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(1)

Matica projektu

Celkový cieľ

Objektívne overiteľný ukazovateľ

Zdroje overenia

Sociálna inklúzia žien ohrozených násilím
priamou podporou špecializovaných sociálnych
služieb

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do
podporených projektov – spolu

Záverečná monitorovacia
správa

Špecifický cieľ resp. ciele

Objektívne overiteľné ukazovatele

Zdroje overenia

Predpoklady

Stabilizácia a rozšírenie špecializovaných
sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie
a ich deti

Počet osôb cieľovej skupiny
zapojených do podporených projektov – spolu

Záverečná monitorovacia
správa

Počet osôb cieľovej skupiny
zapojených do podporených projektov - ženy

Priebežné a následné
monitorovacie správy

Potreba a záujem stabilizovať
a rozšíriť poskytovanie
špecializovaných sociálnych
služieb pre ženy zažívajúce násilie
a ich deti

Počet osôb cieľovej skupiny
zapojených do podporených projektov - muži

Výstupy z ITMS

Zriadenie národnej bezplatnej nonstop
telefonickej linky a dištančného internetového
poradenstva pre ženy zažívajúce násilie

Počet novovytvorených pracovných miest

Dokumentácia preukazujúca
vykonávanie aktivít

Počet osôb vyškolených v projekte
Počet osôb vyvzdelaných v oblasti problematiky
násilia páchaného na ženách a deťoch
Počet úspešne vyškolených osôb
Výsledky projektu

Objektívne overiteľné ukazovatele

Zdroje overenia
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Predpoklady

Stabilizované a dostupné zariadenia
poskytujúce obnovené a širšie služby pre ženy
zažívajúce násilie
Fungujúca a využívaná webstránka krízovej
linky s možnosťou online dištančného
poradenstva a chatu
Fungujúca národná bezplatná poradenská linka
zabezpečená vyškolenými pracovníkmi/-čkami

Počet osôb cieľovej skupiny
zapojených do podporených projektov – spolu
Počet osôb cieľovej skupiny
zapojených do podporených projektov - ženy
Počet osôb cieľovej skupiny
zapojených do podporených projektov - muži
Počet novovytvorených pracovných miest

Záverečná monitorovacia
správa

Stabilizácia a zvýšenie počtu
zamestnancov zariadení
poskytujúcich služby pre ženy
Priebežné monitorovacie správy zažívajúce násilie a ich deti
Výstupy z ITMS
Dokumentácia preukazujúca
vykonávanie aktivít

Spracovanie webstránky krízovej
linky s možnosťou online
dištančného poradenstva a chatu
a šírenie informácií o jej existencii

Pracovné zmluvy novoprijatých Zriadenie národnej bezplatnej
zamestnancov
poradenskej
linky,
technická
podpora a realizácia vzdelávacích
Počet osôb vyvzdelaných v oblasti problematiky
aktivít pracovníčok linky
Využívaný manuál telefonickej krízovej
násilia páchaného na ženách a deťoch
intervencie a dištančného online poradenstva
Spracovanie systému monitoringu,
evaluácie a supervízie činnosti na
Distribuované informačné materiály v slovenčine,
linke
maďarčine, rómčine, angličtine, vietnamčine a
ukrajinčine
Vypracovanie manuál u
telefonickej krízovej intervencie
Posilnená spolupráca medzi partnermi a dištančného online poradenstva
poskytovateľmi sociálnych služieb a vzájomná
výmena informácií a know-how partnerov
Spracovanie a distribúcia
informačných
materiálov slovenčine, maďarčine,
rómčine, angličtine, ukrajinčine a
vietnamčine
Nastavený systém monitoringu, evaluácie
a supervízie činnosti na linke

Počet osôb vyškolených v projekte

Ochota partnerov a poskytovateľov
sociálnych služieb spolupracovať,
vymieňať si informácie
a poskytnúť svoje know-how
Aktivity

Prostriedky

Náklady
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Predpoklady

Hlavné aktivity:
1: Priama podpora a rozšírenie špecializovaných
služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti
2: Vytvorenie nonstop národnej bezplatnej
poradenskej linky pre ženy zažívajúce násilie
Podporné aktivity:
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť

OP ZaSI
Prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie
opatrenie 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb
ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne
vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb
starostlivosti s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske komunity

Oprávnené výdavky celkom
1 445 438,86 €
(85% z ESF, 15% zo ŠR)
Hlavné
aktivity
(priame
oprávnené výdavky)
1 239 456,38 €
Podporné aktivity (nepriame
oprávnené výdavky)
205 982,48 €

Plnenie časového harmonogramu
realizácie projektu
Dosahovanie stanovených
čiastkových cieľov
Fungujúca spolupráca
a komunikácia medzi žiadateľom
partnermi a vecne príslušným
odborom MPSVR SR, partnermi
navzájom, žiadateľom a RO pre
OP ZaSI
Rýchle a vhodné riešenie
problémov spojených s realizáciou
projektu
Využívanie získaného vzdelania,
vedomostí, skúseností a technickej
podpory pracovníkmi zariadení
poskytujúcich služby pre ženy
zažívajúce násilie a ich deti
Celkový predpoklad
Celospoločenský záujem riešiť
problematiku žien zažívajúcich
násilie a ich detí prostredníctvom
poskytovania služieb
Finančné prostriedky alokované na
projekt
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(2)

Východiskový a očakávaný stav

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA
Slovenská republika, ako člen medzinárodného spoločenstva, sa viacerými právne
záväznými dokumentmi a vyjadrením jednoznačnej politickej vôle zaviazala k odstraňovaniu
a predchádzaniu násilia páchaného na ženách ako jednej z najčastejších foriem porušovania
ľudských práv žien a diskriminácie na základe pohlavia.3 Podľa definície OSN termín „násilie
páchané na ženách“ označuje akýkoľvek rodovo podmienený násilný čin, ktorý vedie alebo
by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zraneniu žien, vrátane
vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzovania slobody, a to
vo verejnom či súkromnom živote.4 Zameranie medzinárodných politík na ženy, ako osobitne
ohrozenú skupinu, vychádza z historicky vytváranej rodovo nerovnej spoločnosti a z toho
vyplývajúceho prehliadania, zľahčovania a neposkytnutia adekvátnej ochrany ženám
vystaveným násiliu a ich deťom.5
Aj na Slovensku násilie na ženách predstavuje osobitný druh spoločenského problému.
Ostatné odhady prevalencie násilia na ženách potvrdzujú pretrvávajúci trend, keď napriek
viacerým legislatívnym zmenám a náležitej pozornosti na verejno-politickej úrovni je
priamemu násiliu zo strany partnera a iných známych osôb vystavené pomere vysoké
percento žien. Vo väčšine prípadov sú svedkami násilia aj deti bitých žien, prípadne samé sú
priamymi obeťami týrania.6 Pritom miera latencie prípadov sa odhaduje na desaťnásobok
v prípade sexuálnych deliktov a pätnásťnásobok v prípade týrania blízkej a týrania zverenej
osoby, t. j. veľká časť násilia nie je políciou evidovaná.7 V tomto smere zohrávajú kľúčovú
úlohu poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí odkrývaním prípadov a poskytovaním
špecializovaných, efektívnych a holistických služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti
môžu významne napomôcť k zastaveniu násilia, k zníženiu traumy a následkov násilia
a prispieť k opätovnému začleneniu obetí do života. Dostupné a kvalitné služby môžu
navyše výrazne zamedziť prehlbovaniu, alebo dokonca predchádzať sociálnej exklúzii obetí
násilia na ženách a ich detí.
Monitoring sociálnych služieb pre ženy z hľadiska odporúčaných štandardov Rady
Európy8 ukázal, že na Slovensku nielenže je nedostatok špecializovaných poradní
a rodinných miest pre ženy v bezpečných ženských domoch, ale aj tie existujúce sa často
boria s nedostatočnou kapacitou, nedostatkom financií a odborného zázemia. Na Slovensku
v prepočte na počet žien chýba ešte aspoň 41 poradenských centier, osobitné poradne pre
obete znásilnenia, 457 rodinných miest v pobytových zariadeniach alebo proaktívna
vyhľadávacia činnosť. Viaceré špecializované organizácie poskytujú aj krízové telefonické
3

Napr. Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Všeobecné odporúčanie č. 19 (1992)
Deklarácia násilia páchaného na ženách, Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/RES/48/104, 20. december 1993
5
Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, Výkladová správa, s. 2.
6
Viac informácií a najaktuálnejších štatistických údajov je uvedených v odbornom podklade „Aktuálny stav cieľovej
skupiny a popis zmeny po realizácii projektu vo vzťahu k cieľovej skupine projektu“
7
Holomek – Košecká, 2011: Výskum obetí kriminality na Slovensku 2007 - 2011, Paneurópska vysoká škola práva.
8
Holubová, B., Filadelfiová, J., 2012: Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska
európskych štandardov, IPVR
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linky. Ide však skôr o „pohotovostné mobily“, pričom medzinárodné štandardy Rady Európy,
t. j. parameter bezplatnosti, celodennej a celoročnej 24/7/365 nonstop prevádzky, nenapĺňa
ani jedna z existujúcich špecializovaných liniek pre ženy ohrozené násilím. Pritom nejde
o neochotu špecializovaných organizácií rozšíriť a skvalitniť svoje služby, ale o výrazný
nedostatok kapacít a odčerpávanie energie na zaobstarávanie financií na bežný chod
zariadení.
Obdobie druhého národného akčného plánu na roky 2009 – 2012 bolo ukončené
s nesplnením viacerých kľúčových úloh, medzi iným aj zvýšenie regionálnej dostupnosti
a kvality špecializovaných služieb, ich rozšírenie a komplexnosť podporných služieb pre ženy
zažívajúce násilie. V decembri 2013 bol schválený Národný akčný plán na prevenciu
a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019 s prenesenými viacerými úlohami
z predchádzajúceho obdobia a finančným pokrytím viacerých úloh z národných projektov
z OP ZaSI.
Z mnohých úloh Národného akčného plánu možno osobitne spomenúť úlohy, ktoré sa
budú plniť priamo resp. čiastočne realizáciou tohto národného projektu:
•

Zabezpečiť v súčinnosti so samosprávou a MVO pôsobiacimi v oblasti pomoci ženám
vytvorenie minimálnej siete podporných zariadení pre ženy zažívajúce násilie
(poradenské centrá a bezpečné ženské domy), ktoré budú spĺňať minimálne štandardy RE
pre podporné služby

•

Vytvoriť non-stop národnú bezplatnú poradenskú telefónnu linku zameranú na
telefonickú krízovú intervenciu najmä pre ženy zažívajúce násilie a zabezpečiť jej trvalú
udržateľnosť.

Implementáciou národného projektu sa začne budovať systém špecializovanej pomoci a
Slovenská republika a osobitne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky dajú zreteľný signál o ochote odstrániť identifikované nedostatky v ostatnej
hodnotiacej správe Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.
Predkladané aktuálne nastavenie národného projektu (NP PPEN1) výrazne preferuje
podporu neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí zastávajú výnimočnú úlohu
v poskytovaní pomoci ženám zažívajúcim násilie. Viaceré medzinárodné dokumenty
zdôrazňujú a zaväzujú Slovenskú republiku k uznaniu, podnecovaniu a podpore relevantných
organizácií v aktívnom boji proti násiliu na ženách a k rozvinutiu efektívnej spolupráce
s týmito organizáciami.9 Minimálne štandardy podporných služieb Rady Európy taktiež
zdôrazňujú úlohu nezávislých a autonómnych ženských mimovládnych organizácií, ktoré by
mali koordinovať intervenčné projekty, prevádzkovať bezpečné ženské domy a poskytovať
špecializované služby pre ženy zažívajúce násilie, čo je zdôvodňované potrebami klientok,
ako aj historickou expertízou.10
Aktuálna situácia u viacerých špecializovaných neverejných poskytovateľov je
alarmujúca. Ekonomická kríza obmedzila ochotu donorov zo súkromného sektora podporovať

9

Dohovor Rady Európy o predchádzaniu násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (2011), Článok. 9
Boj proti násiliu na ženách: minimálne štandardy pre podporné služby (2007) (Rada Európy)
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mimovládne organizácie, pričom práve počas krízového obdobia sa zvýšila prevalencia násilia
na ženách a viacerí špecializovaní neverejní poskytovatelia pocítili nápor klientok.11
Predpokladá sa, že predkladaný národný projekt a plánovaný národný projekt Podpora
eliminácie a prevencie násilia na ženách (NP PPEN2) budú tvoriť súčasť integrovaného
systému pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom Zatiaľ čo NP PPEN1 je zameraný
na priamu podporu sociálnych služieb, ako aj zriadenie jednotnej národnej nonstop krízovej
linky, aktivity NP PPEN2 budú zamerané na zjednotenie odborných postupov v poskytovaní
služieb, zavedenie jednotnej evidencie klientok a úkonov služieb, zriadenie
multiinštitucionálnych intervenčných tímov a vzdelávanie. Aktivity oboch projektov budú
tvoriť synergický efekt.
Významnú úlohu v predkladanom projekte zohrávajú partneri projektu, podieľajúci sa
na príprave a realizácií projektu. Partneri boli vybraní na základe transparentnej výzvy
vyhlásenej v júni 2013. Oprávnenými uchádzačmi o partnerstvo mohli byť všetky právnické
osoby oprávnené poskytovať sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov alebo akreditované právnické osoby
vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č.
305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôležitým kritériom bola aj preukázateľná
skúsenosť uchádzača s poskytovaním sociálnych služieb, resp. služieb pomoci ženám
zažívajúcim, alebo ohrozeným násilím. Na výzvu reagovalo celkovo 11 právnických osôb,
všetko neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, resp. s akreditáciou na poskytovanie
vybraných opatrení SPODaSK v zmysle zákona č. 305/2005. Proces výberu partnerov
spočíval v menovaní trojčlennej komisie (1 zástupcu odborného garanta NP), otváraní obálok
s návrhmi na partnerstvo za účasti zástupcov IVPR a členov komisie, v hodnotení splnenia
základných podmienok (1. kolo hodnotenia) a v nezávislom štandardizovanom bodovom
hodnotení návrhov na partnerstvo všetkými tromi členmi hodnotiacej komisie (2. kolo
hodnotenia)
Do celkového poradia uchádzačov o partnerstvo na základe dosiahnutého
bodového skóre (spĺňajúci min. bodové kritériá) bolo zaradených 9 víťazných uchádzačov.
Vybraní poskytovatelia - partneri projektu budú spolupracovať pri nastavovaní služieb
národnej linky a zároveň perspektívne tvoriť aj minimálnu sieť špecializovaných podporných
zariadení pre ženy zažívajúce násilie.
Národný projekt vychádza z nasledovného
o nasledovné východiskové dokumenty

legislatívneho

rámca

a opiera

sa

Medzinárodný rámec
V oblasti násilia páchaného na ženách zaväzujú Slovenskú republiku viaceré ľudskoprávne dokumenty, ktoré podliehajú aj pravidelnému monitoringu. Problematika a ochrana
žien pred násilím je výrazne previazaná na ochranu ľudských práv žien a presadzovanie
rovnosti medzi mužmi a ženami, ktorej nedostatok sa vníma ako príčina aj dôsledok násilia
na ženách. Uvádzame len vybrané právne záväzné medzinárodné dokumenty a dokumenty
11

Holubová, B. 2012: Správa o násilí páchanom na ženách za rok 2011, IVPR, s. 15
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uplatňovania politickej vôle ako najrelevantnejšie ustanovenia vzťahujúce sa na problematiku
násilia na ženách:12
•
•
•
•
•
•
•

Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Všeobecné
odporúčanie č. 19 (1992) a Záverečné zistenia CEDAW výboru
Deklarácia OSN o odstránení násilia voči ženám (1993)
Pekinská Deklarácia a Akčná platforma (1995, kap. IV.D.)
Odporúčanie Rec (2002) 5 Výboru ministrov členských štátov o ochrane žien proti
násiliu (Rada Európy)
Boj proti násiliu na ženách: minimálne štandardy pre podporné služby (2007) (Rada
Európy)
Dohovor Rady Európy o predchádzaniu násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji
proti nemu (2011)
Záväzok voči Európskej komisii o zriadení non-stop telefonickej linky pre obete
násilia na ženách a domáceho násilia.13

Národný rámec
K riešeniu problematiky násilia na ženách a ku skvalitneniu služieb pre ženy zažívajúce
násilie zaväzujú aj nasledovné národné strategické dokumenty:
•
•
•
•
•
•

Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách
(2004)
Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky
2014 – 2019
Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2007 - 2013
Národný akčný plán rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013
Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej
republike na roky 2012 – 2015
Rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR na podmienky MPSVR SR.

Legislatívnym rámcom Slovenskej republiky, okrem medzinárodne záväzných dohovorov, sú
najmä:
•

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov14

12

Zoznam dokumentov nie je vyčerpávajúci a vzťahuje sa iba na niektoré vybrané právne a odporúčacie dokumenty a ich
ustanovenia.
13
So zreteľom na závery Rady Európskej únie zo 6. decembra 2012, v ktorých vyzýva členské štáty a Európsku komisiu,
aby v súlade so svojimi príslušnými právomocami „uvažovali o zriadení európskej linky pomoci (obsahujúcej trojčíslie 116)
na pomoc obetiam násilia voči ženám a odhalili a odstránili zvyšné prekážky na vnútroštátnej úrovni.
14
Ide len o rámcový legislatívny rámec, ktorý bude postupne dopĺňaný špecifickou legislatívou zameranou na efektívnu
pomoc a prevenciu násilia na ženách v zmysle Dohovoru Rady Európy o predchádzaniu násiliu na ženách a domácemu
násiliu a o boji proti nemu (zákon o domácom násilí je úlohou NAP na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky
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Za plnenie všetkých spomínaných stratégií a materiálov nesie v oblasti služieb
zodpovednosť MPSVR SR. Pri príprave národných akčných plánov sa rátalo so spustením
projektu a je v nich uvedený ako významný (a na úrovni štátu jediný) zdroj financovania. Bez
realizácie projektu nebudú záväzky z týchto dokumentov naplnené, nakoľko oblasť
poskytovania služieb obetiam domáceho násilia a ich inklúzia na trh práce nie je v rámci
štátneho rozpočtu SR plánovaná ani riešená a rozpočty samosprávnych krajov nepostačujú na
financovanie adekvátnych sociálnych služieb.
Súčasný stav cieľovej skupiny
Cieľovou skupinou národného projektu sú ženy ohrozené, zažívajúce alebo v minulosti
vystavené násiliu páchanom na ženách a ich deti ako osobitná ohrozená skupina sociálnym
vylúčením alebo sociálne vylúčená skupina a taktiež neverejní poskytovatelia sociálnych
služieb (mimovládne organizácie a občianske združenia) so skúsenosťami s poskytovaním
sociálnych služieb pre cieľovú skupinu projektu definovanú na začiatku odseku. Cieľová
skupina je prierezovo obsiahnutá v Programovom manuáli OP ZaSI:





















deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi
a poskytované služby podľa osobitných zákonov,
občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným
stavom, seniori,
občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny,
komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované,
zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom
aj v neverejnom sektore,
zamestnanci inštitúcií verejnej správy,
dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných,
nezamestnateľní a ohrození nezamestnanosťou,
obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby,
nízkopríjmové skupiny zamestnaných,
nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, s problémami čítania,
písania a počítania,
zemepisne izolované skupiny,
obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít,
závislí na drogách, alkohole a inak závislí, vrátane abstinujúcich,
starí a osamelí ľudia odkázaní na pomoc,
rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej
dochádzky,
občania vo výkone a po výkone trestu odňatia slobody,
bezdomovci,
azylanti, imigranti, migrujúci občania,
ženy po materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva,

2014 – 2019, čiastočné kroky na podporu tvorby špecifickej legislatívy sú plánované v NP PPEN2, ale hlavne v rámci
Koordinačno- metodického centra financovaného z NFM).
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mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti a náhradnej rodinnej starostlivosti,
marginalizované komunity (najmä obyvatelia segregovaných a separovaných
rómskych komunít)
ďalšie skupiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčené,
výskumné pracoviská, mimovládne neziskové organizácie, občianske združenia
a partnerstvá.

