. 2.
Prispenie k eliminácií domáceho násilia pomocou po emocionálnej stránke silne
pôsobiacej expozície. 3. Poskytnutie silných vizuálnych nástrojov zvyšujúcich
povedomie o domácom násilí. 4. Sprostredkovanie detailných informácií o probléme
domáceho násilia, legislatíve, dostupných podporných službách a práci s
páchateľmi. 5. Podpora zmeny vnímania domáceho násilia ako súkromného
problému ku jeho vnímaniu ako problému spoločnosti.
1. Rakúsko býva chápané ako vzor pri implementácií legislatívy zameranej na
elimináciu domáceho násilia. 2. V r.1997 vstúpil do platnosti Federálny zákon o
ochrane pred domácim násilím. 3. V r.2009 bol prijaté ďalšie zákony na ochranu
pred domácim násilím. 4. Štát uznal, že ochrana žien a detí pred násilím je vo
verejnom záujme. Dôraz je kladený na prevenciu a podporu obetiam násilia. 5.
Prevencia bola rozvíjaná najmä prostredníctvom osvetových kampaní. 6. Podpora
obetiam domáceho násilia bola poskytnutá zakladaním poradenských centier po
celom Rakúsku. 7. Jednou z osvetových kampaní bola putovná výstava "Za
fasádou", navrhnutá v r. 2005.8. Výstava bola zostavená mimovládnymi
organizáciami Centrom na ochranu pred násilím v Hornom Rakúsku, Rakúskou
asociáciou nezávislých ženských útulkov v spolupráci s ministerstvami rovnosti
príležitostí a vnútra. 9. Výstava prostredníctvom silného vizuálneho posolstva
poskytuje údaje získané výskumom o domácom násilí a užitočné informácie. 10.
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Výstava je postavená ako byt pozostávajúci z kuchyne, spálne, detskej izby a
obývacej izby. 11. Izby predstavujú javisko na uvedenie tém výstavy: sociálne
príčiny domáceho násilia, jeho dynamika, formy, deti ako svedkovia, historický
prehľad rakúskej legislatívy v tejto oblasti a spôsoby vyhľadania pomoci. 14. K
dispozícii sú štyri audiovizuálne inštalácie.
1. Výstava bola prezentovaná na 29 rozličných miestach a navštívená 15.000
ľuďmi, najmä žiakmi. 2. Zapojením lokálnych organizácií a podporujúcich obete
domáceho násilia a pracujúcich s páchateľmi mala dopad na miestnej úrovni. 3.
Výstave bolo udelených niekoľko cien, napr. Zelená cena (Green Award)v r. 2006 v
kategórií "ženy". 4. Počas medzinárodného dňa žien v r. 2007 bola výstava uvedená
v Úrade vlády spolkového kancelára.5. Pri príležitosti podujatia EÚ zameraného na
rovnoprávne zaobchádzanie so ženami a mužmi bola expozícia vystavená v budove
parlamentu vo Viedni. 5. V r. 2008 bola výstava uvedená vo Vaduze
(Lichtenštajnsko) a v r. 2009 v Londýne a Glasgowe. 6. Výstava je dlhodobo
finančne udržateľná. Pri jej zhotovení ju podporili ministerstvá vnútra a rovnosti
príležitostí, prispeli aj na vypracovanie informačnej brožúry. Záujemca o výstavu
(mesto, lokálna organizácia proti násiliu na ženách) platí poplatok 4.500,-Eur, ktorý
pokrýva prevádzkové náklady. 7. Výstava ako nástroj je považovaná za dobre
vyváženú z hľadiska nákladov a efektívnosti. 8. V rámci výstavy je k dispozícii
prehľadná brožúra zameraná na témy domáceho násilia.
Výstava je úspešným spôsobom zvyšovania povedomia ľudí o domácom násilí.
Pomáha porozumieť jeho príčinám, dôsledkom a poskytuje praktické informácie o
možnostiach pomoci. Prispieva k tomu, že domáce násilie je vnímané ako problém
spoločnosti.
Výstava nebola formálne vyhodnotená a monitoring je zameraný len na počet
návštevníkov a ich spätnú väzbu. Výstava však získala viacero ocenení a bola
pozvaná do viacerých miest v EÚ.
Výstava je premiestniteľná na rôzne miesta. Svoj obsah môže sprostredkovať
značnému počtu ľudí. "Divadelná" prezentácia fenoménu domáceho násilia
pomocou inscenácie v rekonštruovanom domácom prostredí je dobrým spôsobom
ako zapôsobiť na emocionálnu stránku ľudí. Výstava je postavená na skúsenostiach
obetí. Pôsobí preventívne zvlášť u žiakov.
Potrebné sú 2-3 dni na rozmontovanie alebo poskladanie výstavy. Je pomerne
ťažká, na jej prevoz je potrebné nákladné vozidlo. Informačná brožúra k výstave o
domácom násilí je len v nemeckom jazyku. Bolo by vhodné preložiť ju aspoň do
anglického a tureckého jazyka.
brožúra - http://gewaltschutzzentrum.at/ooe/down/Fassade_Broschuere09.pdf
Rakúsko
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Už je toho dosť. Je na tebe požiadať o pomoc/Holandské kráľovstvo

číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

6.

Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)

7.

Odborník/čka

Kategórie

Miesto na vpisovanie informácií
"Už je toho dosť. Je na tebe požiadať o pomoc".
Ministerstvo bezpečnosti a spravodlivosti, Ministerstvo
zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia a športu, Holandské
centrum podporujúce obete násilia

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby
iné

kampaň, iné - reklama,
násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
od
do
krstné meno
priezvisko
e-mail

8.

Kontakt

9.
10.

Financovanie
Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

X

web
iné

X
X

2007
2012
Mrs
Jos
Hallensleben

j.hallensleben@minvenj.nl
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=AKLN7zFfrxg
Národný akčný plán (vláda Holandského kráľovstva)
obete domáceho násilia, široká verejnosť

EU
celonárodný
regionálny
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X

miestny
organizácia

12.

Miesto pôsobenia

13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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Informácia nedostupná
nie je relevantné
nie je relevantné
Holandské kráľovstvo
1. Zvýšenie povedomia širokej verejnosti o téme domáceho
násilia. 2. Prelomenie tabu - pomoc ženám - obetiam
prehovoriť o domácom násilí. 3. Sprostredkovanie informácií o
pomoci. 4.Prevencia a eliminácia domáceho násilia
propagovaním tzv. nepretržitého prístupu. 5. Včasná
signalizácia výskytu domáceho násilia odborníčkami a
odborníkmi. 6. Pomoc obetiam, deťom a páchateľom.
Posilnenie poradenských a podporných centier a zlepšenie
kvality a kvantity útulkov pre ženy. 7. motivovanie žien - obetí
domáceho násilia, aby vyhľadali odbornú pomoc. 8. Vyjadrenie
posolstva, že domáce násilie je neakceptovateľné, a že
neexistujú ospravedlniteľné výhovorky.
1. V Holandsku je prístup k domácemu násiliu založený na
opatreniach voči jeho príčinám: medzigeneračnému prenosu
domáceho násilia, jeho
neviditeľnosti a rozdielu moci
súvisiacej s rodom páchateľov a obetí. 2. Justičný systém a
inštitúcie sociálnej služby úzko spolupracujú. 3. Holandská
vláda v rokoch 2007-2011 organizovala mediálne kampane
proti domácemu násiliu nazvané "Už je toho dosť. Je na tebe
požiadať o pomoc". 4. Využívané boli rádiá, televízie a internet.
5. Každý rok je zdôrazňované iné posolstvo a použité iné
spôsoby na jeho sprostredkovanie. 6. Boli vytvorené špecifické
telefónne číslo a webová stránka. 7. Na stránke bolo
umiestnené video s výpoveďou svedkyne alebo svedka
domáceho násilia. 8. V roku 2010 kampaň zviditeľnila domáce
násilie originálnym spôsobom prostredníctvom online-obchodu
My Secrets Cosmetics. 9. Online-obchod propagoval predaj
kozmetiky pre ženy, ktoré "majú čo skrývať". 10. Ponúkal
jedinečnú paletu produktov pomáhajúcu maskovať modriny,
krycie krémy, lesky "rozťaté pery", produkty odstraňujúce
krvavé škvrny. 11. Bannerová reklama, falošné reklamy na
módnych a kozmetických webových stránkach a online film

15.

