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Anotácia
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zaţívajúce násilie ako východiskový dokument pre nastavenie parametrov monitoringu
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Analýza údajov poskytuje arbitrárne zhodnotenie kvality a kvantity špecializovaných
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Violence are introduced as a background document and utilized as a source for setting up the
parameters for specific services for women surviving violence and their children. Based on the
methodology of OSF, a field survey was conducted in all self-governing regions of Slovakia.
The data analysis provides an arbitrary assessment of the quality and quantity (level) of
specialized social services for women surviving violence and their children. The rise of quality
and quantity of specialized services according the Council of Europe minimum standards is
proposed.
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ÚVOD

Predkladá správa monitoringu bola vypracovaná na základe úlohy v Národnom akčnom pláne
na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách na roky 2009 – 2012 (ďalej NAP).1
Priamym zadávateľom monitoringu je odbor rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí MPSVR
SR, ktorý implementáciu NAP koordinuje a vyhodnocuje. Úloha bola financovaná na základe
ročných kontraktov medzi IVPR A MPSVR SR a spadá do balíka úloh vyplývajúcich pre
Inštitút pre výskum práce a rodiny z NAP.
Hlavným cieľom monitoringu bolo zistiť, aká je kvalita a kapacita poskytovaných
podporných sociálnych sluţieb pre ţeny zazívajúcich násilie ( ďalej ţeny NPŢ). Sociálne
sluţby pre ţeny NPŢ sú súčasťou širšieho balíka podporných sluţieb, ktoré sú odporúčané pre
ochranu ţien NPŢ a ich detí, zastavenie násilia, efektívne a komplexné riešenie ich neľahkej
situácie. Okrem sociálnych sluţieb sme patria aj zdravotná sluţba ( napr. včasná intervencia,
ošetrenie a zaistenie dôkazov), orgány činné v trestnom – právnom konaní ( ochrana ţien
políciou pre kaţdým typom násilia, zaistenie násilníka, riadne a dôkladné vyšetrenie prípadu,
po dokázaní viny riadne odsúdenie násilníka a pod). Navyše podporné sluţby ţenám NPŢ
v sociálnej oblasti majú byť špecializované v zmysle (a) zameranosti a zacielenosti na ţeny
zaţívajúce násilie a ich deti a (b) riešenia násilia páchaného na ţenách ako rodovo-špecifickej
formy násilia. 2 Špecializácia sluţieb je nevyhnutná z rovnakého dôvodu, z akého je
nevyhnutné mať špecializovaného lekára pre špecifický zdravotný problém. 3 Z tohto dôvodu
bolo nevyhnutné stanoviť kritériá – parametre podľa ktorých by kvalita a kapacita sociálnych
sluţieb boli monitorované.
Východiskom pre monitoring sluţieb sa stali minimálne štandardy pre podporné sluţby
pre ţeny zaţívajúce násilie, ktoré vydala Rada Európy v roku 2008 (ďalej len MŠ RE).4
Minimálne štandardy sú odporúčacím dokumentom, viaceré z nich sa však premietli Dohovoru
o predchádzaní násiliu na ţenách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, podpísaného
Slovenskom v Istanbule v roku 2011 ( ďalej len IC). Ide o štandardy vťahujúce sa na všetky
nevyhnutné podporné sluţby a ich zloţky, stanovujúce základné princípy, kapacitnú úroveň
jednotlivých sluţieb, ako aj kvalitatívne parametre na poskytovanie jednotlivých špecifických
sluţieb pre ţeny NPŢ a ich deti. Pre náš monitoring sme vyuţili iba tie štandardy, ktoré sa
vzťahovali na podporné sluţby v sociálnej oblasti, t .j. na poskytovanie sociálnych sluţieb
(pobytových, poradenských – ambulantných a terénnych, krízových liniek). 5 Minimálne
štandardy Rady Európy predstavujeme v prvej kapitole a v prílohe č. 1. prinášame aj ich
zhrnutie a oporu v ľudsko-právnych dokumentoch pre všetky relevantné sluţby vzhľadom na
náš monitoring 6
Metódou monitoringu bol dotazníkový prieskum s vyuţitím niekoľkých druhov dotazníkov.
Predmetné dotazníky, po menšej modifikácií pre účely monitoringu, boli vypracované v roku
1

http://www.gender.gov.sk/index.php?id=798
Boj proti násiliu páchaného na ţenách: Stocktaking study on measures and actions taken in Council of Europe, Generálne
riaditeľstvo pre ľudské práva, Štrasburg, 2006
3
WAVE, Country report 2011, p. 9
4
Kelly, L. and Dubois, L. (2008). Combating violence against women: minimum standards for support services, Council of
Europe Publication, Strasbourg, France; dostupné na: http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EGVAW-CONF%282007%29Study%20rev.en.pdf. Štúdia pozostávala s niekoľkých krokov: teoretický/desk-based výskum za
účelom definovania typológie sluţieb; Interview s National Focal Points o existujúcich/navrhovaných štandardoch ; Interview
so špecializovanými MVO a sieťami za účelom identifikácie existujúcich štandardov, názorov a návrhov ; Interview s
expertkami (54 interview); Analýza a návrh štandardov. ; Prezentované na konferencii v Štrasburgu; Online konzultácia pre
všetky kontaktované organizácie/účastníčky (91 reakcií) 91 účastníčok/účastníkov; Revidované štandardy a záverečná správa
5
Na Slovensku uţ boli vypracované viaceré štandardy ( napr. z roku 2005 E.Sopkovou, 2006 Fenestra), nikdy však neboli
celoplošne uvedené do praxe, hoci z nich môţu vychádzať viaceré organizácie či zariadenia poskytutjúce pomoc ţenám
zaţívajúcim násilie. Chýba aj ich zakotvenie v zákonoch ako špecialiozvané sluţby pre špecifickú cieľovú skupinu.
6
S láskavým dovolením vyuţitia pracovného prekladu K. Farkašovej z Aliancie ţien Slovenska.
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2009 v rámci projektu Nadácie otvorenej spoločnosti Mgr. J. Filadelfiou. So súhlasom nadácie
aj autorky sme dotazníky prostredníctvom 10 anketárok distribuovali vybraným subjektom
registrovaných v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych sluţieb MPSVR SR 7 ,
akreditovaných krízových stredísk podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kurately8, ako aj zo zoznamu organizácií uvedených na webovej stránke „zastavmenasilie.sk“9.
Metódu a postup pri monitoringu opisujeme v 1.3 – 1.4, všetky pouţité dotazníky zverejňujeme
v prílohách 2. – 4.
V tejto fáze monitoringu sme sa zamerali hlavne na pobytové zariadenia ( zariadenia núdzového
bývania – bývalé DOR, útulky a krízové strediská) a subjekty poskytujúce základné a
špecializované poradenstvo, prípadne vykonávajúce opatrenie SPODaSK podľa z. 305/2005 Z.
z., patriace medzi subjekty, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou mohli poskytovať pomoc
a sluţby ţenám zaţívajúcim násilie a ich deti. Na Slovensku totiţto nemáme podľa zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, alebo 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 ustanovenia o špecializovaných podporných
sluţbách pre ţeny zaţívajúce násilie. Viaceré ustanovenia síce naznačujú moţnosť poskytovať
sluţby aj osobám na ktorých je páchané násilie, ale špecializované sluţby pre ţeny zaţívajúce
násilie v zmysle MŠ RE nijako neupravujú. O to náročnejšie bolo vytypovať a osloviť
relevantné subjekty poskytujúce pomoc cieľovej skupine ţien so skúsenosťou násilia či
ohrozených násilím, prípadne ich deťom .
Vymedzenie cieľovej skupiny: cieľovou skupinou boli primárne dospelé ţeny ( nad 18
rokov) a dievčatá do 18 rokov zaţívajúce násilie ( z hľadiska sociálnej práce preferujeme
pouţivanie „ osoby zaţívajúce násilie“ a nie „obete násilia“, pretoţe ţeny a dievčatá často
vyvýjajú enormné úsilie a stratégie preţitia či vymanenia sa z násilného vzťahu – čiţe sú
aktívne osoby, nie pasívne obete). Deti boli v monitoringu vnímané najmä ako sekundárne
obete, t j. ide primárne o deti ţien zaţívajúce násilie. Zároveň však mohli byť spolu so ţenou –
matkou týrané a byté aj jej deti ( takţe deti môţu byť primárnymi aj sekudárnymi obeťami
náslia). Mohlo ísť však aj ( samostatne – bez matky) o maloleté dievčatá – do 18 rokov (
samostatné – bez matky), ktoré bývajú najčastejšími obeťami sexuálneho zneuţívania či
znásilnenia.
Hľadáli sme teda poskytovateľov sociálnych sluţieb ( organizácie, zariadenia), ktoré
poskytujú/vali a/alebo mali medzi svojou klientelov dospelé ţeny ( nad 18 rokov) a/alebo
dievčatá ( do 18 rokov), ktoré zaţili násilie.
Pojem „násilie na ţenách“ bol chápaný ako porušenie ľudských práv a forma diskriminácie
ţien a rozumejú sa tým všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môţu mať
za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie ţien vrátane
vyhráţania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či uţ vo verejnom
alebo v súkromnom ţivote.
Pod násilím sme rozumeli rôznorodé formy násilia: fyzické-psychické-sexuálne násilie vo
všeobecnosti, psychické a fyzické týranie, sexuálne zneuţívanie, znásilenie, sexuálne násilie,
nebezpečné prenasledovanie ( stalking), napadnutie, fyzické ublíţenie na zdraví, vyuţívanie
na komernčé účely ( pornografia, prostitúcia), obchodovanie za účelom sexuálneho
vykorisťovani, nútenej práce, ţobrania, núteného sobáša; šikana – mobbing, sexuálne
obťaţovanie, a pod.
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http://www.employment.gov.sk/socialne-sluzby.html
http://www.employment.gov.sk/zoznam-akreditovanych-subjektov-krizove-strediska.pdf
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cieľom monitoringu bolo získať informácie o daných zariadeniach a zoznam aktualizovať.
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Problematika NPŢ sa často zamieňa alebo zuţuje na domáce násilie, ktoré je násilím medzi
členmi rodiny, resp. zo strany blízkej osoby, bez ohľadu na pohlavie obete ( zo strany rodičov
na deťoch, na štarších ľuďoch, medzi partnermi a pod.). Hoci domáce násilie na ţenách
a dievčatách – teda zo strany blízkej osoby vrátane manţela/druha je jednou z najčastejších
foriem násilia páchaného na ţenách a má výrazným rodovým charakter, pri ostatných sa
rodová podmienenosť násilia nemusí tak výrazne prejavovať, resp. môţu tam byť aj iné rizikové
faktory jeho výskytu. Anketárky boli na tento fakt v inštruktáţi uporoznené, aby nedochádzalo
k neprimeranému ţúţeniu problematiky NPŢ na domáceho násilie.
Čiastkovými cieľmi monitoringu bolo:
a) zistiť, ktoré zariadenia a organizácie ( subbjekty) poskytovali v roku 2011 a 2012
sociálne sluţby cieľovej skupine
b) zistiť, aký je stav evidencie o klientkách ( prijímateľkách sociálnych sluţieb) z cieľovej
skupiny
c) zistiť, ktoré sluţby boli cieľovej skupine poskytnuté
d) zistiť, aká je kvalita týchto sluţieb vzhľadom na odporúčané štandardy eú
e) zistiť, aká je spokojnosť cieľových prijímateliek s poskytovanými sluţbami
f) overenie pouţitej metodiky – dotazníkov a primernosť jednotlivých otázok, kategórí
a škál pre rôzne druhy subjektov
Opis sledovaných parametrov vyplývajúcich z operacionalizácie vybraných štandardov MŠ
RE, ako aj otázky dotazníkov, ktorými sme zisťované parametre merali, prinášame v kapitole
1.2.3. Postup pri realizácii monitoringu nájdete v kapitole 1.3.
Zozbierané údaje sme následne spracovali neštandardným spôsobom. Namiesto zvyčajného
spracovania jednotlivých premenných za všetky monitorované subjetky spoločne, sme
vypracovalili profily monitorovaných subjektov podľa na sledovaných parametrov. Takéto
spracovnie údajov umoţnilo sledovať o aký druh zariadenia ide, aké sluţby sa v ňom poskytujú,
charakteristiky personálu a jeho zaškolenosť v oblasti NPŢ, ďalšiu aktivity a angaţovanosť
subjektu v problematike NPŢ a mnohé ďalšie. Takéto spracovanie údajov umoţnilo ohodnotiť
daný subjekt vzhľadom na sledovaný parameter a priradiť muţ bodobé skóre. „Obodovanie“ priradenie skóre zariadeniu vyjadruje mieru potenciálu subjektu spĺňať minimálne
štandardy Rady Európy. Do úvahy sme pritom brali aj finančnú a z nej vyplývajúcu
personálnu poddimenzovanosť zariadení, kde napriek snahe o špecializáciu a zavedenie
štandardov sa nedarí ich udrţať či napĺňať. Pri interpretácií údajov sme zohľadňovali aj širšie –
kontextové informácie o zariadení/organizácií zistených priamo v teréne, alebo z doplňujúcich
materiálov ( výročné správy, správy z monitoringov, koncepcie rozvoja sociálnych sluţieb,
komunitné plány a pod.) s cieľom získať čo najobjektívnejší obraz o danom sujbekte.
Cieľom analýzy dát bolo:






Identifikovať subjekty poskytujúce pomoc a sluţby výlučne, alebo čiastočne aj ţenám
zaţívajúcim násilie a ich deťom
Priradením skóre, t .j. ohodnotenie kvality poskytovaných sluţieb vzhľadom na MŠ RE
získať rating monitorovaných subjektov a následne aj poradie – raking subjektov
poskytujúcich sluţby pre ţeny NPŢ v jednotlivých regiónoch a v rámci Slovenska
Pre zistenie dostatkovosti , resp. nedostatkovosti podporných sociálnych sluţieb pre
ţeny NPŢ
stanoviť minimálne skóre- arbitrárnu hranicu, ktorej dosiahnutie
predstavovalo zaradenie subjektu s jeho kapacitou do „uţ teoreticky existujúcej
kapacity“ špecializovaných sluţieb pre ţeny NPŢ
Následne odhadnúť potrebnú kapacitu ( miesta v špecializovaných bezpečných
ţenských domoch) či počet poradenských miest, chýbajúce druhy špecializovaných
podporných sluţieb v jednotlivých regiónoch vzhľadom na odporúčanú úroveň –
kapacitu v MŠ RE.
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V neposlednom rade rozlíšiť špecializované a kvalitné organizácie zamerané na
problematiku násilia páchaného na ţenách, vrátane domáceho násilia na ţenách od tých,
pre ktoré je problematika domáceho násilia
iba súčasťou ich programu na
zhromaţďovanie peňaţných prostriedkov.
Profily subjektov zaradených do evaluácie majú slúţiť aj ako databáza informácií
o druhu, kvalite a rozsahu poskytovaných sluţieb ţenám NPŢ a prípadne na
identifikovanie nedostatkov vzhľadom na MŠ RE.

Rating vzhľadom na sledované parametre získali aj jednotlivé Úrady VÚC a niektoré
monitorované mestské úrady. Profily subjektov a ich hratingy sú členené podľa regionálnej
príslušnosti v druhej kapitole. Súhrnné údaje za celé územie Slovenska, odhad potrebnej
kapacity jednotlivých špecifických sluţieb pre ţeny NPŢ prinášame v kapitole 2.9.
Hodnotenie monitorovaných subjektov podľa sledovaných parametrov – spĺňanie
jednotlivých štandardov nepredstavuje pre zariadenia/ organizácie ţiadne riziká pre ich
ďalšie fungovanie, ani stavanie ďalších byrokratických bariér. Takisto zdôrazňujeme, ţe
sledované parametre majú základ v odporúčaných MŠ RE, a nie sú právne záväznými
ukazovateľmi. Navyše niektoré sú priamo v rozpore s viacerými ustanoveniami či nariadeniami
relevantných zákonov vzťahujúcimi sa na sociálne sluţby či sociálnoprávnu ochranu ( napr.
neobmedzenosť dĺţky pobytu, poplatky za poskytované sluţby a pod.) Pri hodnotení
zariadení/organizácií sme brali do úvahy aj to, ţe bez adekvátnych zdrojov nie je moţné
napĺňať či dodrţiavať ţiadne štandardy. Takisto sme si boli vedomé, ţe špecializácia na jednu
cieľovú skupinu prijímateľov/liek sociálnych sluţieb či klientely nie je v slovenských
podmienkach úplne realizovateľná vzhľadom na mnoţstvo sociálnych problémov a rôznorodosť
dôvodov, prečo ľudia vyhľadávajú sociálne sluţby či si vyţadujú sociálnoprávnu ochranu či
sociálnu kuratelu. Navyše pre špecializované sluţby NPŢ môţe byť prekáţkou aj nedostatok
odborníčok, pravidelné a kontinuálne školenia a celkové nastavenie systému. V týchto
súvislostiach preto vnímame sledované parametre – štandardy len ako rámce na zhodnotenie
získaných informácií a údajov z monitoringu. Vychádzali sme pri tom z názoru, ţe vţdy je
lepšie mať nejaké sluţby, ako ţiadne. Výsledky monitoringu z hľadiska MŠ RE sú len
podkladom pre zistenie najväčších deficitov, ale aj identifikovanie dobre fungujúcich
zariadení/organizácií. V kaţdom prípade budú zistenia slúţiť na formulovanie odporúčaní na
zvýšenie kvality uţ existujúcich sluţieb a doplnenie chýbajúcich sluţieb.
Výsledky monitoringu budú poskytnuté zadávateľovi monitoringu – odboru rodovej rovnosti
a rovnosti príleţitostí, Úradom VÚC a jednotlivým poskytovateľom sociálnych sluţieb alebo
organizáciám, ktoré sa monitoringu zúčastnili a ich profily boli spracované. Aj pre tieto účely
sme zvolili regionálnu úroveň analýzy, pričom sme predpokladali, ţe jednotliví čitatelia
a čitateľky budú čítať selektívne a zaujímať ich budú hlavne zistenia z ich regiónu alebo o ich
zariadení/organizácií. Z tohto dôvodu sme zvolili viac opisný štýl interpretácie výsledkov pre
zachytenie kvalít a rôznorodosti poskytovaných sluţieb, nielen kvantitatívne ukazovatele. Za
týmto účelom ponúkame aj komparatívny pohľad na niektoré spoločné parametre medzi
regiónmi, ale aj agregovaný pohľad na celé územie SR.
Chceme dať do pozornosti, ţe zozbierané informácie na úrovni Úradov VÚC ako aj na úrovni
subjektov poskytujúcich sociálne sluţby a vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately boli poskytnuté neanonymne a v prípade potreby a záujmu je moţné
poţiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií ( z vyplneného dotazníka a iných získaných –
nájdených dokumentov ) o danom kraji a konkrétnom subjekte. 10 V jednotlivých profiloch
totiţto nebolo moţné zachytiť všetky informácie, ktoré sme získali. Materiály a dotazníky
o spokojnosti klientok so sluţbami v jednotlivých zariadeniach/organizáciách boli anonymné
a z tohto, ako aj z dôvodu zachovania ich bezpečia, dotazníky neposkytneme ( len agregované
spracované údaje za celé zariadenie - ak boli viaceré). Na tomto mieste chceme poďakovať
10
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všetkých respondentom a respondentkám za ochotu a čas, ktorý si našli pri svojej
vyťaţenosti na poskytnutie informácií a vyplnenie dotazníkov. Osobitne ďakujeme aj
subjektom , ktoré bez váhania poskytli svoje štandardy práce, pracovné postupy, záznamové
hárky a protokoly vyuţívané pri práci s klientkami. Pre uţ aj tak neúmerný rozsah tejto správy
uverejňujeme len materiály ZZŢ Fenestra ( príloha č. 6). Zverejnenie či poskytnutie materiálov
od iných subjektov v predstihu budeme s nimi konzultovať.

HLAVNÉ ZISTENIA A ODPORÚČANIA

Hlavným cieľom monitoringu bolo zistiť, aká je kvalita a kapacita poskytovaných
podporných sociálnych sluţieb pre ţeny zazívajúcich násilie. Východiskom pre monitoring
sluţieb a nastavenie sledovanie parametrov boli minimálne štandardy pre podporné sluţby
pre ţeny zaţívajúce násilie Rady Európy z roku 2008 (ďalej len MŠ RE).11
Metódou monitoringu bol dotazníkový prieskum s vyuţitím niekoľkých druhov dotazníkov:
dotazník určený pre vyššie územné celky, dotazník pre jednotlivé subjekty poskytujúce
podporné sluţby ţenám NPŢ, dotazník spokojnosti klientok. Distribúcia dotazníkov a zber
údajov sa realizoval od 25. 10. do 25. 11. 2012, pričom referenčným obdobím bol najmä rok
2011 a v prípade dostupnosti údajov aj rok 2012. Celkovo pracovalo na zbere údajov 10
zaškolených anketárok, 1 – 2 v kaţdom kraji Slovenska.
Celkovo bolo zmonitorovaných 8 Úradov VÚC, 13 mestských úradov a oslovených bolo
181 subjektov – poskytovateľov sociálnych sluţieb, alebo akreditovaných subjektov na
vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálne kurately. Z oslovených 181 subjektov
bolo 52 identifikovaných ako subjekty poskytujúce sluţby ţenám/dievčatám zaţívajúcim
násilie. Tieto boli následne podrobené ďalšej analýze vzhľadom na MŠ RE.
Na základe získaných údajov a materiálov sme zhodnotili prácu jednotlivých úradov
samosprávnych krajov podľa nastavených parametrov. Zostavili sme zoznam oslovených
subjektov v danom kraji a ich reakciu na monitoring (vyplnenie/nevyplnenie dotazníka, iná
reakcia) a vyselektovali sme poskytovateľov sociálnych sluţieb a subjekty vykonávajúce
opatrenia SPODaSK, ktorí medzi cieľovými skupinami majú aj ţeny/dievčatá zaţívajúce
násilie, resp. mali medzi prijímateľkami sluţieb/klientelou v roku 2011 aj ţeny/dievčatá sú
skúsenosťou násilia. Následne sme vypracovalili profily subjektov zaradených do evaluácie
vzhľadom na sledované parametrov MŠ RE. Spĺňanie či nespĺňanie jednotlivých parametrov
sme následne obodobovali – priradili skóre a získali tak rating daného subjektu. Rating
subjektu vyjadruje mieru potenciálu subjektu spĺňať minimálne štandardy Rady Európy.
Na úrovni krajov osobitný dokument v oblasti NPŢ - Regionálny akčný plán ( RAP) pre
oblasť NPŢ majú Bratislavský a Prešovský kraj, ostatné majú problematiku zahrnutú
v koncepciách rozvoja sociálnych sluţieb, alebo v komunitných plánoch s rôznou úrovňou
rozpracovanosti. Viaceré Úrady VÚC ani neuvaţujú o tvorbe samostatného dokument.
Personálne zabezpečenie NPŢ je na úrovni Úradov VÚC väčšinou riešené v rámci širšej
pracovnej náplne pracovníčky/ka, a polovica Úradov nepovaţuje takéto personálne
zabezpečenie za dostačujúce. Pre jednotlivé Úrady VÚC sme vypracovali krátke profily z ich
odpovedí na jednotlivé otázky ( viď jednotlivé VÚC). Jednotlivé parametre sme zhodnotili
pridelením bodov a sčítali do celkového skóre.
Bodové skóre je iba orientačné a reflektuje stav riešenia problematiky násilia páchaného
na ţenách na danom úrade, profesionálny prístup, prehľad o problematike a snahu o jej
11
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Europe Publication, Strasbourg, France
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riešenie. Zároveň však je aj zrkadlom nedostatkov v personálnej a inštitucionálnej oblasti, v
prístupe k riešeniu NPŢ. Pritom často to môţe byť len dôsledok stanovených iných priorít či
dôrazom na iné sociálne problémy ako je NPŢ v danom kraji, ktoré sa javia ako naliehavejšie (
napr. Nitriansky kraj). Úlohu tu zohráva ale aj šírka kompetencií sociálnych odborov,
závaţnosť problémov, ktoré musia riešiť pri často nízkom počet pracovníkov a pracovníčok na
danom úrade a neustále sa zniţujúcom rozpočte.
Porovnanie a poradie Úradov VÚC podľa dosiahnutého skóre
Vyššie územné celky
Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Ţilinský kraj

Dosiahnuté skóre (max. moţné skóre 20)
3,9
13,25
10
7,5
7,7
9,25
5,25
10

Z analýzy údajov na úrovni subjektov poskytujúcich boli zistené nasledovné skutočnosti.
Celkovo bolo anketárkami oslovených 181 subjektov poskytujúcich pobytové,
ambulantné aj terénne sluţby. Do ďalšej analýzy boli zaradené uţ len subjekty, ktoré
poskytovali sluţby ţenám/dievčatám zaţívajúcim násilie v referenčnom období a poskytli
dostatočné mnoţstvo údajov potrebných pre ďalšiu evaluáciu. Celkovo bolo evaluovaných 52
subjektov, pričom sme vychádzali nielen z ich odpovedí v dotazníkoch, ale aj z dostupných
informácií a z verejne dostupných, alebo zaslaných dokumentov Počet subjektov zaradených
do evaluácie bol z regionálne ho hľadiska veľmi rôznorodý: od 1 subjektu v Nitrianskom kraji
aţ po 9 v Banskobystrickom a Bratislavskom kraji. Pritom vzorka evaluovaných subjektov, t. j.
subjektov ktoré poskytujú sluţby ţenám NPŢ, nemusí byť úplná vzhľadom na pomerne vysoký
počet subjektov, ktoré sa odmietli zúčastniť, alebo nemali kapacitu na poskytnutie informácií.
Počty oslovených, evaluovaných a najvyššie hodnotených subjektov podľa krajov
Kraj
BBSK
BSK
KSK
NSK
PSK
TSK
TTSK
ŢSK
SPOLU

Počet oslovených subjektov Počet subjektov zaradených do evaluácie
27
27
16
27
32
17
10
25
181

9
9
8
1
6
7
5
7
52

Pre všetky evaluované subjekty bol zostavený profil na základe získaných odpovedí
a informácií.. Sledované parametre MŠ RE sme zhodnotili pridelením bodového skóre
a spočítali do celkového ratingu. Rating subjektu sa dá vnímať aj ako miera spĺňania
minimálnych štandardov Rady Európy pre špecializované podporné sluţby pre ţeny
zaţívajúce násilie a ich deti. Predstavuje aj mieru potenciálu daného subjektu na naplnenie
MŠ RE a identifikuje jeho pozitíva a nedostatky.
Pre výpočet dostatkovosti, resp. deficitu kapacity sluţieb vzhľadom na MŠ RE sme určili
hranicu 75% maximálneho moţného skóre ( z 30 bodov, t. j. 22,5 bodu). Na základe tejto
arbitrárne stanovenej hranice sme identifikovali 16 subjektov, ktoré majú najväčší potenciál
napĺňať štandardy Rady Európy a byť skutočne špecializovanými subjektmi pre ţeny
zaţívajúce násilie. Z BBSK
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Subjekty spĺňajúce 75-percentnú hranicu plnenia minimálnych štandardov Rady Európy
Subjekt
1.
2.