Na Slovensku je podľa ostatných dostupných výskumných údajov počas svojho života
zasiahnutá partnerským násilím viac ako každá piata dospelá žena. Konkrétne 21,2%
dospelých žien majúcich v čase výskumu partnera malo skúsenosť s násilným partnerským
správaním. Zo strany bývalého partnera malo skúsenosť s násilným partnerským vzťahom
27,9% dospelých žien.15 Z toho vo vyhranenom násilnom partnerskom vzťahu, t. j.
permanentné psychické, ekonomické alebo sociálne násilie a často opakované fyzické a/alebo
sexuálne násilie zažívalo 5,9% žien zo strany súčasného a 12,2% žien zo strany bývalého
partnera. Podiel žien s priamou skúsenosťou násilia zo strany súčasného alebo bývalého
partnera , t. j. zo strany aspoň jedného z nich tvoril 39,2%.16 Výskum z roku 2008 taktiež
ukázal, väčšina žien zažívajúcich násilie zo strany intímneho partnera žije v domácnosti, kde
je prítomné aspoň jedno dieťa. Zo žien so súčasným partnerom pri násilných vzťahoch bolo
viac ako ¾ (76%) takých, ktoré žili v domácnosti najčastejšie s jedným alebo dvomi deťmi.17
Ženy sú pritom počas svojho života napádané aj zo strany iných mužov. Nedovolené
obchytkávanie, pritláčanie a iné dôvernosti zažije počas svojho života 26,8% žien, pokúšanie
so o sexuálny styk zvalením na zem alebo zatlačením do kúta 9,9% žien, vynútený sexuálny
styk – znásilnenie zažije 2,1% žien. Krátkodobá prevalencia násilia na ženách indikuje, že
počas 12 mesiacov zažíva týranie zo strany blízkej osoby približne 5,3% žien (údaj za rok
2012), pričom partnerské násilie tvorilo až 36%.18 Počas 12 mesiacov je každoročne
sexuálne napadnutá približne každá päťdesiata žena z populácie 15 a viac ročných žien.19
Osobitnú pozornosť treba venovať ženám so zdravotným postihnutím, nakoľko tieto
ženy patria medzi najohrozenejšie skupiny, pričom sa najčastejšie stretávajú s bariérami, ktoré
znemožňujú riešenie ich problému.
Osobitnú pozornosť si zasluhuje aj násilie na rómskych ženách, najmä tých
z neintegrovaného prostrediach. Hoci osobitný celoplošný či etnografický výskum násilia
páchaného na rómskych ženách nebol realizovaný, viaceré čiastočné zistenia indikujú výrazne
intenzívnejší rozsah rodovo podmieneného násilia na rómskych ženách v porovnaní s bežnou
populáciou žien. Odhaduje sa, že ak je v celkovej populácií násiliu zo strany partnera
vystavená každá piata žena, v rómskej populácii z neintegrovaného prostredia to bude každá
tretia alebo každá druhá žena. Chudoba žien v marginalizovaných komunitách ich robí
15

Filadelfiová, J., Bodnárová, B., Holubová, B, 2008. Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím
páchaným na ženách (VAW) na Slovensku, IVPR/UNIFEM, Bratislava
16
Filadelfiová, J., Bodnárová, B., Holubová, B, 2008. Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím
páchaným na ženách (VAW) na Slovensku, IVPR/UNIFEM, Bratislava
17
Filadelfiová, J., Bodnárová, B., Holubová, B, 2008. Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím
páchaným na ženách (VAW) na Slovensku, IVPR/UNIFEM, Bratislava
18
Holomek – Košecká: Výskum obetí kriminality na Slovensku 2012, predbežné údaje , Paneurópska vysoká škola práva,
Bratislava
19
Holomek – Košecká: Výskum obetí kriminality na Slovensku 2012, predbežné údaje , Paneurópska vysoká škola práva,
Bratislava
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excesívne závislými od mužského partnera a komunity. Od rómskych žien z MRK sa často
neočakáva, že budú pracovať. Preto dievčatá často ani neukončia základnú školu. Pozorované
boli prípady predaja žien či núteného manželstva. Násilie tu má komunitný charakter a má
mnoho podôb (bitky, zneužívanie, prostitúcia, obchodovanie so ženami). Pri partnerskom
násilí komunita zasiahne až v prípadoch vážnych zranení žien. Napriek tomu sa očakáva, že
žena v násilnom vzťahu zotrvá. Znásilnená rómska žena často musí zostať so svojím
násilníkom. Väčšou hanbou je nebyť pannou a nebyť vydatá, ako žiť s násilníkom.20
Najzávažnejším dôsledkom zlyhania systému pomoci ženám zažívajúcim násilie sú
vraždy žien. Ročne je políciou evidovaných približne 30 – 31 trestných skutkov vrážd žien.
Pritom vraždy žien motivované osobnými vzťahmi tvoria od 37 – 52 percentný podiel na
celkovom počet vrážd žien. Femicída, teda zavraždenie ženy intímnym partnerom (manželom
alebo druhom), najčastejšie v spojitosti s dlhodobým týraním alebo eskaláciou násilia počas
odchodu ženy z násilného vzťahu, tvorí približne 20 – 25 percent z vrážd žien (v absolútnom
vyjadrení ide ročne od 6 – 8 vrážd).21 Pritom viaceré obete femicídy vyhľadali v minulosti
sociálne služby pomoci alebo iné podporné služby. Napriek tomu ich systém pomoci
nedokázal dostatočne ochrániť, čo indikuje vážne nedostatky v trestno-právnom systéme
ochrany, ale aj sociálnych službách.
Všetky štúdie násilia páchaného na ženách konštatujú výrazné negatívne dopady na
ženy, na kvalitu ich života, uplatnenie v spoločnosti, udržanie si pracovného miesta.
Spomínajú sa viaceré typy dôsledkov: od zdravotných následkov, cez pracovné a ekonomické
dopady, až po pocit nespokojnosti a frustrácie. Niektoré môžu mať podobu rôznych foriem
priameho sociálneho vylúčenia v dôsledku sociálnej izolácie násilným partnerom, ako
napríklad obmedzenie prístupu k informáciám a
službám, stretávanie sa s rodinou
a známymi, zákaz zamestnať sa. Niekedy môže dlhodobé týranie a excesívna kontrola viesť
až k strate niektorých schopností či zručností, napríklad schopnosti rozhodovať sa a postarať
sa o seba a deti, zvládať stresové situácie, sústrediť sa a získať kontrolu nad svojím životom.
Spomínajú sa aj negatívne dôsledky na rodinný život - ich vlastný alebo členov rodiny. Pritom
dopady majú kumulatívny, navzájom posilňujúci účinok a zmiernenie negatívnych následkov
a posilnenie obete môže trvať aj niekoľko mesiacov až rokov. Ženy zažívajúce násilie v
intímnom vzťahu pri zdravotných ťažkostiach viac vynechávajú z práce, znižuje sa u nich
schopnosť plniť pracovné úlohy, čo má vplyv na výšku zárobku a oslabuje možnosť udržať si
pracovné miesto. Následne to môže viesť k ďalším problémom v rodine a s výchovou detí.22
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne sleduje počet prípadov a počet
opatrení vykonávaných podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
(305/2005 Z.z.). Medzi nimi je aj vykonávanie opatrení z dôvodu obete domáceho násilia, ako
aj dôvodné podozrenie na spáchania domáceho násilia. Počet evidovaných prípadov z dôvodu
podozrenia z viktimizácie v priebehu rokov 2008 – 2011 klesal a v ostatných dvoch rokoch
20

Poznatky zistené na základe skupinových rozhovorov realizovaných so sociálnymi pracovníčkami/pracovníkmi
a pracovníčkami z komunitných centier v segregovaných komunitách (Rozhanovce, Petrovany, Stará Ľubovňa, atď.) v rámci
vzdelávacieho projektu realizovaného MVO Možnosť voľby a podporeného Nadáciou otvorenej spoločnosti. Uvedené
informácie sú extrahované zo seminára o výsledkoch projektu zo dňa 30. júna 2011.
21
Údaje za obdobie 2009 – 2011. Zdroj: Holubová B., Správa o násilí páchanom na ženách za rok 2011. IVPR, Bratislava
22
Filadelfiová, J., Bodnárová, B., Holubová, B, 2008. Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím
páchaným na ženách (VAW) na Slovensku, IVPR/UNIFEM, Bratislava
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išlo výlučne o ženy. V roku 2008 to bolo celkovo 64 obetí DN (z toho 48 žien), v roku 2011
už len 27 obetí, z toho všetky boli ženy.23 Nízky počet riešených prípadov domáceho násilia
v systéme sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je pravdepodobne spôsobený
jednak dôrazom systému na ochranu detí pred násilím a zanedbávaním, ako aj
poddimenzovanosťou personálnych a odborných kapacít oddelení SPODaSK v kombinácii s
ďalšími, rovnako relevantnými agendami v ich zodpovednosti. V roku 2012 bola poskytnutá
pomoc celkovo 545 týraným, sexuálne zneužívaným a šikanovaným deťom, z toho bolo 65%
dievčat (v roku 2011 to bolo 62%). Tieto deti majú pri správnom poskytnutí pomoci nádej na
záchranu a nezacyklenie násilného správania v dospelosti. Latencia týraných detí je však
vysoká a predpokladá sa, že veľa týraných detí nie je úradmi identifikovaných.24
Výraznou a permanentnou charakteristickou násilia na ženách, či už ide o partnerské
násilie alebo sexuálne napadnutie, je vysoká latencia prípadov. To znamená, že výrazná časť
prípadov sa do sociálneho alebo trestno-právneho systému nikdy nedostane. Z obetí týrania
zo strany blízkej osoby iba 18% a z obeti sexuálneho násilia iba 20% je registrovaných
políciou. Latencia týrania sa odhaduje na 15-násobok a latencia sexuálneho násilia na 10násobok registrovanej kriminality.25 Tu zohráva veľkú úlohu práve adekvátne nastavenie
sociálnych služieb, ktoré proaktívnym prístupom, vyhľadávacou činnosťou a profesionálnym
prístupom môžu výrazne zvýšiť počet žien zažívajúcich násilie a ich detí, ktorým bude
poskytnutá pomoc a sociálne služby. Indikuje to potrebu vytvoriť priestor pre zachytenie
prípadov ešte v ranných štádiách násilia, keď sa negatívnym dôsledkom a eskalácii násilia dá
zabrániť. Pozitívne je, že v priebehu rokov 2002 – 2008 sa počet žien so skúsenosťou
násilného partnerského vzťahu, ktoré vyhľadali nejakú pomoc, zvýšil aj vďaka osvetovým
kampaniam a medializáciou problematiky.26
Monitoring sociálnych služieb poskytovaných ženám zažívajúcim násilie27 poukázal
však na nedostatočný počet odborných pracovníčok, preťaženosť a ohrozenie vyhorením
odborného personálu špecializovaných poskytovateľov sociálnych služieb, aj v dôsledku
nepravidelného a nedostatočného financovania. Problémom je, že odborné kapacity sú
využívané na získavanie financií a prostriedkov na bežnú prevádzku zariadenia namiesto
venovaniu sa svojej primárnej činnosti – poskytovaniu odborného poradenstva a iných
špecializovaných služieb ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Navyše nie všetky
poskytované služby ženám - obetiam násilia vychádzajú z rodovej analýzy a dbajú na
bezpečnosť žien ako jeden zo štandardov Rady Európy. Všeobecné služby sa často
nezameriavajú na násilie na ženách a ich deťoch, ale riešia jeho dôsledky (strata bývania,
práce, neschopnosť postarať sa o deti), čím spôsobujú neefektívnosť poskytovanej pomoci
a re-viktimáciu žien zažívajúcich násilie. Absencia skutočného vnútorného a vonkajšieho
posilnenia žien ako významnej súčasti špecializovaných služieb, má za následok zotrvávanie
23

ROČNÝ VÝKAZ o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za rok 2008 – 2011, dostupné
na http://www.upsvar.sk/statistiky/rocne-vykazy-mpsvr-sr/rocne-vykazy-v12-mpsvr-sr-o-vykonavani-opatrenisocialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately-2008-2009-2010-2011.html?page_id=77297
24
Holubová, B., 2012: Správa o násilí páchanom na ženách za rok 2011, IVPR, Bratislava
25
Holomek – Košecká: Výskum obetí kriminality na Slovensku 2012, predbežné údaje , Paneurópska vysoká škola práva,
Bratislava
26
Filadelfiová, J., Bodnárová, B., Holubová, B, 2008. Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím
páchaným na ženách (VAW) na Slovensku, IVPR/UNIFEM, Bratislava
27
Holubová, B., Filadelfiová, J., 2012: Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie vzhľadom na európske
štandardy, IVPR, Bratislava.
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žien v sociálnych zariadeniach alebo opätovný návrat k násilnému partnerovi. Chýbajúce
špecializované služby pre ženy zažívajúce násilie majú za následok, že ženy často rezignujú
na riešenie násilného vzťahu a zostávajú v ňom dlhé roky, vystavujúc seba a svoje deti riziku
dlhotrvajúcich následkov a hrozby totálnej sociálnej izolácie a vylúčenia. Navyše sa môže
zvyšovať aj riziko smrteľných dôsledkov eskalácie neriešeného násilia a transgeneračný
prenos násilného modelu správania v rodinách.
OČAKÁVANÁ SITUÁCIA PO SKONČENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU
Realizáciou aktivít v predkladanom národnom projekte sa očakávajú nasledovné zmeny:
-

-

-

-

-

-

-

podporou súčasných a nových odborných kapacít kľúčových poskytovateľov sociálnych
služieb – partnerov projektu sa stabilizujú a posilnia sociálne služby pre ženy
zažívajúce násilie a ich deti
viacerí partneri vďaka projektu udržia súčasné poradenské kapacity (napr. Žena
v tiesni z Martina) alebo obnovia osvedčené, pre nedostatok financií prerušené
poskytovanie služieb (napr. program rekonštrukcie vzťahu mama-dieťa vo Fenestre,
hipoterapiu pre deti z násilných rodín v OZ Pomoc ohrozeným deťom)
zvýši sa kvalita špecializovaných služieb zavedením nových druhov služieb, najmä
terénneho vyhľadávania, právneho poradenstva, pracovného poradenstva, ekonomického
poradenstva, rozšírením dostupnosti krízovej intervencie
vybraní partneri chcú rozšíriť svoje služby aj o osobitne ohrozené skupiny žien, napr.
rómske ženy (preložením informačných materiálov), alebo nízko- príjmové skupiny
žien (UNICEF)
viacerí partneri sa chcú zamerať aj na osobitné druhy násilia, ktoré doteraz boli
v systéme poskytovaných sociálnych služieb prehliadané, alebo nebolo dostatok
odborných kapacít (napr. Centrum Slniečko z Nitry sa chce zamerať na obete sexuálneho
násilia)
vďaka podpore národného projektu sa viaceré organizácie púšťajú do inovatívnych
postupov a zavádzania nových praktík (napr. UNICEF Bratislava svojím programom
pre nízkopríjmové ženy a ich deti, alebo detský kútik v OZ Pomoc rodine z Michaloviec)
zapojením viacerých partnerov, ktorí sa venujú aj ochrane detí pred násilím dôjde ku
zníženiu kontroverzií a protikladov v poskytovaní pomoci ženám a ich deťom, ktoré
zažili násilie; prepojením skúseností v poskytovaní pomoci obom predmetným skupinám
obetí sa očakáva väčšia reflexia rodových aspektov v ochrane detí pred násilím, ako
aj zabráneniu re-viktimácii žien – matiek.

Podporením partnerov, skvalitnením a rozšírením ich služieb bude počas realizácie
projektu poskytnutá pomoc klientkam v súlade s údajmi uvedenými nižšie v tabuľke
„Výsledky a dopady realizácie projektu vyjadrené cez merateľné ukazovatele“.
Podporením súčasných a nových odborných pracovníkov/čok u partnerov projektu sa
zvýši celkový počet odborných kapacít v problematike násilia na ženách, čo je predpokladom
udržateľnosti dostupnosti sociálnych služieb aj v budúcnosti.
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Zavedením jednotnej národnej nonstop bezplatnej linky sa významne zvýši dostupnosť
informácií z oblasti násilia na ženách, krízovej intervencie a efektívnosť re-distribúcie
ohrozených žien poskytovateľom sociálnych služieb a inej pomoci.
Zamestnaním a dôkladným „na mieru“ zaškolených 7 poradkýň na linke a vedúcej
poradkýň (celkovo 8 nových pracovných miest na trvalý pracovný pomer) získajú ženy
zažívajúce alebo ohrozené násilím kvalitné, adekvátne a aktuálne informácie o systéme
pomoci, ako aj profesionálne služby krízovej intervencie.28
Počas 10 mesiacov prevádzky nonstop linky sa očakáva pomerne vysoký počet volaní
(približne 30 denne), nie všetky však budú priamo od žien ohrozených násilím.
Predpokladaný minimálny počet žien z cieľovej skupiny, ktorým bude poskytnutá telefonická
krízová intervencie je približne 3 klientky denne. Ide o konzervatívny odhad v priamej
závislosti od senzibilizácie verejnosti na novozavedenú službu linky pre ženy.
Zavedením kvalifikovaného internetového dištančného poradenstva cez online chat
alebo e-mailové bezpečné poradenstvo sa zvýši diverzifikovanosť poskytovaných služieb
a ponúkne sa aj možnosť pre tie ženy, ktoré dávajú prednosť iným formám vyhľadania
pomoci ako telefonickej.
Základné informácie o službách linky a iných poskytovateľov sa stanú dostupnými aj
pre ženy hovoriace iným ako slovenským jazykom. Informácie budú dostupné aj
v maďarskom, rómskom, anglickom, vietnamskom a ukrajinskom jazyku. Podmienkou
kvalifikačných predpokladov aspoň niektorých z poradkýň na linke bude schopnosť
poskytovať poradenstvo a krízovú intervenciu aj v inom ako slovenskom jazyku. Informácie
o službách pomoci budú dostupné aj pre ženy so sluchovým postihnutím poskytnutím
informácií v slovenskom posunkovom jazyku krátkym videospotom, ako aj pre osoby
s poruchami čítania a porozumenia.
Zavedením nonstop
poradenskej a krízovej linky pre ženy zažívajúce násilie
a rozšírením informácií z oblasti násilia na ženách sa očakáva odľahčenie zaťaženosti
špecializovaných
poskytovateľov
sociálnych
služieb poskytovaním
telefonického
poradenstva. Z uvedeného dôvodu budú môcť venovať viac kapacít poskytovaniu iných
druhov služieb.
Zapojením viacerých kľúčových partnerov do vzdelávania poradkýň na linke sa
významne posilní spolupráca medzi poskytovateľmi sociálnych služieb a vzájomná výmena
informácií a know-how partnerov, z čoho budú významne benefinovať práve ženy ohrozené
násilím a ich deti.

28

Jedným z odporúčaných štandardov RE je, že pomoc ženám zažívajúcim alebo ohrozených násilím má byť
poskytovaná odborníčkami – ženami z dôvodu možnej averzii voči mužom vo všeobecnosti zo strany násilím
traumatizovaných žien. Preto je uplatňovaný predpoklad, že aj poradkyne na linke, ako aj v špecializovaných
poradniach budú odborníčky – ženy spĺňajúce všetky kvalifikačné a odborné predpoklady.
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Výsledky a dopady realizácie projektu vyjadrené cez merateľné ukazovatele
Hodnoty merateľných ukazovateľov

Výsledok

Typ

Názov

Merná
jednotka

Východisková
hodnota

Rok

Počet osôb cieľovej skupiny
zapojených do podporených projektov - spolu

počet

0

2014

Počet osôb cieľovej skupiny
zapojených do podporených projektov - ženy

počet

0

2014

Počet osôb cieľovej skupiny
zapojených do podporených projektov - muži

počet

0

2014

počet

0

2014

počet

0

2014

počet

0

2014

8
BSK:1/
SVK:7

2015

počet

8
BSK:1/
SVK:7

2015

8
BSK:1/
SVK:7

2017

Počet novovytvorených pracovných miest

Počet osôb vyškolených v projekte

Dopad

Počet
osôb
vyvzdelaných
v oblasti
problematiky násilia páchaného na ženách
a deťoch

Počet úspešne vyškolených osôb

Plánovaná
hodnota
1684
BSK: 188/
SVK:1496
1674
BSK: 186/
SVK:1488
10
BSK: 2/
SVK:8
42
BSK: 5/
SVK: 37
8
BSK:1/
SVK:7

Rok
2015
2015
2015
2015
2015

Keďže ide o multicieľový projekt vo východiskovej a plánovanej hodnote je uvedený
počet spolu (BSK/SVK).
Hodnoty uvedených merateľných ukazovateľov boli stanovené nasledovne:
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu (1684) – súčet
odhadu počtu klientok, ktorým boli poskytnuté služby (je ťažké odhadnúť koľko žien bude
vystavených násiliu resp. ohrozených násilím) (1560), počtu osôb/ odborných pracovníkov
žiadateľa a partnerov zapojených do realizácie projektu, poskytujúcich služby ženám
zažívajúce násilie alebo ohrozené násilím a ich deťom - sociálne pracovníčky, sociálne
poradkyne, psychologičky, psychoterapeutky, právničky a pod, počtu osôb/ odborných
pracovníkov žiadateľa a partnerov zapojených do realizácie projektu, poskytujúcich služby
samotným odborným pracovníkom - supervízori (89) a počtu osôb, ktoré sa zúčastnia
workshopu (35 - z 50 osôb môže byť cca 15 takých, ktorí sú zároveň zapojení do projektu ako
odborní pracovníci poskytujúci služby klientkam).
Počet klientok bol stanovený nasledovne:
Organizácia

Mymamy – Prešov
Fenestra – Košice
Pomoc ohrozeným deťom OZ –
Bratislava
Centrum Slniečko, n.o. – Nitra
Aliancia žien Slovenska –

Počet žien, ktorým sa poskytnú
služby spolu

15

Z toho klientok z MRK
134
179
179

15
10
0

102
179

5
0

Bratislava
Žena v tiesni, Krízové centrum –
Martin
Slovenský výbor UNICEF –
Bratislava
Pomoc rodine OZ – Michalovce
Náruč – Pomoc deťom v kríze,
Žilina
PTC Čadca (150), PRK Žilina
(150)
Spolu

201

10

107

0

179
300

30
3

1560

73

Vymedzenie jednej klientky pre potreby stanovenia merateľného ukazovateľa v národnom
projekte vychádza zo skutočnosti, že na základe usmernenia RO OP ZaSI „každá osoba môže
byť do hodnoty merateľného ukazovateľa započítaná iba raz“.
Jedna klientka pre účely merateľného ukazovateľa v projekte znamená:
žena, ktorá je ohrozená, zažívajúca, alebo v minulosti bola vystavená ktorejkoľvek forme
násilia29
a) a ktorá bola osobne, fyzicky v poradni a boli jej poskytnuté aspoň 2 dátumovo rôzne
konzultácie ( t.j. nebola jej poskytnutá jednorazová konzultácia)
b) a/alebo boli jej poskytnuté aspoň 2 osobné, fyzické konzultácie v jej prostredí ( napr.
prípady terénneho vyhľadávania a návštev u klientok)
c) a/alebo jej bolo poskytnuté núdzové ubytovanie ( služby bývania) v zariadení aspoň na
jednu noc
d) klientka z MRK: vymedzenie ako „všeobecná klientka“ + pochádzajú z MRK na
základe nového Atlasu MRK 2013, výskytu obcí so segregovanými koncentráciami
Rómskej populácie.30
Je potrebné podotknúť, že počet klientok - žien, ktorým budú v rámci projektu
poskytnuté služby, plne neodzrkadľuje odbornú, vecnú, časovú a finančnú náročnosť
poskytovaných služieb. V rámci uvedeného ukazovateľa sa 1 klientka, ktorej sú opakovane
poskytované služby,
vykáže len raz. Avšak počet úkonov a činností spojených
s poskytovaním týchto služieb je mnohonásobne vyšší. Preto tento ukazovateľ bude
podporený v rámci monitorovacích správ ešte dodatočnými údajmi, ktoré zaznamenávajú
jednotliví partneri. Čo sa týka klientok z MRK (nie rómskych žien vo všeobecnosti),
u viacerých partnerov vzhľadom na spádovú oblasť ich pôsobenia nie je možné predmetný
indikátor stanoviť. Do úvahy sme pritom brali aj nízky stav rozpracovanosti postupov
vyhľadávania a poskytovania špecializovaných služieb pre túto cieľovú skupinu.31
Počet osôb/ odborných pracovníkov žiadateľa a partnerov, poskytujúcich služby ženám
zažívajúcim násilie alebo ohrozeným násilím a ich deťom a počet osôb/ odborných
29
Pod násilím sa myslia všetky jeho formy: fyzické, psychické, sexuálne ( sexualizované), sociálne a ekonomické bez
ohľadu kto a kde ho voči žene pácha/l.
30
Podľa mapy dostupnej na: www.minv.sk/?atlas_2013&subor=180032
31
Nastavenie postupov práce a poskytovania pomoci ohrozeným rómskych ženám z MRK je predmetom osobitnej
výskumnej štúdie v komplementárnom NP PPEN2. Za súčasného stavu nízkej rozpracovanosti postupov práce s predmetnou
osobitnou skupinou ohrozených žien považujeme vyšší záväzný počet klientok z MRK za rizikové aj vzhľadom na
bezpečnosť žien zažívajúcich násilie v daných komunitách.
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pracovníkov žiadateľa a partnerov zapojených do realizácie projektu, poskytujúcich
služby samotným odborným pracovníkom - supervízori, bol stanovený nasledovne:
Organizácia

Spolu

Mymamy – Prešov
Fenestra – Košice
Pomoc ohrozeným deťom OZ –
Bratislava
Centrum Slniečko, n.o. – Nitra
Aliancia žien Slovenska – Bratislava
Žena v tiesni, Krízové centrum – Martin
Slovenský výbor UNICEF – Bratislava
Pomoc rodine OZ – Michalovce
Náruč – Pomoc deťom v kríze, Žilina
IVPR – aktivita 1
IVPR – aktivita 2
Spolu

10
9
7
10
6
6
15
7*
10
1
8
89

* 2 pracovné pozície zastáva 1 osoba

Odborné pracovníčky / poradkyne
Novoprijaté / súčasné

6/4
4 /5
3/4
3/7
5/1
3/3
3 / 12
5/2
1/9
1/0
8/0
42 / 47

Reálny pomer novoprijatých a súčasných odborných pracovníčok môže byť rozdielny
oproti uvedeným počtom vzhľadom na časový posun medzi prípravou projektového zámeru
a reálnou potrebou zabezpečiť služby pre cieľovú skupinu.
Počet osôb vyškolených v projekte – počet osôb školených pre prácu na linke pre ženy
zažívajúce násilie alebo ohrozené násilím a ich deti: 8 (7 poradkýň na linke a vedúca
poradkýň).