Výsledky a dopady

dosahovanie rodovej rovnosti
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viedli na webovú stránku kampane. 12. V predstieranom film s
názvom "Ženy a podnikanie" zakladateľka My Secrets
Cosmetics prezentovala svoj "podnikateľský zámer" zarábať na
predaji uvedenej kozmetiky. 13. Presmerovanie viedlo na
webovú stránku kampane a jej posolstvo "Je lepšie riešenie
problému domáceho násilia. Volajte 0900 126 26 26 pre radu a
pomoc. Alebo navštívte www.steunpunthuiselijkgeweld.nl".
1. Holandsko patrí medzi krajiny s najvyšším počtom
zaznamenaného domáceho násilia. 2. Ministerstvo bezpečnosti
a spravodlivosti vytvorilo akčné plány proti domácemu násiliu
na roky 2008-2012. 2. Ministerstvo zdravotníctva, sociálneho
zabezpečenia a športu vypracovalo prístup k násiliu v závislých
vzťahoch, upravený v memorande "Chránené a zmocnené". 3.
Kampaň z roku 2010 zvýšila dopyt po podpore a oznámenia
motivovaných obetí. 4. Podľa vyhodnotenia kampane z r. 2010
74% širokej verejnosti rozpoznalo vyhlásenia kampane. 5.
Kampaň bola pozitívne prijatá verejnosťou aj obeťami
domáceho násilia. 6. Rádiové reklamné šoty, bannery a
televízne reklamné šoty kampane z r. 2010 boli verejnosťou aj
obeťami domáceho násilia hodnotené lepšie ako ostatné
kampane. 7. Najspontánnejšie sprostredkovaným posolstvom
bolo "Je dôležité hľadať pomoc". 8. V r. 2010 počet telefonátov
žiadajúcich pomoc narástol o 35-50%. 9. Zvýšila sa
informovanosť o podporných službách u obetí domáceho
násilia z 10% na 21%. 11. U verejnosti sa informovanosť o
službách poskytujúcich podporu zvýšila zo 6% na 11%. 12.
Počas kampane stránka http"//www.shinfo.nl mala 21.900
návštev. 13.Kampaň prezentovala jasnú a výstižnú definíciu
domáceho
násilia.
14.
Vyjadrila
svoje
posolstvo
prostredníctvom silnej, inovatívnej komunikačnej stratégie. 15.
Použila prístup zameraný na obeť a odovzdanie čísla linky
pomoci obetiam. 18. V porovnaní s výdavkami na inštitúcie
eliminujúce domáce násilie je podstatne lacnejšia. 19. Národná
politika poskytuje prístupu udržateľné financovanie. 20. V r.
2012 začala kampaň so zameraním sa na partnerské násilie,
týranie starších ľudí a detí.
Národná kampaň zvyšovaním povedomia o domácom násilí a
snahou , aby obete domáceho násilia žiadali pomoc, prispela
ku odstraňovaniu nerovnej rodovo podmienenej štruktúry moci.

evaluačné štúdie

pozitívne faktory

limity a obmedzenia
16.
17.

Jej pozitívny dopad na širokú verejnosť je spojený s nárastom
rodovej rovnosti.
Za účelom posúdenia výsledkov kampane bolo realizované
vyhodnotenie, ktoré poskytlo štatistické informácie. K dispozícii
o samotnom hodnotení informácie nie sú.
1. Posolstvo kampane bolo orientované na širokú verejnosť. 2.
Použitie
provokatívneho nástroja - falošnej reklamnej
kampane, ktorá dokázala zaujať verejnosť. 3. Kontroverzná
myšlienka využiť obete domáceho násilia ako podnikateľskej
príležitosti spustila diskusie cez blogy a twitter.
V širšom kontexte zahŕňajúcom nielen samotnú kampaň je
možné za určitý limit napriek nesporným úspechom práve tejto
kampane chápať tú skutočnosť, že stále ostáva mnoho žien,
ktoré sa hanbia rozprávať o domácom násilí, ktoré zažili.

http://www.publicisgroupe.com/#/en/videos/info/id1728

Doplňujúce informácie
Krajina

Holandské kráľovstvo
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Záver
Dokument je roširiujúcim dokumentom s informáciami k elektronickej Databáze postupov a
nástrojov špecializovanej

podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie umiestnenej na

http://databazapostupov.rmrstudio.sk/.
Cieľom databázy je identifikovať, systematizovať a poskytnúť informácie o tom, aké postupy
a nástroje

boli /sú používané

v oblasti násilia páchaného na ženách a dievčatách.

V priebehu ostatných dvadsiatich rokov sa aj na Slovensku naakumulovali praktické
skúseností s poskytovaním špecializovanej pomoci ženám zažívajúcim násilie, najmä zo
strany ženských a iných mimovládnych organizácií. Cieľom databázy bolo skúsenosti
zozbierať, zatriediť a ponúknuť na ďalšie využitie. Viaceré postupy a nástroje boli
vyhodnotené ako dobrá prax, t. j. sú odporúčanými postupmi a nástrojmi.
Celkovo bolo zozbieraných 83 záznamových hárkov z celého Slovenska a 15 zo zahraničia.
Dva hárky boli pre nevyplnenie žiadnych informácií zo zoznamu vyradené. Dokumetn
obsahuje kompletný zoznam všetkých nástrojov a postupov, tak ako boli vyplnené a overené
štatutárkami alebo odbornými garantkami oslovených organizácií
Zo všetkých 81 hodnotených nástrojov/postupov 11 (13,6%) bolo zhodnotených ako dobrá
prax, 20 ( 24,7%) ako potenciálne dobrá prax a 11 (13,6%) nebolo možné posúdiť pre
nedostatok informácií.

Zvyšok nástrojov/postupov nie je dobrou praxou, ani potenciálne

dobrou praxou vzhľadom na hodnotiace kritériá. Viaceré z nástrojov nesplnili kľúčové kritériá
vzhľadom na zameranosť

databázy a špecializáciu na

riešenie násilia páchaného na

ženách.
Elektronická databáza bude slúžiť ako zdroj informácií, šírenia dobrej praxe a udržateľnosti
výsledkov národného projektu Podpora eliminácie a prevencie násilia na ženách. Databáza
budú aj po skončení národného projektu priebežne dopĺňaná a inovovaná o ďalšie postupy
a nástroje s dôrazom na ich evaluáciu podľa stanovených kritérií ( pozitívne efekty, limity,
transferabilita a pod.). Veríme, že databáza bude slúžiť ako základ a inšpirácia pre ďalšie
zdokonaľovanie a zvyšovanie efektivity a profesionality poskytovania sociálnych služieb
v oblasti násilia na ženách.
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Prílohy
Príloha 1: Záznamový hárok

Záznamový hárok pre postupy a nástroje špecializovaných služieb pomoci a ochrany pre ženy zažívajúce násilie
číslo

Druh informácie

1.