3.
4.

Fenestra ZZŢ, Košice
ZZŢ MyMamy, Prešov

SCK Dotyk Beckov
KOTVA, n.o. Trebišov

Dosiahnuté
skóre
( max. 30)
29,5
28

27,5
25,75

Druh poskytovaných sluţieb, špecializácia a kapacita
Špecializované poradenské centrum, špecializovaná krízová
linka
Špecializovaná poradňa pre NPŢ ZNB s utajenou adresou
s kapacitou 11 miest, špecializovaná krízová linka pre NPŢ (
nie nonstop).
Pobytové a poradenské sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie ( aj
špecializácia na domáce násilie a obchodovanie s ľuďmi)
kapacita 20 miest v ZNB, utajené bývanie 10 – 14 miest,
špecializovaná krízová nonstop linka
20 ( ZNB)
KS 1 miesto pre ţeny s deťmi 21 miest pre deti, 2
poradenské špecializované centrá pre domáce násilie(
primárne zamerané na deti s CAN, ale aj matky s deťmi –
obete domáceho násilia)
Špecializovaná krízová poradňa a krízová linka pre ţeny
zaţívajúce násilie

Kraj
KSK
PSK

TSK
KSK

5.

NÁRUČ – POMOC DEŤOM
V KRÍZE

6.

Ţena v tiesni o.z. Martin

7.

Krízové centrum SOS,
Rimavská Sobota

24,75

25 ( ZNB), 25 ( útulok)

BBSK

8.

Aliancia ţien Slovenska, o.z.;
Bratislava

24,75

Špecializovaná poradňa , špecializovaná krízová linka

BSK

9.

SČK – Trebišov

18 ( ZNB)
Špecializované poradenstvo pre obete domáceho násilia,
špecializovaná linka pre deti, 19 miest pre ţeny s deťmi
v Bezpečnom dome ( útulok) a v KS
ZBN 25 miest, základné soc. poradenstvo, nonstop krízová
linka pre ľudí v ohrození, spojenie NPŢ s agendou ochrany
ţivota od počatia.

KSK

10. Centrum Slniečko, Nitra
11.

ÁNO PRE ŢIVOT n.o,
Rajecké Teplice

Pomoc ohrozeným deťom,
12. o.z., Bratislava
13.

OZ Pomoc rodine Michalovce

Brána do ţivota, Krízové
14. centrum, o.z., Bratislava
Slovenský výbor pre
UNICEF, o. z., BA
Kriţovatky n. o. - Azylový
16. dom Emauzy, Holíč
15.

25,5
25

24
23,5
23,5

ŢSK
ŢSK

NSK
ŢSK

23

Poradenské sluţby, 6 miest s utajenou adresou,
špecializovaná krízová linka

BSK

23

Špecializované sociálne poradenstvo pre ţeny NPŢ

KSK

22,5

ZNB – 19, útulok 5, KS 21

BSK

22,5

Špecializované poradenské a terénne sluţby zamerané
primárne na deti

BSK

22,5

ZNB 41 miest

TTSK

V piatich krajoch ( BBSK, NSK, PSK, TSK, TTSK) túto arbitrárnu hranicu dosiahol iba
jeden subjekt, v BSK a KSK 4 subjekty, v ŢSK 3 subjekty. Z toho 10 subjektov poskytuje
takmer výlučne alebo aj špecializované poradenské sluţby, viaceré sú kombinované
s pobytovými sluţbami, alebo vedia bezpečné ubytovanie pre ţeny NPŢ sprostredkovať
u iných pobytových zariadení. Minimálne 4 sú viac pobytové ako poradenské zariadenia
a klientky navštevujú špecializované poradenstvo v iných inštitúciách.
Viaceré evaluované a nad 75-percentnou hranicou sa umiestnené subjekty sa primárne
zameriavajú na domáce násilie, resp. ochranu detí pred násilím ( väčšinou ide
o akreditované subjekty podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately).
Pritom monitoringom nebolo moţné zistiť vzájomné posilňovanie alebo kontroverzie
vyplývajúce v spojení pomoci deťom ( ako primárnym obetiam násilia) a ţenám zaţívajúcim
násilie.
Viaceré subjekty skončili tesne pod hranicou 75% a pre jej dosiahnutie stačilo iba veľmi
málo. Často išlo o nedostatočne vyplnený dotazník alebo neposkytnutú evidenciu. Otázkou
12

zostáva ich záujem a ochota špecializovať sa pre klientelu NPŢ v zmysle štandardov Rady
Európy.
V rovine špecializovaných sluţieb pre ţeny NPŢ sme analýzou zistili nasledovné poznatky:
Viaceré kombinované pobytové a poradenské špecializované zariadenia
spĺňajú
parametre bezpečného ţenského domu, ako ich stanovujú MŠ RE. Na odhadnutie počtu
chýbajúcich miest v BŢD sme do úvahy brali uţ existujúcu kapacitu subjektov spĺňajúcich
hranicu 75%, počet ţien v danom kraji a odporúčaný počet miest v BŢD podľa MŠ RE.
Celkovo je vzhľadom na počet ţien a rodinných miest12 potrebných na Slovensku 695 miest
v špecializovaných BŢD. V zariadeniach, ktoré uţ poskytujú pobytové sluţby ţenám NPŢ
a spĺňajú MŠ RE na 75% je celkovo 238 miest. Na Slovensku chýba ešte 457 miest pre ţeny
zaţívajúce násilie v špecializovaných ţenských bezpečných domoch.
Počet odporúčaných, existujúcich a potrebných miest v BŢD pre ţeny zaţívajúce násilie
Kraj

Počet ţien

Odporúčaný počet miest
podľa MŠ RE
85
80
102
89
105
76
71
88
695

Počet existujúcich miest
v špecializovaných BŢD

Počet potrebných miest pre
ţeny NPŢ v BŢD
35
50
74
70
94
42
30
63
457

50
BBSK
340 626
30
BSK
319 038
28
KSK
406 011
19
NSK
355 125
11
PSK
421 772
34
TSK
303 035
41
TTSK
284 421
25
ŢSK
351 007
SPOLU 2 781 035
238
Poznámky:
1) Počet ţien v danom regióne k 31.12. 2011; dostupné na (http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html)
2) Odporúčaný počet miest v BŢD podľa MŠ RE = 1 rodinné miest na 10 000 ţien ( rodinné miest = 1 ţena + 1,5
dieťaťa, t. j. 2,5 miesta)
3) Počet existujúcich miest = kapacita pobytových zariadení/subjektov, ktoré boli zaradené do evaluácie a spĺňajú 75percentnú hranicu plnenia Minimálnych štandardov Rady Európy
4) Počet potrebných miest pre ţeny NPŢ v BŢD = počet odporúčaných miest – počet existujúcich

Špecializované poradenské miesta môţu tvoriť integrovanú súčasť BŢD, alebo môţu byť
osobitnými poradňami vzhľadom na umiestnenie, ktoré budú poskytovať iba špecializované
ambulantné poradenské sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie. Monitoringom bolo
identifikovaných 11 špecializovaných poradní , ktoré dosiahli 75% MŠ RE, pritom vzhľadom
na počet ţien v regiónoch je potrebných celkovo 52 poradenských miest. Na Slovensku chýba
41 špecializovaných poradenských miest pre ţeny NPŢ, ktoré by spĺňali štandardy RE.
Jednotná krízová nonstop linka - špecializovaná pre ţeny zaţívajúce násilie, prevádzkovaná
subjektom spĺňajúcim 75% MŠ RE na Slovensku v podstate neexistuje. Viaceré subjekty však
prevádzkujú svoje vlastné krízové linky s rôznou mierou adekvátnej zaškolenosti v oblasti NPŢ.
Na Slovensku by malo byť aspoň 11 krízových centier pre obete znásilnenia. Hoci viaceré
špecializované poradenské miesta pre NPŢ sa stretávajú aj so znásilnenými ţenami, osobitne
nie sú zamerané len pre tento typ násilia páchaného na ţenách. Vzhľadom na vysokú latenciu
znásilnených a sexuálne napadnutých ţien na Slovensku a nízky počet evidovaných prípadov
znásilnenia políciou, je potrebné tomuto druhu špecifických podporných sluţieb venovať
zvýšenú pozornosť.
Vyhľadávacia činnosť je súčasťou proaktívneho prístupu v podporných sluţbách NPŢ. Na
Slovensku by sa vyhľadávacia činnosť mala zamerať hlavne na rómske ţeny v segregovaných
a marginalizovaných rómskych komunitách, na ţeny ţijúce vo odľahlých vidieckych sídlach či
12

Jedno rodinné miesto odhadujeme na 1 ţenu ( matku) a 1,5 dieťaťa = 2,5 osoby
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ţeny v rôznych druhoch inštitúcií ( vrátane zariadeniach sociálnych sluţieb). Monitoringom
sme zistili len niekoľko zariadení, ktoré vykonávali aj vyhľadávaciu činnosť, aj keď nie moţno
špecializovanú pre ţeny NPŢ a v osobitne ohrozených skupinách ţien.
Intervenčné projekty v zmysle holistickej intervencie a koordinovanej pomoci, zdruţujúcej
všetky relevantné subjekty pri riešení jednotlivých prípadov sú taktieţ súčasťou MŠ RE. Vo
viacerých krajoch fungujú neformálne intervenčné zoskupenia a partnerstvá, ktoré treba len
inštitucionalizovať a štandardizovať. Potenciálom pre sformovanie intervenčným tímov je
fungovanie pracovných skupín pre problematiku NPŢ v niektorých krajoch a či mestách.
Programy pre páchateľov sú taktieţ súčasťou podporných sluţieb stanovených v MŠ RE.
Dôraz sa však kladie na štandardy programov pre násilníkov ako programy v záujme
bezpečnosti a ochrany ţien a v úzkej spolupráci so špecializovanými sluţbami pre ţeny - obete
NPŢ a ich deti. Monitoringom sme zistili niekoľko subjektov, ktoré vedia sprostredkovať prácu
s násilníkom. Kvalita týchto sluţieb vzhľadom na MŠ RE by mala byť predmetom ďalšieho
zisťovania.
Doplňujúce zistenia:







Aj subjekty s najvyšším ratingom mali svoje nedostatky, napr. neadekvátne, alebo
nedostatočné zaškolenie vzhľadom na dobu posledného absolvovaného školenia
Monitoringom nebola zisťovaná nehierarchická – horizontálna kultúra riadenia bezpečných
ţenských domov, ktorá má napomôcť posilneniu a uzdraveniu ţien NPŢ. Vo viacerých
prípadoch bol však indikovaný prísny domový poriadok, striktné pravidlá a vynucovanie
ich dodrţiavania, ktoré často vyplývali z kombinovania rôznych druhov sociálnych sluţieb
a cieľových skupín ( napr. útulku a ZNB, ľudí s drogovou závislosťou so ţenami
zaţívajúcimi násilie) – špecializácia zariadení pre ţeny NPŢ je preto nevyhnutná
Problematické pravdepodobne bude aj vyuţívanie a práca na základe rodovej perspektívy
a rodovej dynamiky hlavne pri násilí na ţenách v párových vzťahoch ( viaceré odpovede
indikovali len deklaratívne a povrchné znalosti o problematike, účelovo vyuţívané
termínov, bez hlbšieho pochopenia)
Viaceré parametre napr. nediskriminácia a dostupnosť sluţieb pre všetky ţeny, bezplatnosť
a pod.) sú v priamom rozpore s ustanoveniami predmetných zákonov alebo VZN Úradov
VÚC a MsÚ ( napr. poskytnutie pobytových sluţieb môţe byť viazané na trvalý pobyt
v danom meste či kraji hlavne u verejných poskytovateľov) a nie neochoty samotných
poskytovateľov poskytnúť sluţby

Odporúčania







Pri nastavovaní ďalších opatrení, programov, rozvoja sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie
zváţiť výsledky monitoringu a podporiť vznik a poskytovanie deficitných –
nedostatkových podporných špecializovaných sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie.
Zriadiť nové, rozšíriť alebo zvýšiť kvalitu uţ existujúcich subjektov, ktoré majú
skúsenosti so špecializovanými sluţbami pre ţeny NPŢ tak, aby bola dosiahnutá
odporúčaná kapacita miest v BŢD
Zjednotiť uţ existujúce, alebo zaviesť jednu národnú špecializovanú nonstop krízovú
linku pre ţeny zaţívajúce násilie s dostatočne zaškoleným personálom pre všetky druhy
násilia na ţenách ( osobitný dôraz na ţeny – obete znásilnenia)
Zriadiť v kaţdom regióne aspoň jedno špecializované krízové centrum pre obete
znásilnenia
Posilniť špecializovanú vyhľadávaciu činnosť zacielenú na ťaţko dostupné a vysoko
rizikové skupiny ţien, hlavne na území s vysokou koncentráciou rómskych
marginalizovaných komunít
Skoordinovať a inštitucionalizovať intervenčné projekty na riešenie prípadov NPŢ –
vyuţiť pritom uţ existujúce pracovné skupiny a partnerstvá v krajoch či mestách
14






Zaviesť programy pre páchateľov násilia, pracujúcich podľa štandardov MŠ RE
V ďalšom slede zaviesť aj akreditáciu zariadení a organizácií, ktoré poskytujú alebo
plánujú poskytovať podporné sociálne, právne, zdravotnícke a iné sluţby pre ţeny
zaţívajúce násilie a ich deti. Akreditáciu nastaviť podľa štandardov Rady Európy, najmä
vzhľadom na rozsah a obsah vzdelávania, ktoré je nevyhnutné pre riadne poskytovanie
špecializovaných sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie a ich deti.
Takisto zaviesť osobitný druh supervízie určený pre špecializované sluţby pre ţeny
zaţívajúce násilie a nastaviť jeho pravidelné vykonávanie.

1. METÓDA MONITORINGU
1.1.

VÝCHODISKÁ MONITORINGU

Východiskami monitoringu sú odporúčané minimálne štandardy pre podporné sluţby pre
ţeny zaţívajúce násilie, ktoré vydala Rada Európy v roku 2008 (ďalej len MŠ RE). 13
Minimálne štandardy sú výsledkom štúdie realizovanej tímom okolo profesorky Liz Kelly14
a Lorny Dubois. Proces stanovenia štandardov podporných sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie
spočíval v niekoľkých krokoch: teoretická štúdia, dotazníkový prieskum pre focal points (
vlády v členských štátoch), online konzultácia s odborníčkami a odborníkmi v tejto oblasti. Na
tvorbe štandardov sa tak podieľali významné siete MVO s dlhoročnou expertízou v tejto oblasti,
ako aj reprezentanti a reprezentantky štátnych inštitúcií jednotlivých členských štátov.
Väčšina odporúčaných minimálnych štandardov, ako aj štandardov ktoré sa majú dosiahnuť
(aspirational standards) sú aplikovaním konkrétnych princípov, zásad a odporúčaní právnezáväzných a odporúčacích medzinárodných a európskych dokumentov z oblasti ľudských práv
a násilia páchaného na ţenách ( napr. CEDAW 15 , ECHR 16 , European Social Charter,
DEVAW17, Beijing Platform, EU Charter18, atď.). Minimálne štandardy Rady Európy sa stali
pramenným dokumentom pre nastavovanie monitoringov a evaluačných štúdií ( napr. WAVE –
Country report 2011) a viaceré sú reflektované aj v Istanbulskom dohovore.
Základnou premisou štandardov je, ţe ţeny zaţívajúce násilie a ich deti potrebujú
špecializované sluţby zamerané na problematiku rodovo-podmieneného násilia. Z práce
a naakumulovaných skúseností viac ako 30-ročnej praxe tzv. „grass root“ organizácií
prevádzkujúcich bezpečné ţenské domy a poradenstvo vyplýva, ţe rodová neutralita je
v pomoci ţenám zaţívajúcim násilie nielen neefektívna, ale aj škodlivá. Všeobecné sociálne
sluţby alebo beţné pobytové zariadenia nie sú adekvátnymi podpornými sluţbami.
Špecializácia sluţieb je nevyhnutná z rovnakého dôvodu, z akého je nevyhnutné mať
špecializovaného lekára pre špecifický zdravotný problém. Sluţby musia byť špecializované
dvomi spôsobmi:

13

Kelly, L. and Dubois, L. (2008). Combating violence against women: minimum standards for support services, Council of
Europe Publication, Strasbourg, France; dostupné na: http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EGVAW-CONF%282007%29Study%20rev.en.pdf. Štúdia pozostávala s niekoľkých krokov: teoretický/desk-based výskum za
účelom definovania typológie sluţieb; Interview s National Focal Points o existujúcich/navrhovaných štandardoch ; Interview
so špecializovanými MVO a sieťami za účelom identifikácie existujúcich štandardov, názorov a návrhov ; Interview s
expertkami (54 interview); Analýza a návrh štandardov. ; Prezentované na konferencii v Štrasburgu; Online konzultácia pre
všetky kontaktované organizácie/účastníčky (91 reakcií) 91 účastníčok/účastníkov; Revidované štandardy a záverečná správa
14
Profesorka Liz Kelly, Roddick Chair in Violence Against Women; London Metropolitan University
15
Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie ţien z roku 1979, ktoré
16
Europen Convention for the Protection of Hunam Rights and Fundamental Freedoms, 1950
17
Declaration on the Elimination of Violence agaisnt Women ( dohovor o odstránení všetkých foriem násilia páchaného na
ţneách), United Nation 1993
18
The European Union Charter of Fundamental Human Rights
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musia byť špecificky zamerané na ţeny zaţívajúce násilie a ich deti
musia byť špecializované v zmysle riešenia násilia páchaného na ţenách ako rodovošpecifickej formy násilia a vysporiadať sa s pôvodnými príčinami násilia páchaného na
ţenách ako dôsledkom historicky nerovnomerného rozloţenia moci medzi muţmi
a ţenami, ktoré viedlo k dominantnému postaveniu muţov a diskriminácii ţien.19

Odporúčané štandardy RE sú štruktúrované nasledovne20:





Zastrešujúce-nadrámcové princípy: platia pre všetky typy podporných sluţieb a viaceré
sa premietajú do základných štandardov
Úroveň poskytovania sluţby – stanovenie kvantitatívnych parametrov pre vybrané
podporné sluţby
Základné štandardy - minimálne a ideálne – výhľadové, ktoré chceme dosiahnuť
Špecifické štandardy - minimálne a ideálne - výhľadové, ktoré chceme dosiahnuť

1.1.1. ZASTREŠUJÚCE – NADRÁMCOVÉ PRINCÍPY

Všetky druhy podporných sluţieb, vrátane sociálnych sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie by
mali byť poskytované na základe dodrţiavania zastrešujúcich – nadrámcových princípov.
Zastrešujúce princípy sú kombináciou uvaţovania v kontexte ľudských práv a praktík
vyvinutých MVO, ktorých efektivita v podpore ţien zaţívajúcich násilie bola overená.
Zastrešujúce princípy by mali byť implementované aj do práce a prístupov štátnych inštitúcií
a iných profesijných skupín prichádzajúcich do kontaktu so ţenami zaţívajúcimi násilie či
zodpovedných za prevenciu, riešenie a odsúdenie NPŢ. Zastrešujúce princípy by zároveň
mali tvoriť štandardy kvality pri nastavovaní konkrétnych druhov sluţieb a monitoringu
fungovania jednotlivých poskytovateľov sociálnych sluţieb, prípadne iných podporných
sluţieb:
Zastrešujúce princípy:
Pracovať na základe rodovej analýzy
Sluţby uplatňujú situácii adekvátny a informovaný prístup, ktorý je relevantný pre klientky, na
základe rozpoznania rodovej dynamiky, dopadov a dôsledkov násilia páchaného na ţenách
v rámci rovnosti a ľudských práv, vrátane pochopenia násilia na ţenách ako príčiny i dôsledku
nerovného postavenia ţien a muţov a potreby sluţieb, ktoré ţenám budú poskytovať len ţeny.
Bezpečie, ochrana a ľudská dôstojnosť
Sluţby zaisťujú, ţe pri všetkých intervenciách sa uprednostňuje princíp bezpečnosti, ochrany
a dôstojnosti klientok a personálu.
Špecializované sluţby
Vedomosti a zručnosti personálu a formy poskytovania sluţieb sú špecializované; sú vhodné
a prispôsobené špecifickým, niekedy komplikovaným potrebám klientok.
Rôznorodosť a spravodlivý prístup
Sluţby rešpektujú rôznorodosť klientok a pôsobia pozitívne v rámci nediskriminačnej praxe.
Poskytovaná sluţba by mala byť bezplatná, distribuovaná by mala byť rovnomerne v rámci
celej krajiny a jej poskytnutie v krízovej situácii by malo byť dostupné 24 hodín denne.