17

(3)

Spôsob realizácie projektu

a) Štruktúra projektu

Hlavné aktivity
a podaktivity projektu
Aktivita 1: Priama podpora a
rozšírenie špecializovaných
služieb pre ženy zažívajúce
násilie a ich deti

Aktivita 2: Vytvorenie
nonstop národnej bezplatnej
poradenskej linky pre ženy
zažívajúce násilie

Začiatok
hlavnej
aktivity /
podaktivity

Koniec
hlavnej
aktivity /
podaktivity

06/2014

10/2015

06/2014

10/2015
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Merateľný
ukazovateľ
výsledku

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Počet osôb
cieľovej skupiny
zapojených do
podporených
projektov –
spolu

Počet

1641 (1560
klientok + 81
zamestnancov
partnerov a
žiadateľa)
BSK: 183/
SR: 1458

Počet osôb
cieľovej skupiny
zapojených do
podporených
projektov –
ženy

Počet

1641 (1560
klientok + 81
zamestnancov
partnerov a
žiadateľa)
BSK: 183/
SR: 1458

Počet osôb
cieľovej skupiny
zapojených do
podporených
projektov –
muži

Počet

0

Počet
novovytvorenýc
h pracovných
miest

Počet

34
BSK: 4/
SR: 30

Počet osôb
vyškolených
v projekte

Počet

8
BSK:1/
SR:7

Počet osôb
vyvzdelaných
v oblasti
problematiky
násilia
páchaného na
ženách a deťoch

Počet

8
BSK:1/
SR:7

Počet osôb
cieľovej skupiny
zapojených do

Počet

58 (50
účastníkov
projektu + 8

podporených
projektov –
spolu

zamestnancov
IVPR)
BSK: 6/
SR: 52

Počet osôb
cieľovej skupiny
zapojených do
podporených
projektov –
ženy

Počet

48
BSK: 5/
SR: 43

Počet osôb
cieľovej skupiny
zapojených do
podporených
projektov –
muži

Počet

10
BSK: 1/
SR: 9

Počet
novytvorených
pracovných
miest

Počet

8
BSK: 1/
SR: 7

November 2015

Október 2015

September 2015

August 2015

Júl 2015

Jún 2015

Máj 2015

Apríl 2015

Marec 2015

Február 2015

Január 2015

December 2014

November 2014

Október 2014

September 2014

August 2014

Júl 2014

Časový plán Realizácia
NP

Jún 2014

Keďže ide o multicieľový projekt vo východiskovej a plánovanej hodnote je uvedený počet
spolu (BSK/SVK).

Aktivita č. 1
Aktivita č. 2
Riadenie
Publicita a
informovanos
ť

Ide o multicieľový projekt financovaný z:
1. prioritnej osi č. 2 Podpora sociálnej inklúzie, opatrenie č. 2.1 Podpora sociálnej
inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom
rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK, rámcová aktivita 2.1..2 Aktivity
zamerané na prevenciu a elimináciu násilia ako bariéry vstupu a udržania sa na trhu práce
(88,86% z celkových výdavkov)
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2. z prioritnej osi č. 3 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít
v BSK, opatrenie 3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladenie pracovného
a rodinného života v BSK, rámcová aktivita 3.2.3 Aktivity na prevenciu a elimináciu násilia
ako bariéry pre vstup a udržanie sa na trhu práce (11,14% z celkových výdavkov).
Zoznam použitých skratiek:
BŽD
CSP
DN
DPČ
DVP
MRK
MŠ RE
MVO
NAP
NPŽ
NP
NP PPEN1

- bezpečný ženský dom
- cieľová skupina projektu
- domáce násilie
- dohoda o činnosti
- dohoda o vykonaní práce
- marginalizované rómske komunity
- minimálne štandardy Rady Európy
- mimovládne organizácie
- Národný akčný plán
- násilie páchané na ženách
- národný projekt
- národný projekt Prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách 1
(multicieľový projekt implementovaný v BSK a SVK, komplementárny
s NP PPEN 2)
NP PPEN2 - národný projekt Podpora prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách
2 ( projekt implementovaný v BSK a SVK, komplementárny s NP PPEN1)
RE
- Rada Európy
SPOD
- sociálnoprávna ochrana detí
b) Podrobný popis hlavných aktivít
Hlavný cieľ :
Sociálna inklúzia žien ohrozených násilím priamou podporou špecializovaných
sociálnych služieb
Národný projekt je zameraný na priamu podporu, stabilizovanie a rozšírenie
špecializovaných sociálnych služieb pre ženy ohrozené násilím, zažívajúce alebo v minulosti
vystavené násiliu a ich deti (cieľová skupina projektu). Miestom realizácie sú všetky regióny
Slovenska. Odborným garantom projektu je Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
MPSVR SR, ktorého bude žiadateľ pravidelne (aspoň 1 x polročne) informovať o pokroku pri
realizácii aktivít projektu. Odborný garant bude súčasne spolupracovať so žiadateľom na
návrhu riešenia problémov pri implementácii projektu.
Významným prvkom NP je získanie a podchytenie kľúčových poskytovateľov
špecializovaných sociálnych služieb pre cieľovú skupinu projektu ako partnerov projektu.
Partneri projektu ako dlhoroční poskytovatelia špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce
násilie a ich deti disponujú nenahraditeľnými skúsenosťami, osobitnými poznatkami a sú
prirodzenými autoritami v danej problematike. Stabilizáciou a rozšírením personálneho
a materiálneho zabezpečenia partnerov sa zvýši počet žien z cieľovej skupiny, ktorým budú
poskytnuté nové a kvalitnejšie sociálne služby (aktivita č. 1). Zároveň budú partneri
20

významne participovať aj pri zriaďovaní národnej bezplatnej linky pre ženy (aktivita č. 2),
najmä prostredníctvom poskytnutia dlhoročných skúseností.
Osobitne zdôrazňovaným štandardom Rady Európy pri poskytovaní podporných služieb
pre ženy ohrozené násilím je dôvernosť informácií a bezpečnosť žien. Pre dodržanie tohto
štandardu bude potrebné zabezpečiť osobitný režim ochrany osobných a citlivých údajov
klientok a ich detí, napr. aj nevykazovaním a neposkytovaním osobných údajov, kontaktov na
klientky za účelom ich ochrany pred násilnou osobou.
Aktivita 1: Priama podpora a rozšírenie špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce
násilie a ich deti
Termín realizácie: 06/2014 - 10/2015
Cieľ aktivity:
Stabilizácia a rozšírenie špecializovaných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie
a ich deti.

Podrobný opis aktivity:
Monitoring sociálnych služieb pre ženy z hľadiska odporúčaných štandardov Rady
Európy ukázal,32 že na Slovensku nielenže je nedostatok špecializovaných poradní a
rodinných miest pre ženy v bezpečných ženských domoch, ale aj tie existujúce sa často boria
s nedostatočnou kapacitou, nedostatkom financií, materiálno-technického vybavenia a
odborného zázemia. Na Slovensku v prepočte na počet žien chýba ešte aspoň 41
poradenských centier, osobitné poradne pre obete znásilnenia, 457 rodinných miest v
pobytových zariadeniach alebo proaktívna vyhľadávacia činnosť.
Špecializované poradenské miesta môžu tvoriť integrovanú súčasť BŽD, alebo môžu
byť osobitnými poradňami vzhľadom na umiestnenie, ktoré budú poskytovať iba
špecializované ambulantné poradenské služby pre ženy zažívajúce násilie. Monitoringom
bolo identifikovaných 11 špecializovaných poradní, ktoré dosiahli 75% MŠ RE, pritom
vzhľadom na počet žien v regiónoch je potrebných celkovo 52 poradenských miest. Na
Slovensku chýba 41 špecializovaných poradenských miest pre ženy ohrozené násilím, ktoré
by spĺňali štandardy RE. MŠ RE nestanovujú počet personálu, resp. odborného personálu
vzhľadom na počet klientok (prijímateliek sociálnych služieb). Podľa zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov by na jedného zamestnanca malo byť v ZNB či
útulku max. 6 prijímateľov sociálnych služieb a z celkového počtu zamestnancov by malo
byť 50% odborných zamestnancov (podľa vymedzených kvalifikačných predpokladov). Pre
odborné špecializované poradenstvo pre ženy ohrozené násilím bude treba stanoviť
v budúcnosti počet prípadov/ žien ohrozených násilím na jednu odbornú poradkyňu aj
32

Holubová, B., Filadelfiova, J., 2012: Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska
európskych štandardov, IPVR
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vzhľadom na priemerný počet fyzicky poskytnutých konzultácií. Stanovenie tohto parametru
by malo zamedziť preťaženosti odborníčok v špecializovaných poradniach pre ženy ohrozené
násilím, aby nebola znižovaná kvalita poskytovaných služieb.
Celkovo je vzhľadom na počet žien a rodinných miest33 potrebných na Slovensku 695
miest v špecializovaných BŽD. V zariadeniach, ktoré už poskytujú pobytové služby ženám
ohrozeným násilím a spĺňajú MŠ RE na 75% je celkovo 238 miest. Na Slovensku chýba ešte
457 miest pre ženy zažívajúce násilie v špecializovaných ženských bezpečných domoch.
Vyhľadávacia činnosť je súčasťou proaktívneho prístupu v podporných službách
NPŽ. Na Slovensku by sa vyhľadávacia činnosť mala zamerať hlavne na rómske ženy
v segregovaných a marginalizovaných rómskych komunitách, na ženy žijúce vo odľahlých
vidieckych sídlach či ženy v rôznych druhoch inštitúcií (vrátane zariadeniach sociálnych
služieb). Monitoringom sa zistilo len niekoľko zariadení, ktoré vykonávali aj vyhľadávaciu
činnosť, aj keď nie možno špecializovanú pre ženy ohrozené násilím a v osobitne ohrozených
skupinách žien. Pomerne často však boli ženy z osobitne ohrozených skupín žien, napr.
rómske ženy súčasťou klientely, ktorej sa v monitorovaných subjektoch poskytovali služby.34

Kraj
BBSK

BSK
KSK

NSK

PSK

TSK

TTSK
ŽSK

Zistenia monitoringu
Vyhľadávaciu činnosť spomedzi monitorovaných zariadení realizuje Dom. Sv. Alžbety v Banskej
Bystrici a Náruč z Brezna. Pritom nie je však zrejmé či ide o vyhľadávanie žien /dievčat s problémom
násilia, pretože dané zariadenia sa nešpecializujú výhradne na ženy s NPŽ. Vzhľadom na koncentráciu
menšín (napr. rómskych žien z marginalizovaného prostredia sme vyhľadávaciu činnosť neevaluovali).
Dom. Sv. Alžbety sa s rómskymi ženami stretáva pri svojej činnosti len výnimočne.
Špecifickú vyhľadávaciu činnosť zameranú na osobitne ohrozené skupiny žien NPŽ nevykonáva ani
jedno z monitorovaných zariadení; potenciál na špecifické vyhľadávanie a streetwork majú organizácie
Odyseus, Prima, Vagus (pozri krátke profily podporných organizácií).
Cielenú vyhľadávaciu činnosť sme monitoringom neidentifikovali u žiadneho subjektu. Do analýzy sa
nám však nepodarilo zahrnúť žiadnu z organizácií, ktorá pracuje v KSK s marginalizovanými
rómskymi komunitami či s inými, ťažšie dostupnými ohrozenými skupina žien (napr. pracujúcimi
v sexbiznise či bezdomovkyňami).
Monitoringom sme identifikovali vykonávanie vyhľadávacej činnosti a terénnej formy poskytovania
služieb opäť iba Centrom Slniečko, ktoré malo vo svojej starostlivosti aj rómske ženy a ženy
maďarskej národnosti. Zariadenie s cielenou vyhľadávacou činnosťou na juhu NSK, kde koncentrácia
menšín je najintenzívnejšia, sme monitoringom neidentifikovali
Vyhľadávaciu činnosť medzi poskytovanými službami uviedli IKV a o.z. Familiaris. Tieto subjekty
však nedosiahli arbitrárnu hranicu 22. 5 bodu. Pre rozvoj vyhľadávacej terénnej činnosti osobitne
ohrozených žien násilím v rómskych marginalizovaných komunitách či iných skupinách rizikových
žien by pri vhodnom zaškolení mohli byť nápomocné.
Vyhľadávaciu činnosť podľa poskytnutých informácií vykonávajú SCK Dotyk Beckov, Poradňa PON
v Trenčíne aj Oáza v Partizánskom. Parametre zatiaľ však spĺňa iba SCK Dotyk, ktoré má pomerne
naplnené kapacity. Odporúčame podporiť organizácie, ktoré majú skúsenosti s vyhľadávacou
činnosťou a pracujú na základe rodovej analýzy.
Nezaznamenali sme cielenú vyhľadávaciu činnosť v oblasti NPŽ
Vyhľadávaciu činnosť vykonáva iba OZ Náruč a poradenské centrum v Dolnom Kubíne, pritom nie je
špecifikované či sa zameriavajú iba na vyhľadávanie žien NPŽ z rizikových skupín (rómske
marginalizované komunity, ženy so zdravotným postihnutím a pod).
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Jedno rodinné miesto odhadujeme na 1 ženu ( matku) a 1,5 dieťaťa = 2,5 osoby
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Na Slovensku by malo byť aspoň 11 krízových centier pre obete znásilnenia. Hoci
viaceré špecializované poradenské miesta pre ženy ohrozené násilím sa stretávajú aj so
znásilnenými ženami, osobitne nie sú zamerané len pre tento typ násilia páchaného na ženách.
Vzhľadom na vysokú latenciu znásilnených a sexuálne napadnutých žien na Slovensku
a nízky počet evidovaných prípadov znásilnenia políciou, je potrebné tomuto druhu
špecifických podporných služieb venovať zvýšenú pozornosť.35

Kraj

Krízové centrá
pre obete
znásilnenia stanovený počet
1/200 tis. Žien

BBSK

1-2

BSK

1-2

KSK

2

NSK

2

PSK

2

TSK

1-2

TTSK

1

ŽSK

1

Zistenia z monitoringu
Znásilneniu či sexuálnemu násiliu sa osobitne žiadne z monitorovaných zariadení
nevenovalo, dokonca len zriedkavo bolo uvedené ako druh násilia, s ktorým sa pri
svojej práci v monitorovaných subjektoch stretávajú. Krízové centrá pre obete
znásilnenia v BBSK úplne chýbajú.
Osobitne obetiam znásilnenia sa nevenuje žiadne z monitorovaných zariadení či
poradní, hoci viaceré sa vo svojej práci so znásilneniami ako typom NPŽ
stretávajú
Monitoringom neidentifikované. Viaceré subjekty sa však pri svojej práci so
sexuálnym násilím stretávajú (hlavne sexuálne zneužívané deti). Osobitné centrá
pre znásilnené ženy/dievčatá však neboli do analýzy zahrnuté
V Centre Slniečko sa stretávajú aj s prípadmi znásilnenia žien a v roku 2011 mali
vo svojej starostlivosti 20 prípadov sexuálneho zneužívania či znásilnenia.
Osobitne sa však znásilneným ženám a dievčatám nevenujú a súčasná kapacita
zariadenia by to zrejeme ani nedovoľovala. Preto môžeme konštatovať, že v NSK
sú potrebné 2 špecializované krízové centrá pre obete znásilnenia
Viaceré monitorované subjekty sa stretávajú pri poskytovaní svojich služieb aj
so znásilnenými ženami, viac sa však venujú sexuálnemu zneužívaniu detí.
Monitoringom nebolo v PSK identifikované špecializované krízové centrum pre
obete znásilnenia. Podľa parametrov MŠ RE chýbajú v PSK 2 krízové centrá pre
obete znásilnenia.
Obete znásilnenie mali vo svojej starostlivosti viaceré zariadenia/organizácie,
viaceré ich aj uviedli ako typ násilia, s ktorým sa stretávajú pri poskytovania
svojich služieb. Parametre však spĺňa opäť iba SCK Dotyk Beckov, ktorý sa však
osobitne na obete znásilnenia nešpecializuje. V TSK podľa odporúčanej úrovne
Rady Európy chýba minimálne jedno špecializované krízové centrum pre obete
znásilnenia
Ženami, ktoré zažili znásilnenie či iných druh sexuálneho násilia, sa v TTSK
osobitne nezaoberá žiadne z analyzovaných zariadení. Odporúčame v TTSK
zriadiť aspoň jedno Krízové centrum pre obete znásilnenia, alebo rozšíriť služby
niektorého z existujúcich krízových centier o špecializované poradenské služby
pre tento typ NPŽ spĺňajúce minimálne štandardy Rady Európy.
So znásilnenými ženami sa pri poskytovaní svojich služieb stretli viaceré
subjekty (Dom charity sv. Gianny, sv. Kláry, áno pre život), žiadne sa však
nešpecializuje na tento druh násilia NPŽ. V ŽSK by malo byť aspoň jedno
špecializované krízové centrum pre obete znásilnenia

Aktuálna situácia u viacerých špecializovaných neverejných poskytovateľov je
alarmujúca. Ekonomická kríza obmedzila ochotu donorov zo súkromného sektora podporovať
mimovládne organizácie, pričom práve počas krízového obdobia sa zvýšila prevalencia násilia
na ženách a viacerí špecializovaní neverejní poskytovatelia pocítili nápor klientok.
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IVPR na základe výzvy, transparentných hodnotiacich kritérií a v dvoch kolách
hodnotiaceho procesu36 vybral 9 kľúčových partnerov – neverejných poskytovateľov
sociálnych služieb s dlhoročnými skúsenosťami v poskytovaní pomoci ženám zažívajúcim
násilie a ich deťom37:
1. ZZŽ MyMamy – Prešov
2. Fenestra – Košice
3. Pomoc ohrozeným deťom OZ – Bratislava
4. Centrum Slniečko, n.o. – Nitra
5. Aliancia žien Slovenska – Bratislava
6. Žena v tiesni, Krízové centrum – Martin
7. Slovenský výbor UNICEF – Bratislava
8. Pomoc rodine OZ – Michalovce
9. Náruč – Pomoc deťom v kríze, Žilina.
Vzťah medzi IVPR a partnermi bude definovaný v zmluvách o partnerstve, ktoré určia
práva a povinnosti oboch strán a najmä popíšu aktivity, ktoré bude vykonávať v rámci
projektu partner, výsledky príp. výstupy, ktoré má partner dosiahnuť, výšku finančných
prostriedkov pre partnera, určia partnerovi hodnoty merateľných ukazovateľov, popíšu spôsob
riešenia problémov a príp. sporov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s implementáciou
projektu apod. V zmysle čl. 9 Prístupnosť, Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným
postihnutím. V zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím bude zo
strany partnerov vyvíjaná snaha zabezpečiť prístupnosť služieb vhodnou formou a na
požiadanie komunikáciu s klientami/kami v prístupnej forme. Pri poskytovaní sociálnych
služieb partneri budú postupovať v zmysle § 339, § 340 a § 341 zákona č. 300/2005 Z.z.,
Trestný zákon v znení neskorších predpisov s dôrazom na neuvedenie klientky a jej detí do
nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví, inej závažnej ujmy alebo trestného stíhania alebo
porušenia tajomstva informácie. Žiadateľ bude súčinný pri výberových konaniach nových
zamestnancov u partnerov, aby sa zabezpečila transparentnosť výberového procesu. Partneri
projektu budú spolupracovať a informovať príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny o
deťoch, na ktorých je páchané násilie.
Partneri vo svojich návrhoch na partnerstvo formulovali svoje potreby v oblasti
personálneho a materiálneho zabezpečenia nevyhnutného na poskytovanie služieb cieľovej
skupine a napĺňanie cieľov projektu, svoj zámer rozšírenia špecializovaných sociálnych
služieb o nové druhy (napr. terénne vyhľadávanie obetí, právne zastupovanie a pod.) a počet
žien zažívajúcich násilie a ich detí, ktorým počas realizácie projektu poskytnú podporné
služby, vrátane osobitne ohrozeným ženám z MRK. Vzhľadom na časový odstup medzi
výberom partnerov a prípravou finálneho návrhu projektového zámeru, bolo potrebné údaje
aktualizovať aj vzhľadom na skrátené obdobie realizácie projektu. Výška priemerných
mesačných miezd vychádza z mzdovej politiky jednotlivých organizácií. Finančné
prostriedky z ESF sa využívajú ako doplnkový zdroj financovania, nakoľko každý z partnerov
36
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Predmet výzvy, hodnotiace kritéria a opis hodnotiaceho procesu sú súčasťou podkladových materiálov NP PPEN1.
Profily partnerov a ich prínos pre partnerstvo v projekte sú súčasťou podkladových materiálov NP PPEN1
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využíva na financovanie svojej činnosti viac zdrojov (napr. príspevky od VÚC, donorov
apod.), ktoré je u každého odlišné. Hodinová hrubá odmena supervízoriek a právnikov
vychádza z prieskumu trhu.
Obsah plánovanej činnosti jednotlivých partnerov:
1. ZZŽ MyMamy – Prešov: poskytnú počas trvania projektu služby 134 ženám a ich deťom,
z toho MRK 15. Potrebujú zabezpečiť najmä kvalifikovaný personál a materiálne
zabezpečiť viaceré poskytované služby. Plánujú rozšíriť/ zaviesť:
• zriadenie nového Bezpečného ženského domu (rekonštrukcia priestorov budovy
BŽD je cieľom projektu podporeného Nórskym finančným mechanizmom,
zvýšenie kvality poskytovaných služieb stabilizáciou odborného personálu je
súčasťou projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách podporeného OP ZaSI
z ESF). ZZŽ MyMamy, ako jedna z mála organizácií ide na Slovensku zriaďovať
bezpečný ženský dom, ako pobytové špecializované zariadenie pre ženy
zažívajúce násilie s osobitnými parametrami a štandardami prevádzky
(spolufinancovanie z Nórskeho finančného mechanizmu). V rámci národného
projektu bude podporená zahraničná služobná cesta pre 2 pracovníčky do Nórska
za účelom získania podrobných informácií o dobrej praxe bezpečných ženských
domovov podľa štandardov EÚ s cieľom prenosu štandardov aj na Slovensko.
Dobrá prax a skúsenosti zo zahraničia budú využiteľné aj pre ostatných partnerov
a poskytovateľov podobných špecializovaných služieb.
•
•
•

•
•
•

•
•

holistické služby zriadením multidisciplinárneho tímu odborníčok
krízové poradenstvo v nonstop prevádzke – min. 3 krízové poradkyne, terapeutky
(aktuálne 2)
nonstop krízová linka – minimálne tri pracovníčky špecializované na linku
(aktuálne špecializovanú linku zabezpečujú 2 krízové poradkyne v čase 8:00 –
17:00)
rozšírenie právneho poradenstva
rozšírenie psychologického poradenstva - špecializované pre ženy a pre deti,
individuálne a skupinové terapie, rekonštrukcia vzťahu mama – dieťa
pracovné a ekonomické poradenstvo – rozšíriť o tútoring, resp. asistenciu
u zamestnávateľa, poradenstvo pri zostavovaní rodinného rozpočtu, vedenie
evidencie a databázy
telefonické krízové poradenstvo počas 24 hodín
poskytovanie akútneho ubytovania na 48 hodín.