Názov nástroja/postupu

2.

Názov organizácie/í

3.

Zameranie nástroja/postupu

4.

Typ nástroja/postupu

5.

Druh násilia

Kategórie

Návod/ poznámka k vyplneniu
Vpíšte názov
postupu či nástroja (napr. názov
kampane, názov tréningu či názov protokolu)
Názov organizácie/í, ktorá daný postup/nástroj
vyvinula/li,
používa/la,
implementovala
alebo
realizoval. Ak išlo o viac organizácii (konzorcium,
partnerstvo), uveďte všetky
Prečítajte v zozname "Zameranie"
( na konci
všetkých hárkov) čo sa myslí pod jednotlivými
zameraniami nástrojov/postupu . Zaraďte daný
nástroj/ postup do jednej z kategórii. Do príslušného
riadku v stĺpci E vpíšte " X"

preventívny program
vzdelávací program
podporné služby
iné
Vyberte zo zoznamu "Typ" jednu alebo aj viac
možností z typov jednotlivých nástrojov a vpíšte do
stĺpca E ( zoznam "Typ" je na konci všetkých hárkov)
Vyberte jednu alebo viac druhov násilia na
ženách/dievčatách, na ktoré bol nástroj či postup
zameraný. Ak nešlo o špecifické zameranie, vyberte
kategóriu "násilie páchané na ženách všeobecne". Do
príslušného riadku v stĺpci E vpíšte "X"

násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch
sexuálne/sexualizované násilie na ženách
sexuálne obťažovanie a mobbing
obchodovanie so ženami/dievčatami
kyberstolking
iné ( uveďte aké)
násilie páchané na ženách všeobecne
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Miesto na
vpisovanie
informácií

6.

od

Obdobie ( kedy bol nástroj,
postup uplatňovaný)

do
krstné meno

7.

Odborník/čka
priezvisko
e-mail

8.

Kontakt

web
iné

9.

Financovanie

10.

Cieľová skupina

11.

Pokrytie/dosah

Vpíšte rok začiatku používania/realizácie daného
nástroja či postupu Ak nie je možné presne určiť,
odhadnite.
Vpíšte rok ukončenia používania/realizácie daného
nástroja či postupu. Ak jej používanie trvá dodnes,
napíšte dodnes.
Vpíšte krstné meno odborníčky/ka, ktorá poskytla
informácie alebo môže mať najviac informácií o
danom postupe či nástroji.
Vpíšte priezvisko odborníčky/ka, ktorá poskytla
informácie alebo môže mať najviac informácií o
danom postupe či nástroji.
Vpíšte mailový kontakt na organizáciu, alebo osobu,
ktorá by o danom postupe či nástroji vedela poskytnúť
najviac informácií
Vpíšte aktívnu a funkčnú webovú stránku, kde sa dajú
nájsť informácie o danom postupe či nástroji.
Vpíšte iné kontakty, odkiaľ by sa dalo o daných
nástrojoch a postupoch získať viac informácií, napr.
Facebook pod.
Vpíšte kto financoval daný nástroj/postup; ak išlo o
viaczdrojové financovanie, uveďte podľa možnosti
všetky zdroje. Môže ísť o inštitúciu ( napr.
ministerstvo, VÚC), fond ( napr. Európsky sociálny
fond), sponzorov ( uveďte ktorí sponzori) a pod.
Vpíšte cieľovú skupinu, alebo cieľové skupiny, pre
ktoré je/bol daný postup, nástroj určený
Vpíšte na akej úrovni je/bol daný postup či nástroj
realizovaný či používaný ( vyberte jednu možnosť) a
v príslušnom riadku v stĺpci E vpíšte "X"

EU
celonárodný
regionálny
miestny
organizácia
Vpíšte miesto pôsobenia organizácie, ktorá daný
postup či nástroj implementovala.

12.

Miesto pôsobenia

mesto
okres
kraj
spádová oblasť
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13.

Cieľ a meranie

14.

Obsah

15.

Výsledky a dopady

dosahovanie rodovej rovnosti
evaluačné štúdie

pozitívne faktory
limity a obmedzenia
16.
17.

Doplňujúce informácie
Krajina
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Opíšte najviac 1 000 znakmi bez medzier ciele a
hlavné zameranie daného nástroja alebo postupu.
Používajte krátke a precízne formulované vety, píšte v
bodoch.
Opíšte najviac 1 500 znakmi bez medzier obsah
daného
nástroja
či
postupu,
jeho
hlavné
charakteristiky, aktivity, štruktúru či parametre. V
krátkosti opíšte aj kontext, v ktorom sa daný nástroj postup realizoval, jeho udržateľnosť a možnosti
prenosu. Ak sa k danému nástroju vzťahujú aj nejaké
dokumenty, uveďte ich zdroj ( autorky a názov),
prípadne weblink, kde je už zverejnený nástroj
dostupný. Používajte krátke a precízne formulované
vety, píšte v bodoch.
Opíšte najviac 1 500 znakmi bez medzier výsledky a
dopady daného nástroja či postupu, napr. pri
kampaniach
počet
mediálnych
ohlasov,
pri
vzdelávacích programoch napr. počet vyvzdelaných
osôb a pod. Podľa možnosti čerpajte z evaluačných či
monitorovacích správ o danom nástroji či postupe.
Používajte krátke a precízne formulované vety, píšte v
bodoch.
Vpíšte čím prispel daný postup, nástroj k dosahovaniu
rodovej rovnosti. (Max. 300 znakov bez medzier)
Vpíšte či existujú nejaké evaluačné správy,
monitoringy či prieskumy, ktoré by vyhodnocovali
daný postup či nástroj. Ak áno, uveďte ich názor a
miesto ( link), kde je správa dostupná.
Uveďte hlavné pozitívne faktory používania a
zavedenia daného postupu či nástroja (Max. 300
znakov bez medzier)
Uveďte hlavné limity a obmedzenia daného nástroja či
postupu ( max. 300 znakov bez medzier)
Doplňte ďalšie informácie o danom nástroji či postupe
vpíšte krajinu, v ktorej sa dobrá prax osvedčila