19

WAVE, Country report 2011, p. 9
Vychádzame z pracovného prekladu Kataríny Farkašovej: Boj proti násiliu na ţenách: minimálne štandardy pre podporné
sluţby, Aliancia ţien 2012.
20
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Právne zastupovanie (obhajoba práv) a podpora
Sluţby poskytujú precedenčné a systémové právne zastupovanie zamerané na podporu
a presadzovanie práv a na plnenie potrieb klientok.
Posilnenie
Sluţby zaisťujú, ţe klientky môţu hovoriť o svojich záţitkoch a oboznámiť sa so svojimi
právami a nárokmi, a môţu sa rozhodovať o ďalšom postupe v ústretovom prostredí, kde sa
s nimi zaobchádza s rešpektom a citlivo, pri zachovaní ich dôstojnosti.
Participácia a ostatné poradenstvo
Sluţby podporujú zapojenie klientok do rozvoja a hodnotenia sluţieb.
Dôvernosť informácií
Sluţby rešpektujú a dodrţiavajú právo klientky na dôvernosť informácií a všetky klientky sú
informované o situáciách, v ktorých môţe byť dôvernosť informácií obmedzená.
Koordinovaná odozva
Sluţby fungujú v rámci kontextu kooperácie, spolupráce a koordinovaného poskytovania
sluţieb príslušnými organizáciami.
Volanie páchateľov na zodpovednosť
Sluţby pracujú na dvojitom základe nespochybňovania výpovedí obetí a rešpektu voči nim;
páchatelia by mali byť volaní na zodpovednosť za svoje činy.
Riadenie a zodpovednosť
Sluţby sú riadené efektívne a zaisťujú, ţe klientky dostanú kvalitnú sluţbu od náleţite
kvalifikovaného a podporovaného personálu.
Vyzývanie k tolerancii
Pri internej aj externej činnosti sluţby vytvárajú modely nenásilného prístupu a pouţívajú
rodovú analýzu na zvyšovanie informovanosti o problematike povedomia, vzdelávanie
a vykonávanie preventívnej práce, v rámci komunít aj pri práci s jednotlivými klientkami.
Zastrešujúce princípy sú premietnuté do kvantitatívnej úrovne poskytovania sluţieb, do
základných aj špecifických štandardov.
1.1.2. ÚROVNE POSKYTOVANIA SLUŢIEB

MŠ RE stanovujú úrovne - rozsah, kvantitatívne parametre na nasledovné typy sociálnych
sluţieb:
Krízová linka - jedna linka pokrývajúca všetky formy násilia na ţenách (NNŢ) alebo jedna pre
domáce násilie a jedna pre sexuálne násilie. Počet liniek by mal závisieť od počtu obyvateľov.
V menších krajinách môţe stačiť jedna.21 V hustejšie osídlených štátoch by mala byť aspoň
jedna krízová linka v kaţdom regióne/kraji.
Poradenstvo a právne projekty - jedna na 50 000 ţien.22
21
MŠ RE však presne nedefinuje, čo je to menšia krajina a aká je závislosť počtu liniek od počtu obyvateľov. Vychádzame však
z predpokladu, ţe Slovenská republika vzhľadom na rozlohu a 15 mil. obyvateľov patrí v rámci EÚ medzi „menšie krajiny“.
22

Minimálne štandardy RE nevymedzujú, koľko prípadov násilia páchaného na ţenách by malo byť v starostlivosti jednej
poradenskej odbornej pracovníčky, aby nedochádzalo k preťaţeniu poradenských pracovníčok a ohrozená by tým bola aj
kvalita špecializovaného poradenstva.
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Poradenstvo - jedno centrum na 50 000 ţien. Môţe zahŕňať existujúce špecializované sluţby
pre ţeny zaţívajúce násilie na ţenách (NNŢ), ako napr. BŢD alebo krízové centrá pre obete
znásilnenia a poradenské centrá, ak poskytujú dlhodobé poradenstvo alebo prácu v skupinách.
V kaţdom krajskom meste by malo byť jedno poradenské centrum.
Dostupnosť/ vyhľadávanie klientok - malo by byť dostupné aspoň pre najväčšie koncentrácie
menšín a hendikepovaných ţien.
Bezpečné ţenské domy (BŢD)- v členských štátoch, kde sú BŢD ako najmä/len jediná forma
sluţby, malo by byť jedno miesto pre 10 000 obyvateľov. V členských štátoch, kde sú BŢD
časťou komunitnej stratégie s intervenčnými projektmi, by malo byť jedno rodinné miesto23
pre 10 000 ţien. V kaţdom kraji by mal byť aspoň jeden špecializovaný BŢD.
Krízové centrá pre obete znásilnenia - jedno na 200 000 ţien. V kaţdom kraji by malo byť
aspoň jedno Krízové centrum pre obete sexuálneho násilia, zamerané predovšetkým na
znásilnenie.
Centrá pre obete sexuálneho napadnutia ( zriaďované pri nemocniciach) - jedno pre 400 000
ţien s cieľom zabezpečiť jednoduchosť oznamovania útokov a vysokú kvalitu súdnych a
zdravotníckych sluţieb. Rozloţené tak, aby bolo aspoň jedno centrum v kaţdom regióne.
1.1.3. ZÁKLADNÉ MINIMÁLNE ŠTANDARDY PLATIACE PRE VŠETKY PODPORNÉ
SLUŢBY

Prinášame základné minimálne štandardy pre podporné sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie ,
vrátane sociálnych sluţieb. Ideálne štandardy, teda tie, ktoré treba dosiahnuť pre sociálne ale aj
iné podporné sluţby, nájdete kompletné v prílohe č. 1 aj s odkazom na relevantné dokumenty.
Úcta a dôstojnosť:
a) Ţeny, ktoré vyuţívajú sluţby, majú za kaţdých okolností právo na úctu a dôstojnosť
b) Musí byť dodrţiavaná dôvernosť. Akákoľvek písomná alebo ústna komunikácia alebo
iná informácia obsahujúca čokoľvek, čo by mohlo poodhaliť identitu klientky sluţby, sa
môţe zdieľať len s jej informovaným súhlasom. Jediné výnimky sú tieto:
 ak je ohrozený ţivot, zdravie alebo sloboda klientky
 ak je dôvod obávať sa, ţe je ohrozené bezpečie ostatných a treba ho chrániť
Tento princíp dôvernosti sa musí klientke vysvetliť pred poskytovaním sluţby.
c) Všetky sluţby musia vychádzať z kultúry princípu: nespochybňovať a rešpektovať obeť a
brať na zodpovednosť násilníka.
Bezpečie a ochrana
a) Bezpečie a ochrana by malo byť prioritou, zásadným kritériom. Týka sa to bezpečia
ţien, detí a odkázaných osôb týkajúcich sa prípadu a personálu. Nejedná sa len o
okamţitú ochranu, ale psychické a sociálne bezpečie, vrátane sociálnej inklúzie.
b) Krízové sluţby by mali byť nepretrţite k dispozícii, dostupné 24 hodín denne a 365 dní
v roku.
c) Sluţby by mali byť komplexné (holistické) a riadiť sa potrebami klientky. Poskytovateľ
sluţby by mal byť schopný:
23

Rodinné miesto sa definuje ako priemerný počet detí na jednu rodinu v danom členskom štáte. Tým sa indikuje, ţe rodinné
miesto nie je iba „posteľ“.
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poskytnúť to, čo klientky potrebujú a vyţadujú
kde je to moţné, odoslať/ delegovať klientku k príslušným iným odborným sluţbám

Dostupnosť
a) Sluţby by mali byť dostupné pre všetky ţeny. Toto vyţaduje ich aktívne vyhľadávanie,
prispôsobenie resp. vytvorenie špecializovaných sluţieb pre potreby uţívateliek (napr.
pre migrantky, etické menšiny alebo hendikepované ţeny)
b) Sluţby by mali pracovať podľa pravidiel nediskriminácie a rovnakých príleţitostí s
ohľadom na personál a klientky sluţieb.
c) Sluţby by mali byť poskytované bezplatne
Deti
a) Poskytovatelia sluţieb by mali zohľadňovať potreby detí klientok a svoju špeciálnu
zodpovednosť voči mladým ţenám a dievčatám
b) Deti by nemali byť vyuţívané ako ”tlmočníci/čky” svojich matiek
Personál 24
a) Personál by mal byť kvalifikovaný a riadne zaškolený:
 Minimálne úvodné zaškolenie ako aj nasledujúce trvalé ďalšie školenie by mali byť
súčasťou pracovnej zmluvy;
 Úvodné zaškolenie by malo obsahovať porozumenie rodovej dynamike násilia,
informáciu o rôznych formách násilia na ţenách, o nediskriminácii a rôznorodosti, o
práve na spravodlivosť a sociálnom práve;
 Tento štandard platí pre všetky profesie v štátnych a mimovládnych inštitúciách.
Vzdelávať by mali špecializované MVO a mali by byť riadne platené;
b) V ţenských MVO by mali pracovať ţeny a ostatné inštitúcie by mali zabezpečiť
dostatok ţenského personálu, vrátane tlmočníčok, zdravotníčok a policajtiek.
Posilnenie
a) Sluţby by mali byť riadené demokraticky. Personál aj klientky by mali mať moţnosť
zúčastňovať sa vedenia. Sluţby mali by zabezpečiť, aby muţská dominancia nebola
nahradená dominanciou inštitúcie v rozhodovacích procesoch klientok.
b) Klientky by mali byť informované o svojich právach, napr. na aké sluţby majú nárok,
aké sú ich zákonné a ľudské práva.
c) Právo klientky na poskytnutie informácie a podpory by nemalo byť podmienené
oficiálnou sťaţnosťou ani súhlasom vyuţiť akýkoľvek program/skupinu/sluţbu.
Klientky by mali mať dostatok času na zváţenie informácie, aby mohli urobiť
informované rozhodnutie.
d) Všetky informácie, právne rady a poradenstvo by mali vychádzať z princípu posilnenia a
práv obete:
 Informovaný súhlas by mal predchádzať pred akoukoľvek akciou alebo procedúrou;
 Najlepší záujem klientky by mal byť prioritou pre všetkých poskytovateľov sluţieb;
 Jedine klientka rozhoduje o tom, či podá na políciu trestné oznámenie.
e) Klientky by mali mať prístup k vlastným záznamom (zloţke), mať moţnosť hodnotiť
ich a ţiadať, aby boli vykonané doplnenia a aktualizácie.

24

MŠ RE nestanovujú počet personálu, resp. odborného personálu vzhľadom na počet klientok ( prijímateliek sociálnych
sluţieb. Podľa z. 448/2008 o sociálnych sluţbách by na jedného zamestnanca malo byť v ZNB či útulku max. 6 prijímateľov
sociálnych sluţieb a z celkového počtu zamestnancov by malo byť 50% odborných zamestnancov ( podľa vymedzených
kvalifikačných predpokladov).
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Poskytovanie sluţieb
a) Všetky sluţby by mali byť autonómne, neziskové a mali by byť schopné poskytovať
dlhodobú podporu.
b) Vláda alebo miestne zastupiteľstvá by mali mať dostatok prostriedkov na sluţby pre
ţeny zaţívajúce násilie a ich deti.
c) Všetky sluţby by mali byť zaloţené na pochopení násilia ako príčiny a dôsledku
nerovnováţneho postavenia ţien.
d) Sluţby by sa mali vyvíjať k zvyšovaniu pozornosti voči potrebám klientok, pýtať sa ich
na ich názor a brať ho do úvahy – toto by mala byť podstatná časť pravidelných
monitorovacích procesov.
e) Sluţby by mali vypracovať návody a pravidlá na spoluprácu medzi inštitúciami
(multiagency)
f) Údaje by mali byť zhromaţďované a ukladané systematicky podľa demografie klientok
a podľa povahy napadnutia, spôsobom, ktorý neohrozí právo klientky na dôvernosť
(údajov)
1.1.4. ŠPECIFICKÉ MINIMÁLNE ŠTANDARDY PRE RÔZNE DRUHY SOCIÁLNYCH
SLUŢIEB

Špecifické štandardy sa vzťahujú uţ na konkrétne druhy – typy sociálnych sluţieb. Prinášame
špecifické minimálne štandardy pre krízové telefonické linky, právne sluţby, poradenstvo,
vyhľadávanie klientok, intervenčné projekty, bezpečný ţenský dom a krízové centrám
sexuálneho napadnutia/znásilnenia. Ostatné druhy podporných sluţieb, ako aj ideálne –
poţadované štandardy nájdete v prílohe č. 1.
Krízové telefonické linky
a) Personál musí byť špeciálne zaškolený na prácu so všetkými formami násilia na ţenách.
b) Má poskytovať krízovú pohotovostnú podporu a poradenstvo
c) Číslo musí byť dostatočne zviditeľňované, uvádzané v telefónnych zoznamoch a
dostupné v relevantných inštitúciách ako napr. nemocnice a zdravotné strediská.
Poradenstvo
a) Poradenstvo by malo pripravovať individuálne plány činnosti s klientkou a sústrediť sa
na jej bezpečie, podporu a praktické potreby.
b) Príprava poradkýň by mala trvať minimálne 30 hodín a mala by pokrývať témy:
•
Rodová analýza NNŢ;
Techniky krízovej intervencie;
•
•
Trauma, vyrovnanie sa s ňou a preţitie;
•
Pochopenie well- being a sociálnej inklúzie;
•
Zachovanie dôvernosti informácií ; ( o informáciách)
•
Komunikačné zručnosti a techniky krízovej intervencie;
•
Prehľad o systéme občianskeho a trestného práva;
Aktualizácia a revízia príslušných zákonov štátu;
•
•
Dostupnosť miestnych a štátnych zdrojov
•
Nediskriminácia a rôznorodosť;
Posilnenie.
•
c) Odporúčania (delegovanie) na iné terapeutické sluţby by malo byť iba k odborníčkam,
ktoré majú dostatočne špecializované pracovné skúsenosti alebo vzdelanie o oblasti
NNŢ
d) Klientky majú mať prístup k individuálnemu aj skupinovému poradenstvu
20

Vyhľadávanie klientok
a) Vyhľadávanie by sa malo uskutočňovať pre skupiny, ktoré sú ohrozené sociálnym
vylúčením alebo majú sťaţený prístup k sluţbám, ako aj menšiny. Informačné materiály
majú byť pripravené vo formáte, ktorý sa k nim ľahko dostane.
b) Personál má byť vyškolený na (multi)kultúrnu spôsobilosť.
Intervenčné projekty
a) Na začiatku intervenčných projektov by malo byť partnerstvo medzi inštitúciami.
b) Všetky intervencie by mali byť koordinované MVO zameranými na podporu ţien.
c) Spolupráca polície a súdov s intervenčnými projektmi by mala byť povinná.
d) Medzi spolupracujúce inštitúcie by mali patriť minimálne zdravotné a sociálne sluţby.
Bezpečný ţenský dom ( BŢD)
a) Sluţby v BŢD by mali poskytovať ţeny.
b) Bezpečie obyvateliek posilňuje utajená adresa a bezpečnostné opatrenia a monitoring.
c) Ak BŢD nemá dostatok miest, alebo sluţby nie sú k dispozícii, BŢD by mal klientke
pomôcť nájsť vhodné bezpečné náhradné ubytovanie.
d) Odmietnuť prijatie alebo znovu prijatie klientky sa môţe IBA ak prišlo k závaţným
porušeniam pravidiel alebo ohrozeniu bezpečia ţien a detí.
e) Sluţby majú byť poskytované na takú dlhú dobu, ako ich klietka potrebuje.
f) Úroveň personálu má byť dostatočná na poskytovanie potrebných sluţieb pre práve
ubytované klientky a ich deti.
g) Kaţdá klientka má dostať krízovú pomoc a podporu a bezpečnostný plán.
h) Do 3 – 7 dní od prijatia klientky by mali byť spísané jej potreby. Mali by obsahovať:
 potreby týkajúce sa zdravia;
 detí;
 bývania;
 právnych moţností;
 finančnej podpory a jej moţností;
 prípravu na zamestnanie a vzdelanie;
i) Mali by vedieť poskytnúť (alebo odporučiť) právne poradenstvo, právne zastupovanie,
sprevádzanie na inštitúcie a inú pomoc.
j) Mali by pomôcť zabezpečiť, aby klientka pri odchode z BŢD, mala nezávislé finančné
prostriedky.
k) Mali by mať zamestnanú aspoň jednu sociálnu pracovníčku kvalifikovanú na prácu
s deťmi.
l) BŢD by mali vytvárať a podporovať úctu a nenásilie vo všetkých vzťahoch vrátane tých
medzi deťmi a dospelými.
m) Ak BŢD nemôţe ubytovať klientku vzhľadom na vek syna, mal by pomôcť nájsť pre
rodinu iné bezpečné miesto.
n) Mali by zabezpečiť, aby dieťa mohlo pokračovať vo vzdelaní
o) Klientky by mali mať prístup k telefónu
p) Personál aj celé prostredie by mali byť (multi)kultúrne citliví
q) Výcvik pre dobrovoľníčky a personál pracujúci v BŢD by mal trvať minimálne 30 hodín
a obsahovať:
 Rodová analýza NNŢ;
 Komunikačné zručnosti a techniky krízovej intervencie;
 Zachovanie dôvernosti informácií ;
 Ochrana detí;
 Poskytovanie prekladateľskej sluţby a sluţieb pre ţeny s postihnutím;
 Ako robiť vhodné odporúčania
 Informácie o traume, ako sa s ňou vyrovnať a preţiť;
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 Odhad nebezpečenstva
 Nediskriminácia a rôznorodosť;
 Posilnenie.
r) Klientky a ich deti by mali mať k dispozícii moţnosť odsťahovať sa a aj naďalej
vyuţívať sluţby BŢD.
Krízové centrá pre obete znásilnenia ( KCOZ)
a) Sluţby by mali obsahovať:
•
Anonymnú telefónnu linku pomoci
•
Individuálnu podporu a poradenstvo
•
Sprevádzanie k iným sluţbám, napr. do nemocnice, na políciu, na súd
•
Moţnosť zúčastniť sa skupinovej terapie
•
Advocacy (zvyšovanie povedomia)
b) Výcvik pre dobrovoľníčky a personál pracujúci v KCOZ by mal trvať minimálne 30
hodín a obsahovať:
•
Rodová analýza NNŢ (vrátane sexuálneho násilia na deťoch);
•
Zachovanie dôvernosti informácií ;
Rôznorodosť;
•
•
Dopad a význam znásilnenia;
•
Aktívne počúvanie;
•
Odhad nebezpečenstva;
•
Posilnenie.
c) Centrá by mali zaručiť bezpečie pre klientky aj pre personál/dobrovoľníčky.
d) Po pracovnom čase môţu byť informácie poskytované prostredníctvom záznamníka
alebo môţu byť automaticky presmerované na celoštátnu (národnú) krízovú linku.
e) Všetky sluţby by sa mali odohrávať v pohodlnom súkromnom prostredí.
f) Sluţby by mali byť holistické a mali by zahŕňať:
 právne poradenstvo a zastupovanie;
 praktickú podporu;
 informácie a odporúčania na iné inštitúcie;
 pomoc pri kompenzácii.

1.2.

SLEDOVANÉ PARAMETRE

Pri monitoringu sme vyuţili metodické nástroje – dotazníky vytvorené v rámci projektu
Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS-OSF) z roku 2009. 25 So
súhlasom autorky metodiky Mgr. J. Filadelfiovej, PhD. aj NOS-OSF sme doplnili alebo
upravili niektoré otázky pre potreby monitoringu. Zamerali sme sa na sledovanie
parametrov, t. j. operacionalizovaných vybraných nadrámcových princípov, minimálnych
základných a špecifických štandardov. Zisťovali sme ich napĺňanie, poskytovanie alebo
potenciál naplnenia minimálnych štandardov, resp. úroveň – stupeň ich dodrţiavania.
Jednotlivé parametre boli zisťované aj viacerými otázkami, vytvárajúc tak systém kontrolných
otázok alebo moţnosť overenia. Jednotlivým parametrom sme prideľovali body – skóre,
s cieľom zhodnotiť kaţdý parameter osobitne – rating zariadenia vzhľadom na daný štandard.

25

Išlo o Projekt Monitorovacieho výskumu sluţieb pre ţeny a deti zaţívajúce násilie, ktorého cieľom zmapovať aktuálnu
situáciu v oblasti poskytovania pomoci a podpory v sieti zariadení sociálnych sluţieb a vyhodnotiť podmienky na prijímanie
efektívnych opatrení na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách v SR so zameraním na medzinárodnoprávne
záväzky Slovenska. Z výskumu boli zatiaľ zanalyzované iba predbeţné zistenia a zverejnené na odbornom seminári MPSVR
SR v novembri 2011 a čiastočne sú vyuţívané aj vybrané údaje z monitorovacieho výskumu.
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Zároveň celkové získané skóre zariadenia sme vyuţili na zostavenie poradia – rankingu
jednotlivých zariadení vzhľadom na odporúčané minimálne štandardy Rady Európy.
Zdôrazňujeme, ţe hodnotenie zariadení/organizácií podľa sledovaných parametrov –
nenaplnenie jednotlivých štandardov kvality nepredstavujú pre zariadenia/ organizácie
ţiadne riziká pre ich ďalšie fungovanie, ani stavanie ďalších byrokratických bariér. Takisto
zdôrazňujeme, ţe sledované parametre majú základ v odporúčaných MŠ RE, a nie sú právne
záväznými ukazovateľmi. Navyše niektoré sú priamo v rozpore s viacerými ustanoveniami či
nariadeniami relevantných zákonov vzťahujúcimi sa na sociálne sluţby či sociálnoprávnu
ochranu ( napr. dĺţka pobytu, poplatky za poskytované sluţby a pod.) Pri hodnotení
zariadení/organizácií sme brali do úvahy aj to, ţe bez adekvátnych zdrojov nie je moţné
napĺňať či dodrţiavať ţiadne štandardy. Takisto sme si vedomé, ţe špecializácia na jednu
cieľovú skupinu prijímateľov /liek sociálnych sluţieb nie je v slovenských podmienkach úplne
realizovateľná, chýbajú odborníčky, školenia a celkové nastavenie systému špecializácie
podporných sluţieb v násilí páchanom na ţenách. V týchto súvislostiach preto vnímame
nastavené parametre – štandardy len ako rámce na zhodnotenie získaných informácií
a údajov z monitoringu. Vychádzame pri tom z názoru, ţe vţdy je lepšie mať nejaké sluţby,
ako ţiadne. Výsledky monitoringu z hľadiska MS RE sú len podkladom pre zistenie
najväčších deficitov, ale aj identifikovanie dobre fungujúcich zariadení/organizácií. V kaţdom
prípade budú zistenia slúţiť na formulovanie odporúčaní na zvýšenie kvality uţ existujúcich a
doplnenie chýbajúcich sluţieb.
1.2.1. PARAMETRE NA ÚROVNI ÚRADU SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Jednotlivým parametrom sme pridelili maximálny počet bodov a celkové skóre mohlo byť
maximálne 20 bodov. Body sme prideľovali na základe vyplnených odpovedí v dotazníku,
prípadne ďalších získaných informácií počas osobných konzultácií či relevantných materiálov
vzťahujúcich sa problematiku násilia páchaného na ţenách v danom VÚC. Prideľovanie
bodov a celkové skóre je iba orientačné a slúţi iba lepšie vyhodnotenie jednotlivých
parametrov.
Parameter