2. Fenestra – Košice: počas projektu pomôžu celkovo 179 ženám a ich deťom, z toho MRK
10. Celkovo potrebujú sanovať personálne kapacity poradne a obnoviť opäť špecifické
služby, ktoré pre nedostatok financií nemohli viac poskytovať: asistenciu, advokátsku
pomoc, psychoterapiu, individuálne programy pre deti klientok, program mama-dieťa.
Z nových služieb zavedú vyhľadávaciu činnosť a terénnu sociálnu prácu. Celkovú
štruktúru služieb, ktoré by chceli poskytovať zobrazuje nasledovný graf:
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PRIMÁRNY
TELEFONICKÝ
KONTAKT
Služby pre deti
klientok
(detský
program)

Vyhľadávacia
činnosť

Podporné
a terapeutické
skupiny

Sociálna
asistencia
SOCIÁLNE
PORADENSTVO

Psychologické
poradenstvo a
psychoterapia

Terénna sociálna
práca

Právna
(advokátska)
pomoc

Právne
poradenstvo

Za účelom náležitej ochrany osobných údajov nových klientok a ich detí potrebujú zakúpiť
skartovací prístroj. Pre účely telefonickej krízovej intervencie potrebujú vybaviť pracovisko
samostatným počítačom a headsetom.
3. Pomoc ohrozeným deťom OZ – Bratislava: poskytnú poradenské služby 179 ženám a ich
deťom. OZ POD poskytuje služby pre obete DN od roku 1997. Má vypracovaný systém
pomoci, rokmi skúsené odborníčky, vypracované štandardy sociálnej práce. Plánujú byť
súčasťou systému alebo spoločenstva organizácií, ktoré pomáhajú obetiam DN, kde môžu
byť prínosom priamou prácou, vzdelávaním ostatných, poskytovaním skúseností
a výmenou know-how. Chcú rozšíriť svoje služby o vykonávanie zastupovania na
základe plnomocenstva, rozšíriť činnosť o vyhľadávanie a preventívne aktivity vstupujúce
do prvých vzťahov a iné. V rámci projektu plánujú zaviesť:
• širšie poskytovanie právneho poradenstva
• zlepšenie sociálneho poradenstva a jeho služieb (podmienkou je zamestnať druhú
sociálnu pracovníčku)
• rozšírenie aktivít v terénnej sociálnej práci
• v rámci detských skupín plánujú obnoviť hipoterapiu
• pre dospelé klientky chcú vytvoriť skupinovú prácu – tvorivú skupinu –
ergoterapia
• potrebujú rozšíriť personálne kapacity s cieľom rozdistribuovania práce, ktorá je
nakumulovaná na minimálne množstvo ľudí.
4. Centrum Slniečko, n.o. – Nitra: počas projektu poskytnú pomoc 102 ženám a ich deťom,
z toho MRK 5; činnosť chcú rozšíriť o depistáž a vytvorenie intervenčného tímu.
Potrebujú posilniť odborné kapacity, supervíziu, psychologické a právne poradenstvo a
zabezpečiť technické a materiálne vybavenie nevyhnutné pre poskytovanie odborných
služieb cieľovej skupine. Ako jedno z mála zariadení sa chcú zamerať aj na obete
sexuálneho násilia - znásilnenia a sexuálnych útokov, rozšíriť svoje služby o právne
poradenstvo a špeciálno-pedagogické poradenstvo, sociálnu terénnu prácu, asistenciu a
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sprevádzanie. Potrebujú zvýšiť kapacitu poradenských miestností. Navyše majú
skúsenosti aj s poskytovaním krízovej intervencie prostredníctvom telekomunikačných
technológií a v rámci Nitry a NSK majú vypracovaný systém komplexných služieb
a práce s rizikovými skupinami. Nápomocní by mohli byť aj pri zavádzaní funkčného
a celostného modelu podpory a pomoci sociálnych služieb pre ženy – obete násilia.
5. Aliancia žien Slovenska – Bratislava: počas trvania projektu poskytnú poradenstvo 179
ženám. Chcú rozšíriť svoje služby o vyhľadávaciu činnosť, bezplatné zastupovanie
a svojpomocné skupiny klientok. Aliancia, ako jedna z prvých špecializovaných
organizácií pre týrané ženy, má bohaté skúsenosti aj s poskytovaním krízovej intervencie,
aj s ekonomickým poradenstvom (edukáciou a návrhmi konkrétnych riešení sa usilujú
pomôcť klietkam vymaniť z ekonomickej závislosti na násilnom partnerovi a pomôcť im
k väčšej finančnej nezávislosti). V rámci projektu chcú:
• zvýšiť profesionálne zázemie na zabezpečenie dlhodobejšej efektívnej pomoci
(zabezpečiť právničku a sociálne pracovníčky na všetky druhy poradenstva),
• potrebujú prenajať väčšie priestory aj na skupinové aktivity
• potrebujú aj základné technické vybavenie - výpočtovú techniku.
6. Žena v tiesni, Krízové centrum – Martin: poskytnú pomoc 201 ženám, z toho MRK 10;
chcú podporiť 3 súčasné a 3 nové zamestnankyne na zabezpečenie právnej pomoci
v oblasti trestného práva, znížiť preťaženie pracovníčok na krízovej linke a zvýšiť
dostupnosť ambulantných služieb, chcú rozšíriť služby o psychologické poradenstvo. Na
základe štatistík zariadenia každoročne stúpa počet klientok. V roku 2010 vyhľadalo KC
133 nových klientok, v roku 2012 už to bolo 204 klientok, v roku 2013 až 231 klientok a
tento trend stále pokračuje. S počtom klientok priamo úmerne narastá aj počet úkonov,
ktoré vykonávajú poradkyne. V roku 2010 bola poskytnutá pomoc a poradenstvo
klientkam prostredníctvom 3316 úkonov, v roku 2011 už 6796 úkonov a v roku 2012 to
bolo prostredníctvom 7127 úkonov. Tieto čísla poukazujú na nutnú potrebu udržať v
poradni tri krízové poradkyne a prijať 3 nové poradkyne. Z toho jedno miesto udržať pre
právne poradenstvo, pretože pre insolventné ženy zažívajúce násilie je odborná pomoc v
trestných konaniach nedostupná. Centrá právnej pomoci (CPP) túto službu neposkytujú.
Preto sa v roku 2010 na základe potrieb klientok rozhodli vyčleniť priestor výhradne pre
poradenstvo v oblasti trestného práva. Pracovníčky sú preťažované a preto je potrebné,
aby boli prijaté nové poradkyne, ktoré sa budú spolupodieľať na službách na krízovej
linke a tým budú môcť predĺžiť dobu dostupnosti krízovej linky do 23:00 hod. a
ambulantných služieb do 18:00 hod. Zároveň vzniká potreba rozšíriť služby o
psychologické poradenstvo, aby klientka nemusela byť distribuovaná na iné miesto.
7. Slovenský výbor UNICEF – Bratislava: poskytnú poradenské služby 107 ženám a ich
deťom. Plánujú:
• V rámci partnerstva rozšírenie poskytovaného poradenstva o:
o terénne poskytovanie odborných služieb psychológa v prirodzenom prostredí
cieľovej skupiny projektu
o skupinové poradenstvo zavedením podporných terapeutických skupín pre
cieľovú skupinu projektu
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•

•

•

Skvalitnenie poskytovaných služieb v zmysle zvyšovania pozornosti voči potrebám
klientok:
o vytvorením štandardizovaných postupov práce s cieľovou skupinou projektu
o zabezpečením stálej supervízie pre personál
Zlepšenie dostupnosti poskytovaných služieb pre cieľovú skupinu projektu
prostredníctvom zviditeľnenia telefónneho čísla Linky detskej istoty v tých
relevantných inštitúciách, ktoré toho času nie sú pokryté (napr. krízové centrá,
zdravotnícke zariadenia, kontaktné miesta mestskej polície) – prostredníctvom tejto
linky možno podchytiť ženy ohrozené násilím.
Personálnym posilnením krízového telefonického poradenstva dostupného nepretržite
7 dní v týždni zabezpečiť zvýšenie efektívnosti záchytu detí a žien v rizikovej skupine
obetí násilia.

8. Pomoc rodine OZ – Michalovce: poskytnú služby 179 ženám a ich deťom, z toho MRK
30. Chcú rozšíriť svoje služby o terénnu prácu - vyhľadávanie ohrozených vidieckych
žien, právne zastupovanie a poradenstvo, skupinovú prácu s matkami a ich deťmi
a primárnu prevenciu sexuálneho zneužívania. Na skvalitnenie svojich služieb potrebujú
podporiť 7 súčasných a nových odborných pracovníčok. V súčasnosti disponujú dvomi
konzultačnými miestnosťami, jedna z nich je určená aj na skupinové aktivity s kapacitou
20 miest. Plánovaná je ďalšia miestnosť pre nové pracovníčky. V rámci miestnosti pre
skupinové aktivity plánujú zriadiť detský kútik. Ich zásadou je, aby sa klientky cítili
príjemne a v bezpečí.
9. Náruč – Pomoc deťom v kríze, Žilina: sa zaviazali pomôcť 300 ženám a ich deťom, z toho
MRK 3. Majú 2 poradne: PTC Čadca a PRK Žilina. V súvislosti s rozšírením
a skvalitnením služieb a činností pre cieľovú skupinu projektu a ich deti považujú za
potrebné:
• rozšíriť poradenské tímy tak, aby boli schopné pokračovať v poskytovaní
poradenských a podporných služieb pre cieľovú skupinu projektu (CSP) v rozsahu
a kvalite zodpovedajúcich potrebám CSP
• zabezpečiť adekvátne finančné ohodnotenie pracovníčok poskytujúcich špecializované
poradenstvo a súvisiace služby pre CSP - v súčasnosti z rôznych dôvodov zaostáva za
ohodnotením profesionálov s porovnateľným VŠ vzdelaním a dĺžkou praxe, podporiť
fungovanie poradní zabezpečením prevádzkových nákladov – telefón, internet,
poštovné, servis PC, kancelárske potreby, rozšíriť diagnostické materiály
(psychodiagnostické metódy, diagnostické metódy na testovanie rodinného
prostredia...) a odbornú literatúru poradenských pracovísk
• vybaviť poradenské pracoviská výpočtovou a inou technikou
(notebook,
multifunkčné tlačové zariadenie, dataprojektor, USB hlasové snímače/diktafóny...).
Plánované výsledky:
Priamou podporou personálnych kapacít a materiálneho vybavenia poradní sa
významne stabilizuje dostupnosť viacerých kľúčových zariadení, ktoré v dôsledku
predchádzajúceho nesystémového nastavenia financovania neverených poskytovateľov
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sociálnych služieb, ako aj konsolidácie verejných financií boli personálne výrazne
poddimenzované a viaceré vystavené riziku ukončenia svojej činnosti. Podporou ich
personálneho a materiálneho zabezpečenia budú môcť nielen obnoviť svoje služby, ale ich aj
významne skvalitniť a rozšíriť o nové druhy služieb v zmysle vyššej komplexnosti
špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce násilie.
Celkovo bude počas trvania projektu poskytnutá pomoc najmenej 1560 ženám.
Expertka na poskytovanie špecializovaných služieb v spolupráci s partnermi spracuje
a zabezpečí distribúciu informačných materiálov k problematike poskytovania služieb pre
ženy zažívajúce násilie a ich deti v slovenskom, maďarskom, rómskom, vietnamskom,
ukrajinskom a anglickom jazyku.
Žiadateľ na základe partnerských zmlúv podporí najmenej 80 súčasných a nových
odborných pracovníčok pracujúcich na plné a kratšie pracovné úväzky.
Významne sa posilní spolupráca medzi poskytovateľmi sociálnych služieb a vzájomná
výmena informácií a know-how partnerov, z čoho budú významne benefitovať práve ženy
ohrozené násilím a ich deti. Implementáciou aktivít NP PPEN1 sa podporí tvorba efektívneho
systému integrovanej pomoci reflektujúceho diverzifikované potreby a problémy žien.
Žiadateľ centrálne cez verejné obstarávanie zabezpečí materiálne vybavenie organizácií
nevyhnutné na poskytovania služieb cieľovej skupine a ostatné potrebné služby v zmysle
napĺňania hlavného cieľa projektu. Pri špecifikácii predmetu zákazky bude žiadateľ aktívne
spolupracovať s partnermi, aby sa obstaral tovar a služby v takom rozsahu a kvalite, ako
požadujú partneri.
Personálne zabezpečenie:
Expertka na poskytovanie špecializovaných služieb: zodpovedá za odbornú koordináciu
a metodické vedenie partnerských organizácií projektu. Dohliada na napĺňanie vecných odborných zámerov partnerov a efektívnu komunikáciu partnerov so žiadateľom v rámci
realizácie aktivity č. 1. Úzko spolupracuje so všetkými partnermi projektu a koordinátormi/
kami ostatných aktivít NP PPEN 1. Na projekte bude pracovať na DPČ a bude
zamestnancom žiadateľa.
Odborný personál partnerov projektu je zodpovedný za realizáciu činností
špecifikovaných pre jednotlivých partnerov v rámci partnerskej zmluvy. Podrobný rozpis
o počte a druhoch pracovných pozícií partnerov je uvedený v časti Personálne zabezpečenie
a v rozpočte projektu.
Materiálno-technické zabezpečenie:
Aktivita sa bude realizovať v rámci priestorov partnerov a žiadateľa. Využívať sa budú
existujúce priestory a technické vybavenie partnerov a žiadateľa, ako aj vybavenie a pomôcky
obstarané v rámci projektu.
Materiálne zabezpečenie pre 9 partnerov a žiadateľa nevyhnutné pre napĺňanie cieľov
projektu:
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Odborný poradenský personál bude podporený aj zakúpením výpočtovej techniky
vrátane softwaru a antivírového programu pre partnerov projektu a príslušenstva (USB kľúče,
multifunkčné zariadenia), ktorá sa bude využívať na každodennej báze na prácu s cieľovou
skupinou. Nákup bude uskutočnený v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní zo strany
Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Oprávnená bude časť výdavkov zodpovedajúca
využívaniu v rámci realizácie projektu v súlade s Usmernením RO N3/2007 v platnom znení.
Zrealizuje sa podpora krízového poradenstva zabezpečením telekomunikačnej techniky
- headsetov na telefón. Technika bude zakúpená v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
zo strany Inštitútu pre výskum práce a rodiny.
Zabezpečenie prevádzkových prístrojov bude slúžiť pre účely podpory a pomoci
cieľovej skupine – ohrozeným ženám a ich deťom v poradniach a bezpečných ženských
domoch. Ide o tieto prevádzkové prístroje: skartovacie prístroje, fotoaparát, dataprojektory,
diktafón. Nákup bude uskutočnený v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní zo strany
Inštitútu pre výskum práce a rodiny.
Taktiež budú zabezpečené nevyhnutné kancelárske potreby (tonery, papiere, perá,
zošívačky, zakladače, obálky atď.). Nákup kancelárskych potrieb bude zabezpečený na
základe zákona o verejnom obstarávaní zo strany Inštitútu pre výskum práce a rodiny.
Bude zakúpený diagnostický a terapeutický materiál pre terapeutickú prácu s cieľovou
skupinou a vybavenie herní pre deti na hrovú terapiu. Nákup bude zabezpečený
prostredníctvom VO.
Partnerom bude v rámci projektu preplatená časť nájomného, energií a služieb
súvisiacich s nájmom za využívanie miestností špecializovaných poradní a bezpečných
ženských domov. Cena v rozpočte je určená na základe podkladov partnerov projektu a
vychádza z platných zmlúv.
Partnerom budú uhradené aj poplatky za telefonické služby a pre krízové poradenstvo,
online poradenstvo a poštovné pre komunikáciu s úradmi a cieľovou skupinou.
V rámci projektu bude zakúpená odborná literatúra, knihy, časopisy a psychologické
diagnostické testy pre prácu odborného personálu s cieľovou skupinou. Suma je určená na
základe potrieb partnerov projektu. Zakúpenie bude realizované na základe zákona o
verejnom obstarávaní zo strany Inštitútu pre výskum práce a rodiny.
Ďalším plánovaným výdavkom budú cestovné náhrady:
i. na stretnutia za účelom koordinácie aktivít IVPR a partnerov, ktoré sa uskutočnia v
sídle niektorého z partnerov a v sídle IVPR, predpokladaný počet stretnutí 10,
cestovné náhrady použité v súlade so zákonom o cestovných náhradách,
usmerneniami MPSVR SR a Riadiaceho orgánu
ii. na účasť na workshop pre účastníkov pozvaných IVPR a partnermi, predpoklad 50
osôb. Cestovné náhrady použité v súlade so zákonom o cestovných náhradách,
usmerneniach MPSVR SR a Riadiaceho orgánu
iii. cestovné náhrady odborného personálu partnerov projektu použité v súlade so
zákonom o cestovných náhradách.
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iv. Zahraničné cestovné náhrady pre partnera projektu – študijný pobyt do Nórska.
V rámci realizácie aktivity budú vytvorené a vytlačené informačné materiály o
odborných poradenských službách poskytovaných partnermi projektu aj v jazykoch
národnostných menšín. Služba bude zabezpečená v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní zo strany Inštitútu pre výskum práce a rodiny.
Budú taktiež zabezpečené ďalšie služby pre partnerov projektu ako preklady, tlač
nálepiek atď.
Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých partnerov sa nachádzajú v podrobnom
komentári rozpočtu.
Výsledky a závery z realizácie jednotlivých aktivít národného projektu uplatní
odborný garant v rámci svojej činnosti v oblasti boja proti násiliu na ženách a ich deťoch.
V prípade potreby sa zabezpečí prenos skúsenosti vyplývajúcich z realizácie pilotného
národného projektu do legislatívnych zmien. Po očakávanom pozitívnom vyhodnotení
výsledkov pilotného projektu bude udržateľnosť výsledkov zabezpečená v oblasti
poskytovania sociálnych služieb partnermi - cez doterajšie možnosti, ktoré poskytovatelia
sociálnych služieb majú, t.j. VÚC, rozpočty miest/obcí, z Nórskeho finančného mechanizmu
(program SK09 domáce a rodovo podmienené násilie) a nového programovacieho obdobia
ESF (ďalšie skvalitňovanie a rozširovanie komplexnosti poskytovaných sociálnych služieb).
Hlavná aktivita 2: Vytvorenie nonstop národnej bezplatnej poradenskej linky pre ženy
zažívajúce násilie
Termín realizácie: 06/2014 - 10/2015
Cieľ aktivity:
Zriadenie národnej bezplatnej nonstop telefonickej linky a dištančného internetového
poradenstva pre ženy zažívajúce násilie.
Podrobný opis aktivity:
Na základe monitoringu38 bolo zistené, že viacerí poskytovatelia sociálnych služieb
alebo akreditované subjekty na vykonávanie vybraných opatrení SPODaSK prevádzkujú
krízové linky, resp. „pohotovostne mobily“, žiadna z nich však nespĺňa kompletne všetky
kľúčové parametre národnej krízovej linky pre ženy zažívajúce násilie, ako ich stanovujú
minimálne štandardy RE alebo zaväzuje čl. 24 vo vládou SR podpísanom Dohovore Rady
Európy o predchádzaniu násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (nonstop
prevádzka, bezplatnosť, dôvernosť a anonymita, špecializácia na rôzne druhy násilia na
ženách, prístupnosť pre ženy s jazykovou bariérou a pod.). Po zvážení viacerých možností
zabezpečenia prevádzkovateľa linky ( na základe verejného obstarávania, cez partnerstvo
s verejnou inštitúciou a pod.), na základe konzultácií s odborným garantom, partnermi
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Holubová, B., Filadelfiová, J., 2012: Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska
európskych štandardov, IPVR
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projektu a skúseností zo zahraničia, plánujeme zriadiť prevádzku národnej linky priamo
u žiadateľa.
Zriadenie národnej linky pre ženy zažívajúce násilie priamo IVPR nadväzuje na jeho
rozširovanie kompetencií v oblasti nastavovania a koordinácie verejnej politiky v oblasti
násilia na ženách. V rámci IVPR bude v najbližšom období zriadené Koordinačno-metodické
centrum pre rodovo-podmienené násilie a domáce násilie (preddefinovaný projekt v rámci
Nórskych finančných mechanizmov). Zriadenie prevádzky linky v rámci pracoviska IVPR
prináša nasledovné výhody a pridanú hodnotu:
•

IVPR disponuje odborným zázemím v oblasti násilia páchaného na ženách a dlhodobo
spolupracuje so špecializovanými poskytovateľmi sociálnych služieb v oblasti násilia
páchaného na ženách,

•

skúsenosti s monitorovacími, výskumnými a evaluačnými aktivitami IVPR prispejú k
odbornému nastaveniu fungovania a kontinuálneho hodnotenia efektivity národnej linky,

•

práca na krízovej linke a riešenie konkrétnych prípadov žien ohrozených násilím bude
významným zdrojom empirických dát na spracovanie kazuistických štúdií a príspevkom
ku zvyšovaniu poznatkovej databázy o násilí na ženách,

•

priamym poskytovaním sociálnej služby v rámci pracoviska IVPR sa očakáva aj zvýšenie
senzitivity výskumných pracovníkov na reálne problémy žien ohrozených násilím a ich
detí, čo môže prispieť k adresnejšiemu nastaveniu odporúčaní pre verejné politiky v tejto
oblasti,

•

zriadenie národnej linky v rámci príspevkovej organizácie ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky bude aj ďalším výrazným prejavom vôle a prevzatia
zodpovednosti štátnej sféry význame sa podieľať na riešení problému násilia páchaného
na ženách,

•

prevádzkovanie národnej bezplatnej linky organizáciou v priamej pôsobnosti MPSVR SR
umožňuje lepší dosah na kvalitu poskytovanej služby, ako aj vyššiu pravdepodobnosť jej
finančnej udržateľnosti. Po skončení projektu predpokladáme financovanie z viacerých
zdrojov - zo štátneho rozpočtu ako súčasť riadneho kontraktu medzi MPSVR SR a IVPR,
spolufinancovanie v rámci nového programovacieho obdobia z OP ESF cez projekty
zamerané na inovatívne služby linky a jej ďalší rozvoj, ako aj spolufinancovanie v rámci
Koordinačno-metodického centra pre riešenie problematiky násilia na ženách a domáceho
násilia (predpoklad viac sektorového financovania).