Príloha 2: Metodika hodnotenia dobre praxe
METODIKA PRE HODNOTENIE DOBREJ PRAXE
v špecializovanej podpore a ochrane žien zažívajúcich násilie
Dobrá prax sa posudzuje ôsmymi kritériami: zameranie, orientácia na ženy, špecializovanosť,
vhodnosť prostriedkov, dosahovanie rodovej rovnosti, efektívnosť, evaluácia, prenositeľnosť.
Dôkladne si prečítajte ich vymedzenie.
Každému kritériu prisúďte od 0 do 3 bodov na nasledujúcej škále:
určite áno = 3
skôr áno = 2
skôr nie
= 1
určite nie = 0
Ak nemáte dosť informácií na hodnotenie, informácie sú nespoľahlivé, nepresné, alebo zmätočné =
NEVYPĹŇAJTE NIČ
Prvé tri kritériá sú vyraďovacie. Ak je súčet bodov za tieto tri kritériá rovný alebo je menší ako 3,
v hodnotení už nepokračujte. Daný nástroj/postup nie je dobrou praxou. Ak nezíska ani jeden bod,
odporúčam ho do databázy vôbec nedávať. Ak je vyšší ako 3, pokračujte ostatnými kritériami.
Kľúčové kritériá
ZAMERANIE
Je daný postup/nástroj zameraný na riešenie problematiky násilia na ženách/dievčatách alebo na
jej širšie súvislosti, napr. rodovú rovnosť, ľudské práva žien, diskrimináciu žien ?
( Pozri názov, cieľ, obsah daného nástroja/postupu v záznamovom hárku)
ORIENTÁCIA NA ŽENY
Uplatňuje daný postup/nástroj prístup orientovaný na ženy, teda
nezávislosti, sebaurčeniu a pod.? 20
( Pozri cieľovú skupinu, cieľ a prostriedky v záznamovom hárku)

prispieva k ich posilneniu,

ŠPECIALIZOVANOSŤ
Je daný postup/nástroj špecializovaný, teda pristupuje k násiliu na ženách/dievčatách ako
k ústrednému problému a ako rodovo špecifickej forme násilia, teda nie všeobecne a rodovo
neutrálne? 21 (Pozri cieľ, obsah, dosahovanie rodovej rovnosti v záznamovom hárku)
Medzisúčet: ak je rovný alebo menší ako 3, v hodnotení sa už nepokračujte !!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Špecifické kritériá
VHODNOSŤ PROSTRIEDKOV
Boli použité vhodné prostriedky na dosiahnutie stanoveného cieľa?
( Pozri obsah v záznamovom hárku)
Pomocné otázky:
a)
Boli zvolené prostriedky, ktoré ženy/dievčatá skutočne posilňujú?
b)
Zvyšuje sa bezpečie žien ? Vonkajšie bezpečie aj vnútorný pocit bezpečia?
Na ženy/obete orientovaný prístup znamená, že stredobodom akéhokoľvek prístupu a filozofie by
mali byť potreby žien, ich posilnenie, nezávislosť a sebaurčenie. Ženám by malo byť poskytnuté
podporujúce prostredie, kde sa s nimi zaobchádza dôstojne, s rešpektom a citlivo. Podpora by mala
byť zacielená na znovuzískanie kontroly žien nad vlastným životom ( Metodika EIGE)
21 V zmysle základného princípu Špecializované služby znamená „špecializovanosť“ nasledovné:
 podpora a ochrana je špecificky zameraná na ženy/dievčatá zažívajúce násilie ( teda nejde
postupy/nástroje zamerané na obete násilia vo všeobecnosti, ľudí v núdzi, obete kriminality
ako takej, iné sociálne problémy a pod.);
 podpora a ochrana je špecializovaná v zmysle vnímania násilia na ženách ako rodovo
špecifickú formu násilia a rieši skutočné príčiny, teda neuplatňuje rodovo neutrálny prístup (
teda postup/nástroj nevníma a nepristupuje k násiliu na ženách bez vnímania rodových
aspektov) ( viac pozri základný princíp v pripravovaných Štandardoch)
20
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Zvyšuje sa informovanosť žien o násilí /rodových aspektoch, o pomoci?
Neviktimizuje ženy – neviní ich za násilie, narušenie vzťahu?
Podporuje nezávislosť žien ( ekonomickú, aj od pomoci)?
Rešpektuje potreby žien, podporuje ich dôstojnosť?
Ide o postup strániaci pozíciu žien, ktoré zažívajú násilie?
Neutvrdzuje rodové stereotypy o ženách/matkách a pod?
Nezobrazuje/neopisuje ženy ako objekty?
Je použitý rodovo citlivý jazyk?
Dosiahne sa danými prostriedkami vyššia kvalita služieb?
Zvýši sa danými prostriedkami profesionalita zodpovedných profesií?

DOSAHOVANIE RODOVEJ ROVNOSTI
Prispieva daný postup/nástroj k dosahovaniu rodovej rovnosti ako štrukturálnej prekážke násilia na
ženách?
( Posúď informácie v kolónke „dosahovanie rodovej rovnosti“ zo záznamového hárku)
Všeobecné kritériá
EFEKTÍVNOSŤ
Je podľa vás daný postup/nástroj efektívny – funguje dobre? To znamená : sú dosiahnuté výsledky
dostatočné vzhľadom na stanovený cieľ?22
( Porovnaj cieľ a výsledky)
EVALUÁCIA
Bol daný postup/nástroj monitorovaný, prípadne evaluovaný? 23 Sú uvedené štúdie/správy
s monitoringom, evaluáciou alebo iným zhodnotením daného postupu/nástroja?
(Ak nie sú uvedené žiadne štúdie, nič nevypĺňajte)
PRENOSITEĽNOSŤ
Je daný postup/nástroj prenositeľný? Dá sa zopakovať aj v iných organizáciách, v iných kontextoch?
( Podmienkou prenositeľnosti je, že daný postup/nástroj je dostatočne popísaný, kontext jeho
použitia je zrejmý, podmienky úspechu sú identifikované)