Špecializácia na násilie páchané
na ţenách – inštitucionálne
zabezpečenie; špecifické sluţby;
odbornosť
Dostupnosť (najmä finančná
a kapacitná) a bezpečnosť
v zmysle finančného a kapacitného
zabezpečenia a kontroly
Poskytovanie špecializovaných
sluţieb priamo na úrade
a potenciál
Holistické sluţby - spolupráca
(jej formalizovanie) a hodnotenie,
koordinovaná odozva
Pracovať na základe rodovej
analýzy
Maximálne moţné skóre
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Spôsob zisťovania/ číslo otázky 26
Vypracovaná koncepcia/akčný plán pre problematiku NPŢ/O2
Vyhodnocovanie úloh/O4
Personálne zabezpečenie/O5; O6
Existencia špecializovaných sluţieb v kraji/O8
Bezplatnosť/09
Vedenie evidencie/O10
Vychádzajú zo štandardov/07
Programy financovania pre subjekty NPŢ/O11
Počet organizácií, s ktorými je uzatvorená zmluva/O12
Kritéria prideľovania financií/O13-14
Systém vyhodnocovania kvality a kvantity/015-16
Poskytovaná pomoc ţenám NPŢ na úrade/ O17
Počet ţien za rok/O18
Interná smernica postupu/O19
Potenciál rozšírenia sluţieb/020
Spolupráca a jej zhodnotenie/O21-022
Vypracovaná smernica/O23
Siete a partnerstvo/024
Advokačné činnosti na šírenie povedomia/O25
Ako by ste čo najstručnejšie definovali NPŢ/O26
Príčiny a rizikové faktory/O27

Z dotazníka č. 1 – pre vedúce/vedúcich sociálnych oddelení VÚC ( príloha č. 2)
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Skóre
( v bodoch,
max.)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
20

1.2.2. PARAMETRE NA ÚROVNI ZARIADENIA/ORGANIZÁCIE

Pre hodnotenie jednotlivých parametrov sme zvolili jednoduchý bodovací systém, pričom
niektoré parametre sme povaţovali iba za informatívne ( bez obodovania), ale relevantné
z hľadiska zistenia druhu, rozsahu a kapacity poskytovaných sluţieb. V prípade poskytovania
špecifických druhov sluţieb ( pobytové, poradenské, krízová linka) sme do celkového
hodnotenia subjektu zakomponovali aj parametre špecifických sluţieb. Prideľovanie bodov
a celkové skóre je iba orientačné a slúţi iba lepšie vyhodnotenie jednotlivých parametrov.
Parameter

Špecializácia na ţeny zaţívajúce
násilie a ich deti

Všetky sluţby by mali byť
autonómne, neziskové,
prevádzkované MVO

Druh/úroveň poskytovanej sluţby

Pracovať na základe rodovej
analýzy - na základe poznania
rodovej dynamiky, pochopenia
násilia na ţenách ako príčiny
i dôsledku nerovnomerného
postavenia ţien a muţov

Rôznorodosť a spravodlivý
prístup – nediskriminačná prax ,
resp. dostupnosť pre všetky ţeny

Dostupnosť - dostatok financií na
prevádzku, bezplatnosť, počet
ţiadostí na ubytovanie, časový limit

Bezpečie a ochrana
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Spôsob zisťovania/ číslo otázky27
Cieľové skupiny ( obete násilia len ţeny a ţeny
s deťmi; obete násilia Ţ + M; obete násilia + iné
cieľové skupiny)/O13
Mali v roku 2011 medzi klientkami ţeny a dievčatá
zaţívajúce násilie ( 0 – 100%)/017
Evidovanie klientok/tov podľa druhu násilia/ O19
Celkový počet klientov v priebehu roka 2011; z toho
ţeny zaţívajúce násilie a ich deti/O27
S akým typom násilia na ţenách a dievčatách sa
stretávajú/ O18
Krízová linka – špecializovaná/O57
Neverejný poskytovateľ, zriaďovateľom ; občianske
zdruţenie alebo nezisková organizácia, právna forma –
MVO/O3; O4
Rok vzniku zariadenia a rok začatia poskytovania
sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie/O30;O31
Registrácia a akreditácia/O2
Zvyšovanie povedomia v komunite /O43 ( ideál)
Druh zariadenia /O5
Forma poskytovania sluţieb/O8
Kapacita /O9
Aké sluţby poskytujete/O24 (komplexnosť)
Krízová linka/O52
a) Ako by ste čo najstručnejšie definovali „násilie
páchané na ţenách?/O20
b) Čo povaţujete za príčinu a rizikové faktory násilia
páchaného na ţenách?/ O21
c) Aké
princípy
uplatňujete
v pomoci
ţenám a dievčatám zaţívajúcim násilie?/ O22
d) Vychádzate z nejakých medzinárodných alebo
svojich štandardov?/ O23
Aké obmedzenia platia na prijatie ţien do zariadenia/
O36
Medzi klientkami osobitné skupiny ţien/ O35
Schopnosť komunikovať v inom jazyku/O39
alebo sprostredkovať tlmočenie/ O40
Moţnosť ubytovať ţenu na vozíku /O72
Dostatok finančných prostriedkov na prevádzku/ 010;
O11/O12
Bezplatnosť/ O25
Museli odmietnuť pre nedostatok miesta /O26
Počet ţiadostí o ubytovanie /070
Stanovený časový limit pre dĺţku poskytovania sluţby
/O33
Poskytovanie krízovej intervencie/O24;052
Nepretrţitosť poskytovania sluţieb/O54 -55

Z dotazníka č. 2 – poskytovatelia sociálnych sluţieb ( príloha č. 3)
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Skóre
( v bodoch, max.)

1
1
1
1
1
0,5
1
0,5 + 0,5
1
0,5
Informačný parameter
Informačný parameter
Informačný parameter

1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Informačný parameter

1
Informačný parameter
Informačný parameter

1
0,5
0,5

Deti
Personál - kvalifikovaný
a zaškolený; iba ţeny

Posilnenie

Utajené/krízové bývanie/O64-65
Komplexnosť/holistické sluţby/O24; O28
Spolupráca a formalizácia spolupráce /O46; 047
Protokoly , štandardy/O23; 048
Sieťovanie/045
Dozvedieť sa o zariadení/organizácií/O44
Aké sluţby poskytujú deťom klientok?/O28
Medzi personálom sú vychovávateľky/038(bod „e)
Personál zariadenia/organizácie k 31.12. 2011 počet
a podľa pohlavia/ O37
Profesie/O38
Zaškolenosť/O41;O42
Participácia klientok na riadení/O34
+ spokojnosť klientok/dotazník č. 3 (ak je dostupný) 28
Podiel klientok, ktoré podali trestné oznámenie/029

Maximálne moţné súhrnné skóre

1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
Informačný parameter

1
30

A) ŠPECIFICKÉ SLUŢBY – KRÍZOVÉ LINKY
Parameter
Špeciálne zaškolený personál
Špecializácia linky
Dostupnosť a bezpečie

Spôsob zisťovania/ číslo otázky 29
Bol personál pracujúci na krízovej linke špeciálne
zaškolený na násilie páchané na ţenách ?/ O60
Ak áno, aký typ školenia/tréningu
absolvovali?/O61
Ide o linky všeobecnú, alebo špecializovanú na
určitú skupinu ľudí? O57
Reţim krízovej linky/ O54 – O55
Bezplatnosť/ O56
Počet volaní a počet ľudí pracujúcich na linke/O58;
O59

Skóre
( v bodoch, max.)

0,5
0,5
0,5
1
0,5
1
4

Maximálne moţné súhrnné skóre

B) ŠPECIFICKÉ SLUŢBY – PORADENSTVO
Parameter
Poskytovanie poradenstva

Špecializácia a zaškolenosť na
NPŢ

Štandardy, protokoly

Pracovať na základe rodovej
analýzy

Spôsob zisťovania/ číslo otázky 30
Poskytované sluţby; vo vlastnej réţii alebo
sprostredkovane/O24
Prevládajúci typ klientky/O32
Cieľové skupiny ( obete násilia len ţeny a ţeny s deťmi;
obete násilia Ţ + M; obete násilia + iné cieľové
skupiny)/013
Mali v roku 2011 medzi klientkami ţeny a dievčatá
zaţívajúce násilie ( 0 – 100%)/O17
Zaškolenosť na NPŢ/O41-42
Poskytovanie sluţieb podľa štandardov, existencia
protokolov o postupoch/ O23
e) Ako by ste čo najstručnejšie definovali „násilie
páchané na ţenách?/O20
f) Čo povaţujete za príčinu a rizikové faktory násilia
páchaného na ţenách?/ 021
g) Aké
princípy
uplatňujete
v pomoci
ţenám a dievčatám zaţívajúcim násilie?/ O22

Skóre
( v bodoch, max.)
Informačný parameter

0,5
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
6

Maximálne moţné skóre
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Dotazník č. 3 – spokojnosť klietky ( príloha č. 4)
Z dotazníka č. 2 – poskytovatelia sociálnych sluţieb ( príloha č. 3)
30
Z dotazníka č. 2 – poskytovatelia sociálnych sluţieb ( príloha č. 3)
29

25

C) ŠPECIFICKÉ SLUŢBY – VYHĽADÁVANIE KLIENTOK
Parameter
Poskytovanie vyhľadávacej
činnosti
Zacielenosť – špecializácia
a zaškolenosť na ţeny ohrozené
násilím
Multikultúrna spôsobilosť

Spôsob zisťovania/ číslo otázky 31
Forma poskytovania sluţby – terénna/ O8
Poskytované sluţby/O24o
Cieľové skupiny ( obete násilia len ţeny a ţeny s deťmi;
obete násilia Ţ + M; obete násilia + iné cieľové
skupiny)/013
Mali v roku 2011 medzi klientkami ţeny a dievčatá
zaţívajúce násilie ( 0 – 100%)/017
Zaškolenosť na NPŢ/O41-42
Medzi klientelou osobitné skupiny ţien /O35
Schopnosť poskytovať sluţby v inom jazyku/O39; O40

Skóre
( v bodoch, max.)
Informačný parameter
Informačný parameter

1
1
1
0,5
0,5
4

Maximálne moţné súhrnné skóre

D) ŠPECIFICKÉ SLUŢBY – INTERVENČNÉ PROJEKTY
Parameter
Partnerstvo medzi inštitúciami –
spolupráca a jej formalizovanie

Spôsob zisťovania/ číslo otázky 32
Spolupráca/O46; O47
Sieťovanie/O45
Poskytovanie krízovej intervencie/O24c

Maximálne moţné súhrnné skóre

Skóre
( v bodoch, max.)

1
1
1
3

E) ŠPECIFICKÉ SLUŢBY – BEZPEČNÝ ŢENSKÝ DOM
Parameter
Špecializácia ubytovania na ţeny
zaţívajúce násilie

Bezpečnosť a dostupnosť

Spôsob zisťovania/ číslo otázky 33
Len ţeny NNŢ; s deťmi /O62
Počet obyvateliek, z toho ţeny zaţívajúce násilie/O63
Organizácia ubytovania /O63a; O66
Prijímanie počas celého dňa/O71
Limitovaný pobyt/O71a
Utajenosť a bezpečnosť bývania/ O64 – O65
Povolené návštevy/O73
Kapacita a dostatočnosť kapacity/O67; O68 - 70

Skóre
( v bodoch, max.)
Informačný parameter
Informačný parameter

1
1
0,5
1
0,5
1
5

Maximálne moţné súhrnné skóre

F) ŠPECIFICKÉ SLUŢBY – KRÍZOVÉ CENTRÁM PRE OBETE ZNÁSILNENIA
Parameter
Zacielenosť na ţeny zaţívajúce
sexuálne násilie
Sluţby
Zaškolenosť personálu
Maximálne moţné súhrnné skóre

Spôsob zisťovania/ číslo otázky 34
Typ násilia/O18
Klientky – obete tohto druh násilia/O19
Krízová linka špecializovaná na znásilnenie/ O57
Individuálne, skupinové poradenstvo/terapia,
sprevádzanie /O24
Holistické sluţby/O24
Aké školenie/O42

31

Z dotazníka č. 2 – poskytovatelia sociálnych sluţieb ( príloha č. 3)
Z dotazníka č. 2 – poskytovatelia sociálnych sluţieb ( príloha č. 3)
33
Z dotazníka č. 2 – poskytovatelia sociálnych sluţieb ( príloha č. 3)
34
Z dotazníka č. 2 – poskytovatelia sociálnych sluţieb ( príloha č. 3)
32
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Skóre
( v bodoch, max.)
Informačný parameter

1
1
1
1
1
5

1.2.3. PARAMETRE NA SLEDOVANIE ÚROVNE SOCIÁLNYCH SLUŢIEB V KRAJI
Parameter

Komplexnosť sluţieb - existujúce
zariadenia podľa základnej
úrovne sluţieb a ich dostatočná
kapacita vzhľadom na počet
obyvateľov/ţien v danom kraji

Sluţba
Krízová linka – dostupnosť,
špecializácia,
bezpečnosť (7/24/365)
Poradenstvo – špecializované, 1/50 tis. ţien
Vyhľadávacia činnosť – podľa koncentrácie
menšín
Bezpečné ţenské domy, 1 miesto/10 tis. ľudí/
alebo 1 rodinné miesto/10 tis. ţien
Krízové centrá pre obete znásilnenia, 1/200 tis.
ţien
Intervenčné projekty - existencia
Programy pre páchateľov - existencia

Zhodnotenie úrovne,
odhad potreby

Rodinné miesto je definované ako počet ţien + priemerný počet detí na jednu rodinu v danej
krajine. 35 Spoľahlivé údaje o priemernom počte detí na jednu rodinu nie sú pre kraje či SR
dostupné. Navyše v MŠ RE chýba bliţšie vymedzenie rodiny. Môţe ísť pritom o rodinnú
domácnosť úplnú, neúplnú, so závislými či nezávislými deťmi ( podľa Sčítania obyvateľov
domov a bytov), alebo počet detí na jednu ţenu a pod. Vychádzame preto z poznania, ţe do
pobytových zariadení prichádzajú väčšinou ţeny zaţívajúce násilie s deťmi ( dvomi a viac),
pričom pomoc vyhľadávajú aj ţeny bez detí. Preto sme zvolili konzervatívny odhad a jedno
rodinné miesto arbitrárne určili ako 2,5 miesta v danom zariadení. Zhodnotenie
dostatočnosti počtu rodinných miest v danom kraji a pre celé územie SR v Bezpečných
ţenských domoch sme odhadli na základe počtu ţien v danom kraji ( príloha regionálna
štatistika) /10 00 * 2,5. Do úvahy sme však nebrali veľkosť územia, resp. hustotu
obyvateľstva/ţien na danom území, alebo kvalitu infraštruktúry ovplyvňujúcu dostupnosť
zariadenia pre ţeny z odľahlejších miest. Tieto parametre nezohľadňujú ani MŠ RE, hovoria len
o väčšom a menšom regióne, pričom kvantitatívne vymedzenie chýba. Odhad počtu
existujúcich a chýbajúcich miest v špecializovaných BŢD v danom regióne je teda stanovený
na základe počtu ţien v danom regióne.

1.3.

POSTUP PRI MONITORINGU

a) Vytvorenie zoznamu zariadení/organizácií určených pre monitoring v jednotlivých
krajoch
Pre zostavenie zoznamu boli vyuţité viaceré druhy registrov: register poskytovateľov
sociálnych sluţieb MPSVR SR, register akreditovaných subjektov pre vykonávanie
opatrení SPODaSK; registre poskytovateľov sociálnych sluţieb v jednotlivých VÚC,
stránka „zastavmenasilie“, stránky jednotlivých MVO pracujúcich v oblasti NPŢ
a zosieťovaných do neformálnych sietí, a pod. Dôraz sa pritom kládol na zariadenia
núdzového bývania a krízové strediská, ktoré podľa zákona o sociálnych sluţbách
448/2008, resp. 305/ 2005 Z. z s najväčšou pravdepodobnosťou poskytovali sluţby pre
ţeny zaţívajúce násilie. Do zoznamu však boli zahrnuté aj poskytovatelia ambulantných
– poradenských sluţieb ( základné a špeciálne poradenstvo) s cieľom identifikovať čo
najviac poskytovateľov soc. sluţieb, ktoré môţu prichádzať do kontaktu s cieľovou
skupinou – ţeny zaţívajúce násilie a ich deti.
b) Výber a úprava metodických nástrojov - dotazníky vytvorené J. Filadelfiovou
v rámci projektu Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS-OSF)
z roku 2009 sme upravili a prispôsobili viac účelu monitoringu. Metodické nástroje sme
35

Kelly, L. and Dubois, L. (2008): Combating violence against women: minimum standards for support services, Council of
Europe Publication, Strasbourg, France, s. 59
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doplnili o dotazník spokojnosti klientok, prekonzultovaný s odborníčkami pracujúcimi
so ţenami zaţívajúcimi násilie ( viď prílohy č. 1. – 3.) :
 Dotazník č. 1 = určený pre vyššie územné celky, prípadne mestá, neanonymný
 Dotazník č. 2 = určený pre jednotlivé zariadenia/organizácie, neanonymný
 Dotazník č. 3 = dotazník spokojnosti klientok; anonymný pre klientku, ale údaje
moţno vzťahovať na konkrétne zariadenie/organizáciu
c) Nábor a zaučenie anketárok - distribúcia monitorovacích materiálov; informovanie
relevantných inštitúcií o prebiehajúcom monitoringu a poţiadanie o súčinnosť pri
poskytovaní informácií ( riaditeľka odboru sociálnych sluţieb, riaditeľka odboru
SPODaSK, vedúce sociálnych odborov na VÚC a pod. ).
Zoznam poverených anketárok a ich profesijné profily:
Kraj

Meno
anketárky
Bc. Molnárová
Ivana

Banskobystrický
Bc. Tótová
Anna
Bratislavský

Košický

Mgr. Holubová
Barbora

Mgr. Martina
Bamburáková

Bc. Veronika
Bartková
Nitriansky

Ing., Bc. Petra
Štefeková

Mgr. Ľudmila
Koscelníková
Prešovský
Mgr. Jana
Lukáčová, PhD.
Trenčiansky

Mgr. Zuzana
Ševčíková

Trnavský

Bc. Nagyova
Dominika

Ţilinský

Mgr. Petra
Dubeňová,

Profesijný profil anketárok
Študentka magisterského štúdia Pedagogickej fakulty, odbor sociálna práca
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Autorka bakalárskej práce na tému:
Sociálna práca s obeťami domáceho násilia - so zameraním na ţeny, ktoré sa
stali obeťami domáceho násilia (kvalitatívny výskum)
Študentka magisterského štúdia Pedagogickej fakulty, odbor sociálna práca
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Autorka bakalárskej práce na tému:
Sociálna práca s rodinou s výskytom syndrómu CAN, so zameraním na
sexuálne zneuţívanie v rodine
Sociologička Inštitútu pre výskum práce a rodiny, zodpovedná za realizáciu
monitoringu a spracovanie údajov
Absolventka sociálnej práce na Prešovskej Univerzite v Prešove. Pracovala ako
sociálna pracovníčka v Nadácii ProHumanitas, v n.o. Šanca – resocializačné
zariadenie pre alkoholikov. Aktuálne pracuje ako sociálna pracovníčka,
poradkyňa v OZ Pomoc rodine. Absolvovala Letnú školu ľudských práv
organizovanú ZZŢ Fenestra Košice, . Absolvovala som tieţ rodový tréningy
11,12,/2011 - 1,2/2012, ktorý organizovala MVO Moţnosť voľby Bratislava.
Naše zdruţenie je súčasťou Bezpečnej ţenskej siete, ktorú tvoria ţeny zo 7
MVO na Slovensku
Študentka magisterského štúdia Katedry sociálnych štúdií Fakulty verejnej
správy UPJŠ Košice
Študentka magisterského štúdia Vysokej školy v Sládkovičove, Fakulta práva
Janka Jesenského, odbor práva. Manaţérka Krajského kontaktného miesta
Nitra Inštitútu rodovej rovnosti. Zároveň je na materskej dovolenke.
Spolupracuje s Centrom Slniečko, poskytuje právne a sociálne poradenstvo
v prípadoch domáceho násilia na ţenách.
Absolventka magisterského štúdia odboru sociálna práca Katedry sociálna
práca na Prešovskej univerzite v Prešove. Ukončenie štúdia diplomovou
prácou na tému: Pomoc ţenám zaţívajúcim násilie párových/intímnych
vzťahoch a ich deťom v Prešovskom samosprávnom kraji. Práca bola ocenená
prvým miestom v celonárodnej VOČ. Spolupracuje s organizáciou MyMamy
v Prešove na dobrovoľníckej báze.
Absolventka odboru psychológie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity
v Prešove a doktorandského štúdia v odbore študijný odbor Všeobecná a
experimentálna psychológia na Prešovskej univerzite v Prešove.
Absolventka sociálnej práce a niekoľkoročná prax s rôznymi typmi sociálnych
klientov a klientok; skúsenosti z individuálneho i skupinového prístupu ku
klientom a klientkam. Spolupracuje s organizáciou Dotyk v Trenčianskom
kraji pri tvorbe projektov.
Študentka magisterského štúdia odboru sociológie na filozofickej fakulte UK
Bratislava,. Popri štúdiu pracovala ako osobná asistentka osoby s telesným
postihnutím, pomocná učiteľka v materskej škole s vyučovacím jazykom
maďarským, administratívna pracovníčka na obecnom úrade v Trnávke.
Absolventka Fakulty sociálno-ekonomických vied UK Bratislava, odbor
verejnej politiky. Venovala sa migračnej politike, absolvovala stáţ vo Švédsku.
Spolupráca s Krajským kontaktným miestom v Ţiline, národného projektu
Inštitútu rodovej rovnosti
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d) Distribúcia dotazníkov a zber údajov sa realizoval od 25. 10. do 25. 11. 2012, pričom
referenčným obdobím bol najmä rok 2011 a v prípade dostupnosti údajov aj rok 2012.
Súčasťou dotazníkov bolo aj vyţiadanie strategických a metodických dokumentov,
vyuţívaných v práci so ţenami zaţívajúcimi násilie ( protokoly, štandardy, záznamové
hárky, a pod. )
e) Anketárky predloţili dotazník č. 1 vedúcim sociálnych odborov na VÚC a zoznam
zariadení/organizácií na monitorovanie. Vedúce sociálnych odborov ( alebo poverené
pracovníčky) mali posúdiť - vytypovať zariadenia/organizácie, ktoré sa špecializujú
na klientelu - ţeny zaţívajúce násilie, alebo s najväčšou pravdepodobnosťou takýmto
ţenám a ich deťom poskytovali sociálne sluţby ( mali vo svojej starostlivosti)
f) Následne na základe revidovaného zoznamu anketárky kontaktovali vytypované
zariadenia/organizácie a distribuovali im dotazníky č. 2. a č. 3. Pri depistáţi terénu
boli identifikované viaceré neaktuálne e-mailové adresy či telefonické čísla
zariadení/organizácií, alebo zmena štatutára/rky subjektu. Anketárky kaţdé z daných
zariadení kontaktovali alebo urgovali priemerne 2 aţ 3-krát, aby získali vyplnené
dotazníky. Pritom forma vyplnenia bola ponechaná na anketárky – mali moţnosť
dotazníky zaslať poštou, poslať elektronicky, vyplniť za telefonickej asistencie, osobne (
návšteva zariadenia) a pod. podľa dohovoru so zodpovednou osobou daného subjektu.
Viaceré vyuţili svoje predchádzajúce kontakty v regióne s danými zariadeniami a svoje
skúsenosti získané spoluprácou s niektorými MVO v oblasti NPŢ. Počas zberu údajov
mali anketárky moţnosť kontaktovať zodpovednú riešiteľku monitoringu (B. Holubovú)
a operatívne riešiť vzniknuté problémy.
g) Zber vyplnených dotazníkov a doplňujúcich materiálov bol dokončený začiatkom
decembra 2012. Predbeţné zistenia z monitoringu boli prezentované na otváracej
konferencii „Počúvame volania o pomoc“ pri príleţitostí Medzinárodného dňa boja proti
násiliu páchaného a ţenách a 16 dní aktivizmu dňa 25. 11. 2012.36 Následne boli všetky
údaje a materiály analyzované a spracované do záverečnej správy.