V rámci projektu bude vytvorená bezplatná nonstop telefonická linka, na ktorú sa
ženy zažívajúce násilie, alebo ohrozené násilím a ich rodinní príslušníci, či známi budú môcť
dovolať v ktoromkoľvek čase počas celého roku a budú im poskytnuté služby dištančného
poradenstva (krízovej intervencie alebo sociálneho poradenstva). Plánované je aj zriadenie
osobitnej webstránky na poskytovanie internetového dištančného poradenstva pre cieľovú
skupinu projektu, spĺňajúcej požiadavky informačných systémov verejnej správy, ako aj
napĺňajúcej princípy minimálnych štandardov RE pre poskytovanie podporných služieb pre
ženy zažívajúce násilie.
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Zriaďovateľom linky bude žiadateľ (IVPR). Podmienkou je registrácia IVPR ako
poskytovateľa sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na požiadanie o zmenu organizačnej štruktúry a doplnenie štatútu
IVPR na úrovni vedenia MPSVR SR. Pracovisko telefonického a internetového dištančného
poradenstva bude v budove sídla IVPR na Župnom nám. 5 – 6, v Bratislave. Proces
registrácie IVPR ako poskytovateľa sociálnej služby prebehne počas prípravnej fázy aktivity
hneď po výberovom konaní vedúcej linky, ktorej kvalifikačné predpoklady ako odborného
garanta sociálnej služby už bude spĺňať podmienky poskytovania špecializovaného
sociálneho poradenstva (so získaním akreditácie na vykonávanie odbornej činnosti na
špecializované sociálne poradenstvo sa počas realizácie projektu neráta. Proces akreditácie
bude začatý v ďalšej fáze fungovania národnej linky, teda po skončení projektu). Podmienka
registrácie bude splnená a registrácia bude platná najneskôr v termíne začiatku prevádzky
národnej linky.
Žiadateľ pri zriaďovaní telefonickej linky a internetového dištančného poradenstva
bude intenzívne využívať spoluprácu s partnermi projektu, ktorí odborne zastrešia výber
poradkýň a poskytnú vstupné zaškolenie poradkýň na linke, využívajúc vlastné skúsenosti
a know-how s poskytovaním krízovej telefonickej intervencie. Nastavia aj predbežné
manuály a postupy telefonickej krízovej intervencie pre cieľovú skupinu projektu.
Bude vyškolených 7 poradkýň a 1 vedúci/a poradkýň, pritom 7 poradkýň bude na linke
aj pracovať (bude s nimi uzavretá zmluva na TPP). Predpokladá sa, že aspoň jedna z
poradkýň bude ovládať slovenský posunkový jazyk (pre potreby videochatu s volajúcimi so
sluchovým postihnutím) a/alebo základy komunikácie v jednom z jazykov národnostných
menšín (napr. rómčiny, maďarčiny a pod.).
Lektori/ky vzdelávania vstupnej odbornej
prípravy poradkýň na linke: lektori/ky z radov partnerov projektu a vybraných na základe
výberového konania poskytnú celkovo 190 hodín odborného vzdelávania počas prípravnej
fázy krízovej linky. Pôjde o modulové vzdelávanie s obsahom nastaveným podľa odporúčaní
partnerov projektu a minimálnych štandardov RE v oblasti násilia páchaného na ženách.
Účastníčky vzdelávania dostanú doklad o jeho absolvovaní. Vzhľadom na tematické okruhy
(uvedené v texte nižšie) ide o pomerne dôkladné vyškolenie poradkýň, ktoré okrem
pohotovostnej krízovej intervencie by mali mať aj znalosti v oblasti práva, ochrany detí,
možností ubytovania, ľudských práv a pod. Do časovej dotácie modulového vzdelávania patrí
aj praktický nácvik konkrétnych krízových situácií a druhu volaní (od práve prebiehajúcej
akútne krízovej situácie, cez volaní detí, až po získanie znalostí ako zvládnuť zneužívanie
linky zo strany volajúceho a pod.). Vzdelávanie bude prebiehať priamo na IVPR.
Predbežný teoretický a praktický obsah vzdelávania: základné princípy poskytovania
podporných služieb ženám zažívajúcim násilie, rodová analýza násilia na ženách, techniky
krízovej intervencie, zachovanie dôvernosti a bezpečnosti žien, komunikačné zručnosti,
delegovanie na iné služby, informácie o traume, prehľad o systéme občianskeho a trestného
práva, aktualizácia a revízia príslušných zákonov, dostupnosť miestnych a štátnych zdrojov,
techniky posilnenia. V oblasti telefonickej krízovej intervencie pôjde o základy telefonickej
krízovej intervencie, zvládanie stresu, získanie zručností v aktívnom počúvaní, nadobudnutie
zručností rôznych komunikačných stratégií pri príjme tiesňového volania, osvojenie si
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praktických zručností pri preberaní hovorov v prípadoch násilia páchanom na ženách,
schopnosť identifikácie psychickej poruchy u volajúceho/cej, zvládnutie suicidálnej situácie,
zvládanie vlastných emócií poradkyne pri hovore, zvládnutie agresívneho a manipulujúceho
volajúceho, volajúce dieťa, psychiatrický pacient na linke, základy zdravotníckej pomoci.
Ciele a úlohy linky:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bude pôsobiť ako „miesto prvého kontaktu“ (telefonického, alebo internetového) pre
všetky otázky vzťahujúce sa na násilie páchané na ženách (domáce násilie, násilie zo
strany súčasného alebo bývalého manžela/partnera, znásilnenie, nebezpečné
prenasledovanie, pohlavné zneužívanie, sexuálne obťažovanie, šikana a atď.).
Pôjde o špecializovanú, na cieľovú skupinu zameranú službu, v rámci ktorej sa bude
počas
celodennej a celoročnej nepretržitej prevádzky poskytovať bezplatné
a celonárodne dostupné poradenstvo a informácie v oblasti násilia páchanom na
ženách
Pôjde v prvom rade o vyjasnenie si aktuálnej situácie volajúcej, uvoľnenie napätia,
posilnenie a upevnenie ženy na jej ceste z kruhu násilia. Volenie na krízovú linku je
tu vnímané ako prvý dôležitý krok jej cesty von z násilia.
Zachovanie „nízkoprahovosti“ služby, t.j. nebyrokratický prístup, dôvernosť
a anonymnosť poradenstva. Bude záležať iba na žene, či poskytne svoje osobné údaje,
či preruší alebo bude pokračovať v rozhovore a pod., čo sú minimálne, ale zrejmé
prvky jej znovunadobudnutej slobody rozhodovať.
Pri poskytovaní služby sa bude postupovať v zmysle § 339, § 340 a § 341 zákona č.
300/2005 Z.z., Trestný zákon v znení neskorších predpisov s dôrazom na neuvedenie
volajúceho/cej do nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví, inej závažnej ujmy alebo
trestného stíhania alebo porušenia tajomstva informácie.
Popri uvoľnení a posilnení ženy v krízovej situácii pôjde aj o to pomôcť sa
zorientovať v možnostiach pomoci a ďalšieho postupu, pričom iba žena je vnímaná
ako expertka na vlastnú situáciu (a nie poradkyňa, prípadne iné inštitúcie).
Vzhľadom na to, že poradkyne budú odborníčkami aj v oblasti práva v oblasti násilia,
v prípade akútneho násilia sa ponúkne aj možnosť vykázania násilnej osoby zo
spoločnej domácnosti/obydlia políciou ako súčasť psychosociálneho poradenstva. Ak
si to žena želá, ponúkne poradkyňa aj telefonickú intervenciu na políciu a iniciuje
vykázanie.
Ďalšou úlohou poradkyne je motivovať volajúcu, nech zváži možnosť osobného
poradenstva a prípadnú dlhodobejšiu starostlivosť v regionálnych organizáciách a tým
k zaviazaniu sa k cielenému sprostredkovaniu kontaktu na bezpečné ženské domy
(zariadenia núdzového bývania), špecializované poradne, intervenčné miesta. K tomu
je nutné, aby poradkyňa mala dôkladné, osobné a aktuálne informácie o sieťach
pomoci, každom zariadení, presnú adresu a pod. Ak si to žena želá, môže poradkyňa
na linke sprostredkovať okamžite kontakt na iné zariadenie pomoci.
V prípade nedostupnosti špecializovaného zariadenia či organizácie v blízkosti
bydliska/ výskytu volajúcej (z dôvodu úplnej nedostupnosti alebo nedostatku voľnej
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kapacity), tím poradkýň na linke bude mať za úlohu tieto nedostatky identifikovať
a zároveň bude zodpovedný za nájdenie náhradného riešenia pre volajúcu.
Volajúcim, ktoré sa nenachádzajú v situácií akútneho nebezpečenstva, budú v rámci
podporného poradenstva poskytnuté nevyhnutné, základné právne a psychosociálne
informácie (ochrana pred násilím, rozvod/rozchod, starostlivosť o deti, usporiadanie
styku s deťmi, výživné, sprevádzanie na inštitúcie, podanie trestného oznámenia,
trestné konanie a pod.).

Harmonogram zriadenia linky:
Prípravná fáza (cca 7 mesiacov), v tom:
- Vyhlásenie a realizácia VO na výber dodávateľa/ľov na technické zabezpečenie linky,
telekomunikačných služieb a vytvorenie webstránky
- výberové konanie na poradkyne na linke (paralelne s VO)
- zriadenie kancelárie a inštalácia technického zariadenia
- tvorba webu a jeho obsahu (priebežne do ostrého spustenia linky)
- zaškolenie poradkýň na linke a skúšobná prevádza na linke.
Fáza spustenia a prevádzky linky: predpoklad spustenia linky – január 2015
Webstránka dištančného poradenstva: okrem telefonickej krízovej intervencie
a poradenstva sa dnes stále viac na poskytovanie informácií a konzultácií používa aj internet.
Dištančné internetové poradenstvo, chatovanie (anonymné, s operátorkou, alebo na
objednávku), sociálne siete, online poradenstvo sú stále viac využívané formy.39 Online
poradenstvo je dnes štandardnou súčasťou telefonických liniek (ako súčasť webovej
prezentácie telefonickej linky)40. Zároveň je online poradenstvo vybavené aj systémami,
alebo radami na zachovanie bezpečnosti žien (napr. odstránenie možnosti vystopovania
komunikácie, okamžité opustenie webovej stránky a pod.). Informácie na webe liniek sú
poskytované vo viacerých jazykoch,41 alebo dokonca pre ženy so zdravotným postihnutím
(krátke video pre ženy so sluchovým postihnutím), alebo pre ľudí s problémami čítania a
porozumenia (v jednoduchom jazyku).42 Sleduje sa tým napĺňanie princípov nediskriminácie
a dostupnosti, rôznorodosti žien, ktoré môžu potrebovať pomoc, ale aj rôznorodosť potrieb
žien zažívajúcich násilie či ohrozených násilím.
Predmetná webstránka dištančného poradenstva, ako súčasť nonstop krízovej linky,
bude spĺňať všetky štandardy informačných systémov verejnej správy (najmä štandardy
prístupnosti webstránok43) a ďalšie parametre napĺňajúce minimálne, ale aj výhľadové
štandardy podporných služieb v oblasti násilia na ženách Rady Európy.44 Zhotoviteľ
webstránky bude vybraný na základe VO v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

39

Logar, 2004, s. 94
Napr. celonárodná telefonická linka v Nemecku, https://www.hilfetelefon.de/de/right-navigation/online-beratung/ ; ale aj
slovenská Linka detskej istoty ( prevádzkovateľ UNICEF) ponúka livechat ( aj s operátorom) alebo konzultácie pomocou
emailu ( viac na http://www.pomoc.sk/ )
41
Napr.
linka pre ženy vo Švédsku: http://www.kvinnofridslinjen.se/index.php?page=startpage ; vo Welse:
http://www.allwaleshelpline.org.uk/
42
Napr. https://www.hilfetelefon.de/de/startseite/ ; http://www.frauenhelpline.at/ .
43
http://www.informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s.
44
Minimálne štandardy Rady Európy
40
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Prostredníctvom partnerov projektu sa získa osobitné know-how a supervízia na
poskytovanie krízovej intervencie pre CSP, vedúci/a poradkýň – zamestnankyňa žiadateľa
vypracuje manuál krízovej telefonickej intervencie a potreby zaškolenia, vypracujú sa
požiadavky na odborné predpoklady, vstupné a kontinuálne vzdelávanie pre poradkyne na
linke a internetového dištančného poradenstva.
Žiadateľ prostredníctvom vedúceho/ej poradkýň zabezpečí monitoring a evaluáciu
poskytovania krízovej intervencie v spolupráci s partnermi projektu; v priebehu celého
projektu bude prebiehať intenzívna senzibilizácia odbornej a laickej verejnosti
o špecializovanej linke a jej službách; do procesu senzibilizácie budú zapojené aj ostatné
zložky integrovanej pomoci - zdravotníci, polícia, Úrady PSVR, prokuratúra, VÚC, obec
a mestá, komunitné centrá v MRK, všetci poskytovatelia sociálnych služieb, materské centrá,
odbory, zamestnávatelia, médiá a široká verejnosť.
Poskytovanie služieb národnej linky a dištančného poradenstva, ako aj súvisiacich
služieb pomoci v prípadoch násilia páchanom na ženách bude prepojené s príslušnými úradmi
práce sociálnych vecí a rodiny. V prípade zisteného násilia na deťoch budú informované
príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.
V priebehu projektu bude zorganizovaný jednodňový workshop pre poskytovateľov
služieb pomoci a záchranných zložiek zameraný na výmenu skúseností s poskytovaním
krízovej intervencie a poradenstva cez telekomunikačné prostriedky, dištančného
internetového poradenstva cieľovej skupine projektu a iným, s násilím na ženách súvisiacim
skupinám. Workshop sa bude konať v priestoroch IVPR pre cca 50 osôb.
Plánované výsledky a výstupy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fungujúca národná bezplatná poradenská linka
webstránka krízovej linky s možnosťou online dištančného poradenstva
počet ohrozených žien, ktorým bude poskytnutá telefonická krízová intervencia alebo
poradenstvo: 91245
počet vyškolených osôb: 8 (7 poradkýň a 1 vedúci/a poradkýň)
zamestnaných 7 poradkýň na linke
manuál telefonickej krízovej intervencie a dištančného online poradenstva pre CSP
informačné materiály v slovenčine, maďarčine, rómčine, angličtine, vietnamčine, a
ukrajinčine
nastavenie systému monitoringu, evaluácie a supervízie činnosti na linke
video so základnými informáciami o službách krízovej linky a dištančného poradenstva
v posunkovej reči
workshop pre poskytovateľov služieb pomoci prostredníctvom telefonickej linky a
internetu.

Personálne zabezpečenie:
45
Odhad počtu volaní počas jedného dňa je najmenej 30. Volania však môžu byť aj od známych , príbuzných ohrozenej
ženy, alebo aj od iných osôb. Odhad počtu ohrozených žien, ktorým bude poskytnutá krízová telefonická intervencia alebo
poradenstvo vo veci násilia na ženách sú minimálne 3 ženy/denne počas 10-mesačnej prevádzky linky.
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Aktivita bude zabezpečená vedúcim/ou poradkýň a poradkyňami na linke v spolupráci
s partnermi projektu.
Vedúci/a poradkýň na linke pre ženy: výber cez VK, odborná spôsobilosť - VŠ
v sociálnom odbore, prax min. 3 roky, skúsenosti v oblasti poskytovania krízovej intervencie
a znalosť problematiky násilia na ženách, spôsobilosť na vykonávanie supervízie podľa § 84,
ods. 8 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Bude pracovať na trvalý pracovný
pomer u žiadateľa ako riadiaci pracovník v špeciálnych službách.46 Celkovo odpracuje na
projekte 17 mesiacov. Bude spolupracovať pri vypracovaní požiadavky pre VO na dodávateľa
technického vybavenia a súvisiacich služieb, v spolupráci s partnermi projektu vypracuje
manuál krízovej intervencie a zaškolenia krízových pracovníčok – poradkýň na linke,
navrhne a vypracuje obsah webstránky linky a bezpečného online dištančného poradenstva,
ako aj materiály pre osobitné skupiny žien. Získa tréning krízovej poradkyne na linke (ako
všetky ostatné poradkyne) a v prípade výpadku bude pracovať aj na linke; zabezpečí
senzibilizáciu odbornej a laickej verejnosti o príprave a spustení linky; zabezpečuje supervíziu
a evaluáciu fungovania linky a online dištančného poradenstva. Pri zabezpečení svojej
činnosti bude úzko spolupracovať s partnermi aj priamo v teréne. Bude zodpovedná za
nepretržitú prevádzku linky a kvalitu poskytovaného poradenstva aj po skončení projektu.
Bude zamestnaná na trvalý pracovný pomer ako riadiaci pracovník v špeciálnych službách.
Poradkyne na linke a internetovom dištančnom poradenstve: počet poradkýň na
zabezpečenie nepretržitej celodennej a celoročnej prevádzky sa odvíja od zákonníka práce,47
počtu pracovníkov v podobných prevádzkach48, skúseností zo zahraničia a štandardov
porovnateľných pracovísk49, ako aj očakávaného počtu volaní.50 Celkovo bude na linke
pracovať 7 poradkýň.51 Pôjde o 3-zmennú 8-hodinovú prevádzku, z toho 2 denné a 1 nočná
(od 22:00 – 6:00 hod.), ktorú budú počas dňa zabezpečovať 2 pracovníčky a počas noci jedna
pracovníčka. Poradkyne budú vybrané na základe výberového konania, s najmenej I. stupňom
VŠ štúdia sociálneho odboru (sociálna práca, psychológia, alebo iné pomáhajúce profesie)
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Ide o zaradenie do TT 9/6 s tarifným platom
487,52 € + osobným príplatkom 400 € = 887,5 €. Osobný príplatok v priemere zohľadňuje
všetky zákonné príplatky na zabezpečenie turnusovej práce (t. j. príplatok za nočnú prácu od
22:00 do 6:00 hod, prácu cez víkend a prácu počas sviatkov). Okrem toho bude zohľadnený
aj 10% príplatok za pohotovosť (v prípade náhleho výpadku alebo poskytnutia poradenstva v
inom ako slovenskom jazyku a 30% za prípadnú prácu nadčas).
46

Podmienka na udelenie akreditácie na odbornú činnosť. Kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť vedúceho/ej
poradkýň už ráta s podmienkami uchádzania sa o akreditáciu.
47
Na zabezpečenie nepretržitej trojzmennej prevádzky je možné pracovať iba na 7,5 hodinový týždenný čas, nutné je
dodržiavať nároky na prestávku, obed, nočnú prácu a pod.
48
Slovenské operačné stredisko zdravotníckej záchrannej služby pracuje podľa výnosu MZ SR, v ktorom celodenná
prevádzka je zabezpečovaná najmenej 4,7 osobami, alebo 1 operátorom na 100 000 obyvateľov.
49
V Španielsku pracujú na linke súčasne 2 operátorky, vo Rakúsku celkovo až 11 operátoriek (avšak na kratší pracovný čas).
50
Počet volaní odhadujeme na základe skúseností z prevádzok krízových liniek pre ženy v zahraničí. V Rakúsku (8, 5 mil
obyvateľov) a v Berlíne na celonárodnej linke v Nemecku majú v priemere 30 volaní za deň v priemernej dĺžke 20 minút/
hovor v priamej závislosti od prístupnosti linky (intenzita scitlivovania verejnosti na linku, ako aj po budúcich mediálnych
kampaniach zameraných na linku môžu počet volaní významne zvýšiť)
51
Počet poradkýň sa môže meniť vzhľadom na veľkosť úväzku. V prípade kratšieho pracovného úväzku sa počet poradkýň
môže navýšiť.
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Lektori/ky vzdelávania vstupnej odbornej prípravy poradkýň na linke: lektori/ky z radov
partnerov projektu a odborníkov na telefonickú krízovú intervenciu vybraných na základe
výberového konania poskytnú celkovo 190 hodín odborného vzdelávania počas 3 mesiacov
v prípravnej fáze krízovej linky. Pôjde o modulové vzdelávanie s obsahom nastaveným podľa
odporúčaní partnerov projektu a minimálnych štandardov RE v oblasti násilia páchaného na
ženách. Cena jednej lektorskej hodiny bude stanovená v závislosti od úrovne lektorskej
spôsobilosti.
Materiálno-technické zabezpečenie:
Linka bude zriadená - vybavením zodpovedajúcou telekomunikačnou technikou, ktorá
zabezpečí bezplatnosť hovoru, t.z. hovor pôjde na účet volaného, zabezpečí signalizáciu
prichádzajúceho hovoru obsadenému účastníkovi, prvotné presmerovanie prichádzajúcich
hovorov na jedno zákazníkom vybrané číslo, podržanie hovoru, utajenie telefónneho čísla.
Zriadenie linky bude zabezpečené výberom dodávateľa cez verejné obstarávanie v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní. Dodávateľ zabezpečí: zavedenie linky, nákup
telekomunikačnej techniky, telekomunikačné služby linky. Predbežne ide o zákazku VO na:
technické
zabezpečenie linky
(zriadenie bezplatného čísla,
prístup na internet,
presmerovanie volania v prípade obsadenia, a pod.; vybavenie prevádzky linky telefonickými
aparátmi a headsetmi, vrátane
riešenia
technických porúch a servisu). Výber
dodávateľa/poskytovateľa na základe VO.
V súčasnej budove sídla IVPR bude zriadená miestnosť so základným vybavením
(nábytok, PC, tlačiareň a pod.) pre prácu poradkýň na linke. Na základe VO bude obstarané
vybavenie kancelárie pre telefonickú krízovú intervenciu nábytkom (2 stoly, 4 stoličky, 1
skriňová zostava, atď.). 2 kusy stolové PC zostavy s operačným systémom vybavené
softvérom a antivírovým programom pre telefonickú krízovú intervenciu (monitor, HDD,
klávesnica, myš) budú obstarané z vlastných zdrojov žiadateľa. Z národného projektu bude
hradený nájom prevádzkovej miestnosti linky pre poradkyne na linke a pre vedúceho/u
poradkýň.
IVPR zriadi webstránku internetového dištančného poradenstva prostredníctvom
dodávateľa vybraného na základe VO v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Predbežné požiadavky pre účely VO: vytvorenie grafického návrhu, HTML šablóny, cca 30
podstránok, viacero funkčných modulov a jazykových mutácií vybraných informácií, CMS
systém, webhosting a pod. Ide o webstránku linky obsahujúcu základné informácie o službách
národnej telefonickej linky vo viacerých jazykoch (pre koho je určená, aké otázky budú
zodpovedané, základné princípy poskytovania služby, kto sú poradkyne na linke, a pod.)
a informácie o službe internetového dištančného poradenstva (návod na používanie, otázky
bezpečia, a pod.). Obsah webstránky bude tvorený v spolupráci so všetkými partnermi, ktorí
poskytujú podobné špecializované služby. Webstránka bude obsahovať aj hyperlinkové
prepojenia na webstránky partnerov a iných špecializovaných poskytovateľov. Činnosť
webstránky bude zachovaná aj po ukončení projektu predpokladaným viaczdrojovým
financovaním prostredníctvom riadneho kontraktu IVPR a MPSVR SR, uchádzaním sa o NFP
z ESF na ďalšie inovovanie služieb webstránky a iných fondov (napr. Nórskeho finančného
mechanizmus).
38