Príloha 3: Metodika hodnotenia zahraničnej dobrej praxe ( EIGE)
METODIKA NA POSUDZOVANIE DOBREJ PRAXE V PREVENCII, VZDELÁVANÍ A V
PODPORNÝCH SLUŽBÁCH V OBLASTI NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH24
Čo je to prax: praxou budeme nazývať akýkoľvek postup, program, projekt, metodiku, nástroj, ktoré
boli použité alebo realizované vo vybraných organizáciách poskytujúcich pomoc ženám zažívajúcim
násilie. Prax môže mať nasledovné zameranie: prevenčné programy, vzdelávacie programy
a podporné služby.
Čo je to dobrá prax: koncept dobrej praxe nie je jednoznačne vymedzený ani jednoznačne chápaný.
Niekedy je to akákoľvek prax – postup, program, projekt, ktoré boli realizované. Niekedy ide
o označenie na základe sofistikovaných evaluačných štúdií ( napr. cost/benefit analysis). Niekedy sa
hovorí aj o sľubnej praxi, alebo praxi s potenciálom, naznačujúc, že prax fungujúca v jednom
kultúrnom prostredí nemusí ešte fungovať v inom prostredí a vyžaduje si overenie – odpilotovanie
a následnú evaluáciu.
Nasledujúca metodika je návrhom na hodnotiaci proces - postupný sled krokov, ktorými by prax mala
byť posudzovaná a ne/označená za dobrú prax. Ide o modifikáciu metodiky vyvinutej Európskym
inštitútom pre rodovú rovnosť pre podobný účel25 a prispôsobenú pre účely tohto projektu.
Účinnosť by mala byť posudzovaná najmä z pohľadu žien/cieľovej skupiny; na základe posúdenia
či sa situácia zlepšila, či sa znížili dopady násilia, a pod. ( Metodika EIGE)
23 Monitoring sleduje implementáciu, zatiaľ čo evaluácia posudzuje
účinnosť daného postupu
analýzou údajov ( Metodika EIGE)
24 podľa EIGE, 2012, Collection of methods, tools and good practices in the field of domestic violence
(as Described by area D of Beijing Platform for Action); From practices with potential to good practices
in preventing domestic violence – consultation meeting
22
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Metodika na posúdenie dobrej praxe pozostáva z 3 krokov:
1. krok = identifikácia základných prvkov dobrej praxe
2. krok = posúdenie všeobecných kritérií dobrej praxe
3. krok = identifikácia špecifických prvkov dobrej praxe
Niektoré prvky sú spoločné pre všetky druhy praxe, niektoré sú špecifické pre konkrétne zameranie
praxe. Čim viac prvkov a kritérií je identifikovaných, tým má daná prax vyšší potenciál byť dobrou
praxou. Hodnotiaci proces spočíva v tom, že hodnotiteľky a hodnotitelia posudzujú, či konkrétna prax
obsahuje dané prvky a kritériá. Jednotlivé praxe nemusia obsahovať všetky prvky alebo kritériá,
potenciál byť dobrou praxou sa však zvyšuje úmerne s počtom prvkov a kritérií. Dobrou praxou je však
prax, ktorá obsahuje minimálne 10 prvkov alebo kritérií.
Opis jednotlivých krokov
1. KROK – ZÁKLADNÉ PRVKY DOBREJ PRAXE
1. Prax dobre funguje
2. Prenositeľnosť
3. Vzdelávací potenciál
4. Je súčasťou širšej stratégie na elimináciu násilia na ženách
1. Prax dobre funguje
Prax je ukončenou skúsenosťou, ktorá vykazuje dosiahnutie podstatných výsledkov. V
závislosti na oblasti aktivity napĺňa prax obecné kritériá efektívnosti.
2. Je prenositeľná
Kľúčové rysy praxe môžu byť použité aj v iných kontextoch: kontext, v ktorom bola prax
použitá je popísaný, podmienky úspechu sú identifikované, mechanizmus, ktorý tvorí výstupy,
je zadefinovaný.
3. Má vzdelávací potenciál
Prax vytvára cenné učebné lekcie a/lebo inovatívne príklady, ktoré majú svoju relevanciu tiež
v iných kontextoch. Pomáha uvažovať a konať vhodným spôsobom, zlepšuje proces
budovania kapacít relevantných aktérov.
4. Je súčasťou širšej stratégie na elimináciu násilia na ženách
Prax nie je sporadickým, izolovanou udalosťou ale je súčasťou širšej stratégie orientovanej na
boj proti násiliu na ženách na národnej, regionálnej alebo komunitnej úrovni.
Celkovým výsledkom splnenia týchto základných prvkov by malo byť, že prax preukazuje, že je
efektívna pri eliminácii násilia na ženách, teda v prevencii násilia, v zastavení násilia ( viedla ku
zmene správania páchateľov) a podporila ohrozené ženy.
2. KROK- VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ DOBREJ PRAXE
1. Pevné ukotvenie v ľudských právach a rodovej analýze
2. Jasné, primerané a komplexné definície rodovo podmieneného násilia
3. Na ženy/obete orientovaný prístup
4. Berie mužov/násilné osoby na zodpovednosť za násilie, ktoré páchajú
5. Problematika rovnosti a nediskriminujúcej praxe
6. Uznanie rôznorodosti žien/obetí a rôznorodosti mužov/páchateľov
7. Multiinštitucionálny prístup
8. Monitorovanie a hodnotenie
9. Stabilné financovanie/plánovanie fundraisingu
1. Pevné ukotvenie v ľudských právach a rodovej analýze
Akákoľvek prax v oblasti násilia páchaného na ženách sa musí zakladať na pochopení, že
násilie na ženách je porušením ľudských práv, má korene a zároveň prispieva k mocenskej
nerovnováhe medzi ženami a mužmi.
2. Jasné, primerané a komplexné definície rodovo podmieneného násilia
EIGE, 2012, METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESS GOOD PRACTICES ON
PREVENTION AND PROTECTION FROM DOMESTIC VIOLENCE, dostupné na
http://eige.europa.eu/content/methodological-approach-to-identify-and-assess-good-practices-onprevention-and-protection-from-domestic-violence
25
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:

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Identifikované musia byť rôzne druhy násilia a prejavy zneužívania (napr. fyzické, psychické,
sexuálne atď.); treba uznať rozmanitosť skúseností žien, uznávať široké spektrum dôsledkov
rodovo podmieneného násilia a fakt, že môže mať dopady aj na deti.
Na ženy/obete orientovaný prístup
Stredobodom akéhokoľvek prístupu a filozofie by mali byť potreby žien, ich posilnenie,
nezávislosť a sebaurčenie. Ženám by malo byť poskytnuté podporujúce prostredie, kde sa s
nimi zaobchádza dôstojne, s rešpektom a citlivo. Podpora by mala byť zacielená na
znovuzískanie kontroly žien nad vlastným životom.
Berie mužov/násilné osoby na zodpovednosť za násilie, ktoré páchajú
Páchatelia by mali byť považovaní za jediných, kto sú zodpovední za násilie, a mali by byť za
násilie aj braní na zodpovednosť. Dôležité je aj zapojenie páchateľov do boja proti násiliu na
ženách. Akékoľvek informácie by sa mali zakladať na evidencii/dôkazoch.
Problematika rovnosti a nediskriminujúcej praxe
Treba brať na vedomie a poukazovať na rozdielnosti medzi ohrozenými ženami, podobne aj
rozdiely medzi páchateľmi a to z dôvodu predchádzania diskriminácii a uplatňovania rovného
prístupu.
Uznanie rôznorodosti žien/obetí a rôznorodosti mužov/páchateľov
Uznanie potrieb a problémov špecifických skupín žien/obetí a páchateľov vzhľadom na
sexuálnu orientáciu, vek, zdravotné postihnutie, etnický pôvod atď. Rôznorodosť potrieb musí
byť reflektovaná vo verejných politikách, v usmerneniach aj praxi.
Multi-nštitucionálny prístup
Koordinovanie a integrovanie praxe tak, aby inštitúcie pracovali s rovnakým
poverením/východiskami a používali konzistentný prístup.
Monitorovanie a hodnotenie
Monitorovanie sleduje implementáciu, zatiaľ čo evaluácia posudzuje účinnosť danej praxe
analýzou údajov. Účinnosť musí byť posudzovaná predovšetkým z pohľadu žien/cieľovej
skupiny; na základe posúdenia či sa situácia zlepšila, konzistentnosti zásahu, či sa zvýšilo
bezpečie žien zažívajúcich násilie a ich detí.
Stabilné financovanie/plánovanie fundraisingu
Príprava plánu a stratégie pre náležité zaistenie zdrojov a financovania je kľúčové pre
garantovanie kontinuity.