1.4.

POSTUP PRI ANALÝZE ÚDAJOV

Analýza údajov bola realizovaná v niekoľkých rovinách:
-

Zhodnotili sme prácu jednotlivých úradov samosprávnych krajov podľa nastavených
parametrov na základe údajov z dotazníka č. 1. Údaje sme doplnili o zaslané strategické
materiály v oblasti NPŢ a informácie dostupné z iných analytických dokumentov či verejne
dostupných informácií ( napr. z webu VÚC). Pri hodnotení sledovaných parametrov sme
pritom neuvádzali len kvantitatívne zistenia, ale aj kontextové informácie, ktoré poskytli
lepší obraz o práci, inštitucionálnom pozadí a prístupoch jednotlivých VÚC v oblasti NPŢ.

-

Zostavili sme zoznam oslovených zariadení/organizácií v danom kraji a ich reakciu na
monitoring (vyplnenie/nevyplnenie dotazníka, iná reakcia) a vyselektovali sme
poskytovateľov sociálnych sluţieb a subjekty vykonávajúce opatrenia SPODaSK, ktorí
medzi cieľovými skupinami majú aj ţeny/dievčatá zaţívajúce násilie, resp. mali medzi
prijímateľkami sluţieb/klientelou v roku 2011 aj ţeny/dievčatá sú skúsenosťou násilia.

36

http://www.eeagrants.sk/data/files/3036_prezentacia_-institut-pre-vyskum-prace-a-rodiny.pdf
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-

Vypracovali sme profil kaţdého relevantného subjektu na základe údajov z dotazníka č.
2. a 3; doplnili o ďalšie údaje a informácie o zariadení ( najmä z výročných správ, web
stránok) a zaslaných materiálov, prípadne komentárov zo strany osoby vypĺňajúcej dotazník
či zistení anketárok ( v jednotlivých profiloch sú vpísané väčšinou kurzívou). Zhodnotili
sme činnosť subjektu na základe stanovených rámcových parametrov aj prideleného skóre
( rating37 subjektu vzhľadom na minimálne európske štandardy). Podobne ako pri VÚC, aj
tu sme zvolili skôr opis daného zariadenia/organizácie, s cieľom podať čo najkomplexnejší
obraz o danom subjekte. Prideľovanie bodov za jednotlivé sledované parametre bolo iba
orientačné a obmedzenia takéhoto hodnotenia prinášame v ďalšej kapitole

-

Arbitrárne sme určili hranicu 75% maximálneho moţného skóre ( z 30 bodov je to 22,5
bodu), ktorá slúţila na zistenie dosiahnutej úrovne – kapacity ( miest, existenciu)
v zariadeniach/organizáciách s najväčším potenciálom napĺňať minimálne štandardy RE.
Subjekty s dosiahnutou 75% hranicou moţno povaţovať za
špecializované
zariadenia/organizácie na ( alebo aj na) ţeny zaţívajúce násilie.

-

Zostavili sme poradie zariadení podľa dosiahnutého skóre ( ranking38) pre daný región,
resp. snaţili sme sa identifikovať špecializované zariadenia/organizácie pre ţeny zaţívajúce
násilie, ich pozitíva a negatíva, ohrozenia a príleţitosti, resp. potenciál daného subjektu sa
na danú problematiku špecializovať.

-

Zhodnotili sme dosiahnutú úroveň – kvantitu špecializovaných sluţieb pre ţeny
v regióne na základe hodnotenia jednotlivých poskytovateľov sociálnych sluţieb a
subjektov vykonávajúcich opatrenia SPODaSK a identifikovali deficity, resp. potreby pre
daný región.

-

Výsledky za jednotlivé regióny sme spracovali do súhrnných zistení za celé územie SR
a vypracovali odporúčania na zvýšenie kvality a kapacity podporných sluţieb v sociálnej
oblasti pre ţeny zaţívajúce násilie. Naznačili sme potreby ďalšieho monitoringu
a evaluácie.

1.4.1. OBMEDZENIA METÓDY MONITORINGU

Napriek snahe zachytiť všetky relevantné subjekty v teréne viacnásobným a kríţovým
overovaním zoznamov, registrov a informácií z daného kraja je moţné, ţe sme nezískali
úplnú vzorku subjektov, ktoré poskytujú pomoc ţenám zaţívajúcim násilie. Prístup, ktorý sme
zvolili – dôraz na zariadenia pre núdzové bývanie, krízové strediská, útulky, mohol z daného
monitoringu vyradiť niektoré iba poradenské, ambulantné zariadenia. Raking jednotlivých
zariadení v danom kraji môţe byť preto skreslený.
Väčšina obmedzení monitorovacej metódy sa vzťahuje na obmedzenia dotazníkových
prieskumov a kvantitatívnych premenných. Napriek viacerým polootvoreným a otvoreným
otázkam v dotazníku sme získali údaje a informácie, ktorých interpretácia môţe byť skreslená
vzhľadom na chýbajúce širšie kontextuálne informácie o subjekte a poskytovaných sluţbách.
Preto sme sa snaţili informácie z dotazníkov doplniť informáciami z výročných správ
zariadení/organizácií, alebo rôznych informatívnych správ a materiálov o poskytovaných
sluţbách a činnosti daného subjektu. Napriek tomu sa mohlo stať, ţe sme nezískali všetky
relevantné informácie. Takisto nebolo moţné zahrnúť do daného profilu všetky získané
37

Rating – nezávislé hodnotenie rôznych subjektov, ktoré ich zaraďuje do niekoľkých kategórií a dovoľuje tak pribliţné
porovnanie, prípadne aj vytvorenie poradia (ranking); ( http://arra.sk/slovnik-pojmov)
38
Ranking – vzťah medzi sledovanými objektmi, kde platí, ţe jeden objekt je „hodnotený vyššie“, „hodnotený niţšie“ či
„hodnotený rovnako“ ako druhý objekt. Inak povedané, ranking je vytvorenie poradia; (http://arra.sk/slovnik-pojmov)
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informácie získané či uţ dotazníkom alebo z iných materiálov. V profiloch subjektov sme sa
zamerali iba na sledovanie tých parametrov, ktoré boli relevantné z hľadiska minimálnych
štandardov RE. Profil daného zariadenia/organizácie môţe by kreslený či neúplný.
Kvalitatívne parametre bolo moţné overiť iba na základe dedukcie z viacerých sekundárnych
zdrojov a ich zhodnotenie môţe byť pomerne subjektívne. Pri prideľovaní bodov za
jednotlivé dimenzie a parametre sme sa snaţili jednotlivé informácie kríţovo kontrolovať (
kontrolné - opakujúce sa otázky v dotazníku) a brať do úvahy aj kontextuálne informácie
o danom subjekte.
Takisto nebolo moţné overiť, či uvedené informácie sú pravdivé a spoľahli sme sa na
výpoveď osoby vypĺňajúcej dotazník. Tam, kde boli informácie získané osobnou návštevou
anketárky sme doplnili dané informácie aj o širšie súvislosti získané z rozprávania či
poznámok respondenta/tk, prípadne komentára anketárky.
Viaceré sledované parametre sú vymedzené iba rámcovo a ich merateľnosť je obmedzená,
resp. spôsob merania bol určený arbitrárne a pri inom spôsobe merania by sme došli moţno
k inému výsledku. Problematické bolo napr. sledovanie, či monitorovaný subjekt vyuţíva pri
svojej práci so ţenami/ dievčatami zaţívajúcimi násilie rodovú analýzu, resp. pristupuje
k riešeniu ich situácie z rodovej perspektívy. Tento parameter by bolo moţné spoľahlivo zistiť
iba analýzou viacerých riešených prípadov ( analýza kazuistík). Pri tomto parametri sme sa
v dotazníkovom zisťovaní obmedzili iba na otvorené otázky na to, ako má daný subjekt
definované násilie páchané na ţenách, ako vníma príčiny a riziká NPŢ a aký prístup vyuţíva
pri poskytovaní pomoci ţenám zaţívajúcim násilie. Akúkoľvek zmienku o rodovej nerovnosti,
zneuţívania moci, alebo kontrolujúceho správania sme hodnotili pozitívne. Ocenili sme však aj
bohaté znalosti a ochotu vypĺňajúce osoby dané otázky vyplniť, ktoré indikovali odbornosť
a prehľad v problematike NPŢ. Pritom sme si však vedomé, ţe ani presne uvedená definícia
o rodovej a mocenskej podmienenosti NPŢ nezaručuje, ţe rodovú analýzu a rodovú dynamiku
v danom zariadení aj vyuţívajú. Zhodnotenie jednotlivých štandardov je preto iba
indikatívne a nemusí úplné presne vystihovať dané parametre.
Dotazník č. 2 pre zariadenia s cieľom obsiahnuť celú škálu parametrov a druhov poskytovaných
sluţieb obsahoval 75 otázok, väčšinou so širokou batériou kategórií, moţností odpovedí
a znakov. Rozsah a komplikovanosť dotazníka aj napriek filtrovacím otázkam mohli byť
dôvodom pre ich nevyplnenie, alebo neúplné vyplnenie. Viaceré respondentky a respondenti
reagovali na dotazník negatívne, odvolávajúc sa na nízke časové a personálne kapacity,
komplikovanosť či neprimeranosť otázok, nutnosť vyhľadávania poţadovaných údajov a pod.
Taktieţ mohli zaváţiť aj predchádzajúce monitoringy, výkazníctvo a zasielané dotazníky ( zo
strany ŠÚ SR, MPSVR, ÚPSVR SR, študentov a študentiek, a pod.), ktorých účel a vyuţitie
nie je pracovníčkam a pracovníkom zariadení vţdy známy a zrejmý, javí sa ako nadbytočný,
duplicitný a neúčinný. Pre budúce monitoringy by pomohlo dôsledne vyuţívať uţ zozbierané –
dostupné údaje o danej problematike
na úrovni VÚC, alebo ŠU SR a informovať
respondentov/tiek o výsledkoch monitoringu a vyuţití zozbieraných údajov.
Dotazník č. 3 o spokojnosti klientok bol distribuovaný prostredníctvom zodpovednej
pracovníčky - väčšinou sociálnej pracovníčky, relevantnej klientele. Napriek tomu, ţe dotazník
bol anonymný, distribúciou a zberom dotazníkov sa ich anonymita narušila. Vzhľadom na
pomerne nízku variabilitu hodnotenia poskytovaných sluţieb ( väčšinou vysoká miera
spokojnosti) sa moţno domnievať, ţe distribúcia dotazníka spokojnosti klientok cez
zamestnankyne zariadenia nie je úplne ideálnou formou evaluácie sluţieb a klientky sa
mohli obávať kritickejšieho zhodnotenia poskytovaných sluţieb. Vhodnejšou formou evaluácie
sluţieb zo strany klientok by bol osobný - semi-štrukturovaný rozhovor a bez sprostredkovania
pracovníčkami zariadenia.
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2. VÝSLEDKY MONITORINGU

2.1.

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ (BBSK)

Anketárky:




Bc. Molnárová Ivana - študentka magisterského štúdia Pedagogickej fakulty, odbor
sociálna práca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Autorka bakalárskej práce na
tému: Sociálna práca s obeťami domáceho násilia - so zameraním na ţeny, ktoré sa stali
obeťami domáceho násilia (kvalitatívny výskum)
Bc. Tótová Anna - študentka magisterského štúdia Pedagogickej fakulty, odbor
sociálna práca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Autorka bakalárskej práce na
tému: Sociálna práca s rodinou s výskytom syndrómu CAN, so zameraním na sexuálne
zneuţívanie v rodine

2.1.1. ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Vyplnený dotazník a informácie za Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja ( ÚBBSK)
poskytol Pavel Červienka – poverený vedením sociálneho odboru – vedúci oddelenia.
Parameter

Špecializácia na
násilie páchané na
ţenách –
inštitucionálne
zabezpečenie;
špecifické sluţby;
odbornosť

Dostupnosť ( finanč
ná a kapacitná )
a bezpečnosť
v zmysle finančného
a kapacitného
zabezpečenia a
kontroly
Poskytovanie
špecializovanie
sluţieb priamo na
úrade a potenciál
Holistické sluţby spolupráca
(formalizovanie)
a hodnotenie,

Získané informácie/odpovede
Špecifická koncepcia/akčný plán: p. Červienka uviedol, ţe áno, BBSK majú
osobitný dokument na riešenie problematiky NPŢ a to: Koncepciu rozvoja
sociálnych sluţieb BBSK na roky 2011 – 2017.39 ( Ide však o širší dokument,
zameraný aj na iné cieľové skupiny. V kvalitne spracovanom dokumente je napr.
Aktivita 2.1.1. s merateľným ukazovateľom „Počet novovytvorených miesť
v ZNB pre obete domáceho násilia.“ – poznámku vloţila Holubová).
Vyhodnocovanie úloh: pravidelne
Personálne zabezpečenie: problematika je súčasťou širšej náplne práce
pracovníkov/čok a takéto personálne zabezpečenie sa nepovaţuje za dostatočné
Špecializované sluţby pre NPŢ: nie, krízová linka a sociálne poradenstvo aj pre
iné cieľové skupiny
Bezplatnosť: iba krízová linka
Evidencia: nie, iba všeobecnú evidenciu o počte klientov, ktorým boli poskytnuté
sociálne sluţby
Štandardy: nie
Financovanie: financovanie v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.
Počet zazmluvnených poskytovateľov na NPŢ: Kritériá prideľovania financií: Systém vyhodnocovania kvality a kvantity: nie

Skóre

0,5

0,5
0,5
0,25
0,15
0
0
0,25
0
0
0

Pomoc na Úrade VUC: sociálne poradenstvo, núdzové bývanie
Počet ţien za rok: Interná smernica: nie
Potenciál: nie – nie je moţné z nedostatku finančných prostriedkov, nie je moţné
personálne posilnenie, máme široké kompetencie a je potrebné riešiť aj iné cieľové
skupiny
Spolupráca: pravidelne s oddeleniami SPODaSK a psychologickými poradňami na
ÚPSVaR a MVO v oblasti pomoci pri násilí ( spolupráca hodnotená ako veľmi
dobrá) ; ojedinele s oddeleniami sociálnych dávok
Formalizácia pri spolupráci: nie

39

http://www.vucbb.sk/portal/sites/default/files/bbsk/dokumenty/2011/koncepcne-materialy/koncepcia-rozvoja-socialnychsluzieb-v-banskobystrickom-samospravnom-kraji-na-roky-2011-2017.pdf
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0,5
0
0
0
0,25
0

Siete/partnerstvá: nie
Advokačné činnosti v NPŢ: ţiadne
Definícia NPŢ: nie je problémom ţien, ale celej spoločnosti ( náklady na verejné
Pracovať na
sluţby, hospodársky výstup, ale aj ľudské a emocionálne náklady)
základe rodovej
Za príčinu či rizikové faktory NPŢ: nedostatočne vysielané signály zo strany
analýzy
spoločnosti, ktorými by násilníkov za ich správanie morálne potrestali
Dosiahnuté skóre ( maximum 20 bodov)
koordinovaná
odozva

0
0
0,5
0,5
3,9

Záverečný komentár: Obetiam poskytnúť ochranu, informácie, rešpekt a odškodnenie.
2.1.2. ZOZNAM MONITOROVANÝCH ZARIADENÍ

Anketárky predloţili ÚBBSK zoznam zariadení a organizácií, zostavený na základe viacerých
registrov a zoznamov.40 ÚBBSK posúdil predloţený zoznam a niektoré zariadenia označil ako
neposkytujúce sociálne sluţby pre osoby ( ţeny), na ktorých je páchané násilie, alebo priamo ho
označil ako nefungujúce. Anketárky niektoré subjekty z pôvodného zoznamu oslovili
telefonicky a overovali, či poskytujú alebo neposkytujú sluţby – pomoc aj ţenám zaţívajúcim
násilie. V prípade kladnej odpovede bol danému subjektu zaslaný dotazník č. 2, prípadne č. 3
na vyplnenie. Celkovo bolo oslovených 27 subjektov, z toho 9 bolo zhodnotených ako
relevantných pre monitoring, t. j. poskytujú sluţby aj ţenám/dievčatám na ktorých je páchané
násilie, alebo mali v roku 2011 medzi klientelou ţeny/dievčatá sú skúsenosťou s násilím.
Zoznam oslovených zariadení a reakcia na monitoring
Č.

Názov zariadenia/organizácie

1.

Dom svätej Alţbety, krízové stredisko
pre deti a osamelých rodičov, n.o., ul.
9.mája 74, 974 01 Banská Bystrica
Za dôstojný ţivot, Vajanského č. 71,
984 01 Lučenec
Mesto Brezno, Nám.M.R.Štefánika č.
1, 977 01 Brezno ( ZNB – Náruč)
Mesto Banská Bystrica,
Československej armády č. 26, 975 39
Banská Bystrica ( ZNB Kotva BBSK)
Krízové stredisko AMORET,
Ţelezničná č. 17, 984 01 Lučenec
Centrum sociálnych sluţieb KA
Kalinčiakova 781/2
963 01 Krupina
Spoločenstvo Svätej rodiny; Moštenica
74, 976 13 Slovenská Ľupča

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Centrum Srdiečko; O.Z. Signál
ohrozenia + DeD Centrum Srdiečko
Wolkerova 26 974 04 Banská Bystrica
Doména - DSS Ţiar nad Hronom

10.

poradňa PON Banská Bystrica

11.

Diecézna charita, Tibora Andrašovana
44, 97401 Banská Bystrica,

Výsledok monitoringu
Návšteva zariadenia anketárkou, vyplnený dotazník – mali klientelu
Vyplnený dotazník a mali v sledovanom období relevantnú klientelu
Vyplnený dotazník, teoreticky poskytujú sluţby pre túto klientelu, ale
aktuálne nemajú ( osobná návšteva anketárky)
Vyplnený dotazník a mali klientelu; osobná návšteva anketárkou
Vyplnený dotazník a mali relevantnú klientelu
Vyplnený dotazník – novozriadené ZNB od roku 2012 ( kapacita 5
miest) – klientela ( 3 ţeny s deťmi podľa dotazníkov č. 3)
http://www.css-ka.sk/sluzby/zariadenie-nudzoveho-byvania/
Zariadenie posúdené ÚBBSK ako neposkytujúce sociálne sluţby ani
sociálne poradenstvo pre osoby na ktorých je páchané domáce násilie, alebo
nefungujúce dobre
Zariadenie posúdené ÚBBSK ako neposkytujúce sociálne sluţby ani
sociálne poradenstvo pre osoby na ktorých je páchané domáce násilie, alebo
nefungujúce dobre
Zariadenie posúdené ÚBBSK ako neposkytujúce sociálne sluţby ani
sociálne poradenstvo pre osoby na ktorých je páchané domáce násilie, alebo
nefungujúce dobre
Oslovená organizácia, anketárky boli odkázané na bratislavskú centrálu;
bratislavská centrála údaje prisľúbila, ale nakoniec ţiadne neposlala
Zariadenie posúdené ÚBBSK ako neposkytujúce sociálne sluţby ani
sociálne poradenstvo pre osoby na ktorých je páchané domáce násilie. Na
základe telefonátu bolo zistené, ţe toto zariadenie poskytuje sluţby iba

40

Register poskytovateľov sociálnych sluţieb MPSVR SR, register akreditovaných subjektov pre vykonávanie opatrení
SPODaSK; registre poskytovateľov sociálnych sluţieb v jednotlivých VÚC, stránka „zastavmenasilie“, stránky jednotlivých
MVO pracujúcich v oblasti NPŢ a zosieťovaných do neformálnych sietí, a pod. Dôraz sa pritom kládol na zariadenia
núdzového bývania a krízové strediská, ktoré podľa zákona o sociálnych sluţbách 448/2008, resp. 305/ 2005 Z.z s najväčšou
pravdepodobnosťou poskytovali sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie. Do zoznamu však boli zahrnuté aj poskytovatelia
ambulantných – poradenských sluţieb ( základné a špeciálne poradenstvo) s cieľom identifikovať čo najviac poskytovateľov
soc. sluţieb, ktoré môţu prichádzať do kontaktu s cieľovou skupinou – ţeny zaţívajúce násilie a ich deti.
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12.

Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4,
974 00 Banská Bystrica,

13.

eMKLub, Dolná 48/19, 967 01
Kremnica, Zlaté Moravce, Lovčica –
Trubín, Malá Lehota

14.

Slovenský Červený kríţ - Územný
spolok, Pod Urpínom 6, 974 00 Banská
Bystrica,
Krízové centrum SOS n.o., Školská č.
7, 979 01 Rimavská Sobota,
Domov dôchodcov a domov sociálnych
sluţieb, Partizánska 861, 980 55
Klenovec,
Mesto Brezno, Nám.M.R.Štefánika č. 1,
977 01 Brezno,

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Mesto Zvolen, Nám. Slobody 22, 960
01 Zvolen
Obec Brusno, ul. Ondrejská č. 976 62
Brusno
Centrum pomoci pre občanov
ohrozených sociálnym vylúčením, n.o.,
Robotnícka č. 12, 974 01 Banská
Bystrica
Diecézne pastoračné Centrum pre rodinu
Banskobystrickej diecézy, Kapitulská 21,
974 01 Banská Bystrica,

22.

Kultúrne zdruţenie Rómov Slovenska,
Na Hrbe 16, 974 01 Banská Bystrica,

23.

Komunitné centrum Menšín,
J.A.Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš,

24.

PaedDr. Michal Mikula, Starohorská 44,
974 11 Banská Bystrica

25.

Občiansky spolok PALÓC, Drňa č. 65,
980 03

26.