Súčasťou webstránky bude aj krátky videospot pre ženy so sluchovým postihnutím.
Výroba videospotu so základnými informáciami o linke a online poradenstve do cca 5 minút v
posunkovej reči bude predmetom zákazky cez VO na základe zákona o verejnom obstarávaní
(prenájom techniky, práca kameramana, práca režiséra, postvýroba - prenájom strižne,
práca strihača, práca akreditovanej prekladateľky do slovenského posunkového jazyka a i.).
Vedúci/a poradkýň bude vo svojej práci využívať mobilný telefón – z rozpočtu projektu
bude hradený mesačný paušál.
Taktiež bude zakúpená odborná literatúra z oblasti problematiky krízovej intervencie,
dištančného poradenstva a násilia na ženách a školiace materiály pre poradkyne na linke.
Budú zabezpečené preklady základných informačných materiálov vypracovaných
vedúcim/ou poradkýň do maďarčiny, angličtiny, ukrajinčiny a vietnamčiny na základe VO.
Preklad do rómčiny zabezpečí prekladateľ/-ka pracujúca na dohodu o vykonaní práce.
Text s informáciami o službách pomoci bude prekonzultovaný a upravený do
jednoduchého jazyka pre ľudí s poruchami čítania a porozumenia špeciálnym pedagógom.
Bude vytlačený leaflet s informáciami o službách pomoci a krízovej linke a samolepky
s číslom krízovej linky na základe VO. Informácie a publicita o službách pomoci budú
zabezpečované aj v prístupnej forme.
Pre účely prevádzky linky a dištančného poradenstva budú zabezpečené kancelárske
potreby (papier, tonery apod.).
V súlade so zákonom bude zabezpečený nákup stravovacích poukážok pre
zamestnancov (vedúci/a poradkýň a poradkyne na linke), hodnota lístka v súčasnosti na IVPR
je 3,80 €, z toho zamestnávateľ prispieva vo výške 2,70 €.
Výsledky a závery z realizácie jednotlivých aktivít národného projektu uplatní
odborný garant v rámci svojej činnosti v oblasti boja proti násiliu na ženách a ich deťoch.
V prípade potreby sa zabezpečí prenos skúsenosti vyplývajúcich z realizácie pilotného
národného projektu do legislatívnych zmien. Po očakávanom pozitívnom vyhodnotení
výsledkov pilotného projektu bude udržateľnosť výsledkov zabezpečená v oblasti národnej
linky pre ženy z viacerých zdrojov financovania cez každoročný kontrakt medzi IVPR a
MPSVR SR (ako odborným garantom linky), ako aj prostredníctvom projektov z ESF
(skvalitňovanie a inovácia poskytovaných sociálnych služieb) ako aj a iných fondov (napr.
Nórskeho finančného mechanizmu).
c) Podrobný popis podporných aktivít (riadenie a publicita a informovanosť)
Termín realizácie: 06/2014 - 11/2015
Riadenie projektu bude
vzhľadom na počet partnerov a diverzitu výdavkov
zabezpečované viacstupňovým projektovým tímom. Hlavný projektový manažér a hlavný
ekonóm projektu budú zodpovedať za celkové projektové a finančné riadenie projektu, čiže
budú mať najmä rozhodovaciu právomoc - pôjde najmä o riešenie situácií, ktoré by mohli
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ohroziť implementáciu projektu. Budú pracovať na dohodu o pracovnej činnosti. U žiadateľa
bude zamestnaný na trvalý pracovný pomer projektový manažér a finančný manažér, ktorí
budú zabezpečovať všetky výkonné činnosti v súvislosti s projektovým a finančným riadením
projektu. Okrem toho v súlade s vnútornými smernicami žiadateľa budú v rámci projektu
pracovať účtovníčka, mzdová účtovníčka, personalistka, manažér pre VO a sekretárka. Budú
zabezpečovať činnosti v súlade s tabuľkou Personálne zabezpečenie. Na úrovni partnerov
budú riadenie projektových aktivít, ako aj finančné riadenie zabezpečovať projektoví
manažéri a finanční manažéri..
Publicitu a informovanosť bude zabezpečovať manažér na publicitu priebežnou
propagáciou projektu v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov
v rámci ESF (2007 – 2013).
V súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007
– 2013) budú cieľové skupiny a verejnosť informovaní, že aktivity, ktoré sa realizujú v rámci
projektu, sa uskutočňujú vďaka pomoci EU, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutých
z Európskeho sociálneho fondu. Finančná spoluúčasť EU, konkrétne ESF, bude spomínaná
v priebehu celej realizácie projektu, ako i po jeho ukončení a to pre všetkých
zainteresovaných (od cieľových skupín až po širokú verejnosť).
Priestory budovy a miestnosti, v ktorých sa uskutočnia aktivity projektu budú označené
formou uvedenou v Manuáli pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF
(2007 – 2013).
Informačné a odborné materiály, dokumenty a propagačné predmety vytvorené a
využívané v súvislosti s projektom budú obsahovať všetky náležitosti v súlade s Manuálom
pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007 – 2013).
Počas informačných aktivít súvisiacich s realizáciou aktivít projektu
spolufinancovaného z ESF, ako sú napr. konferencie, workshopy a pod., bude prijímateľ
dodržiavať pravidlá uvedené v Manuáli pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci
ESF (2007 – 2013).
Mediálne výstupy prijímateľa v ktorých je možné využiť text (napr. články na internete
atď.) budú obsahovať všetky náležitosti popísané v Manuáli pre informovanie a publicitu pre
prijímateľov v rámci ESF (2007 – 2013). Taktiež všetky materiály poskytované médiám v
tlačenej či elektronickej forme budú obsahovať označenie v zmysle Manuálu pre
informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007 – 2013).
Prijímateľ bude priebežne vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy z
realizácie aktivít projektu. Keďže v projekte tvoria cieľovú skupinu najmä ženy ohrozené
násilím, nie je možné zabezpečiť fotodokumentáciu týchto ohrozených osôb.
Fotodokumentácia a audiovizuálne záznamy musia byť vytvorené v primeranej kvalite a
musia mať zároveň vypovedaciu schopnosť o hlavných aktivitách projektu (napr. dostatočne
viditeľné označenie priestorov, poskytovaných materiálov, prezenčné listiny a
fotodokumentácia z workshopu a pod.). Uvedený materiál je prijímateľ povinný poskytnúť
RO/SORO ako prílohu záverečnej monitorovacej správy, ďalej aspoň raz v priebehu
realizácie projektu ako prílohu priebežnej monitorovacej správy a zároveň vždy na žiadosť
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RO/SORO. Súčasťou fotodokumentácie musí byť stručný popis fotografií. Fotodokumentáciu
a príp. audiovizuálne záznamy o projekte je prijímateľ povinný sprístupniť pre účely ich
ďalšieho šírenia s cieľom výmeny dobrej praxe tak v rámci Slovenskej republiky ako aj v
rámci EÚ.
Webová stránka žiadateľa a partnerov bude obsahovať informácie o realizovanom
projekte vrátane propagácie výsledkov a informácie o spolufinancovaní projektu z
prostriedkov ESF a je potrebné zabezpečiť, aby sa stránka podľa aktuálnosti projektu
aktualizovala. Zároveň musí obsahovať aj hypertextový odkaz na webovú stránku ESF
www.esf.gov.sk. Po ukončení realizácie projektu webová stránka musí prezentovať výsledky
projektu. Výsledky realizovaného projektu, vrátane vydaných dokumentov je prijímateľ
povinný prezentovať na web stránke počas celej platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
NFP. Príslušné povinné prvky/informácie musia byť dobre viditeľné a čitateľné a musia byť
v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007 –
2013).

d) Vyjadrenie žiadateľa o uplatnení/neuplatnení52 nepriamych výdavkov paušálnou sadzbou
(len, ak výzva/písomné vyzvanie umožňuje uplatnenie si nepriamych výdavkov paušálnou
sadzbou)
Žiadateľ neuplatňuje nepriame výdavky paušálnou sadzbou.

e) Rozpočet projektu
Rozpočet je uvedený v samostatnej prílohe. Sumy personálnych výdavkov vychádzajú
z platnej politiky odmeňovania žiadateľa a partnerov, hodinové sadzby niektorých odborníkov
(supervízorov, právnikov, lektorov, prekladateľa do rómskeho jazyka a špeciálneho
pedagóga) vychádzajú z prieskumov trhu. Ostatné sumy v rozpočte sú nastavené v súlade so
zrealizovanými prieskumami trhu.

52

Nehodiace sa preškrtnite
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(4)

Informácie o žiadateľovi o NFP

a) Realizované projekty žiadateľom o NFP za posledné štyri roky z verejných
prostriedkov
Názov projektu

Dátum
a ukončenia
(mm/rrrr)

FAMO – Monitorovanie
odborných pracovných síl
– pravidelný prieskum
po
ponuky
a dopytu
odborných
pracovných
silách
v prihraničnom
regióne medzi východným
Rakúskom a Slovenskom
INTERLINKS (Health
systems and long-term care
for older people in Europe
– Moldelling the
INTERfaces and LINKS
between
prevention,
rehabilitation, quality of
services and informal care

začiatku
realizácie

Z akého zdroja (napr.
názov fondu, dotačného
mechanizmu)
bol
poskytnutý príspevok na
realizáciu projektu

Zameranie
projektu
(investičný
/
neinvestičný)

08/2008-07/2012

Programu
cezhraničnej
spolupráce
Slovenská
republika – Rakúsko 2007
– 2013, Európsky fond
regionálneho rozvoja

neinvestičný

12/2008-10/2011

7RP

neinvestičný

b) Prehľad obstaraného interiérového vybavenia (633001), výpočtovej techniky
(633002), prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie (633004),
špeciálne stroje, prístroje, zariadenie technika a náradie (633005) resp. kapitálový
majetok (700) z prostriedkov fondov EÚ za posledné štyri roky
Názov majetku

Obstarávacia cena

Názov projektu

Za posledné štyri roky nebol zakúpený žiaden majetok uvedený vyššie.
c) Vývoj počtu zamestnancov
Počet zamestnancov 26
celkom53
z toho:
- Ženy
17
- Muži

53

9

Rok (n-3)

23

Rok (n-2)

22

17

17

6

5

Rok (n-1)

Počet pracovníkov (zamestnancov) v zmysle čl. 5 prílohy č. 1 Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 o
vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy
(Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)
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- Zamestnanci
v administratíve
a v manažmente
celkom

9

7

7

Rok (n-2)
-18 918,48

Rok (n-1)
-104 888,77

30 538,39

25 337,49

720,82
236,36
0

54,32
646,50
0

0
0
594 199,87

0
0
481 045,82

0

0

398 734,22

311 117,71

d) Vývoj finančnej situácie v €
Rok (n-3)
Hospodársky výsledok -10 454,13
(+zisk / - strata)
Záväzky celkom
24 028,38
z toho:
- Krátkodobé
132,5
- Dlhodobé
233,48
Pohľadávky celkom
0
z toho:
- Krátkodobé
0
- Dlhodobé
0
Majetok celkom
610 786,96
z toho:
- Peniaze
0
v hotovosti
- Bankové účty
400 658,49

e) Ostatné požadované informácie (podľa prílohy č. 6 Príručky pre žiadateľa DOP a NP Výklad k vyplneniu opisu projektu)
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Personálne zabezpečenie
Pozícia/funkcia
v projekte

Číslo
skupiny
výdavkov

Popis činností, ktoré bude osoba vykonávať

Činnosti
Počet
zabezpečené
osôb
dodávateľsky /
vlastným
personálom

Plánovaný počet Jednotková cena práce
hodín
v období za hodinu (hrubá mzda
trvania realizácie + odvody /hodinu)
projektu

Odborný personál
Aktivita 1 – IVPR a partneri
637027
IVPR/ Expertka na
610620
poskytovanie
špecializovaných
služieb

MyMamy/
Odborná garantka

610620

Poskytuje konzultácie v oblasti poskytovania špecializovaných IVPR - DPČ
služieb v súlade s minimálnymi štandardami RE pre cieľovú
skupinu projektu, metodicky usmerňuje partnerov a
napomáha napĺňať ich záväzky vyplývajúce z partnerstva,
pripravuje a organizuje pracovné stretnutia s partnermi,
priebežne monitoruje druh, rozsah a formy poskytovanie
sociálnych
služieb
v zmysle
záväzkov
vyplývajúcich
z partnerstva, dohliada na adekvátnu evidenciu klientok a
ostatných osôb zapojených do projektu pre účely sledovania
indikátorov aktivity. Úzko spolupracuje s vedúcou poradkýň na
linke pre ženy a podieľa sa na vytváraní úzkej spolupráce
medzi poradkyňami na linke a partnerskými organizáciami,
prípadne s inými poskytovateľmi sociálnych služieb
Vlastný
Špecializované sociálne poradenstvo.
personál/
Pracovná
zmluva
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1

714 hodín/ 17
mesiacov

23,00 € + 8,04 €

1

Priemerne 50 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
1268 € + 446,34 €

MyMamy/ Krízová
poradkyňa 1

610620

MyMamy/ Krízová
poradkyňa 2

610620

MyMamy/ Krízová
poradkyňa 3

610620

MyMamy/ Krízová
poradkyňa 4

610620

MyMamy/
Psychologička

610620

MyMamy/
Poradkyňa

610620

MyMamy/
Animátorka

637027
610620

MyMamy/
Asistentka
právničky

610620

Vlastný
Základné a špecializované poradenstvo, krízová intervencia,
prevencia, vyhľadávacia činnosť, poskytovanie poradenstva cez personál/
Pracovná
mail a krízovú linku, práca s klientkami.
zmluva

1

Priemerne 100 %
mesačného fondu
pracovného času/ 9
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
808 € + 284,42 €

Vlastný
Základné a špecializované poradenstvo, krízová intervencia,
prevencia, vyhľadávacia činnosť, poskytovanie poradenstva cez personál/
Pracovná
mail a krízovú linku, práca s klientkami.
zmluva

1

Priemerne 100 %
mesačného fondu
pracovného času/ 9
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
808 € + 284,42 €

Vlastný
Základné a špecializované poradenstvo, krízová intervencia,
prevencia, vyhľadávacia činnosť, poskytovanie poradenstva cez personál/
Pracovná
mail a krízovú linku, práca s deťmi.
zmluva

1

Priemerne 100 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
746 € + 262,59 €

Vlastný
Základné a špecializované poradenstvo, krízová intervencia,
prevencia, vyhľadávacia činnosť, poskytovanie poradenstva cez personál/
Pracovná
mail a krízovú linku, práca s deťmi.
zmluva

1

Priemerne 100 %
mesačného fondu
pracovného času/ 10
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
746 € + 262,59 €

Špecializované sociálne poradenstvo, krízová intervencia,
prevencia,

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 100 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
808 € + 284,42 €

Základné sociálne poradenstvo, vyhľadávacia činnosť, odborné
služby súvisiace s umiestňovaním na trhu práce, sieťovaním a
spoluprácou s inštitúciami,

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 50 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
1219 € + 429,09 €

Vlastný
personál/
Dohoda o
pracovnej
činnosti
Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

714 hodín/ 17
mesiacov

4,44 € + 1,56 €

1

Priemerne 50 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
955 € + 336,16 €

Práca s deťmi počas poskytovania špecializovaného
poradenstva ich mamám, vedenie podporných skupín klientok,
skupinových terapií a pod.
Právne poradenstvo, odborné služby súvisiace s uplatňovaním
legislatívy pri poskytovaní špecializovaného a základného
poradenstva, podporné činnosti napr. príprava klientky na
súdne pojednávanie
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MyMamy/
Supervízorka

637027
610620

FENESTRA/
Manažérka
poradenstva,
poradenská
pracovníčka
FENESTRA/
Manažérka TKI a
poradenská
pracovníčka
na
telef. krízovej linke

610620

FENESTRA/
Poradenská
pracovníčka 2

610620

610620

FENESTRA/
Poradenská
pracovníčka 1

610620

FENESTRA/
Poradenská
pracovníčka 3

610620

FENESTRA/
Poradenská
pracovníčka 4

610620

Vlastný
personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti
Odborná garancia, plánovanie a manažment poskytovania Vlastný
služieb CS, manažment tímu poradenských pracovníčok a personál/
právničiek, vzdelávanie poradenských pracovníčok, náčuvy, Pracovná
zmluva
konzultácie, konziliárne porady k poradenstvu, a pod.
Individuálna a skupinová supervízia.

1

106 hodín/ 17
mesiacov

32,40 € + 11,40 €

1

Priemerne 30 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
1200 € + 422,40 €

Plánovanie a manažment poskytovania služieb cieľovej skupine
prostredníctvom krízovej telefonickej linky, manažment tímu
pracovníčok na telefonickej krízovej intervencii (TKI),
vzdelávanie pracovníčok TKI, náčuvy, konzultácie, konziliárne
porady k TKI, bude manažovať a plánovať činnosť pracovníčok
na krízovej linke.
Krízová intervencia, základné a špecializované sociálne
poradenstvo, vyhľadávacia činnosť, terénna práca, krízová
pomoc prostredníctvom telekomunikačných technológií,
sprevádzanie klientok, základné právne poradenstvo.

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 70 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
900 € + 316,80 €

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 25 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
756 € + 266,11 €

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 100 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
756 € + 266,11 €

Krízová intervencia, základné a špecializované sociálne
poradenstvo, vyhľadávacia činnosť, terénna práca, krízová
pomoc prostredníctvom telekomunikačných technológií,
sprevádzanie klientok, základné právne poradenstvo,
psychologické poradenstvo.
Krízová intervencia, základné a špecializované sociálne
poradenstvo, vyhľadávacia činnosť, terénna práca, krízová
pomoc prostredníctvom telekomunikačných technológií,
sprevádzanie klientok, základné právne poradenstvo,
psychologické poradenstvo.

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 50 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
756 € + 266,11 €

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 100 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
756 € + 266,11 €

Krízová intervencia, základné a špecializované sociálne
poradenstvo, vyhľadávacia činnosť, terénna práca, krízová
pomoc prostredníctvom telekomunikačných technológií,
sprevádzanie klientok, základné právne poradenstvo.
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FENESTRA/Osoby
poskytujúce
advokátske služby

637005

Advokátske služby podľa potreby
zastupovanie na súdnych konaniach.

1-2

760/ 17 mesiacov

44 €/ hodina poskytnutej
služby

FENESTRA/
Supervízor

637027
610620

Poskytuje služby pre zamestnancov organizácie poskytujúcich Vlastný
personál/
poradenské služby klientkam.
Dohoda
o pracovnej
činnosti
Vlastný
Krízová intervencia, psychologické poradenstvo, skupinová
personál/
psychologická práca, krízová pomoc poskytovaná
Pracovná
prostredníctvom telekomunikačnej techniky, vyhľadávacia
zmluva
činnosť.

1

44 hodín/ 17
mesiacov

32,40 € + 11,40 €

Pomoc
ohrozeným
deťom/
Výkonná riaditeľka
a psychologička
Pomoc
ohrozeným
deťom/
Sociálna
pracovníčka
Pomoc
ohrozeným
deťom/
Psychologička
Pomoc
ohrozeným
deťom/
Sociálna
pracovníčka
Pomoc
ohrozeným
deťom/
Psychologička
Pomoc
ohrozeným
deťom /
Právnička

610620

1

Priemerne 60 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
1340 € + 471,68 €

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 70 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
990 € + 348,48 €

610620

Krízová intervencia, psychologické poradenstvo, krízová pomoc Vlastný
personál/
poskytovaná prostredníctvom telekomunikačnej techniky.
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 80 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
590 € + 207,68 €

610620

Krízová intervencia, základné a špecializované sociálne
poradenstvo, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom
telekomunikačnej techniky.

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 75 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
990 € + 348,48 €

610620

Krízová intervencia, psychologické poradenstvo, krízová pomoc Vlastný
personál/
poskytovaná prostredníctvom telekomunikačnej techniky.
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 80 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
460 € + 161,92 €

637027
610620

Poskytuje služby v rámci právneho poradenstva aj v súvislosti
so súdnymi konaniami.

1

700 hodín/ 17
mesiacov

32,54 € + 11,45 €

610620

cieľovej

skupiny

Krízová intervencia, základné a špecializované sociálne
poradenstvo, krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom
telekomunikačnej techniky.
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- Dodávateľsky

Vlastný
personál/
DVP/DPC

Pomoc
ohrozeným
deťom /
Supervízor

637027
610620

610620
Centrum
Slniečko/ Vedúca
poradenského
centra – sociálna
pracovníčka
610620
Centrum
Slniečko/Odborný
garant, interný
supervízor
610620
Centrum
Slniečko/Terénna
sociálna
pracovníčka
610620
Centrum
Slniečko/ Sociálna
poradkyňa/
terapeutka
610620
Centrum
Slniečko/ Sociálna
poradkyňa
Centrum
Slniečko/
Špeciálna
pedagogička

Centrum
Slniečko/
Psychologička

610620

610620

Poskytuje služby pre zamestnancov organizácie poskytujúcich Vlastný
personál/
poradenské služby klientkam.
Dohoda
o pracovnej
činnosti
Vlastný
Vedenie poradenského centra, koordinovanie programov,
personál/
sociálne poradenstvo, individuálna, párová a rodinná terapia.
Pracovná
zmluva

1

76 hodín/ 17
mesiacov

32,40 € + 11,40 €

1

Priemerne 100 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
1050 € + 369,60 €

Odborná garancia metodiky a práce s klientom, interná
supervízia.

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 50 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
1300 € + 457,60 €

Vyhľadávacia činnosť , terénne sociálne služby, sprevádzanie.

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 50 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
880 € + 309,76 €

Vedenie svojpomocnej skupiny, podporné skupinové programy, Vlastný
personál/
terapie.
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 50 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
950 € + 334,40 €

Základné a špecializované poradenstvo, komplexné vedenie Vlastný
personál/
záznamov, preventívne programy.
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 100 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
880 € + 309,76 €

Špeciálno-pedagogická diagnostika, terapia s deťmi, eliminácia Vlastný
nežiaduceho vývoja detí - priamych obetí a detí ako svedkov personál/
Pracovná
násilia.
zmluva

1

Priemerne 50 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
880 € + 309,76 €

1

Priemerne 100 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
950 € + 334,40 €

Psychologické poradenstvo, krízová intervencia.
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Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

Centrum
Slniečko/Terénna
sociálna
pracovníčka

610620

Vyhľadávacia činnosť , terénne sociálne služby, sprevádzanie.