3. KROK
Špecifické prvky pre
prevenčné programy

3. KROK
Špecifické prvky pre
vzdelávacie programy

3. KROK
Špecifické prvky podporných
služieb

1. Plánovanie kampane na
1. Dobre navrhnutá stratégia
1. Sebaurčenie a posilnenie žien
základe evidencie
2. Primeraná dĺžka a
2. Strániaci a citlivý prístup
2. Stratégia kampane
primeraný časový rámec
3. Úplné a na mieru šité informácie a
3. Realizácia kampane
3. Vyváženosť metód
bezplatná podpora
4. Silná komunikačná stratégia
4. Sústavný tréning
4. Dôvernosť a anonymita
5. Zameranie pozornosti na
5. Multi-úrovňový tréning
5. Overovanie/skríning
mužov a chlapcov ako
6. Multi-inštitucionálny
6. Na bezpečie orientovaná prax
páchateľov
tréning
7. Zapojenie žien, ktoré prežili násilie,
6. Kontakty pre ženy zažívajúce
7. Rozšírenosť tréningu
a ich zástupcov/kýň
násilie a pre páchateľov
8. Tréning v rámci
8. Rôznorodosť služieb
7. Podpora vodcovstva
formálneho kurikula
9. Krízová a dlhodobá podpora
a riadenia zo strany ženského 9. Zapojenie žien, ktoré zažili
10. Proaktívna podpora
hnutia
násilie
11. Dohľad a supervízia
8. Mobilizácia komunít
10. Zapojenie odborníčok
12. Politiky a usmernenia
9. Multi-sektorové prístupy a
pracujúcich so ženami
13. Kódexy postupov/protokoly
multi-úrovňové prístupy
11. Zapojenie expertov
14. Monitoring a zber
a expertiek na špecifické
administratívnych dát
témy
15. Odhaľovanie a intervencia u žien
s vysokým rizikom ohrozenia
16. Multi-inštitucionálna /
koordinovaná odozva
Protokoly
Administratívny zber dát
(Monitorovanie a hodnotenie)

285

Špecifické prvky pre prevenčné programy
1. Plánovanie kampane na základe evidencie
2. Plánovanie určuje čo robiť. Je potrebný rozvážny, aktívny proces plánovania. Nutný je
predbežný prieskum a analýza pre definovanie problému, posúdenie situácie (vrátane rizík a
príležitostí), poznanie jednotlivých aktérov s rozhodovacou právomocou; na základe takéhoto
poznania sa naplánuje, ako dosiahnuť čo najlepšie ciele kampane.
3. Stratégia kampane
4. Stratégia určuje ako to urobiť. Hovorí o realizovaní aktivít takým smerom, aby bol dosiahnutý
cieľ kampane. Navrhuje výstupy a typy aktivít, ktoré by mali byť uskutočnené (kým, ako a
kedy), a cieľové skupiny, ktoré by mali byť oslovené (kým, ako a kedy).
5. Realizácia kampane
6. Realizácia znamená prevedenie stratégie kampane do konkrétnych akcií a aktivít. Obsahuje
plánovanie aktivít, monitorovanie, určenie riadenia kampane a zloženie manažmentu, systému
spolupráce a zvládania napätia.
7. Silná komunikačná stratégia
8. Komunikácia je základom pre vedenie kampane a rozhodujúcim prvkom v ktorejkoľvek
úspešnej kampani v oblasti rodovo podmieneného násilia. Efektívna komunikácia kampane
má niekoľko úrovní, kombinuje rôzne techniky a nástroje pre oslovenie a ovplyvnenie
cieľových skupín.
9. Zameranie pozornosti na mužov a chlapcov ako páchateľov
10. Efektívna kampaň v oblasti rodovo podmieneného násilia zahrňuje a zameriava sa nielen na
ženy a dievčatá ako na potenciálne a súčasné obete, ale aj na mužov a chlapcov ako na
potenciálnych alebo súčasných páchateľov.
11. Kontakty pre ženy zažívajúce násilie a pre páchateľov
12. Kampaň v oblasti násilia na ženách musí poskytovať funkčný zoznam adries a telefónnych
čísel, na ktoré môžu ženy zažívajúce násilie zavolať a kde môžu v dôsledku realizácie
kampane pravidelne zdieľať informácie s poskytovateľmi služieb.
13. Podpora vodcovstva a riadenia zo strany ženského hnutia
14. Kampane by mali čerpať zo skúseností ženského hnutia a podporovať schopnosť žien viesť
ostatných tak, aby prispievali k sociálnej transformácii smerom k eliminácii násilia na ženách
a smerom k dosahovaniu rodovej rovnosti.
15. Mobilizácia komunít
16. Spojenie verejnej reklamy (napr. plagátov) a mobilizácie komunity podporou vedenia na
miestnej úrovni sa osvedčilo a viedlo ku zvýšeniu využívania služieb ženami, ktoré zažívali
násilie.
17. Multi-sektorové prístupy a multi-úrovňové prístupy
18. Efektívna kampaň musí zasiahnuť všetky sektory, na ktoré sa téma a ciele kampane vzťahujú;
treba zasiahnuť na viacerých úrovniach tak, aby sa mobilizoval čo najväčší počet
jednotlivcov/kýň, miestnych skupín, vládnych a ďalších inštitúcií.