Verejný záujem, n.o., Hrobákova č. 40,
851 02 Bratislava, IČO: 37924753 VÝMAZ 21.2.2012
Občianske zdruţenie sociálne
postihnutých a znevýhodnených občanov
(SPAZO, o.z.), Dolné Plachtince č 73,
991 24 Dolné Plachtince

27.

osobám bez domova v poproduktívnom a produktívnom veku.
Zariadenie posúdené ÚBBSK ako neposkytujúce sociálne sluţby ani
sociálne poradenstvo pre osoby na ktorých je páchané domáce násilie, alebo
nefungujúce dobre
Zariadenie posúdené ÚBBSK ako neposkytujúce sociálne sluţby ani
sociálne poradenstvo pre osoby na ktorých je páchané domáce násilie, alebo
nefungujúce dobre. Zariadenia podľa registra MPSVR SR poskytujú sluţby
útulku pre dievčatá vo veku viac ako 18 rokov z detských domovov
alebo krízových rodín v rámci ich adaptácie na samostatný ţivot
Zariadenia telefonicky oslovené anketárkami, ale nespadali do nášho
monitoringu – neposkytovali sluţby pre osoby ( ţeny), na ktorých bolo
páchané násilie
Vyplnený dotazník a mali klientelu (osobná návšteva anketárkou)
Vyplnený dotazník, v roku 2011 mali relevantnú klientelu
Zariadenia telefonicky oslovené anketárkami, ale nespadali do nášho
monitoringu – neposkytovali sluţby pre osoby ( ţeny), na ktorých bolo
páchané násilie
Vyplnený dotazník, mali relevantnú klientelu
Zariadenie posúdené ÚBBSK ako neposkytujúce sociálne sluţby ani
sociálne poradenstvo pre osoby na ktorých je páchané domáce násilie, alebo
nefunguje dobre
Zariadenie posúdené ÚBBSK ako neposkytujúce sociálne sluţby ani
sociálne poradenstvo pre osoby na ktorých je páchané domáce násilie, alebo
nefunguje dobre
Zariadenia telefonicky oslovené anketárkami, ale nespadali do nášho
monitoringu – neposkytovali sluţby pre osoby ( ţeny), na ktorých bolo
páchané násilie. Na predmetnú klientelu sa vôbec nezameriava, skôr je to
centrum pre rodinu, voľnočasové aktivity
Zariadenia telefonicky oslovené anketárkami, ale nespadali do nášho
monitoringu – neposkytovali sluţby pre osoby ( ţeny), na ktorých bolo
páchané násilie. Skôr sa zameriavajú na prácu v teréne a skôr je to centrum
pre rôzne aktivity pre rodiny
Zariadenia telefonicky oslovené anketárkami, ale nespadali do nášho
monitoringu – neposkytovali sluţby pre osoby ( ţeny), na ktorých bolo
páchané násilie. Rovno povedali, ţe sociálne poradenstvo osobám na ktorých
je páchané domáce násilie neposkytujú.
Zariadenia telefonicky oslovené anketárkami, ale nespadali do nášho
monitoringu – neposkytovali sluţby pre osoby ( ţeny), na ktorých bolo
páchané násilie. P. Mikula poskytuje v súčasnosti uţ len zdravotnú
starostlivosť o pacientov, neposkytuje sociálne poradenstvo.
Zariadenia telefonicky oslovené anketárkami, ale nespadali do nášho
monitoringu – neposkytovali sluţby pre osoby ( ţeny), na ktorých bolo
páchané násilie
Zariadenie posúdené ÚBBSK ako neposkytujúce sociálne sluţby ani
sociálne poradenstvo pre osoby na ktorých je páchané domáce násilie, alebo
nefunguje dobre
Zariadenia telefonicky oslovené anketárkami, ale nespadali do nášho
monitoringu – neposkytovali sluţby pre osoby ( ţeny), na ktorých bolo
páchané násilie

Zvýraznené zariadenia ( 9 zariadení/organizácií) sme zaradili do monitoringu a vypracovali ich
profil z hľadiska minimálnych štandardov RE.
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2.1.3. PROFILY A HODNOTENIE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŢIEB
DOM SVÄTEJ ALŢBETY, BANSKÁ BYSTRICA
Získané informácie/odpovede

Spravodlivý
prístup
Dostupnosť
Bezpečie a ochrana
De
ti
Perso
nál
41

Skóre

Dom SV. Alţbety n.o. ; web: www.dsaksbb.sk; adresa poskytovania kombinovaných druhov
sluţieb: ul. 9. Mája 74, Banská Bystrica ; štatutárka: Ing. Mgr. Ľubica Michalíková (
michalikovalubica@dsaksbb.sk; 0904 481 981; dotazník vyplnila: Michalíková (riaditeľka) na
ázklde osobnej návštevy anketárky; .; údaje doplnené aj z VS41.
Z webu zariadenia: Predmetom našej činnosti je poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci,
poskytovanie komplexnej starostlivosti matkám s deťmi a deťom v krízových situáciách, ktoré
vyţadujú osobitnú starostlivosť, a to formou odbornej, psychologickej, lekárskej, právnej, sociálnej i
osvetovej činnosti.
Cieľovými skupinami označenými v dotazníku sú výlučne ţeny zaţívajúce násilie s deťmi, osamelé
matky ( tehotné ţeny) a ţeny so sociálnymi problémami. Ţeny/dievčatá s problémom násilia tvoria 2
– 5% klientely. Evidenciu o druhu násilia neposkytli. Zo všetkých 23 dospelých klietok, ktorým
poskytovali sluţby v roku 2011 ( 23) bola jedna ţena s problémom násilia. Vo svojej práci sa
stretávajú s partnerským násilím aj zo strany iného príbuzného, sexuálnym zneuţívaní
a obchodovaním so ţenami. Krízovú linku neposkytujú.
Dom sv. Alţbety je neverejným poskytovateľom, zriaďovateľom ktorého je cirkevná právnická
osoba (Diecézna charita Banská Bystrica); právna forma je MVO; vzniklo v roku 2006, sluţby pre
ţeny NPŢ od roku 2009. Sú registrovaný podľa 448/2008 a akreditovaný na vykonávanie opatrení
SPODaSK. V šírení povedomia o NPŢ sa zariadenie vôbec neangaţuje
Dom svätej Alţbety, krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, pozostáva z troch častí:
zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, krízové stredisko. Forma
poskytovania je iba pobytová na určitý čas. Kapacita: ZNB = 23 miest, KS = 6 miest, zariadenie
dočasnej starostlivosti pre deti = 6 miest.
Okrem ubytovania poskytujú sociálnoprávne a psychologické
poradenstvo, individuálnu
psychoterapiu a skupinovú terapiu, sprevádzajú na inštitúcie, vyhľadávaciu činnosť, vypracovávanie
správ a posudkov. Krízovú linku neprevádzkujú. V zariadení je sociálna práca zameraná na
dosiahnutie potrieb a podmienok spojených s uţívaním bývania.
Definícia NPŢ: týranie – psychické, fyzické; riziká NPŢ = strach, závislosť na agresorovi; princípy –
neuviedli+ štandardy nemajú.
V zariadení neubytujú: ţeny v dôchodkovom veku, s drogovou a alkoholovou závislosťou,
s mentálnym a psychiatrickým ochorením, ak má syna staršieho ako 15 rokov, a neovláda
slovenčinu. Len výnimočne sa stretávajú so ţenami rómskej národnosti či z iných krajín, alebo so
ţenami so zdravotným postihnutím. Komunikovať vedia aj v ruštine, v prípade potreby tlmočenia
nevedia na koho sa obrátiť. Ţenu na vozíku nie je vôbec moţné ubytovať.
V roku 2011 mali k dispozícii cca 128 000 €, čo je čiastočne postačujúci rozpočet; viac ako 55% je
z príspevku VÚC; 16% z ÚPSVaR, 17% od súkromných darcov/firiem. Za ubytovanie si klietky
hradia plnú výšku ( výšku neuviedli); čiastočne aj zdravotné ošetrenie, advokátske zastupovanie,
ostatné sluţby sú bezplatné. Ţenu/dievča s problémom NPŢ museli odmietnuť v posledných dvoch
rokov z kapacitných dôvodov iba ojedinele. Zariadenie si vedie čakací list, ku koncu roku 2011
evidovali 5 ţiadostí do ZNB. Pobyt nie je limitovaný ani v ZNB, ani v KS ( ako dlho ţena potrebuje).
Krízovú intervenciu a linku neposkytujú; ţenu vedia ubytovať len cez deň; utajené bývanie
neposkytujú a zariadenie nie je vybavené ţiadnymi bezpečnostnými opatreniami; Návštevy sú
povolené vrátane partnera, ak to ţena chce ( ale iba v spoločných priestoroch); ţeny s NPŢ sú
ubytované v 7 bytoch spolu s ostatnými klientmi a klientkami; Ide len po pobytové zariadenie
a sociálna práca v zmysle ZNB ako je definované v 448/2008, keďţe je spojené s KS, tak pre deti sa
tu vykonávajú sluţby aj pre deti. Zariadenie pravidelne spolupracuje s oddeleniami SPODaSK,
sociálnych dávok, súdmi, RPPS, obcou, VÚC, školami, ojedinele aj s políciou, ambulanciami,
cirkvou, médiami, s MVO s podobnou činnosťou aj s MVO obhajujúcimi ľudské práva ţien.
Spoluprácu hodnotia na 2 – 3. Protokoly či štandardy nevyuţívajú. Sú súčasťou národnej siete
v oblasti NPŢ – neuviedli však v akej. O zariadení sa moţno dozvedieť na MÚ, ÚPSVaR, internete.
Psychologické poradenstvo a pomoc, skupinová práca, práca s matkami a deťmi, tábory, skupinová
terapia. Medzi profesiami je aj vychovávateľka
V zariadení pracuje 12 ţien, z toho 12 platených, so ţenami NPŢ pracuje 1 ţena. Zastúpené profesie:
sociálna práca, psychológia, psychoterapia, vychovávateľstvo, ekonómia. Uviedli, ţe sú zaškolené
v oblasti NPŢ, druh školenia a školiacu inštitúciu však neuviedli.
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http://www.dsaksbb.sk/upload/432C88079C4211191AF78E3634D7EA0A.pdf
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Klientky pomáhajú iným ţenám v zariadení, participujú aj na úprave domáceho poriadku, realizujú
sa aj schôdze s klientkami. Na násilníka podá trestné oznámenie 25 – 50% klientok s NPŢ. Poskytli
dotazník spokojnosti od jedinej klientky s NPŢ ( bez detí): spokojnosť na úrovni 1 – 2

Dosiahnuté skóre

1
14,75

ZA DÔSTOJNÝ ŢIVOT, OZ. LUČENEC
Získané informácie/odpovede

Identifikácia

Par.

Skóre

OZ Za dôstojný ţivot; web: www.dostojnyzivot.sk; štatutárka: PhDr. Zdenka Kotrasová; 0907175987,
047/4331566; e-mail: zdenkakotrasova@gmail.com; adresa poskytovania: Vajanského 71, Lučenec; dotazník
vyplnil: Bc. Peter Janošík; sociálny pracovník; 0948838883, 047/4322384; ozdostojnyzivot@gmail.com,
spádová oblasť poskytovania sluţieb: BBSK; nasledovné informácie sú získané z dotazníka, z VS za rok 2011 42
a webstránky subjektu

Rodová
analýza

Druh sluţieb

Autonóm
nosť

Špecializácia

Cieľové skupiny zariadenia tvoria ţeny a deti zaţívajúce násilie, osamelí rodičia (ţeny a muţi),
ţeny a muţi bez domova, ţeny a muţi po prepustení z väzby. Podľa VS sa však väčší dôraz čo do
klientely a činnosti špecializujú na deti a opatrenia SPOD ( napr. umiestňovanie detí do
profesionálnych rodín a pod. )
V roku 2011 tvorili ţeny NPŢ od 25 – 30% zo všetkej klientely. Poskytnutá evidencia podľa
pohlavia, veku a formy násilia za rok 2011:

Počet
evidovaných
klientov/tiek

Počet muţov a chlapcov
Počet ţien a dievčat

I
r.
1
2

Fyzické
týranie
11
2

Psychické
týranie
1
2

SPOLU

3

39

3

4

11

11

5
7

1
39

13
39

8

39

39

v tom

Chlapci do 18 rokov

Dievčatá do 18 rokov
Pobytová starostlivosť
Zariadenie núdzového
Počet
osôb
bývania
z r.7
Krízové stredisko

9

Iné
ási ie
5
10

SPOLU
16
33
49
1

5
5
1

18
49

10

39
10

Vo VS však zmienka o klientele so skúsenosťou násilie nie je uvedená.
V roku 2011 pracovali celkovo s 124 klientmi/kami, z toho bolo 15 ţien, ktoré zaţívali násilie a ich
24 detí.
Vo svojej práci sa stretávajú s partnerským ( ale za rok 2011 ho v evidencii neuviedli), domácim
násilím, týraním a zanedbávaním, znásilnením aj sexuálnym zneuţívaním (hoci v evidencii ju
neuviedli), vyuţívaním na komerčné účely a ekonomickým násilím. Špecializovanú krízovú linku
neposkytujú.
Ide o neverejného poskytovateľa, občianske zdruţenie, ktoré vzniklo v roku 2000, sluţby ţenám NPŢ
poskytujú od roku 2007; sú registrovaným subjektom podľa zákona 448/2008 aj akreditovaným na
vykonávanie opatrení SPODaSK. V oblasti NPŢ sa údajne viackrát angaţovali v poskytovaní
seminárov, pripomienkovaní zákonov, fundrisingu a monitoringu, ojedinele aj v školeniach.
Ide o multifunkčné, kombinované zariadenie, ktoré kontinuálne rozširuje svoje sluţby čo do druhu aj
čo do kapacity. Subjekt prevádzkuje: útulok, ZNB, KS, detský domov Margarétka, chránenú dielňu
všetko je jednej adrese ( Vajanského 71, Lučenec). Ide o pobytové zariadenie s poskytovaním
základného sociálneho poradenstva. Kapacita v roku 2011 a 2012:
ZNB
útulok
KS

24
6
10

Klientela s násilím je však ubytovaná iba ZNB alebo útulku. Od roku 2013 sa rozširuje kapacita
v ZNB a útulku na celkovú kapacitu 40 miest ( komplexné zrekonštruovanie). Pre klientelu sú
skúsenosťou s násilím poskytuje vo vlastnej réţii: ubytovanie, krízovú intervenciu, odhad rizika,
soc.-právne a psychol. poradenstvo aj individuálnu psychoterapiu, sprevádzanie na inštitúcie,
prepravnú činnosť a vypracovávanie posudkov; sprostredkovane aj advokátske zastupovanie.
Krízovú linku neposkytuje.
NPŢ definujú ako fyzické, sexuálne a psychické násilie; rizikové faktory: Poţívanie alkoholu, drogy,
duševná porucha, frustrácia, stres, zaostalosť, zdedené vzorce správania; uplatňujú princípy:
zachovanie anonymity, tímovej spolupráce, dôvernosti. Pri poskytovaní sluţieb ţenám NPŢ
nepracujú však so ţiadnymi štandardmi. Zariadenie však dosiahlo certifikát manaţérstva kvality EN
ISO 900143

42

http://issuu.com/ozdostojnyzivot/docs/v_ro_n__spr_va_2011_web?mode=window&pageNumber=1
Certifikát manaţérstva kvality udeľovaný OECON, spol. s.r.o. ; http://files.zadostojnyzivot.webnode.sk/2000000378716388101/KV_Certifikat_SK_Za_d%C3%B4stojn%C3%BD.pdf
43
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V prijatí ţien s násilím platia do zariadenia platia nasledovné obmedzenia: drogová závislosť;
alkoholová závislosť; zdravotné postihnutie; mentálne postihnutie; psychiatrické ochorenie.
Zariadenie viackrát poskytlo sluţby aj rómskym ţenám či ţenám maďarskej národnosti. Sluţby sú
schopní poskytnúť v maďarskom, anglickom, španielskom, nemeckom a ruskom jazyku. Cudzinkám
sluţby ešte neposkytovali a potreba tlmočníckych sluţieb teda ešte nenastala. Ţena na vozíku sú
schopní ubytovať s menšími problémami.
Zariadenie hospodárilo s celkovým rozpočtom 141 098,- €v roku 2010; 163 698,- € v roku; 2011; s
182 868,- € v roku 2011, pričom 42% je zo štátnych programov a projektov ESF, 42% z VÚC,
10% za úhradu prijímateliek sluţieb a 6% z nadačných fondov. Rozpočet je zhodnotený ako:
čiastočne postačujúci – majú menšie deficity, problémy.
Všetky sluţby okrem ubytovacích sú bezplatné, za ubytovanie sa platí 20 – 65 € mesačne/osoba.
Klientku museli odmietnuť iba výnimočne z kapacitných dôvodov, hoci odhadujú, ţe 10 miest chýba
( rozšírené od 2013). Pobyt je limitovaný na 1 rok.
Podľa údajov z dotazníka poskytujú vo vlastnej réţií krízovú intervenciu aj odhad rizika, krízovú
linku však neposkytujú, utajenosť bývania sa supluje anonymitou, pokiaľ si to klientka vyţaduje.
Zariadenie je vybavené mreţami, kamerami a vrátnikom. Ide o kombináciou základnej budovy
a bytov v celkovom počte 13 s 34 posteľami, s maximálnym počtom 2 ţien na izbe. Prijímanie
počas celého dňa – kedykoľvek ; Limitovaný pobyt do 1 roka, ale pobyt je moţné aj predĺţiť podľa
potreby. Uvádzané sluţby okrem pobytových sluţieb sú pomerne komplexné - pre ţeny s NPŢ aj ich
deti. Návštevy sú povolené, s výnimkou manţela ( partnera) ţeny. Zariadenie si vedie čakací list,
odhadovaný počet čakateľov je 19, z toho 8 ţien s problémom násilia. Okrem samostatných izieb
je zariadenie vybavené spoločnými priestormi a počtom ľudí na jeden spoločný priestor : kúpeľňa (
7 osôb), WC ( 7); jedáleň ( 14); spoločenská miestnosť ( 40); herňa pre deti ( 40); miestnosť pre
individuálne hovory ( 40); záhrada, dvor ( 40); telocvičňaPravidelne spolupracujú44 s oddeleniami
SPODaSK ( spolupráca hodnotená na 3), sociálnych dávok (4) , a RPPS (2), súdmi (4),
obcou/mestom (3), VÚC (1) a médiami (2). Ojedinele aj s políciou (2), zdravotníckymi zariadeniami
(2), cirkvou (2) a školami (3). Spolupráca okrem s VÚC a s MVO s podobnou činnosťou (
neuvádzajú ktorými) nie je formalizovaná a nepouţívajú ţiadne protokoly či štandardizované
postupy. Zariadenie nie je súčasťou ţiadne siete v oblasti NPŢ ( hoci patria medzi novozaloţenú
Asociáciou krízových stredísk). O zariadení sa moţno dozvedieť: internet, regionálny týţdenník,
ÚPSVaR, SPOaSK, mestský úrad, sprostredkovane cez iné osoby.
Deťom klientok ( ale aj ostatným v zariadení) sú poskytované nasledovné sluţby: psychologické
poradenstvo; starostlivosť o malé deti, materské centrum; práca s matkami a deťmi; voľnočasové
aktivity pre deti, kluby; tábory, letné pobyty a psychologická pomoc. Medzi personálom sú aj
vychovávatelia/ľky či osoby venujúce sa starostlivosti o deti.
K 31.12. 2011 v zariadení pracovalo celkovo 17 osôb, z toho 11 ţien a 6 muţov; platených 13 ( 9
Ţ a 4 M); 11 (6 Ţ a 5 M) pracujúcich so ţenami NPŢ. Medzi interným personálom sú zastúpené
nasledovné profesie: sociálna práca, psychológia, vychovávateľstvo a ekonómia. Medzi externým
personálom: ekonómia a psychiatria. V oblasti NPŢ je zaškolený 1 pracovník; školenie poskytla
americká inštitúcia: ABA CELI – tréning zameraný na oblasť páchania násilia na ţenách
Klientky participujú v nasledovných činnostiach: pomoc ostatným ţenám v zariadení; úpravy
domáceho poriadku; schôdze s klientkami; rozhodovanie o aktivitách vo voľnom čase. Zariadenie
poskytlo aj 9 dotazníkov spokojnosti klientok. Väčšina bolo spokojná ( hodnotenie na 1 – 2), v málo
prípadoch sa vyskytlo aj o niečo horšie hodnotenie hlavne v oblasti výšky poplatku za ubytovanie.
Všetky klientky boli v zariadení ubytované so svojimi deťmi; našli sme aj klientky, ktoré boli
v zariadení ubytované od roku 2010 ( jednoročný limit sa zrejme flexibilne uspôsobuje potrebám
klientky). Ţiadna z nich nenavštevovala psychologičku a právnu pomoc označili 4 z deviatich
klientok. Trestné oznámenie podalo menej ako 25% klientok .
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V zátvorke je vţdy uvedené zhodnotenie spolupráce na škále od 1 do 5, kde 1 znamená veľmi dobrá spolupráca a 5 veľmi zlá
spolupráca.
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DD A DSS KLENOVEC
Získané informácie/odpovede

Skóre

Verejné zariadenie Domov dôchodcov a domov sociálnych sluţieb Klenovec, okres Rimavská
Sobota; štatutárka: PhDr. Katarína Zamborová; 047/5484102; e-mail:zamborova@stonline.sk; adresa
poskytovanie sluţieb: Partizánska 861; web: www.ddadss.sk .
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Cieľové skupiny: ţeny a a muţi zaţívajúce násilie – bez detí; ţeny a muţi so sociálnymi
problémami, bez domova, ţeny a muţi po prepustení z väzby. V roku 2011 mali ubytovaných
celkovo 28 klientov/tiek, z toho 2 ţeny, na ktorých bolo páchané násilie ( 1 – partnerské a 1 – zo
strany iných príbuzných). Krízovú linku neprevádzkujú.
Ide o verejného poskytovateľa, zriadeného VÚC; právna forma: verejnoprávna inštitúcia. Zariadenie
vzniklo v roku 2002 a pomoc ţenám zaţívajúcim násilie začalo poskytovať v roku 2006.; registrácia
podľa zákona 448/2008, bez ďalšej akreditácie. Zariadenie sa len ojedinele angaţuje v oblasti NPŢ.
Je to pobytové zariadenie na neurčitú dobu, od roku 2006 rozšírilo svoje sluţby aj o sluţby pre ľudí
bez domova – neskôr zriadenie útulku podľa zákona 448/2008; Hlavným cieľom zariadenia je
poskytovať a zabezpečovať kvalitné sociálne sluţby pre umiestnených klientov, vytvárať čo
najideálnejšie podmienky pre spokojný a plnohodnotný ţivot starším a zdravotne postihnutým
občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.45
Útulok má kapacitu 16 klientov, DD 6 klientov a DSS 17 klientov. V dotazníku uviedli, ţe
poskytujú okrem ubytovanie aj krízovú intervenciu, zdravotné ošetrenie a sociálnoprávne
poradenstvo.
NPŢ definovali ako pouţitie slova / verbálne útoky/ ktoré znevaţuje, hrubej sily silnejšieho na
slabšom; riziká NPŢ: Slabá rodinná výchova, ekonomické faktory; prístup: podpora a posilňovanie;
štandardy nemajú.
Ţenu NPŢ neubytujú ak: má vysoký počet detí, ak má syna 15 a viac ročného, ak je tehotná a ak má
psychiatrické ochorenie. Z osobitných skupín ţien poskytovali viackrát sluţby aj ţenám z výkonu
trestu a výnimočne aj cudzinkám. Komunikovať však vedia okrem slovenčiny aj v maďarčine
a základnej angličtine. Pre tlmočenie by sa obrátili na UNHCR. V útulku nie je moţné ubytovať ţenu
na vozíku, hoci DD je bezbariérový.
Ročne hospodári zariadenie s rozpočtom, ktorý je zo 75% tvorený príspevkom VÚC, a 25%
úhradami za sluţby zo strany klientov/tiek. Financovanie bolo zhodnotené ako čiastočne dostatočné
– len s miernymi deficitmi, hoci hlavne podprahové sluţby sú financované zle ( komentár štatutárky).
Poskytované sluţby sú bezplatné s výnimkou ubytovanie, kde je poplatok 50€ mesiac/osoba.
Z finančných či kapacitných dôvodov nemuseli nikoho odmietnuť, hoci v roku 2012 museli
odmietnuť 2 ţiadosti o ubytovanie pre ţeny NPŢ. Zoznam čakateliek si však nevedú. Dĺţku pobytu
nemajú stanovenú. Ide o samostatný rodinný dom a klientky NPŢ tu bývajú s ostatnými
klientmi/kami v 2 izbách pre celkovo 8 ľudí. V jednej izbe môţu bývať max. 4 osoby. Ubytovať
môţu ţenu kedykoľvek počas dňa ( 24 hodín) a návštevy nie sú povolené vôbec.
Vo vlastnej réţií poskytujú krízovú intervenciu, krízovú linku však nie. Neposkytujú utajené bývanie,
útulok je však vybavený dozornou sluţbou. Poskytujú len ubytovanie, krízovú intervenciu, zdravotné
ošetrenie a sociálno-právne poradenstvo. Pravidelne spolupracujú iba s oddeleniami soc. dávok
a s VÚC, ojedinele so všetkými ostatnými ( otázka č. 46. dotazníka č. 2). Spolupráca nie je
formalizovaná. Ţenu s deťmi neubytujú, deťom teda ţiadne sluţby neposkytujú. Nepouţívajú ani
ţiadne štandardy, ani štandardizované postupy či protokoly pri spolupráci. Nie sú v ţiadnej siete
v oblasti NPŢ. Dozvedieť sa môţete o zariadení z ich webstránky a na ÚBBSK. Ubytovať môţu ţenu
kedykoľvek počas dňa ( 24 hodín) a návštevy nie sú povolené vôbec.
Sluţby pre deti neposkytujú.
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V zariadení k 31.12. 2011 pracovalo 19 osôb ( 13 ţien a 6 muţov). So ţenami zaţívajúcimi násilie
pracujú 2 pracovníčky ( 2 Ţ). Väčšinou ide o sociálne pracovníčky a zdravotný personál. Pre oblasť
NPŢ nie sú vôbec zaškolený.
Klientky pomáhajú ostatným ţenám v zariadení a rozhodujú o svojom voľnom čase. V súčasnosti
v zariadení nie je ubytovaná ani jedna ţena NPŢ – dotazník o spokojnosti klietok nebol teda
poskytnutý. Trestné oznámenie podávajú klientky NPŢ len výnimočne.
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http://ddadss.sk/byvanie
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AMORET, KRÍZOVÉ CENTRUM, LUČENEC
Získané informácie/odpovede