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 50 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
880 € + 309,76 €

Centrum
Slniečko/
Právnik/-čka

637027
610620

Poskytuje služby v rámci právneho poradenstva aj v súvislosti
so súdnymi konaniami.

Vlastný
personál/
DPC/DVP

1

380 hodín/ 17
mesiacov

32,54 € + 11,45 €

Centrum
Slniečko/
Supervízor

637027
610620

Externá individuálna a skupinová supervízia.

1

120 hodín/ 17
mesiacov

32,40 € + 11,40 €

Aliancia žien
Slovenska/
Sociálna
pracovníčka

610620

1

100 % mesačného
fondu pracovného
času/ 17 mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
1344 € + 473,09 €

Aliancia žien
Slovenska/
Sociálna
pracovníčka

610620

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

2

100 % mesačného
fondu pracovného
času/ 17 mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
1344 € + 473,09 €

Aliancia žien
Slovenska/
Vedúca poradne

637027
610620

Práca v oblasti rodovo podmieneného násilia – práca so ženami
a ich deťmi: osobná krízová intervencia - pomoc na zvládnutie
krízy v prípadoch rodovo podmieneného násilia; telefonická
krízová intervencia – linka dôvery; poradenstvo a intervencia
prostredníctvom nových médií (mail, chat, skype, facebook,
twitter); intervencia v oblasti psychotraumatológie a terapie
traumy; sociálno-terapeutická práca s nenásilnými členmi
rodín s abuzívnymi vzťahmi; vedenie podporných a
svojpomocných skupinových programov pre dospelé osoby so
skúsenosťou násilia, zneužívania, týrania a zanedbávania s
traumou z násilia v blízkych vzťahoch.
Práca v oblasti rodovo podmieneného násilia – práca so ženami
a ich deťmi: špeciálne sociálne poradenstvo - telefonické a
osobné poradenstvo; individuálna diagnostika; poradenstvo v
sociálnej oblasti; psychologická podpora a pomoc; postviktimizačné poradenstvo; edukácia a zvyšovanie povedomia v
oblasti domáceho násilia a násilia na ženách.
Práca spojená s vedením poradne pre klientky cieľovej skupiny.

Vlastný
personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti
Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

Vlastný
personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti

1

714 hodín/ 17
mesiacov

10 € + 3,52 €
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Aliancia žien
Slovenska/
Právnička
Aliancia žien
Slovenska/
Supervízor

637027
610620
637027
610620

Poskytuje právne poradenstvo a pomoc klientkam cieľovej Vlastný
personál/ DVP/
skupiny.
DPC
Poskytuje služby pre zamestnancov organizácie poskytujúcich Vlastný
personál/
poradenské služby klientkam.
Dohoda
o pracovnej
činnosti
Vlastný
Základné a/alebo špecializované sociálne poradenstvo
personál/
Zamerané na ženy zažívajúce násilie,
Pracovná
zmluva

2

2 x 700 hodín/ 17
mesiacov

32,54 € + 11,45 €

1

34 hodín/ 17
mesiacov

32,40 € + 11,40 €

1

Priemerne 75 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
1000 € + 352 €

Žena v tiesni/
Krízová poradkyňa
1

610620

Žena v tiesni/
Poradkyňa 2

610620

Základné a/alebo špecializované sociálne poradenstvo
Zamerané na ženy zažívajúce násilie,

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 66 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
682,50 € + 240,24 €

Žena v tiesni/
Krízová poradkyňa
3

610620

Základné a/alebo špecializované sociálne poradenstvo
Zamerané na ženy zažívajúce násilie,

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 50 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
800 € + 281,60 €

Žena v tiesni/
Právna poradkyňa
4

610620

Právne poradenstvo Zamerané na ženy zažívajúce násilie,

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 100 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
800 € + 281,60 €

Žena v tiesni/
Psychologička

610620

Psychologické poradenstvo Zamerané na ženy zažívajúce
násilie,

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 100 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
800 € + 281,60 €

Žena v tiesni/
Právna poradkyňa

610620

Právne poradenstvo Zamerané na ženy zažívajúce násilie,

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 73 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
585 € + 205,92 €

Unicef/ Sociálny
poradca

610620

Základné a špecializované poradenstvo.

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 100 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
700 € + 246,40 €
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Unicef/
Psychologička

610620

Psychologické poradenstvo.

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

Unicef/
Konzultant/tka
non stop linky

637027
610620

Sociálne, psychologické a právne poradenstvo.

Vlastný
personál/ DPC/
DVP

Unicef/ Sociálna
poradkyňa

637027
610620

Sociálne poradenstvo.

Unicef/
Psychologička

637027
610620

Unicef/
Supervízorka

637027
610620

Pomoc rodine/
Sociálna
pracovníčka

610620

Pomoc rodine/
Sociálna
pracovníčka

610620

Pomoc rodine/
Sociálna
pracovníčka

610620

Vlastný
personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti
Vlastný
Psychologické poradenstvo.
personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti
Supervízia pre zamestnancov organizácie s cieľom skvalitniť Vlastný
personál/
prácu a predchádzať syndrómu vyhorenia.
Dohoda
o pracovnej
činnosti
Základné / špecializované sociálne poradenstvo, poskytovanie Vlastný
personál/
poradenstva pre dlhodobé klientky a pre nové klientky,
Pracovná
vedenie štatistických údajov, sprevádzanie na súd/políciu a i.
zmluva
Základné a/alebo špecializované sociálne poradenstvo, krízová
intervencia pre klientky.
Základné / špecializované sociálne poradenstvo, poskytovanie Vlastný
personál/
poradenstva pre dlhodobé klientky a pre nové klientky,
Pracovná
vyhľadávacia práca a osveta.
zmluva
Základné/špecializované sociálne poradenstvo, dištančné
poradenstvo, terénna práca (je potrebné zmapovať 78 obcí v
okrese Michalovce, zorganizovať stretnutia so starostami,
oboznámiť sa s problémami v konkrétnej rodine).
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Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 100 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
700 € + 246,40 €

Cca 10

4148 hodín/ 17
mesiacov

2 € + 0,70 €

1

680 hodín/ 17
mesiacov

6 € + 2,11 €

1

680 hodín/ 17
mesiacov

6 € + 2,11 €

1

48 hodín/ 17
mesiacov

32,40 € + 11,40 €

2

Priemerne 75 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
700 € + 246,40 €

1

Priemerne 100 %
mesačného fondu
pracovného času/
17 mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
620 € + 218,24 €

1

Priemerne 100 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
620 € + 218,24 €

Pomoc rodine/
Psychologička

637027
610620

Poskytuje služby v rámci psychologického poradenstva skupinová práca so ženami.

Vlastný
personál/
DVP/DPC

2

2 x 360 hodín/ 17
mesiacov

7,80 € + 2,75 €

Pomoc rodine/
Právnik/-čka

637027
610620

Poskytuje služby v rámci právneho poradenstva aj v súvislosti
so súdnymi konaniami.

Vlastný
personál/
DVP/DPC

1

352 hodín/ 17
mesiacov

32,54 € + 11,45 €

Pomoc rodine/
Supervízorka

637027
610620

Supervízia pre zamestnancov organizácie.

1

95 hodín/ 17
mesiacov

32,40 € + 11,40 €

Náruč/ Vedúca
poradne, právnička
PRK Žilina

610620

Právne poradenstvo pre obete násilia na ženách a ich deťoch.

Vlastný
personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti.
Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 50 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
950 € + 334,40 €

Náruč/ Sociálna
pracovníčka PRK
Žilina

610620

Základné a špecializované sociálne poradenstvo pre obete Vlastný
personál/
násilia na ženách a ich deťoch.
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 70 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
750 € + 264 €

Náruč/
Psychologička PRK
Žilina

610620

Psychologické poradenstvo pre obete násilia na ženách a ich Vlastný
personál/
deťoch.
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 100 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
700 € + 246,40 €

Náruč/ Vedúca
poradne, sociálna
pracovníčka PTC
Čadca

610620

Základné a špecializované sociálne poradenstvo pre obete Vlastný
personál/
násilia na ženách a ich deťoch.
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 60 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
950 € + 334,40 €

Náruč/ Sociálna
pracovníčka PTC
Čadca

610620

Základné a špecializované sociálne poradenstvo pre obete Vlastný
personál/
násilia na ženách a ich deťoch.
Pracovná
zmluva

2

Priemerne 50 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
750 € + 264 €
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610620

Základné a špecializované sociálne poradenstvo pre obete Vlastný
personál/
násilia na ženách a ich deťoch.
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 100 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
750 € + 264 €

Náruč/
Psychologička PTC
Čadca

637027
610620

Psychologické poradenstvo pre obete násilia na ženách a ich Vlastný
personál/
deťoch.
DVP/DPC

1

700 hodín/ 17
mesiacov

7,80 € + 2,75 €

637027
610620

Supervízia pre zamestnancov organizácie.

1

100 hodín/ 17
mesiacov

32,40 € + 11,40 €

Náruč/ Právnička
PTC Čadca

637027
610620

Právne poradenstvo pre obete násilia na ženách a ich deťoch.

Vlastný
personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti.
Vlastný
personál/
DVP/DPC

1

573 hodín/ 17
mesiacov

32,54 € + 11,45 €

610620

Zodpovedná za prípravnú aj ostrú nepretržitú prevádzku linky,
spolupracuje pri vypracovávaní požiadaviek pre VO na
dodávateľa technického zabezpečenia služieb, koordinuje aj
výber a vzdelávanie poradkýň na linke, v prípade potreby
vykrýva personálne zabezpečenie na linke. Zodpovedá za
prípravu a fungovanie internetového poradenstva. Zodpovedá
za informácie poskytované na linke a webstránke, zabezpečuje
ich aktualizáciu, v spolupráci s partnermi projektu vypracuje
manuál krízovej intervencie a manuál zaškolenia krízových
pracovníčok, dohliada na kvalitu poskytovaného dištančného
telefonického aj internetového poradenstva, získa tréning
krízovej poradkyne na linke, zabezpečuje supervíziu
a evaluáciu fungovania linky a online dištančného poradenstva,
zabezpečí scitlivovanie odbornej a laickej verejnosti o príprave
a spustení linky.
Pracujú na linke a dištančnom internetovom poradenstve na 3zmennej nepretržitej celoročnej a celodennej prevádzke počas
jedného roka. Poradkyne pracujú po dve v dvoch denných
zmenách a jedna pracuje v nočnej zmene (od 22:00 - 6:00).

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 100 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
1294 € + 452,25 €

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

7

Priemerne 100 %
mesačného fondu
pracovného času/ 10
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
887,50 € + 310,18 €

Náruč/ Sociálna
pracovníčka PTC
Čadca

Náruč/
Supervízorka PTC
Čadca

Aktivita 2 - IVPR
Vedúca poradkýň
na linke pre ženy

Poradcovia/kyne
na linke

610620
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Lektori

637027
610620

Prekladateľ do
rómskeho jazyka

637027
610620

Špeciálna
pedagogička

637027
610620

Modulové vzdelávanie šité na mieru podľa štandardov Rady Vlastný
personál/
Európy pre poradkyne na linke.
Dohoda o
vykonaní práce.
Preklady informácií umiestnených na webstránke linky a na Vlastný
informačných letákoch
o službách pomoci
do personál/
Dohoda o
štandardizovaného rómskeho jazyka
vykonaní práce.
Konzultácie a úprava textu do ľahko čitateľného a Vlastný
personál/
zrozumiteľného jazyka.
Dohoda o
vykonaní práce.

1-5

190 hodín/ 17
mesiacov

29,17 € + 10,20 €

1

Podľa potreby

23 € + 8,04 € /
normostrana

1

Podľa potreby
a

30 € + 10,49 €/
normostrana
a

20 hodín konzultácií

20 € + 6,99 €

Administratívny/
obslužný
personál54
IVPR/Hlavný/á
projektový/á
manažérk/ka

637027
610620

IVPR/Projektový/
á manažér/ka
projektu

610620

Projektový manažér je zodpovedný za procesnú stránku
projektu a dosiahnutie stanovených cieľov. Komunikuje s RO
OP ZaSI, dozerá na priebeh verejného obstarávania podľa
platnej legislatívy a smerníc IVPR, kontroluje celkový rozpočet
projektu a za jednotlivých partnerov, pripravuje žiadosti
o zmenu v projekte v spolupráci s garantom, zvoláva stretnutia
partnerov za účelom koordinácie a sieťovania, najmenej 10krát počas riešenia projektu vždy u iného partnera, zvoláva
stretnutia s odborným s odborným garantom na základe
požiadavky expertky na poskytovanie špecializovaných služieb,
riadi činnosť projektového tímu, , dohliada na dodržiavanie
časového harmonogramu projektu.
Pôsobí ako manažér v druhej línii
- je zodpovedný za koordináciu postupov a dodržiavanie
termínov na úrovni 9 partnerov
- riadi činnosť projektových manažérov na úrovni partnerov
- zabezpečuje kontrolu aktivít projektu na úrovni 9 partnerov

54

Vlastný
personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti

1

714 hodín/ 17
mesiacov

8,50 € + 2,97 €

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 100 %
mesačného fondu
pracovného času/ 18
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
924 € + 332,94 €

Odporúčame v maximálnej miere zabezpečiť realizáciu projektu predovšetkým formou inštitútu vlastných zamestnancov. Zároveň odporúčame pri stanovení pracovných
pozícií pri administratívnom /obslužnom personáli vychádzať z platného usmernenia k oprávnenosti výdavkov
54

IVPR/Hlavný/á
ekonóm/ka
projektu

637027
610620

IVPR/Finančný/á
manažér/ka
projektu

610620

IVPR/Asistent/ka
projektového
manažéra/
Účtovník/čka

637027
610620

IVPR/Asistent/ka

637027

- úzko spolupracuje s hlavným ekonómom projektu
a s finančným manažérom pri príprave ŽoP, zbiera všetky
potrebné podklady od 9 partnerov, ktoré sú povinnou súčasťou
ŽoP
- je súčinný pri výberových konaniach na obsadenie
pracovných miest na úrovni partnerov
- zbiera podklady na tvorbu monitorovacích správ na úrovni 9
partnerov
- vykonáva manažérske činnosti na základe pokynov hlavného
projektového manažéra vyplývajúce z potrieb plynulého
zabezpečenia riešenia projektu.
Finančný manažér projektu zodpovedá za vypracovanie
podkladov na ŽoP za IVPR. Zodpovedá za sledovanie rozpočtu,
finančnú kontrolu, vypracovanie zmien rozpočtu atď., vykonáva
bankové operácie, realizuje ďalšie relevantné činnosti súvisiace
s ekonomickými činnosťami súvisiacimi s implementáciou
projektu.
Riadi finančného manažéra projektu ako aj
finančných manažérov partnerov,
mzdového účtovníka,
personalistu, účtovníka na základe obehu účtovných dokladov a
smernici o vnútornom audite.
Pôsobí v druhej línii finančného riadenia projektu, zabezpečuje
vyhotovenie celkovej ŽoP na základe zozbieraných podkladov
od 9 partnerov a IVPR, úzko spolupracuje s projektovým
manažérom projektu na príprave celkovej ŽoP, zodpovedá za
dodržiavanie metodických pokynov vydaných Riadiacim
orgánom pre tvorbu ŽoP, pripravuje podklady na vyúčtovanie
služobných ciest a realizuje vyúčtovanie služobných ciest podľa
platnej legislatívy, smerníc MPSVR SR a Riadiaceho orgánu,
zabezpečuje nákup cestovných lístkov, vyhľadáva ubytovacie
možnosti a zabezpečuje ich rezerváciu, plánuje dopravné
spojenia v súvislosti so služobnými cestami, eviduje
nadobudnutý majetok z prostriedkov ESF.
Úzko spolupracuje s hlavným ekonómom, a s finančným
manažérom projektu. Zodpovedá za vyplácanie faktúr,
zabezpečuje účtovníctvo projektu, vedie účtovnú agendu,
kontroluje pokladňu, účtuje stravné lístky, , zabezpečuje styk so
Štátnou pokladňou, pracuje v prostredí SAP.
Mzdová agenda: sledovanie dodržiavania Zákona o odmeňovaní
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Vlastný
personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti

1

714 hodín/ 17
mesiacov

8,50 € + 2,97 €

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 100 %
mesačného fondu
pracovného času/ 18
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
924 € + 332,94 €

Vlastný
personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti
Vlastný

1

544 hodín/ 17
mesiacov

6,50 € + 2,27 €

1

544 hodín/ 17

6,50 € + 2,27 €

projektového
manažéra/
Mzdový/á
účtovník/čka

610620

IVPR/Asistent/ka
projektového
manažéra/
Personalista/tka

637027
610620

IVPR/Manažér/ka

637027

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a so
stanoveným metodickým usmernením pre projekt, mesačné
spracovanie a zúčtovanie miezd v systéme SAP HR-PY (mzdový
modul) zamestnancov a existujúcich platných dohôd, riešenie
problémov a zadávanie nových prípadov do systému SAP –
konzultácie so systémovým technikom, práca v IS Štátnej
pokladnice – kontrola mesačného zúčtovania miezd,
spracúvanie prehľadov, výkazov a štatistík pre účely systému
Štátnej pokladnice a Štatistického úradu SR a na základe
požiadaviek riadiaceho orgánu projektu, príprava mzdových
podkladov pre projekt, zabezpečovanie styku s finančným
úradom – mesačné a ročné hlásenia, mesačné hlásenia do
zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, príprava
mesačných reportov čerpania mzdových prostriedkov, príprava
podkladov pre ekonomický a projektový manažment projektu
na základe ich operatívnych požiadaviek, spolupráca so
zodpovedným riešiteľom pri riešení mzdovej agendy.
Personálna agenda: sledovanie dodržiavania Zákonníka práce a
Zákona pri výkone práce vo verejnom záujme a so stanoveným
metodickým usmernením pre projekt, uzatváranie
a rozväzovanie pracovno-právnych vzťahov (pracovných
pomerov, dohôd), sledovanie ich platnosti, zaraďovanie
zamestnancov do platovej triedy a stupňa podľa odpracovanej
odbornej praxe, vedenie personálnej databázy a osobných
spisov zamestnancov v papierovej aj elektronickej forme,
mesačné spracovanie osobných spisov zamestnancov
a existujúcich platných dohôd v systéme SAP HR-PA
(personálny modul), zabezpečovanie styku so zdravotnými
poisťovňami, sociálnou poisťovňou, prihlasovanie
a odhlasovanie zamestnancov do poisťovní, vyhľadávanie
a spolupráca pri výbere potenciálnych uchádzačov o pracovné
miesto, zadávanie neobsadeného miesta do personálnej
agentúry resp. zadávanie voľného miesta do printového média,
spolupráca s projektovým a finančným manažérom projektu pri
vykazovaní odpracovaných hodín na projekt.
Manažér pre VO na samostatné verejné obstarávania veľkých
56

personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti

mesiacov

Vlastný
personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti

1

170 hodín/ 17
mesiacov

6,50 € + 2,27 €

Vlastný

1

1581 hodín/ 17

8,52 € + 2,98 €

pre VO

610620

celkov ako napr. nábytok, technické zapojenie linky. K
obstarávaniu tovarov a služieb bežne dostupných na trhu, ktoré
sa bude vykonávať cez elektronické trhovisko sa uzavrie
dohoda o pracovnej činnosti,.

IVPR/Sekretár/ka

637027
610620

IVPR/Manažér/ka
pre publicitu

637027
610620

Zodpovedá za agendu pokladne, vybavovanie objednávok,
zabezpečuje agendu podľa potrieb projektu, vedie záznamy z
porád projektového tímu, vedie registratúrny denník, kopíruje,
viaže podklady a vykonáva iné potrebné pomocné práce podľa
pokynov členov projektového tímu..

MyMamy/
Projektový
manažér

637027
610620

MyMamy /
Účtovníčka/
Finančná
manažérka

637027
610620

Vkladanie aktuálnych informácií o aktivitách realizovaných v
projekte na web stránku IVPR, návrh jednotnej formy
informačných letákov o projekte v spolupráci s partnermi,
zabezpečenie tlače letákov a nálepiek a kontakt s tlačiarňami,
distribúcia letákov 9 partnerom a MVO zaoberajúcich sa
problematikou násilia na ženách a ich deťoch, dohliadanie na
dodržiavanie postupov podľa manuálu pre publicitu,
spolupráca pri príprave workshopu

Zabezpečuje projektové riadenie: Monitoruje a kontroluje
všetky činnosti súvisiace s aktivitou č. 1 – evidencia činnosti
vykonávaných zamestnancami v rámci projektu, dohliada na
výber nových zamestnancov, spolupracuje na špecifikácii
zákazky v rámci VO, zabezpečuje podpornú dokumentáciu pre
monitorovanie, označenie priestorov v súlade s pravidlami pre
publicitu, koordinuje jednotné vykazovanie ukazovateľov
a podporných údajov o poskytovaných službách klietkam
v rámci projektu apod. Komunikuje s projektovým manažérom
a hlavným projektovým manažérom žiadateľa, s expertkou na
poskytovanie
špecializovaných
služieb,
s finančným
manažérom, štatutárom organizácie a participuje na riešení
problémov pri realizácii projektu a plní ďalšie súvisiace úlohy.
Zabezpečuje finančné riadenie a vedenie účtovníctva:
Pripravuje podklady a podpornú dokumentáciu pre ŽoP,
dohliada na čerpanie finančných prostriedkov v súlade so
schváleným rozpočtom a platnými predpismi a usmerneniami,
57

personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti/
Dohoda
o vykonaní
práce
Vlastný
personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti

mesiacov

1

340 hodín/ 17
mesiacov

5,12 € + 1,79 €

1

340 hodín/ 17
mesiacov

8,52 € + 2,98 €

Vlastný
personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti

1

714 hodín/17
mesiacov

5,50 € + 1,94 €

Vlastný
personál/
Dohoda
o pracovnej

1

510 hodín/17
mesiacov

5,50 € + 1,94 €

Vlastný
personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti

MyMamy /
IT technik

637027
610620

FENESTRA/
Projektový
manažér

610620

FENESTRA/
IT technik

637027
610620

Pomoc
ohrozeným
deťom/
Projektový
manažér

610620

zabezpečuje
archiváciu
dokladov
apod.
Komunikuje
s finančným manažérom a hlavným ekonómom žiadateľa,
participuje na riešení finančných problémov pri realizácii
projektu a plní ďalšie súvisiace úlohy.
Zabezpečuje činnosti súvisiace s nastavením, prevádzkou
a základnou údržbou hardvéru a softvéru.