Špecifické prvky vo vzdelávacích programoch
1. Dobre navrhnutá stratégia
2. Dobre navrhnutá stratégia vzdelávania znamená tréning v rámci jednej inštitúcie, ako aj na
multi-inštitucionálnom základe. Mala by zaistiť rôzne úrovne tréningu: od zvyšovania
povedomia/scitlivovanie až po špecializované tréningy. Mala by tiež uznávať rolu bezpečných
ženských domov, ženských podporných skupín a advokátskych služieb.
3. Primeraná dĺžka a primeraný časový rámec
4. V závislosti na typu tréningu by mal byť účastníkom/čkám zabezpečený primeraný čas na
spracovanie materiálu, kladenie objasňovacích otázok alebo vyjadrenie nepochopenia, aby
mohli tréner/ka alebo iní účastníci/čky doplniť chýbajúce informácie.
5. Vyváženosť metód
6. Osnovy tréningu musia byť vyvážené vzhľadom na podiel teórie, interaktívnych cvičení aj času
na diskusiu a výmenu názorov.
7. Sústavný tréning
8. Namiesto izolovaných jednodňových alebo dvojdenných kurzov radšej zaviesť tréningový
program: nadväzujúci a permanentný program, ktorý pripúšťa fluktuáciu pracovníčok
a pracovníkov. Potrebný je sústavný tréning.
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9. Multi-úrovňový tréning
10. Zaistiť rôzne úrovne tréningu od zvyšovania povedomia - scitlivenia až po špecializované
kurzy. Scitlivovací tréning je podmienkou pre následné predstavenie základných tém násilia
páchaného na ženách. Špecializované kurzy umožňujú pracovníkom a pracovníčkam rozvinúť
hlbšie a špecializovanejšie poznatky.
11. Multi-inštitucionálny tréning
12. Tréning pre rôzne skupiny odborníkov a odborníčok (napr. polície, sociálnych pracovníčok,
sudcov a sudkýň, zdravotníčok a zdravotníkov) pre dosiahnutie integrovanej pomoci,
uplatňovaním rovnakých princípov „sľubnej praxe“.
13. Rozšírenosť tréningu
14. Vytrénovanie veľkého počtu pracovníkov a pracovníčok (napr. použitím techniky „tréning
trénerov/ok“) s cieľom vyškolenia čo najväčšieho počtu zamestnancov a zamestnankýň, ktoré
budú v kontakte so ženami zažívajúcimi násilie alebo s páchateľmi násilia.
15. Tréning v rámci formálneho kurikula
16. Tréning o násilí páchanom na ženách ako súčasť povinných kurikúl rôznych profesií napr.
lekárov a lekárok, zdravotných sestier, polície, právnikova pracovníčok, sudov a sudkýň
garantuje sústavné vzdelávanie a uznanie relevantnosti problematiky.
17. Zapájanie žien, ktoré zažili násilie
18. Zapojenie žien, ktoré prežili násilie do tvorby obsahu tréningu, návrhu materiálov, alebo do
prednášok.
19. Zapojenie odborníčok pracujúcich so ženami
20. Expertíza špecializovaných pracovníčok, ktoré poskytujú ochranu a podporu ženám a deťom
v prvej línii, je dôležitou súčasťou tréningu. Vedia sprostredkovať potreby a problémy žien,
ktoré zažívajú násilie a ich pohľad na daný problém.
21. Zapojenie expertiek a expertov na špecifické témy
22. Špecializovaný tréning potrebuje expertky a expertov, ktorí budú prispievať ku špecifickým
témam, napr. právna pomoc a intervencia. Zapojiť sa musia aj profesionáli a profesionálky
z profesijných oblasti ako sú vzdelávané osoby (lekári a lekárky, polícia, sudkyne a sudcovia
a pod.).
Špecifické prvky v podporných službách
1. Sebaurčenie a posilnenie žien
2. Ženám by mali byť poskytnuté informácie o alternatívach a možnostiach riešenia ich situácie,
odporúčania a podpora, ale rozhodnutia musia urobiť samotné ženy. Informovaný súhlas ženy
(písomný) je dôležitý najmä pri zapojení multi-inštitucionálnej koordinácia a spolupráce
v konkrétnom prípade.
3. Strániaci a citlivý prístup
4. Žene veríme a dôverujeme. Načúvanie je kľúčovým princípom. Rozprávanie žien, ich pocity a
skúsenosti musia byť legitímne, so ženami sa musí zaobchádzať s rešpektom.
5. Úplné a na mieru šité informácie a bezplatná podpora
6. Podpora musí byť primeraná a prispôsobená špecifickým potrebám žien. Ukazuje sa, že toto
môže byť dosiahnuté vtedy, ak sú služby poskytované nezávislými ženskými neziskovými
organizáciami, podporované vládami.
7. Dôvernosť a anonymita
8. Dôvernosť a anonymita sú dôležitými faktormi, ktoré umožňujú ženám vyhľadať pomoc.
V prípadoch zákonom obmedzených možností dodržania dôvernosti a anonymity ( napr. ak
ide o neplnoletú osobu, alebo keď dospelá žena prizná že ubližuje svojmu dieťaťu), by mali
byť tieto obmedzenia komunikované už od začiatku.
9. Skríning a vyhľadávanie žien
10. Nevyhnutné je proaktívne vyhľadávanie žien, ktoré sú ohrozené násilím a to rutinným, ale
systematickým skríningom vo všeobecných službách. To znamená klásť rutinne citlivé otázky,
ktoré by nemali byť invazívne, ale ohľaduplné svojím obsahom aj prístupom. Ako a kedy sa
pýtať na násilie je náročnou a emotívnou záležitosťou.
11. Na bezpečie orientovaná prax
12. Intervencie by mali usilovať o zvýšenie bezpečia obetí. Zásadný význam majú nástroje na
identifikáciu stupňa nebezpečenstva a praktický bezpečnostný plán, ktorý garantuje, že sú
naplňované bezprostredné potreby bezpečia žien a ich detí.
13. Zapojenie žien, ktoré prežili násilie a ich zástupkýň
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14. Je dôležité, aby boli od žien, ktoré prežili násilie, získavané informácie o tom, ako vnímajú
služby, vrátane zisťovania, čo im pomohlo cítiť sa bezpečnejšie a či im bola ponúknutá
asistencia pri získavaní služieb.
15. Rôznorodosť služieb
16. Služby by mali mať pracovné tímy a zdroje zložené takým spôsobom, aby zvýšili prístup
sociálne vylúčených žien ku službám. Mali by tiež začleniť špecializovanú podporu do služieb
pre ťažko dostupné skupiny žien, ako sú ženy migrantky, ženy so zdravotným postihnutím,
lesbické ženy a staršie ženy.
17. Krízová a dlhodobá podpora
18. Komplexná a intenzívna podpora musí byť poskytovaná v krízovom období, ako aj počas
dlhšieho časového obdobia.
19. Proaktívna podpora
20. Hneď ako žena nadviaže kontakt, služby by mali niesť zodpovednosť za udržiavanie kontaktu
a poskytovať sústavnú podporu.
21. Dohľad a/alebo supervízia
22. Kvôli náročnosti témy musia mať pracovníčky adekvátnu podporu zo strany vedenia
a supervízoriek.
23. Politiky a usmernenia
24. Špecifické politiky v oblasti násilia páchaného na ženách a usmernenia dobrej praxe sú
dôležité, aby informovali a štandardizovali dobrú prax. Politiky a usmernenia musia byť
založené na princípe zvyšovania bezpečia žien zažívajúcich násilie a ich detí.
25. Kódexy postupov a protokoly
26. Kódexy postupov a protokoly sú prostriedkom na zavádzanie a dodržiavanie základných
princípov intervencie v konkrétnych zásahoch. Regulujú intervencie jednotlivých sektorov
alebo multi-inštitucionálnej skupiny a ich účinnosť už bola overená. Pre jednotlivé inštitúcie
môžu fungovať ako interné „zákony“. Zabezpečujú jednotné štandardy intervencie.
27. Monitorovanie a zber administratívnych dát
28. Je nevyhnutné, aby všetky inštitúcie monitorovali násilie páchané na ženách a koordinovali
stratégie monitorovania tak, aby mohol byť zostavený štatistický obraz o násilí v rámci
jednotlivých inštitúcií, ale aj v rámci konkrétnej lokality.
29. Odhaľovanie a intervencia u žien s vysokým rizikom ohrozenia
30. Nástroje na posudzovanie rizík, ktoré sa zameriavajú na identifikáciu žien s vysokým rizikom
ohrozenia a modely intervencie v týchto prípadoch, sa ukázali byť zásadnými v predchádzaní
eskalácii násilia a násiliu so smrteľnými dôsledkami.
31. Multi-inštitucionálna / koordinovaná odozva
32. Koordinácia miestnych služieb, štátnych/verejných inštitúcií a dobrovoľných inštitúcií výrazne
zvyšuje úspešnosť intervencie v násilí páchanom na ženách, v udržaní bezpečia žien a detí
a braní páchateľov na zodpovednosť.
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Príloha 4: Hodnotenie organizácií a nástrojov/postupov z hľadiska dobrej praxe

Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Organizácia
Pomoc rodine OZ
Pomoc rodine OZ
Pomoc rodine OZ
Pomoc rodine OZ
Pomoc rodine OZ
Jozefínum
Tamara AD a kol.
SKC DOTYK
SKC DOTYK
SKC DOTYK
Orchidea n.o. Prievidza
Čakanka KC
Žena v tiesni OZ
Žena v tiesni OZ
Žena v tiesni OZ
Žena v tiesni OZ
Žena v tiesni OZ
Žena v tiesni OZ
Žena v tiesni OZ a kol.
Centrum Nádej OZ
Centrum Nádej OZ
Centrum Nádej OZ
Centrum Nádej OZ
Centrum Nádej OZ
Centrum Nádej OZ
Brána do života OZ
Brána do života OZ
Slovenský výbor pre UNICEF
Slovenský výbor pre UNICEF
KRIŽOVATKY, n. o.
KRIŽOVATKY, n. o.
MyMamy ZZŽ
MyMamy ZZŽ
MyMamy ZZŽ
MyMamy ZZŽ
MyMamy ZZŽ
MyMamy ZZŽ
Centrum Slniečko, n.o.