Vybrané
formy
poskytnutej
pomoci
( počet osôb
z r. 3)

Počet ţien a dievčat
SPOLU
dievčat do 18 rokov
Ambulantná starostlivosť
(poradenstvo)
Pobytová starostlivosť
Zariadenie
Počet
núdzového bývania
osôb
z r.7
Krízové stredisko

Násilie zo
strany
príbuzných (
okrem
partnera)

Sexuálne
zneuţívanie,
znásilnenie

I.
r.

Partnerské
násilie

2
3
5

10
10

6

10

5

3

7

10

5

3

8

10

5

9

5

SPOLU
10
10
8
18

4,5

18
10
8

Ide o verejného poskytovateľa, zriadeného VÚC, verejnoprávna inštitúcia, KS vzniklo v roku 1998 a
Krízové stredisko poskytuje sluţby v ZNB od 01.07.2010, predtým DOR bol organizačne včlenený
pod DD a DSS Tuhárske námestie v Lučenci. Subjekt registrovaný podľa 448/2008; v šírení
povedomia o NPŢ sa však zariadenie neangaţuje.
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Ide o ZNB s kapacitou 13 miest, ( KS má 22 miest; pobytovka na dobu určitú; vo vlastnej réţií
poskytujú iba základné sluţby, sprostredkovať však vedia aj špecializované.
Definícia: Čin rodovo podmieneného násilia, ktorý spôsobuje alebo by mohol spôsobiť telesnú,
sexuálnu, duševnú ujmu alebo utrpenie ţien, vrátane vyhráţania sa takýmito činmi, zastrašovania
alebo úmyselné obmedzovanie slobody, a to vo verejnom alebo súkromnom ţivote; Príčina a riziká:
Zneuţitie moci zo strany muţa, ako aj historicky a spoločensky podmienená nerovnováha medzi
muţmi a ţenami. Prístup: Sociálne poradenstvo - proces, prostredníctvom rozvoja vzťahu medzi
sociálnym klientom a sociálnym pracovníkom. Sprostredkovanie poradensko-psychologických sluţieb
Sprostredkovanie psychiatrickej pomoci Spolupráca s organizáciami, ktoré poskytujú sluţby v oblasti
krízovej intervencie. Štandardy nemajú.
Obmedzenia na ubytovanie: drogová a alkoholová závislosť ţeny, mentálne postihnutie, akútna
choroba, potvrdenie o bezinfekčnosti PSS a jej detí. Sluţby vedia poskytovať aj v rómčine
a maďarčine. Viackrát poskytli sluţby rómskym ţenám, výnimočne aj ţenám maďarskej národnosti
aj so zdravotným postihnutím. Ubytovanie ţeny na vozíku nie je moţné.
Rozpočet pre ZNB úplne postačujúci, 100% zo strany VÚC. Sluţby sú okrem ubytovania bezplatné
( výška poplatku podľa VZN č. 20/2012). V ostatných dvoch rokoch museli odmietnuť klientku
NPŢ iba ojedinele ( vţdy iba pre nedostatok kapacity). Odhad chýbajúcich miest cca 10. Limit na
pobyt je stanovený na 1 rok.
Ubytovať môţu ţenu len v pracovné dni, od 07.00 do 21.00. Poskytujú bývanie s utajenou adresou
v prípade, ale len ak si to ţelá klientka, na ochranu jej bezpečnosti. ZNB je vybavené aj
bezpečnostnými dverami. Vo vlastnej réţii poskytujú základné sluţby v zmysle 448/2008 o ZNB,
sprostredkovať vedia aj špecializované sluţby; spolupracujú: pravidelne s oddeleniami SPODaSK,
RPPS, políciou, ambulanciami, súdmi, VÚC, školami a s MVO obhajujúcimi ľudské práva ţien.
Ojedinele aj s inými inštitúciami (CPPPaP, SCŠPP, CŠPP, CVČ). Spolupráca je formalizovaná len
na základe zákona ( SPODaSK a RPPS). Protokoly nepouţívajú. V sieťach a networkoch pre NPŢ
však zariadenie nie je. O zariadení sa môţu klientky dozvedieť Na stránke VÚC BBSK, ÚPSVRodbory sociálnych vecí a rodiny.
Deťom poskytujú: psychologické poradenstvo; výchova detí, skupinová práca; práca s matkami
a deťmi; voľnočasové aktivity pre deti, kluby, psychologickú pomoc.
Medzi profesiami majú aj vychovávateľov.
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Krízové stredisko „Amoret“v Lučenci; web: http://www.ksamoret.sk/; 46 štatutárka: Mgr. Marcela
Fiľová; 047/4330343; ksamoret@stonline.sk ; dotazník vyplnil: Mgr. Roman Kalocsai - sociálny pracovník
v ZNB; 047/4333206; adresa poskytovania sluţieb ZNB: Špitálska 6, Lučenec; KS: Ţelezničná 17, 984 01
Lučenec ( zod. Fiľová). Dotazník vyplnený elektronicky. Pán Kalocsai bol veľmi ochotný pri telefonickom
rozhovore, dotazník vyplnil bez problémov. Nastal však problém, keď mu pani riaditeľka Silová nepovolila
odoslať dotazník a poţadovala, aby jej od VÚC bolo zaslané povolenie na vyplnenie dotazníka. Bolo teda
potrebné dodatočne poţiadať VÚC o zaslanie povolenia pre pani riaditeľku.
Cieľová skupina: ţeny s NPŢ s deťmi aj bez detí, neplnoleté dievčatá a chlapci s násilím, osamelé
matky, ţeny bez domova. Klientky NPŢ tvoria asi 70% klientely. Stretli sa s takmer so všetkými
formami násilia na ţenách ha deťoch, okrem obchodovania a stalkingu. V roku 2011 z celkových 36
klientok v ZNB bolo cca 10 ţien NPŢ a ich 15 detí. Evidencia z roku 2011:

Špecializácia

Identifikácia

Par.

46

Na webe sú zverejnené iba faktúry a zmluvy

39

1,5

1

3

1,5

Personál
Posiln
enie

V zariadení pracuje celkov o17 osôb, z toho 15 ţien a 2 muţi, všetci platení, so ţenami NPŢ
pracuje 1 ţena a 1 muţ. Profesie interného personálu: sociálna práca,
zdravotníctvo,
vychovávateľstvo a ekonomika/manaţment. Personál je zaškolený v oblasti NPŢ: Seminár
o rodovej rovnosti, VÚC, 2011; Konferencia: Intolerancia II, Únia ţien Slovenska, 2011.
Komentár: Násilie páchané na ţenách je veľakrát skryté, takţe veľakrát neriešené. Spoluobčania sú
alibistickí, aj keď majú o tejto téme dostatok informácií. Riešenie vidím aj v reklamnej kampani
celoročného charakteru v masmédiách. Dôleţitá je spolupráca ÚPSVR s verejným ochrancom práv
pri priamej pomoci s obeťami, na ktorých je páchané násilie. Dôleţitú úlohu zohráva priama práca
s obeťami násilia
Klientky participujú na poradách personálu, pomoci ostatným ţenám, schôdzach a rozhodovaní o
voľnom čase. Poskytli 2 dotazníky spokojnosti klientok, ktoré boli ubytované v ZNB s deťmi,
spokojnosť na úrovni 1 – 2. Na násilníka podá trestné oznámenie od 50 – 75% klientok.
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Skóre

Centrum sociálnych sluţieb Krupina, Web: www.css-ka.sk ; štatutárka:
Mgr. Anna Surovcová; 0903969345; dotazník vyplnili: Surovcová (
riaditeľka; 0903969345; aninasur@gmail.com ) a Mgr. Monika Cibuľová
(sociálna
pracovníčka,
0917565063);
kombinované
zariadenie
poskytujúce sluţby na jednej adrese: Sládkovičova 39, Krupina, hlavne
pre obyvateľov mesta a okresu Krupina.

Občianske zdruţenie, ktoré je registrovaným neverejným poskytovateľom sociálnych sluţieb základného sociálneho poradenstva, opatrovateľskej sluţby, sprostredkovania osobnej asistencie,
zariadenia núdzového bývania a denného stacionára. Uvedené sociálne sluţby poskytujeme najmä
pre obyvateľov mesta a okresu Krupina, ale sme pripravení pomôcť kaţdému človeku v sociálnej
alebo hmotnej núdzi.47
ZNB prevádzkujú od roku 2012 s kapacitou 5 miest, evidenciu preto za rok 2011 neuviedli.
Medzi cieľovými skupinami uviedli aj ţeny a muţov, na ktorých je páchané násilie, ţeny NPŢ
s deťmi, aj neplnoleté dievčatá a chlapci so skúsenosťou násilia; osamelé matky, ţeny a muţi bez
domova. Ţeny/dievčatá so skúsenosťou NPŢ tvoria 30% klientely. Vo svojej práci sa stretli
s partnerským násilím aj zo strany príbuzného, týraním a zanedbávaním a znásilnením.
Špecializovanú krízovú linku neprevádzkujú.
Neverejný poskytovateľ – občianske zdruţenie. Vznikli v roku 2010, klientela NPŢ od roku 2012.
Registrácia podľa z. 448/2008. Viackrát zorganizovali semináre, vydali propagačné materiály či
realizovali monitoring/výskum.
Ide o kombinované zariadenie s pobytovými, ambulantnými a terénnymi sluţbami ( opatrovateľská
sluţby v domácnostiach, sprostredkovanie osobnej asistencie, denný stacionár); ZBN otvorili od
roku 2012 s kapacitou 5 miest. Vo vlastnej réţií poskytujú ţenám NPŢ ubytovanie, sociálnoprávne
poradenstvo, skupinovú terapiu – podporné skupiny, mediáciu a sprevádzanie na inštitúcie,
vypracovávanie posudkov a správ; sprostredkovať vedia aj krízovú intervenciu, zdravotné ošetrenie,
psychologické a právne poradenstvo, psychoterapiu a rodinnú terapiu.
NPŢ definujú: psychické, fyzické alebo iné obmedzovanie, znemoţnenie ich práv, slobôd...; rizikové
faktory NPŢ: naivita klientov, nedostatočná zrelosť na vzťahy, bezbrannosť, neschopnosť citovo sa
odpútať; princípy pouţívané v práci so ţenami NPŢ: moţnosť voľby, ţena nie je vec,
samorozhodovanie o sebe, sebazodpovednosť, sebarealizácia. Ako štandardy pomoci uviedli:
Národná stratégia na prevenciu násilia páchaného na ţenách.
Jediné obmedzenie, prečo by neposkytli sluţby pre ţenu s NPŢ je alkoholová závislosť; osobitné
skupiny ţien sa vyskytli iba výnimočne ( Rómky a ţeny so zdravotným postihnutím). Komunikovať
vedia však iba v slovenskom či českom jazyku, v prípade potreby tlmočenia by sa obrátili na Pomoc
obetiam násilia v BB. Ţenu na vozíku by ubytovali s menšími problémami.

http://www.css-ka.sk/
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Rozpočet je čiastočne dostačujúci, 90% tvorí príspevok z mesta Krupina, úhrady za sluţby 7%.
Komentár k financovaniu: Bolo by vhodné zrovnoprávnenie financovania sluţby zariadenia
núdzového bývania vytvorené a zaregistrované verejným poskytovateľom soc. sluţby a neverejným
poskytovateľom soc. sluţby /v súčasnosti je ZNB prevádzkované verejným poskytovateľom
financované v rámci novely – zák.č.50/2012 Z.z. a vo výške 100 % kapacity zariadenia, ale ZNB
prevádzkované neverejným poskytovateľom je naďalej financované z rozpočtu VUC a v mnohých
prípadoch len vo výške 60 – 80 % kapacity. Sluţby, ktoré poskytujú sú bezplatné s výnimkou
ubytovania ( 0,90 €/deň – osoba = do 30 € mesačne) a mediacie (10/hod). V ostatných dvoch rokoch
museli pomerne často odmietnuť dievča alebo ţenu s deťmi so skúsenosťou NPŢ pre
nedostatok kapacity. V súčasnosti odhadujú, ţe im chýba 10 miest, z toho 5 pre ţeny NPŢ. Čakací
list si však nevedú. Pobyt je limitovaný na 6 mesiacov.
Krízovú linku a krízovú intervenciu vyuţívajú iba sprostredkovane. Poskytujú aj bývanie s utajenou
adresou, zariadenie – špeciálna budova je vybavené kamerou a mreţami. Klientky s NPŢ bývajú
spolu o statnými ţenami vo vyhradenej časti budovy. Klientky prijímajú iba cez deň, návštevy
rodinných príslušníkov sú dovolené, s výnimkou partnera ţeny. Vzhľadom na komplexnosť sluţieb,
vo vlastnej réţií poskytujú základné sociálnoprávne poradenstvo, podporné skupiny, sprevádzanie a
písanie správ, sprostredkovanie aj iné sluţby; deťom ţien poskytujú tieţ sluţby. Poskytujú aj
mediáciu ( čo je negatívum). Pravidelne spolupracujú hlavne s oddeleniami SPODaSK, sociálnych
dávok, zdravotníckymi ambulanciami, súdmi, cirkvou, VÚC, mestom a s MVO s podobnou
činnosťou; ojedinele aj s políciou, RPPS,
školami, médiami, ... Spolupráca však nie je
formalizovaná. Pouţívajú však štandardizovanú evidenciu klientka ZNB. Nie sú súčasťou ţiadnej
siete v oblasti NPŢ. Dozvedieť sa o zariadení moţno od občanov, miestnych lekárov, polície,

2

4,5

z mestskej televízie, www.krupina.sk, www.css-ka.sk, z informačného centra okolitých
miest, VUC Banská Bystrica, MPSVaR.
Deťom klientok poskytujú starostlivosť, práca s matkami a deťmi, voľnočasové aktivity,
0,75
psychologickú pomoc. Medzi personálom však vychovávateľ/ka nie je .
Personál zariadenia tvorí 6 ţien, z toho 4 platené; o klientky NPŢ sa starajú 2 ţeny. Medzi
profesiami interného personálu je sociálna práca, zdravotníctvo a ekonómia; v rámci externého
1,5
personálu aj psychológia a psychiatrička. Personál nie je zaškolený v oblasti NPŢ.
Klientky sú zapájané do evaluácie činnosti zariadenia a do rozhodovania o svojom voľnom čase. Zo
zariadenia poslali 3 dotazníky spokojnosti klientok – všetko ţeny s deťmi, za psychologičkou
0,5
nechodí ani jedna ţena, všetky sú veľmi spokojné a nemajú ţiadne návrhy.
Trestné oznámenie podalo menej ako 25% klientok.
Doplňujúci komentár: často krát je táto problematika ešte stále tabu téma, nie je riešená koncepčne a celoplošne
v rámci celej SR, bolo by vhodné mať nejakú zastrešujúcu inštitúciu, kde sa organizácie a poskytovatelia sluţieb
môţu obrátiť a dostanú adekvátnu a ochotnú pomoc
Posilnenie
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ál
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Dosiahnuté skóre

16,75

NÁRUČ – ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA, BREZNO
Získané informácie/odpovede

Skóre

Mesto Brezno – zariadenie núdzového bývania Náruč; web: www.brezno.sk; adresa poskytovania: B.
Nemcovej 25, Brezno ( ZNB), ostatné zariadenia ako je útulok, KC, nízkoprahové centrá, sezónna ohrevňa,
komunitné centrá sú na inej adrese. Spádovou oblasťou je pre ZNB je BBSK; štatutárka: Ing. Jaroslav
Demian ( 048/6306210; Jaroslav.demian@brezno.sk ; dotazník vyplnila na osobnom stretnutí s anketárkou
Janka Lemberková – sociálna pracovníčka; 048/6306240; janka.lemberkova@brezno.sk
Nešpecializujú sa na klientelu s násilím, ale na ţeny a muţov so sociálnymi problémami, bez
domova a po prepustení z väzby. Ţeny a dievčatá so ŢNB tvoria však cca 5 % klientely, bliţšiu
1
evidenciu neposkytli, stretávajú sa však s partnerským násilím. V roku 2011 nemali však takúto
klientku s násilím, prijímajú skôr tých čo nemajú kde bývať, nie kvôli násiliu.
Ide o verejného poskytovateľa, ktorého zriaďovateľom je mesto Brezno a je súčasťou organizačnej
štruktúry MsÚ. ZNB vzniklo v roku 2005 a sluţby pre ţeny NPŢ poskytuje od roku 2006. Ide
o pobytové zariadenie s kapacitou 12 miest , v roku 2011 mali celkovo 11 klientov/tiek ( hoci inde
1,5
uviedli ţe 22). ZNB je registrované podľa 448/2008 a viackrát sa angaţovalo v oblasti šírenia
povedomia o NPŢ formou seminárov a vzdelávania, propagačných materiálov a publikácií
a monitoringu; ojedinele aj v kampaniach a pripomienkovaní zákonov.
Ide o pobytové ZNB na určitý čas s kapacitou 12 miest, poskytujú soc.-právne, psychologické
poradenstvo, sprevádzajú na inštitúcie aj prepravnú činnosť ( soc. taxík), vyhľadávaciu činnosť,
1
správ a posudky, údrţba šatstva a záujmovú činnosť; sprostredkovane aj iné sluţby.
Definícia NPŢ = obmedzovanie osobnej slobody, fyzické násilie, psychický nátlak, poniţovanie;
riziká: alkohol a iné návykové látky, prostredie z ktorého násilník pochádza a zlá ekonomická a
sociálna situácia rodiny; uplatňované princípy: solidarita, humánnosť, bezplatná pomoc
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Obmedzenia pre prijatie ţeny: drogy, alkohol, zdravotné a mentálne postihnutie; neovládanie
slovenčiny, akútna choroba a psychiatrické ochorenie. Viackrát uţ poskytli pomoc aj rómskej ţene
a ţene so zdravotným postihnutím. Sluţby však poskytujú výhradne v slovenčine a nepoznajú
niekoho kto poskytuje sluţby tlmočenia. Ubytovať ţenu na vozíku vôbec nie je moţné.
Rozpočet je dostačujúci, celkovo hospodárili asi s 11 tis. € v roku 2010, s 25 tis. € v roku 2011 a s 38
tis. € v roku 2012. Ubytovanie si však klientky/ti hradia v plnej výške ( výšku však neuviedli),
prepravná činnosť je takisto čiastočne spoplatnená. Platia za celý balík sluţieb – zdravot. ošetrenie,
právne poradenstvo – výška úhrady je na právnikovi či lekárovi. Ţeny s NPŢ museli odmietnuť
z kapacitných dôvodov iba ojedinele, evidenciu ţiadostí vedú, odhadujú však ţe chýbajú také 3
miesta. Limit na pobytové sluţby je stanovený na 1 rok, ale ide to aj predĺţiť.
Krízovú intervenciu či utajené bývanie zariadenie neposkytuje, hoci ţenu môţu v prípade nutnosti
ubytovať aj vo večerných hodinách, nielen počas dňa; ZNB je špeciálnou samostatnou budovou,
nemá ţiadne bezpečnostné opatrenia, v útulku sú však mreţe a kamery. Ak je potreba, tak telefonujú.
Návštevy vrátane manţela sú moţné, ţeny bývajú spolu aj s inými klientmi a klientkami, majú však
osobitný vchod. Celkovo je v k dispozícii v ZNB 3 izby s 12 miesta s maximálnym počtom 6 osôb
v jednej izbe, v útulku je 11 izieb s 22 posteľami, s maximálnym počtom 2 ľudí na jednej izbe.
V ZNB sú ubytované ţeny s deťmi, v útulku ţeny bez detí.
Ide o štandardné pobytové zariadenie so základnými sluţba sociálneho poradenstva, pre deti
klientov/tiek poskytujú takisto vybrané sluţby. Zariadenie spolupracuje s oddelenia SPODaSK,
sociálnych dávok, RPPS, políciou, ambulanciami, obcou a školami pravidelne. Ojedinele aj so súdmi,
prokuratúrou, cirkvou a VÚC a s MVO. Spolupráca však nie je nijako formalizovaná a nepouţívajú
ţiadne protokoly alebo štandardizované postupy. O zariadení sa moţno dozvedieť z internetu,
periodík mesta, verejných podujatí a seminárov.
Pre deti poskytujú psychologické poradenstvo, prácu s matkami a voľnočasové aktivity. Tábory
s deťmi vedia sprostredkovať. Medzi personálom nie je však vychovávateľka.
V zariadení pracuje 8 ţien a 4 muţi, odbornú prácu s klientelou vykonávajú len 3 ţeny. Profesie
interného personálu: sociálna práca, zdravotníctvo, psychológia a psychoterapia. Personál nie je
zaškolený v oblasti NPŢ.
Klientky participujú na spoločných schôdzach, rozhodujú o svojom voľnom čase a pomáhajú inými
klientkam v zariadení. Vzhľadom na nízky počet klientok s NPŢ, nemajú o počet ţien, ktoré podajú
trestné oznámenie informácie.
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KRÍZOVÉ CENTRUM SOS, RIMAVSKÁ SOBOTA
Získané informácie/odpovede

Skóre

Vybrané
formy
poskytnutej
pomoci
( počet osôb
z r. 3)

Počet ţien a dievčat
SPOLU
Ambulantná starostlivosť
(poradenstvo)
Pobytová starostlivosť
Zariadenie núdzového
Počet o
bývania
sôb z r.7
Útulok

I.
r.

Partnerské
násilie

2
3

30
30

Násilie zo
strany
príbuzných
okrem
partnera)
9
9

6

x

7
8
10

Iné násilie

Krízové centrum SOS v Rimavskej Sobote, na Školskej ulici č. 7 ( ZNB aj útulok); osobitný web nemajú;
štatutárka: Helena Husárová, 48 047/5621727; 047/5484102 ( vyplnila aj dotazník pri osobnej návšteve
anketárky; celkovo aţ dve návštevy pre zaneprázdnenosť riaditeľky). Spádovou oblasťou je BBSK. Ostatná
VS o činnosti zariadenia je dostupná za rok 2009.49
Zariadenie sa venuje len ţenám zaţívajúcim násilie s deťmi, osamelým matkám a ţenám bez
domova. Klientky s NPŢ tvoria 54% klientely. Stretávajú sa partnerským a j domácim násilím,
s týraním a zanedbávaní, sexuálnym zneuţívaním a vyuţívaním na komerčné účely. V roku 2011
bolo v ZNB ubytovaných celkovo 34 klientov, z toho 30 ţien s ich deťmi so NPŢ. Nie všetky
klientky , ktorým poskytli pomoc však boli ubytované ( tak by ich bolo aj 100). Niektorým poskytli
len ambulantné sluţby. Poskytnutá evidencia za rok 2011:
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4
4

3
3

61
61
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x
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152

x

x

x

x

x

x

x

x

34

x

x

x

x

29

48
PaedDr. Husárová je aj riaditeľkou krajskej organizácie predsedníčka Krajskej organizácie ÚŢS Banská Bystrica
PaedDr. Helena Husárová; mobil: 0915 186 160; e-mai: skola@szsrs.sk
49
http://www.uzs.sk/in.php?pid=75&mid=3
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50
51