Zabezpečuje projektové a finančné riadenie: Monitoruje a
kontroluje všetky činnosti súvisiace s aktivitou č. 1 – evidencia
činnosti vykonávaných zamestnancami v rámci projektu,
dohliada na výber nových zamestnancov, spolupracuje na
špecifikácii zákazky v rámci VO, zabezpečuje podpornú
dokumentáciu pre monitorovanie, označenie priestorov
v súlade s pravidlami pre publicitu, koordinuje jednotné
vykazovanie
ukazovateľov
a podporných
údajov
o poskytovaných službách klietkam v rámci projektu apod.
Komunikuje
s projektovým
manažérom
a hlavným
projektovým manažérom žiadateľa, s expertkou na
poskytovanie
špecializovaných
služieb,
s finančným
manažérom, štatutárom organizácie a participuje na riešení
problémov pri realizácii projektu a plní ďalšie súvisiace úlohy.
Pripravuje podklady a podpornú dokumentáciu pre ŽoP,
dohliada na čerpanie finančných prostriedkov v súlade so
schváleným rozpočtom a platnými predpismi a usmerneniami,
archiváciu
dokladov
apod.
Komunikuje
zabezpečuje
s finančným manažérom a hlavným ekonómom žiadateľa,
participuje na riešení finančných problémov pri realizácii
projektu a plní ďalšie súvisiace úlohy.
Zabezpečuje činnosti súvisiace s nastavením, prevádzkou
a základnou údržbou hardvéru a softvéru.
Zabezpečuje projektové riadenie: Monitoruje a kontroluje
všetky činnosti súvisiace s aktivitou č. 1 – evidencia činnosti
vykonávaných zamestnancami v rámci projektu, dohliada na
výber nových zamestnancov, spolupracuje na špecifikácii
zákazky v rámci VO, zabezpečuje podpornú dokumentáciu pre
monitorovanie, označenie priestorov v súlade s pravidlami pre
publicitu, koordinuje jednotné vykazovanie ukazovateľov
58

činnosti

Vlastný
personál/
DPC/DVP
Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

95 hodín/ 17
mesiacov

8,42 € + 2,96 €

1

Priemerne 25 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
900 € + 316,80 €

Vlastný
personál/
DPC/DVP
Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

170 hodín/ 17
mesiacov

8,42 € + 2,96 €

1

Priemerne 25 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda hradená
z projektu + odvody
924 € + 325,25 €

Pomoc
ohrozeným
deťom /
Finančný manažér

637027
610620

Pomoc
ohrozeným
deťom /
IT technik
Centrum
Slniečko/
Projektový
manažér

637027
610620

Centrum
Slniečko/
Finančný manažér

637027
610620

637027
610620

a podporných údajov o poskytovaných službách klietkam
v rámci projektu apod. Komunikuje s projektovým manažérom
a hlavným projektovým manažérom žiadateľa, s expertkou na
poskytovanie
špecializovaných
služieb,
s finančným
manažérom, štatutárom organizácie a participuje na riešení
problémov pri realizácii projektu a plní ďalšie súvisiace úlohy.
Zabezpečuje finančné riadenie: Pripravuje podklady
a podpornú dokumentáciu pre ŽoP, dohliada na čerpanie
finančných prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom
a platnými predpismi a usmerneniami, zabezpečuje archiváciu
dokladov apod. Komunikuje s finančným manažérom
a hlavným ekonómom žiadateľa, participuje na riešení
finančných problémov pri realizácii projektu a plní ďalšie
súvisiace úlohy.
Zabezpečuje činnosti súvisiace s nastavením, prevádzkou
a základnou údržbou hardvéru a softvéru.
Zabezpečuje projektové riadenie: Monitoruje a kontroluje
všetky činnosti súvisiace s aktivitou č. 1 – evidencia činnosti
vykonávaných zamestnancami v rámci projektu, dohliada na
výber nových zamestnancov, spolupracuje na špecifikácii
zákazky v rámci VO, zabezpečuje podpornú dokumentáciu pre
monitorovanie, označenie priestorov v súlade s pravidlami pre
publicitu, koordinuje jednotné vykazovanie ukazovateľov
a podporných údajov o poskytovaných službách klietkam
v rámci projektu apod. Komunikuje s projektovým manažérom
a hlavným projektovým manažérom žiadateľa, s expertkou na
poskytovanie
špecializovaných
služieb,
s finančným
manažérom, štatutárom organizácie a participuje na riešení
problémov pri realizácii projektu a plní ďalšie súvisiace úlohy.
Zabezpečuje finančné riadenie: Pripravuje podklady
a podpornú dokumentáciu pre ŽoP, dohliada na čerpanie
finančných prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom
a platnými predpismi a usmerneniami, zabezpečuje archiváciu
dokladov apod. Komunikuje s finančným manažérom
a hlavným ekonómom žiadateľa, participuje na riešení
finančných problémov pri realizácii projektu a plní ďalšie
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Vlastný
personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti

1

714 hodín/17
mesiacov

5,50 € + 1,94 €

Vlastný
personál/
DPC/DVP

1

170 hodín/ 17
mesiacov

8,42 € + 2,96 €

Vlastný
personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti

1

680 hodín/17
mesiacov

5,50 € + 1,94 €

Vlastný
personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti

1

680 hodín/17
mesiacov

5,50 € + 1,94 €

Centrum
Slniečko/
IT technik
Aliancia žien
Slovenska/
Projektový
manažér

637027
610620

Aliancia žien
Slovenska/
Finančný manažér

637027
610620

Aliancia žien
Slovenska/
IT technik
Žena v tiesni/
Projektový
manažér

637027
610620

637027
610620

610620

súvisiace úlohy.
Zabezpečuje činnosti súvisiace s nastavením, prevádzkou
a základnou údržbou hardvéru a softvéru.

Zabezpečuje projektové riadenie: Monitoruje a kontroluje
všetky činnosti súvisiace s aktivitou č. 1 – evidencia činnosti
vykonávaných zamestnancami v rámci projektu, dohliada na
výber nových zamestnancov, spolupracuje na špecifikácii
zákazky v rámci VO, zabezpečuje podpornú dokumentáciu pre
monitorovanie, označenie priestorov v súlade s pravidlami pre
publicitu, koordinuje jednotné vykazovanie ukazovateľov
a podporných údajov o poskytovaných službách klietkam
v rámci projektu apod. Komunikuje s projektovým manažérom
a hlavným projektovým manažérom žiadateľa, s expertkou na
poskytovanie
špecializovaných
služieb,
s finančným
manažérom, štatutárom organizácie a participuje na riešení
problémov pri realizácii projektu a plní ďalšie súvisiace úlohy.
Zabezpečuje finančné riadenie: Pripravuje podklady
a podpornú dokumentáciu pre ŽoP, dohliada na čerpanie
finančných prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom
a platnými predpismi a usmerneniami, zabezpečuje archiváciu
dokladov apod. Komunikuje s finančným manažérom
a hlavným ekonómom žiadateľa, participuje na riešení
finančných problémov pri realizácii projektu a plní ďalšie
súvisiace úlohy.
Zabezpečuje činnosti súvisiace s nastavením, prevádzkou
a základnou údržbou hardvéru a softvéru.

Zabezpečuje projektové riadenie: Monitoruje a kontroluje
všetky činnosti súvisiace s aktivitou č. 1 – evidencia činnosti
vykonávaných zamestnancami v rámci projektu, dohliada na
výber nových zamestnancov, spolupracuje na špecifikácii
zákazky v rámci VO, zabezpečuje podpornú dokumentáciu pre
monitorovanie, označenie priestorov v súlade s pravidlami pre
publicitu, koordinuje jednotné vykazovanie ukazovateľov
a podporných údajov o poskytovaných službách klietkam
v rámci projektu apod. Komunikuje s projektovým manažérom
a hlavným projektovým manažérom žiadateľa, s expertkou na
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Vlastný
personál/
DPC/DVP
Vlastný
personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti

1

170 hodín/ 17
mesiacov

8,42 € + 2,96 €

1

714 hodín/17
mesiacov

5,50 € + 1,94 €

Vlastný
personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti

1

714 hodín/ 17
mesiacov

5,50 € + 1,94 €

Vlastný
personál/
DPC/DVP
Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

95 hodín/ 17
mesiacov

8,42 € + 2,96 €

1

Priemerne 25 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda hradená
z projektu + odvody
924 € + 325,25 €

Žena v tiesni /
Finančný manažér

610620

Žena v tiesni /
IT technik

637027
610620

Unicef/
Projektový
manažér

610620

Unicef /
Finančná
manažérka

637027
610620

Unicef /
IT technik

637027
610620

poskytovanie
špecializovaných
služieb,
s finančným
manažérom, štatutárom organizácie a participuje na riešení
problémov pri realizácii projektu a plní ďalšie súvisiace úlohy.

Zabezpečuje finančné riadenie: Pripravuje podklady
a podpornú dokumentáciu pre ŽoP, dohliada na čerpanie
finančných prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom
a platnými predpismi a usmerneniami, zabezpečuje archiváciu
dokladov apod. Komunikuje s finančným manažérom
a hlavným ekonómom žiadateľa, participuje na riešení
finančných problémov pri realizácii projektu a plní ďalšie
súvisiace úlohy.
Zabezpečuje činnosti súvisiace s nastavením, prevádzkou
a základnou údržbou hardvéru a softvéru.

Zabezpečuje projektové riadenie: Monitoruje a kontroluje
všetky činnosti súvisiace s aktivitou č. 1 – evidencia činnosti
vykonávaných zamestnancami v rámci projektu, dohliada na
výber nových zamestnancov, spolupracuje na špecifikácii
zákazky v rámci VO, zabezpečuje podpornú dokumentáciu pre
monitorovanie, označenie priestorov v súlade s pravidlami pre
publicitu, koordinuje jednotné vykazovanie ukazovateľov
a podporných údajov o poskytovaných službách klietkam
v rámci projektu apod. Komunikuje s projektovým manažérom
a hlavným projektovým manažérom žiadateľa, s expertkou na
poskytovanie
špecializovaných
služieb,
s finančným
manažérom, štatutárom organizácie a participuje na riešení
problémov pri realizácii projektu a plní ďalšie súvisiace úlohy.
Zabezpečuje finančné riadenie a vedenie účtovníctva:
Pripravuje podklady a podpornú dokumentáciu pre ŽoP,
dohliada na čerpanie finančných prostriedkov v súlade so
schváleným rozpočtom a platnými predpismi a usmerneniami,
zabezpečuje
archiváciu
dokladov
apod.
Komunikuje
s finančným manažérom a hlavným ekonómom žiadateľa,
participuje na riešení finančných problémov pri realizácii
projektu a plní ďalšie súvisiace úlohy.
Zabezpečuje činnosti súvisiace s nastavením, prevádzkou
a základnou údržbou hardvéru a softvéru.
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Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 25 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda hradená
z projektu + odvody
924 € + 325,25 €

Vlastný
personál/
DPC/DVP
Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

170 hodín/ 17
mesiacov

8,42 € + 2,96 €

1

Priemerne 25 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda + odvody
750 € + 264 €

Vlastný
personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti

1

714 hodín/17
mesiacov

5,50 € + 1,94 €

Vlastný
personál/

1

170 hodín/ 17
mesiacov

8,42 € + 2,96 €

Pomoc rodine/
Projektový
manažér

637027
610620

Pomoc rodine /
Finančný manažér

637027
610620

Pomoc rodine /
IT technik

637027
610620

Náruč/
Projektový
manažér

637027
610620

Zabezpečuje projektové riadenie: Monitoruje a kontroluje
všetky činnosti súvisiace s aktivitou č. 1 – evidencia činnosti
vykonávaných zamestnancami v rámci projektu, dohliada na
výber nových zamestnancov, spolupracuje na špecifikácii
zákazky v rámci VO, zabezpečuje podpornú dokumentáciu pre
monitorovanie, označenie priestorov v súlade s pravidlami pre
publicitu, koordinuje jednotné vykazovanie ukazovateľov
a podporných údajov o poskytovaných službách klietkam
v rámci projektu apod. Komunikuje s projektovým manažérom
a hlavným projektovým manažérom žiadateľa, s expertkou na
poskytovanie
špecializovaných
služieb,
s finančným
manažérom, štatutárom organizácie a participuje na riešení
problémov pri realizácii projektu a plní ďalšie súvisiace úlohy.
Zabezpečuje finančné riadenie: Pripravuje podklady
a podpornú dokumentáciu pre ŽoP, dohliada na čerpanie
finančných prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom
a platnými predpismi a usmerneniami, zabezpečuje archiváciu
dokladov apod. Komunikuje s finančným manažérom
a hlavným ekonómom žiadateľa, participuje na riešení
finančných problémov pri realizácii projektu a plní ďalšie
súvisiace úlohy.
Zabezpečuje činnosti súvisiace s nastavením, prevádzkou
a základnou údržbou hardvéru a softvéru.

Zabezpečuje projektové riadenie: Monitoruje a kontroluje
všetky činnosti súvisiace s aktivitou č. 1 – evidencia činnosti
vykonávaných zamestnancami v rámci projektu, dohliada na
výber nových zamestnancov, spolupracuje na špecifikácii
zákazky v rámci VO, zabezpečuje podpornú dokumentáciu pre
monitorovanie, označenie priestorov v súlade s pravidlami pre
publicitu, koordinuje jednotné vykazovanie ukazovateľov
a podporných údajov o poskytovaných službách klietkam
v rámci projektu apod. Komunikuje s projektovým manažérom
a hlavným projektovým manažérom žiadateľa, s expertkou na
poskytovanie
špecializovaných
služieb,
s finančným
manažérom, štatutárom organizácie a participuje na riešení
problémov pri realizácii projektu a plní ďalšie súvisiace úlohy.
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DPC/DVP
Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 25 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda hradená
z projektu + odvody
924 € + 325,25 €

Vlastný
personál/
Pracovná
zmluva

1

Priemerne 25 %
mesačného fondu
pracovného času/ 17
mesiacov

Priemerná mesačná
hrubá mzda hradená
z projektu + odvody
924 € + 325,25 €

Vlastný
personál/
DPC/DVP
Vlastný
personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti

1

95 hodín/ 17
mesiacov

8,42 € + 2,96 €

1

714 hodín/17
mesiacov

5,50 € + 1,94 €

637027
610620

Náruč /
Finančná
manažérka

Náruč /
IT technik
Žilina
Náruč /
IT technik
Čadca

PRK
PTC

637027
610620
637027
610620

Zabezpečuje finančné riadenie a vedenie účtovníctva:
Pripravuje podklady a podpornú dokumentáciu pre ŽoP,
dohliada na čerpanie finančných prostriedkov v súlade so
schváleným rozpočtom a platnými predpismi a usmerneniami,
zabezpečuje
archiváciu
dokladov
apod.
Komunikuje
s finančným manažérom a hlavným ekonómom žiadateľa,
participuje na riešení finančných problémov pri realizácii
projektu a plní ďalšie súvisiace úlohy.
Zabezpečuje činnosti súvisiace s nastavením, prevádzkou
a základnou údržbou hardvéru a softvéru.
Zabezpečuje činnosti súvisiace s nastavením, prevádzkou
a základnou údržbou hardvéru a softvéru.
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Vlastný
personál/
Dohoda
o pracovnej
činnosti

1

714 hodín/17
mesiacov

5,50 € + 1,94 €

Vlastný
personál/
DPC/DVP
Vlastný
personál/
DPC/DVP

1

170 hodín/ 17
mesiacov

5,50 € + 1,94 €

1

170 hodín/ 17
mesiacov

5,50 € + 1,94 €

(5)

Riziká

Riadenie
a) právnych a personálnych rizík
Navrhované opatrenia pre elimináciu rizík v oblasti dodávok služieb a tovarov:
- Precízna príprava a realizácia verejného obstarávania - manažér pre verejné
obstarávania v spolupráci s vedením IVPR a partnermi zabezpečí požadované nastavenie
kritérií a podmienok pre dodávateľa (stabilná spoločnosť, resp. konzorcium partnerov so
skúsenosťami v danej oblasti, a pod.).
- Podmienky dodávky, vrátane ich rozsahu a časového plánu, budú podrobne ošetrené
v uzavretých zmluvách s dodávateľmi. Súčasťou týchto zmlúv budú aj ustanovenia o riešení
prípadných rizík a prípadných sankciách pri nedodržaní stanovených podmienok dodávok.
- Ďalším nástrojom na elimináciu rizík v danej oblasti je pravidelné monitorovanie
a hodnotenie realizovaných dodávok projektovým tímom a odbornými pracovníkmi
projektu. Táto činnosť umožní včasnú identifikáciu uvedených rizík a návrh korekčných
opatrení.
Navrhované opatrenia pre elimináciu rizík v personálnej oblasti:
- Do realizácie projektu bude čiastočne zapojený aj súčasný interný a externý personál
žiadateľa a partnerov, ktorý je dostatočne skúsený a kvalifikovaný pre zabezpečenie
bezproblémovej realizácie projektu.
– Pri obsadzovaní vytvorených pozícií odborných pracovníkov bude v súlade s personálnou
politikou žiadateľa a partnerov zabezpečený výber kvalitných uchádzačov, čo je ďalším
predpokladom pre elimináciu rizík v personálnej oblasti. Pri výbere budú zohľadňované
okrem dosiahnutého vzdelania najmä znalosť problematiky, pracovné skúsenosti, a pod.
- V prípade potreby výmeny pracovníka, resp. odchodu niektorého pracovníka, bude
zabezpečená jeho zastupiteľnosť a náhrada v čo najskoršom termíne.
- Nástrojom na elimináciu rizík v danej oblasti je pravidelné monitorovanie a hodnotenie
práce členov projektového tímu a odborných pracovníkov u žiadateľa a partnerov, keďže
v projekte je zapojených až 9 partnerov, čo je náročné na koordináciu. Tento nástroj umožní
včasnú identifikáciu uvedených rizík a návrh korekčných opatrení.
b) ekonomických rizík
Navrhované opatrenia pre elimináciu ekonomických rizík:
Predpokladom eliminácie prípadných ekonomických rizík národného projektu
riešiaceho problematiku celorezortného významu je vzájomná spolupráca všetkých
zúčastnených, t. j. žiadateľa, partnerov, odborného garanta, RO pre OP ZaSI a platobnej
jednotky ESF, v snahe o úspešnú realizáciu projektu. Predpokladom je aj stabilita žiadateľa
– IVPR a jeho partnerov a ich doterajšie skúsenosti v oblasti realizácie projektov
spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov.
IVPR je vedeckovýskumnou príspevkovou organizáciou MPSVR SR, ktorá má
kontraktované finančné prostriedky na výskumné úlohy a s tým súvisiacu vzdelávaciu
64

a publikačnú činnosť. Nedostáva finančné prostriedky, ktoré by mohla použiť na iný účel. Má
vytvorenú iba malú rezervu, ktorá nestačí na preklenutie potenciálneho časového nesúladu
medzi vznikom výdavkov a prípadnou refundáciou finančných prostriedkov ESF.
Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby v rámci projektu bol využitý predovšetkým systém
zálohových platieb, aby bol dobre nastavený systém finančného riadenia a plynulosti
finančných tokov projektu podporený vzájomnou úzkou spoluprácou medzi žiadateľom,
partnermi, RO pre OP ZaSI a platobnou jednotkou ESF. Za plynulé a včasné spracovanie
ŽoP bude zodpovedať hlavný ekonóm projektu v úzkej spolupráci s projektovým manažérom
RO pre OP ZaSI. Znalosť a správne uplatňovanie platnej legislatívy, znalosť usmernení RO
pre OP ZaSI, ako aj včasná spätná väzba a vzájomná informovanosť sú predpokladmi
úspešnej realizácie projektu a riešenia priebežne sa objavujúcich problémov.
Zachovanie formy príspevkovej organizácie je dôležité pre plynulosť finančných
tokov projektu, pretože zmena na inú formu, napr. rozpočtovú organizáciu, by znamenala
prerušenie implementácie projektu z dôvodu organizačnej zmeny, zmeny spôsobu účtovníctva
a vnútorných smerníc s tým súvisiacich. Žiadateľ zabezpečí informovanie kompetentných
zamestnancov MPSVR SR o týchto rizikách v prípade plánovaných organizačných zmien.
Implementácia projektu je spojená aj s rozšírením personálnych a priestorových
kapacít IVPR ako potenciálneho prijímateľa NFP. IVPR je povinný v súlade s platnou
legislatívou zabezpečiť pracovné podmienky pre nových zamestnancov, ktorých prijme
v súvislosti s realizáciou projektu, t.j. musí im zabezpečiť vhodné priestory vybavené
nevyhnutným kancelárskym nábytkom a zariadením, ako aj zmenu organizačnej štruktúry.
IVPR rieši tento problém s ministrom MPSVR SR a VSÚ.
Aktivita č. 2 „Vytvorenie nonstop národnej bezplatnej poradenskej linky pre ženy
zažívajúce násilie“ súvisí s poskytovaním služieb cieľovej skupine – ohrozeným ženám a ich
deťom. Uvedenú činnosť – poskytovanie sociálnych služieb žiadateľ nemá upravenú
v Štatúte. Zmenu Štatútu IVPR v súčinnosti s vedením MPSVR SR zabezpečí IVPR,
najneskôr do termínu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok. IVPR v tejto
súvislosti predloží na MPSVR SR návrhy na zmenu.
Dôležitá je aj precízna príprava a dodržiavania partnerských zmlúv, v rámci ktorých sa
stanovia práva a povinnosti partnerov, ako aj finančné toky a zodpovednosť za použitie
finančných prostriedkov v súlade s platnými pravidlami a usmerneniami.
c) rizík z nedosiahnutia cieľových hodnôt ukazovateľov
Plánované hodnoty merateľných ukazovateľov sú nastavené na základe stanovených
cieľov a plánovaného systému práce.
Z uvedených dôvodov nepredpokladáme nedosiahnutie plánovaných hodnôt
merateľných ukazovateľov. Napriek tomuto predpokladu bude počas realizácie projektu
súčasťou jeho riadenia aj riadenie rizík, za ktoré budú zodpovedať najmä vedenie IVPR,
a hlavný projektový manažér v spolupráci s ostatnými členmi projektového tímu
žiadateľa a partnerov. V prípade zmien, resp. neočakávaných skutočností, ktoré budú
ohrozovať realizáciu projektu alebo dosahovanie plánovaných hodnôt merateľných
ukazovateľov, hlavný projektový manažér v s partnermi na základe vyhodnotenia vzniknutej
situácie spracuje návrh na riešenie a zmeny v rámci NP. Za proces schvaľovanie dôležitých
zmien v stratégii a smerovaní projektu bude zodpovedný hlavný projektový manažér
projektu.
Navrhované opatrenia pre zabezpečenie dosiahnutia plánovaných hodnôt
ukazovateľov a elimináciu rizík z nedosiahnutia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov:
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- Dodržiavanie časového harmonogramu realizácie, dôsledná kontrola zo strany
hlavného projektového manažéra a projektových manažérov partnera - toto opatrenie
bude zamerané na zabezpečenie dosiahnutia čiastkových a následne aj finálnych výsledkov a
výstupov v určenom čase.
- Výborná koordinácia a kooperácia medzi žiadateľom a partnermi, správne nastavenie
a dodržiavanie partnerských zmlúv, aby vzhľadom na široký okruh zainteresovaných
subjektov bol dodržaný časový harmonogram a celkový cieľ projektu.
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