Názov postupu/nástroja
Multiinštitucionálna spolupráca
Bezpečná ženská sieť
Odhad nebezpečenstva
Nie si sama
Hranice
Psychoterapia pre matky a deti
Pomoc AD Tamara
SIBA
ITEM
ALTERNA II
Opatrenia SPO
Vianoce v Čakanke
Láska ≠ Násilie
Vystúp z kruhu násilia
Nebuď ďalšou obeťou II.
Ženu ani kvetinou neudrieš
Rozšírenie poskytovaných služieb pre ženy v Turčianskom regióne
Hrajme sa bez násilia
Vypískajme násilie
Kampaň STOP NÁSILIU
Komplexná starostlivosť o obete domáceho násilia a sexuálneho zneužívania
Projekt s názvom „Strom pomoci a jeho plody"
preventívny film
SARA SK
Bezpečný ženský dom
Zlatá Brána otvorená
pracovníčka na prácu s deťmi
Bezpečie na jednom mieste
Podporno- terapeutická skupina
Azylový dom Emauzy
Webstránka organizácie
Diskusia o násilí páchanom na ženách v párových vzťahoch
Sociálna asistencia klientke v teréne
Multiinštitucionálna spolupráca
Leták ZZŽ MyMamy
Zariadenie núdzového bývania ZZŽ MyMamy
Finančné poradenstvo
Supervízia
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Dobrá/potenciálne dobrá prax

Vyradenie pre
nesplnenie kritérií
zameranosti
a špecializácie
databázy

nemožno posúdiť pre nedostatok informácií
dobrá prax
potenciálne dobrá prax
Iné zameranie
Iné zameranie
Iné zameranie
Iné zameranie
Iné zameranie
Iné zameranie
Iné zameranie
potenciálne dobrá prax
potenciálne dobrá prax
potenciálne dobrá prax
dobrá prax
potenciálne dobrá prax
nemožno posúdiť pre nedostatok informácií
nemožno posúdiť pre nedostatok informácií
Iné zameranie
nemožno posúdiť pre nedostatok informácií
Iné zameranie
Iné zameranie
Iné zameranie
nemožno posúdiť pre nedostatok informácií

Iné zameranie
dobrá prax
potenciálne dobrá prax
nemožno posúdiť pre nedostatok informácií
potenciálne dobrá prax
potenciálne dobrá prax

39.
40.
41.
42.

Centrum Slniečko, n.o.
Centrum Slniečko, n.o./nadácia SPP
Centrum Slniečko, n.o.
Centrum Slniečko, n.o.

potenciálne dobrá prax

45. Náruč Žilina OZ
46. Náruč Žilina OZ

Útulok "Bezpečný dom"
Opora
Vnútorné smernice
Sociálne poradenstvo v teréne
Prevencia domáceho násilia formou prednášok, diskusií a besied na
stredných a základných školách
Tréning rodičovských zručností v spojení s 5-dňovým pobytom pre matky s
deťmi
Splnomocnenec poškodeného v trestnom konaní
Svojpomocná skupina pre ženy (klub)

47. Náruč Žilina OZ

Dobrovoľnícka činnosť a absolventská prax pre súčasné i pre bývalé klientky

nemožno posúdiť pre nedostatok informácií

48. Aliancia žien Slovenska

Prevencia násilia na ženách na stredných školách
potenciálne dobrá prax
Výcvik trénerov a tréneriek pracujúcich s páchateľmi násilia na ženách v
programoch pre páchateľov
Metodické usmernenie k realizácii sociálno-intervenčných programov pre
páchateľov
Brožúrky pre cieľové skupiny nevidiacich/slabozrakých a seniorov/ky
Návrhy legislatívnych zmien
Benefičný koncert

43. Náruč Žilina OZ
44. Náruč Žilina OZ

49. Aliancia žien Slovenska
50. Aliancia žien Slovenska
51. Aliancia žien Slovenska
52. Aliancia žien Slovenska
53. KC Maják Nádeje, n.o.
Aliancia žien Slovenska, Altera (v
súčasnosti pod názvom Podisea),
54. Aspekt, Eset (v súčasnosti pod názvom
EsFem), Fenestra, Možnosť voľby a
ProFamilia.
Bambino
MC Poprad (dnes OZ
55.
Progresfem )
56. Bambino MC Poprad
57. Áno pre život n.o.
58. Áno pre život n.o.
59. Áno pre život n.o.
60. MyMamy ZZŽ
61. MyMamy ZZŽ
62. MyMamy ZZŽ
63. MyMamy ZZŽ
64. MyMamy ZZŽ
65. MyMamy ZZŽ
66. Fenestra OZ
67. Fenestra OZ
68. Fenestra OZ
69. Fenestra OZ
70. Fenestra OZ

Piata žena

potenciálne dobrá prax
nemožno posúdiť pre nedostatok informácií
nemožno posúdiť pre nedostatok informácií

Iné zameranie
Iné zameranie
Iné zameranie
Iné zameranie

dobrá prax

AL-NON podporné skupiny
Krízová poradňa
Služby krízovej intervencie
Dištančné poradenstvo – LINKA POMOCI
Kampaň: „Domáce násilie ubližuje všetkým“
Posilnenie - Spoločná práca pre elimináciu násilia na ženách a deťoch
Metodiky Na jednej lodi
Ako nezažiť násilie vo vzťahu?
Pandorina skrinka - film
Podporné skupiny
Evidencia a databáza, vedenie štatistiky
Komplexný prístup k riešeniu problematiky násilia páchaného na ženách v
intímnych vzťahoch
Komplexná integrovaná pomoc a podpora pre ženy zažívajúce násilie v
párových vzťahoch a ich deti
Program pre podporu vzťahu mamy a dieťaťa narušeného v dôsledku
prežitého násilia
Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách - KONAJME!
Vzdelávanie
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nemožno posúdiť pre nedostatok informácií
Iné zameranie
potenciálne dobrá prax

potenciálne dobrá prax
potenciálne dobrá prax
potenciálne dobrá prax
dobrá prax
dobrá prax
dobrá prax
dobrá prax
potenciálne dobrá prax

71. Fenestra OZ
72. Odyseus OZ
73. Odyseus OZ
74. Možnosť voľby OZ
75. Aspekt ZZŽ
76. Aspekt ZZŽ
Aspekt ZZŽ
77.
78.
79.
80.
81.

EsFem OZ
EsFem OZ
EsFem OZ
Možnosť voľby OZ

Pracovná skupina na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách v
Košiciach
Program Červený dáždnik
"Koniec násilia, čas na práva" je projekt, ktorý spadá pod program Červený
dáždnik.
CEDAW do praxe
Piata žena - Aspekty násilia páchaného na ženách
Trauma a uzdravenie
Podpora rozvoja rodovej kompetencie prostredníctvom publikačnovzdelávacích aktivít
Vlastná izba
Model rodovo citlivej výchovy
Rod, práca a priestor
Odzvoňme násiliu na ženách - Podporme Istanbulský dohovor
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potenciálne dobrá prax
potenciálne dobrá prax
dobrá prax
dobrá prax
dobrá prax
nemožno posúdiť pre nedostatok informácií
potenciálne dobrá prax
Iné zameranie
potenciálne dobrá prax

© Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2015

292

