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Cieľ programu: Naštartovať zavedenie koordinovaného 
prístupu a systematických postupov  

Výsledky Programu: 

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

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

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

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



Preddefinovaný projekt: Koordinačno metodické 
centrum 

 Odporúčania Výboru CEDAW 
- venovať „vysokú prioritu zavedeniu komplexných a holistických opatrení, ktoré by sa týkali 

všetkých foriem násilia na ženách... “ 

- „prijatie opatrení na zabezpečenie BŽD v dostatočnom počte a s primeranými štandardmi...“  

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

 Deklarované záväzky SR na 67. zasadnutí  VZ OSN (24.septembra 2012) 
- posilniť právny a inštitucionálny rámec ... proti všetkým formám NPŽ, ktoré je v súlade 

s medzinárodným právom chápané ako porušovanie ľudských práv a forma diskriminácie žien; 

- do konca roka 2013 ratifikovať  Istanbulský dohovor . 

 Podpis Istanbulského dohovoru (naplnenie Čl. 10) 

 NAP na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019 
schválený uzn. vl. SR 18.12.2013 

•  19 úloh v 6 zo 7 oblastí zverených MPSVR v spolupráci s KMC  

  



Úloha KMC:  

Prevencia Potrestanie  páchateľov  

Ochrana  a  podpora  obetí Ucelené  postupy  

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

 Za uplatnenia znalostí a skúseností MVO 

 V úzkej spolupráci so zainteresovanými inštitúciami - OČTK, súdy, 
sociálne veci, zdravotníctvo, vzdelávanie 

 S prenosom dobrej praxe z Nórska a krajín RE 

Implementovať, koordinovať, podporovať komplexnú celoštátnu politiku 

Násilie páchané na ženách  
Domáce násilie  



Aktivity projektu december 2014 – apríl 2016 

STRATEGICKÝ A PRÁVNY RÁMEC KOORDINOVANÝ MULTIINŠTITUCIONÁLNY  
PRÍSTUP 

ZVYŠOVANIE KVALITY A DOSTUPNOSTI 
SLUŽIEB  

VEDOMOSTI 
MONITORING, VÝSKUM, HODNOTENIE 

PRIMÁRNA PREVENCIA 

A) Analýza súčasného stavu 

B) Návrh zmien a doplnení 

A)  Štandardy kvality služieb a podmienky   
akreditácie poradenských centier a BŽD 

B )  Regionálne intervenčné tímy –  systém 
koordinovanej & informovanej krízovej 
intervencie 

A) Metodiky 

B) Tréningy 

C) Kurikulá 

A) Sieťovanie odborníkov a odborníčok 

B) Multiinštitucionálna spolupráca 
relevantných aktérov zapojených do pomoci 
a ochrany žien a detí, ktoré zažívajú násilie 

A) Mediálna kampaň 

B) Vzdelávacia kampaň – stredné a vysoké 
školy 

A) Metodiky  

B) Realizácia 



Výzvy: Praktické a štrukturálne problémy 

Projektová úroveň 

Skrátenie implementácie 
z 34 na 15 mesiacov za 

zachovania cieľov a 
výstupov projektu 

Personálne limity – 
súčasná realizácia 

projektov NFM a FM 
EHP, ESF (NPŽ) 

Spolupráca a 
sieťovanie 

Kapacita dotknutých 
inštitúcií – personálnej a 

odbornej 

? Vôle presadzovať 
zmeny a zavádzať 

opatrenia 

Udržateľnosť  
Potreba konsolidovania 

verejných financií a 
verejného dlhu   

? Vôle napĺňať záväzky a 
povinnosti štátu v 

oblasti boja proti NPŽ 



Spoločenský a politický kontext 

Spochybňovanie 
rodovej rovnosti  a boja 

proti rodovo 
podmienenému  NPŽ 

Podpora vízie 
„Tradičnej rodiny“ 

odvolávajúca sa na 
Cyrilo - metodejské 
tradície (Ústava SR)  

Rodové 
stereotypy a predsudky 

Pretrvávajúce mýty 
o  NPŽ 

Rodová ideológia 
 

Sociálne 
inžinierstvo 

NPŽ nie je prejav 
štrukturálnych 

nerovností 

Biologický 
determinizmus a 
komplementarita 

Nedotknuteľnosť 
súkromia 

Práva rodiča vs. 
Práva dieťaťa 

Podozrievavosť voči 
špecifickým opatreniam  

–  

Ťažkosti so zriaďovaním 
a prevádzkou 

špecifických služieb 

Rodičovské práva a 
povinnosti  ženy 
zažívajúcej RPN  

– 

Konflikt záujmov matky 
a detí 

NPŽ a DN = 
súkromný problém 

Konflikt/Epizóda 

Deti = falošné 
manipulované 

obete 

- 

Násilný otec  je 
dobrý otec 



Opatrenia 

 Osloviť všetky relevantné inštitúcie s konkrétnou a zrozumiteľnou 
ponukou na spoluprácu 

 Zodpovednosť za predchádzanie a znižovanie NPŽ a DN vysvetľovať ako 
dobrú príležitosť pre zlepšenie situácie žien a detí 

 Spolupráca pri vytváraní a zavádzaní jednotných postupov uľahčí prácu 
zodpovedným inštitúciám a ich pracovníkom a pracovníčkam 

 Facilitovať dialóg praktikov a praktičiek z inštitúcií a odborníkov a 
odborníčok z akademickej obce a MVO s cieľom vytvoriť zmiešané tímy 
multiplikátorov 

 Priblížiť sa miestnym a regionálnym samosprávam a sprostredkovať im 
spoluprácu s miestnymi MVO 

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

racionálne–zrozumiteľne-citlivo-jednoznačne 



Ďakujem  za Vašu pozornosť 