Ide o neverejného poskytovateľa, neziskovú organizáciu, MVO obhajujúce ľudské práva ţien.
Registrácia v roku 2005, ale s typom klientely s NPŢ pracujú od roku 1992. Sú registrovaný podľa
448/2008, inú akreditáciu však nemajú. V oblasti NPŢ sa angaţujú aj formou vzdelávania,
pravidelných seminárov, kampaniach, lobingu a monitoringu. Viackrát aj pripomienkovali zákony.
Spolupracujúca organizácia s Úniou ţien Slovenska.
Podľa druhu ide o ZNB a útulok, na jednej adrese s pobytovou a ambulantnou formou poskytovania
sluţby na určitý čas. Kapacita ZNB je 25 miest a útulku tieţ 25 miest. Ostatné sluţby poskytujú však
štandardné, vzťahujúce sa na ZNB či útulok. Krízovú linku neprevádzkujú. Odborná a právna
pomoc klientkam: Riaditeľka krízového centra pomáha klientkam pri hľadaní zamestnania, pri
odbornej pomoci a pri písaní rôznych ţiadostí. S klientkami individuálne rozoberá ich
problémy, spolu ich analyzujú a hľadajú postupy riešenia formou malých krokov. V Krízovom centre
SOS pomáhajú právnici, advokáti, psychológovia a špeciálni pedagógovia.50

3

1

Definícia NPŢ = ubliţovanie ţenám a deťom – psychické, fyzické, ekonomické; Riziká NPŢ:
finančná situácia, nezrelosť partnerov, nezamestnanosť a zlá bytová situácia; prístup: ľudskosť,
profesionálne správanie, nájsť ihneď riešenie. V pomoci ţenám NPŢ vychádzajú zo štandardov,
ktoré si vypracovali, nemôţu a ani nechcú ich však zverejniť.
Odmietnu len ţenu, ktorá je drogovo závislá či má psychiatrické ochorenie. V kritickom prípade
vezmú aj matku s viacerými deťmi, ale priestorovo sú obmedzení. Viackrát poskytli pomoc aj
rómskym ţenám, maďarskej národnosti či ţene so zdravotným postihnutím.
Pomoc vedia
poskytnúť aj v maďarčine, sluţby tlmočenia však nevedia kto poskytuje. Ubytovať ţeny na vozíku
však nie je vôbec moţné. ( všade sú schody).
V roku 2011 hospodárili s cca 73 tis. €, v roku 2011 s o 104 tis. €,v roku 2012 so 101 tis. €. V roku
2011 väčšinu rozpočtu (75% ) tvoril príspevok VÚC, príspevok z MPSVR 16% a úhrady za sluţby
iba 4%. Komentár k financovaniu: financovanie je nízke, vďaka práci dobrovoľníkov v zariadení
vieme preţiť. Lebo na mzdy pre všetkých by sme nemali. Poplatky od klientok sú veľmi nízke, lebo sú
v hmotnej núdzi s deťmi. Dokladá to aj výška poplatku za ubytovanie: 53 klietok platí 0 – 20 € za
mesiac, 1 klientka 50 €; 50% je v zariadení bezplatne, alebo iba s veľmi nízkym poplatkom, pretoţe
ich príjem je od 65€ - 128€. Ostatné sluţby sú bezplatné. Napriek tomu museli v ostatných 2 rokoch
klientku s NPŢ odmietnuť iba ojedinele – riešia to s inými subjektmi. V evidencii ţiadostí majú
celkovo 6 ţiadateľov pre ZNB – z toho 3 ţeny NPŢ; v útulku 11 ţiadostí z toho 4 ţeny NPŢ. Limit
pobytu majú stanovený na 1 rok., hoci podľa potreby to môţu predĺţiť.
Krízovú intervenciu poskytujú, linku však neprevádzkujú. Utajené bývanie neposkytujú, ale
zariadenia majú vybavené mreţami, kamerami a vlastnou sluţbou v noci. Klientky bývajú s inými
ţenami, pričom ide výlučne o ţeny s deťmi. Ide o budovu bývalého internátu, ktorú majú
v prenájme od BBSK; v ZNB je k dispozícii 12 izieb s celkovo 25 posteľami ( maximálny počet
osôb na jednej izbe je 7), v útulku je 10 izieb s 25 posteľami ( max. počet osôb na izbe je 5). Ţenu
môţu ubytovať kedykoľvek počas 24 hodín. Návštevy sú moţné, ale s výnimkou manţela/partnera
ţeny. Muţi majú väčšinou zakázaný vstup do budovy, lebo niektoré klientky nenesú dobre muţskú
prítomnosť ( v zime sa ale občas udelia výnimky). Zariadenie poskytuje: krízovú intervenciu,
ubytovanie, sociálnoprávne poradenstvo, sprevádzanie na inštitúcie a vypracováva správy a posudky.
Spolupracuje pravidelne s oddeleniami SPODaSK, sociálnych dávok a RPPS, políciou, súdmi,
prokuratúrou, cirkvou, mestom, VÚC, školami a MVO obhajujúcimi ľudské práva ţien. Spolupráca
s inými subjektmi: Únia ţien Slovenska, Bratislava
Krajská organizácia ÚŢS Banská Bystrica; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Centrum
poradensko-psychologických sluţieb; Mestský úrad v Rimavskej Sobote; Mestský úrad v Tisovci
Mestský úrad v Hnúšti; obecné úrady v okrese Rimavská Sobota51
Spolupráca však nie je formalizovaná a nemajú ani protokoly či štandardy, pretoţe kaţdý prípad si
vyţaduje špecifické postupy. Zariadenie je zapojené do siete organizácií: okresná a krajská
organizácia Únie Ţien Slovenska, aj s ÚŢS v Bratislave ( Súbeţná 2).O zariadení sa moţno
dozvedieť na obecných úradoch, na webe, na ÚBBSK, na ÚŢS. Komentár: O tejto téme sa veľa
hovorí, ale prax je ţiaľ iná. Len hovoriť nepomôţe ţenám a deťom, štát musí toto riešiť. Viac
domovov bezpečných pre ţeny.
Pre deti klientok poskytujú výchovu, prácu s matkami a deťmi, voľnočasové aktivity, tábory. Medzi
profesiami personálu je aj vychovávateľstvo.

http://www.uzs.sk/in.php?pid=75&mid=3
http://www.uzs.sk/in.php?pid=75&mid=3
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Platený personál zariadenia tvorí 6 ţien a 2 muţi, ďalších 21 ţien a 3 muţi pracujú v zariadení ako
dobrovoľníci, 15 ţien a 1 muţ pracuje so ţenami zaţívajúcimi násilie. Zastúpené profesie medzi
interným personálom: sociálna práca, psychológia, psychoterapia, vychovávateľstvo; externý: soc.
práca, právo, ekonómia, psychológia a psychoterapia. Riaditeľka zariadenia uviedla, ţe personál je
zaškolený v oblasti NPŢ, pričom zdrojom sú vlastné školenia – semináre a prednášky, samoštúdium
odbornej literatúry, vzdelávacou inštitúciu KÚ Únie Ţien Slovenska. Krajská organizácia Únia ţien
Slovenska sa vypracováva vlastné prednášky, semináre a to si navzájom prednášajú – diskutujú
o problematike.
Klientky participujú na evaluácii zariadenia, pomoci ostatným ţenám, úpravách domáceho poriadku,
schôdzach s klietkami a rozhodovaní o svojom voľnom čase. Poskytnutý bol jeden dotazník
spokojnosti klientky, ktorá je v zariadení od roku 2007 ubytovaná s deťmi. So sluţbami je pomerne
spokojná, prekáţajú jej však niektoré rómske ţeny ( „sú špinavé , majú vši a deti sú hlučné. Padol
návrh na zlepšenie, aby bolo viac zariadení a klientky si mohli vybrať“).52
Trestné oznámenie na násilníka podá 50 – 75% klientok s NPŢ.
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NÁDEJ- ÚTULOK MESTA ZVOLEN
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Nádej – útulok mesta Zvolen, www.utuloknadejzvolen.estranky.sk ; adresa poskytovanie: Stráţ 282/1,
Zvolen, spádová oblasť: BBSK, štatutár: Ing. Miroslav Kusein, dotazník vyplnil: BC. Peter Zátroch –
vedúci zariadenia; 0905 515 472; utulok@zvolen.sk;
Náš Útulok Nádej je zariadením poskytujúcim sociálne sluţby ľuďom, ktorí sú bez domova a nemajú
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných ţivotných potrieb. Sú to ľudia, ktorí
nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôţu doterajšie bývanie uţívať.53 Medzi cieľovým
skupinami v dotazníku sú uvedené aj ţeny s NPŢ bez detí, ţeny bez domova a ţeny a a muţi po
2
prepustení z väzby. Klientela ţien s NPŢ tvorí cca 5% klientely. Stretávajú sa s partnerským
a ostatným domácim násilím. Bliţšiu evidenciu neposkytli. V roku 2011 pracovali s so 43 celkovým
počtom klientov, z toho boli 2 ţeny NPŢ. Krízovú linku neprevádzkujú.
Je to verejné zriadené, zriadené mestom Zvolen, právna forma : verejnoprávna inštitúcia. Vznikli
v roku 2008, klientela NPŢ od roku 2009. Sú registrovaný podľa 448/2008. V oblasti NPŢ sa 1,5
neangaţujú.
Útulok, s pobytovou formou na určitý čas, s kapacitou 22 miest. Vo vlastnej réţií poskytujú okrem
ubytovania
aj krízovú intervenciu, prepravnú sluţby,
zdravotné ošetrenie a advokátske
0,75
zastupovanie. Sprostredkovanie sociálno-právne poradenstvo, psychologickú pomoc, podporné
skupiny a sprevádzanie na inštitúcie.
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Obmedzenia pre prijatie: zdravotné postihnutie, vysoký počet detí, syn vo veku 15 +, akútna
choroba. Rómskym ţenám poskytli pomoc viackrát, výnimočne aj ţenám maďarskej národnosti či
so zdravotným postihnutím . Sluţby však poskytujú iba v slovenčine. Ţeny na vozíku nie je moţné
ubytovať.
V roku 2011 hospodárili s celkovými cca 49 tis. €, v roku 2011 s so 61 tis. € a v roku 2012 s 60 tis.
€, Rozpočet je čiastočne postačujúci. Najviac tvorí príspevok zo štátneho rozpočtu; úhrady od
klientov tvoria do 10%. Bezplatné sú len sociálne a psychologické sluţby, ubytovanie ( úplné
hradenie klientmi), prepravná sluţba hradená čiastočne klientmi, zdravotné ošetrenie ( úplne
klientmi). V ostatných dvoch rokoch ţiadnu klientku NPŢ neodmietli, hoci majú evidenciu ţiadostí
a v roku 2011 evidovali 3 ţiadosti ( ale nie ţeny NPŢ). Pobyt majú limitovaný na 6 mesiacov.
Klientku môţu ubytovať len cez deň, utajenú adresu bývanie neposkytujú, na špeciálnej budove
útulku sú mreţe. Ţeny NPŢ tú bývajú s ostatnými klientmi. Celkovo je k dispozícii 7 izieb s max.
počtom 4 osôb na jednej. Návštevy nie sú vôbec povolené. Sluţby: Útulok Nádej poskytuje: ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv, socioterapiu.
Náš Útulok tieţ vytvára podmienky na: vykonávanie základnej osobnej hygieny, prípravu stravy,
pranie, ţehlenie, údrţbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť, resocializáciu. 54 Pre deti sluţby
neposkytuje. Pravidelne spolupracujú len s obcou a s VÚC. Ojedinelo aj s ostatnými inštitúciami.
Spolupráca nie je formalizovaná. Nie sú presieťovaní. O zariadení sa moţno dozvedieť na internete,
ÚPSVaR a MsÚ.
Neposkytuje
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Dotazník vypĺňala za klientku PaedDr. Husárová, pretoţe klientka nechcela sama vyplniť.
http://www.utuloknadejzvolen.estranky.sk/
54
http://www.utuloknadejzvolen.estranky.sk/
53
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V zariadení pracujú 3 ţeny a 4 muţi, z toho platené 4 muţi a 1 ţena, so ţenami NPŢ pracuje 1 ţena.
Profesie: sociálna práca, externe aj psychológia, psychoterapia a psychiatria. Personál nie je
vyškolený v oblasti NPŢ. Komentár: „Zaviesť cerfikované vzdelávanie pre sociálnych pracovníkov
aby lepšie a odbornejšie vedeli poskytovať psychosociálnu podporu klientom, napr. dlhodobý
sociálnoterapeutický výcvik.
Klientela sa zúčastňuje na úpravách domáceho poriadku, schôdze s klientkami, pomoci ostatným
a rozhodovaní o voľnom čase. Poskytli jeden dotazník spokojnosti od klientky ( spokojnosť od 1 –
2). Trestné oznámenie podá na páchateľa menej ako 25 % klientok.

Dosiahnuté skóre

1

1
10,25

KOTVA – ZNB, BANSKÁ BYSTRICA
Získané informácie/odpovede

Spravodlivý
prístup
Dostupnosť
Bezpečie a ochrana
Deti

Skóre

Zariadenie núdzového bývania Kotva- Banská bystrica; web.: www.banskabystrica.sk ; štatutár: Mgr. Peter
Gogola; 048/4330 101; dotazník vyplnil
Mgr. Karol
Langstein; 048/4330 710, 0918505229,
karol.langstein@banskabystrica.sk ( vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie MÚ Banská Bystrica;
dotazník vyplnený pri osobnej návšteve zariadenia anketárkou. ZNB je na Mičinskej ceste 19 v Banskej
bystrici, ostatné druhy zariadení sú na inej adrese. Primárne je spádovou oblasťou mesto Banská Bystrica.
V dotazníku označili všetky cieľové skupiny, muţi aj ţeny, stretávajú s s partnerským a domácim
násilím a vyhráţaním. Klientky s NPŢ tvoria 2%. V roku 2012 poskytli pomoc 42 klientom/kám,
z toho iba jednej ţene s NPŢ s jedným dieťaťom ( vyhráţanie).; v roku 2011 nemali takúto
1
klientelu. Krízovú linky neprevádzkujú. Komentár: sociálnu situáciu jednotlivca alebo rodiny
riešime individuálne a zo všetkým, čo sa v nich odohráva – nerozlišujeme taxatívne; Zo spoločného
obydlia by mal ísť von agresor!!!“
Ide o verejné zariadenie zriadené za základe zákona o obecnom zriadení – mestom Banská bystrica,
ide teda o verejnoprávnu inštitúciu. ZNB vzniklo v roku 2001, pričom „nerozlišujú klientov podľa
násilia, ale podľa potreby sociálnej sluţby.“. Všetky zariadenia sú registrované podľa 448/2008. Čo
1
sa týka šírenia povedomia o NPŢ v komunite, mesto MÚ Banská Bystrica sa zapája iba ojedinele,
fundrising či výskum/monitoring nerealizuje vôbec.
V ZNB ide o pobytovú formu na určitý čas , ostatné zariadenia ako je nocľaháreň, domov na pol
ceste, nízkohoprahové denné centrum – tam aj ambulantná a terénna sluţba. ZNB má kapacitu 28
miest a vykonáva sa tam vo vlastnej réţii: krízová intervencia, sociálnoprávne poradenstvo, 0,5
sprevádzanie na inštitúcie a vypracovávanie správ; sprostredkovane všetky ostatné sluţby. Krízovú
linku neprevádzkujú.
Definícia NPŢ = správanie v nezhode so chcením a presvedčením ţeny; Riziká: nízky intelekt, vzor
správania sa v rodine násilníka; princípy uplatňované v pomoci: zabezpečenie utility, bezpečia, 0,5
pomoc a nastavenie riešení; štandardy nemajú
Pre ubytovanie ţeny NPŢ platia nasledovné obmedzenia: drogová a alkoholová závislosť, akútna
choroba, psychiatrické ochorenie a teritoriálne – trvalý pobyt na území mesta za posledných 5 rokov
alebo 3 roky pracuje na území mesta – potom môţe byť prijatý/á. Sluţby viackrát poskytli aj
1
rómskym ţenám, a ţenám so zdravotným postihnutím; sluţby však poskytujú výlučne v slovenskom
jazyku a v prípade potreby tlmočenia nepoznajú ţiadnu organizáciu, ale vedeli by si to nájsť cez
internet. Ţenu na vozíku vedia ubytovať s menšími problémami.
Podľa dotazníka predmetné zariadenia majú dostatočný rozpočet, kde 75% je z príspevkov VÚC,
10% z mesta, 14% od prijímateľov sluţby ( úhrada). Sluţby sú bezplatné, okrem ubytovania –
čiastočná úhrada podľa cenníka sluţieb ( výška poplatku neuvedená). V ostatných dvoch rokoch
0,5
museli ţenu/dievča so NPŢ odmietnuť z dôvodu nesplnenia podmienok ( neuviedli akých). Vedú
evidenciu ţiadostí a ku koncu roku 2011 mali pre ZNB 5 čakateľov/liek, odhadovaný nedostatok
miest je 10. Na pobyt majú stanovený časový limit 12 mesiacov.
Poskytujú priamo krízovú intervenciu – krízové ubytovanie, ale nie bývanie s utajenou adresou;
v ZNB je však personál 24 hodín denne; ţenu ubytujú iba cez deň; návštevy v ZNB nie sú vôbec
dovolené; ţeny a muţi bývajú spoločne v jednej budove a majú k dispozícií celkovo 6 izieb s 28
posteľami. Ubytované tu môţu byť samotné ţeny, ţeny a muţi s deťmi. Ide len o krátkodobé –
dočasné bývanie, ostatné sluţby sú poskytované iba v zmysle zákona 448/2008 o ZNB, prípadne
sprostredkovane. Deťom poskytujú tieţ sluţby. Pravidelne spolupracujú s oddelením SPODaSK,
4
sociálnych dávok, políciou, súdmi, obcou, školami, médiami, MVO s podobnou činnosťou a MPSVR
SR; ojedinele aj s RPPS, ambulanciami, prokuratúrou, cirkvou a ţenskými MVO. Spolupráca však
nie je formalizovaná a nepouţívajú ani ţiadne protokoly. Spolupracujú aj s OZ Návrat – projektom
Kukulík, mesto rodiny. Poskytnutý komentár: „veľakrát sa o násilí páchanom nedozvieme alebo je
ťaţko identifikovateľné vzhľadom na spôsob ţivota a kultúru etnika“. O zariadení sa moţno
dozvedieť na webe, mestskom úrade, dostupné info tabule,...
Deťom sa poskytujú všetky predloţené sluţby, ktoré sú objednávané podľa potreby u akreditovaných
1,5
MVO a medzi personálom je aj vychovávateľka
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V ZNB pracujú 3 ţeny a 6 muţi, všetci platení, so ţenami NPŢ pracujú 2Ţa 2M. medzi interným
personálom sú nasledovné profesie: sociálna práca, vychovávateľstvo, ekonómia (
hospodárenie/dlhy); informátor; medzi externým: zdravotníctvo, psychológia, psychoterapia, právo.
Personál nie je zaškolený na NPŢ.
Klientky participujú na evaluácii zariadenia, pomáhajú ostatným ţenám, schôdzach a rozhodovaní
o voľnom čase. Trestné oznámenie podá menej ako 25% ţien s NPŢ.

Dosiahnuté skóre
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2.1.4. ZHODNOTENIE ÚROVNE
ZAŢÍVAJÚCE NÁSILIE V BBSK

POSKYTOVANÝCH

SLUŢIEB

PRE

ŢENY

Poradie monitorovaných subjektov v BBSK podľa dosiahnutého skóre
Dosiahnuté skóre
( max. 30)

Subjekt
1.

Krízové centrum SOS, Rimavská Sobota

2.

OZ Za dôstojný ţivot, Lučenec

3.

Krízové stredisko AMORET, Lučenec

4.

Kapacita pre ţeny/dievčatá NPŢ ( teoretická)

24,75

25 ( ZNB), 25 ( útulok)

20,75

40 ( ZNB a útulok, od roku 2013)

20,5

13 ( ZNB) 22 ( KS)

Centrum sociálnych sluţieb Krupina

16,75

5 ( ZNB, aj s deťmi)

5.

Dom SV. Alţbety n.o., Banská Bystrica

14,75

23 ( ZNB s deťmi aj bez detí), 6 ( KS)

6.

ZNB Kotva- Banská bystrica

7.

Nádej- útulok mesta Zvolen

8.

Náruč – ZNB, Brezno

9,75

9.

DD a DDS Klenovec

9,5

11,5
10,25

28 ( ZNB – s deťmi, bez detí, ţeny aj muţi)
22 ( útulok, ţeny bez detí)
12 ( ZBN), 22 ( útulok)
16 miest (útulok , bez detí)

Poznámka: zvýraznené zariadenia spĺňajú 75% maximálneho moţného skóre ( 22,5 bodu) vzhľadom na Minimálne štandardy
Rady Európy pre podporné sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie páchané na ţenách.

Komplexnosť sociálnych sluţieb v oblasti NPŢ podľa základnej úrovne sluţieb MŠ RE
a ich dostatočná kapacita vzhľadom na počet ţien v BBSK
Sluţba/ parameter
Krízová
linka
–
dostupnosť,
špecializácia, bezpečnosť (7/24/365)
Poradenstvo – špecializované, 1/50 tis.
ţien. V BBSK koncom roku 2011 bolo
340 626 ţien. V kraji je potrebných 6 – 7
poradenských miest.

Vyhľadávacia
činnosť
koncentrácie menšín

–

podľa

Bezpečné ţenské domy, 1 miesto/10 tis.
ľudí/ alebo 1 rodinné miesto/10 tis. ţien.
Na základe stanovenia rodinného miesta
ako 2,5 miesta na 10 000 ţien, v BBSK
je potrebných najmenej 85 miest v BŢD.

Zhodnotenie úrovne, odhad potreby
V subjektoch zaradených do monitoringu ani jedno zariadenie
neprevádzkovalo krízovú linku. Napriek tomu tel. kontakty na dané
zariadeniach sú dostupné
cez viaceré informačné kanále a klientky ich
môţu kontaktovať.
Poradenské – špecializované sluţby
pre ţeny NPŢ pribliţujúce sa
štandardom EU na základe zistenia monitoringu poskytuje iba Krízové
centrum SOS. Toto zariadenie v roku 2011 poskytlo poradenské sluţby
152 ţenám NPŢ, pritom však platený personál tvorí iba 6 ţien a zariadenie
vzhľadom na nedostatočné financovanie sa vo vysokej miere spolieha na
dobrovoľnícku prácu. Vzhľadom na počet ţien v BBSK ku koncu roku
2011, v kraji by malo byť 6 – 7 špecializovaných poradenských miest.
Vyhľadávaciu činnosť spomedzi monitorovaných zariadení realizuje Dom.
Sv. Alţbety v Banskej Bystrici a Náruč z Brezna. Pritom nie je však zrejmé
či ide o vyhľadávanie ţien /dievčat s problémom násilia., pretoţe dané
zariadenia sa nešpecializujú výhradne na ţeny s NPŢ. Vzhľadom na
koncentráciu menšín ( napr. rómskych ţien z marginalizovaného prostredia
sme vyhľadávaciu činnosť neevaluovali). Dom. Sv. Alţbety sa s rómskymi
ţenami stretáva pri svojej činnosti len výnimočne.
Za Bezpečné ţenské domy moţno na základe sledovaných parametrov
povaţovať pobytové zariadenia, ktoré dosiahli aspoň 75% z max. počtu
bodov ( 22,5 bodu a viac). Z tohto hľadiska dosiahlo daný limit iba jedno
zariadenie – Krízové centrum SOS v Rimavskej Sobote so svojimi
celkovými 50 miestami, ktoré má najväčší potenciál na poskytovanie sluţieb
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Krízové centrá pre obete znásilnenia,
1/200 tis. ţien. Potrebné sú 1 – 2 krízové
centrá pre obete znásilnenia
Intervenčné projekty - existencia
Programy pre páchateľov - existencia

2.2.

BŢD podľa európskych štandardov. V BBSK chýba odhadom 35 miest
v BŢD, pričom skôr ide o zlepšenie kvality poskytovaných sluţieb v zmysle
parametrov európskych štandardov, ako len navýšenie počtu miest. Ďalšie
dve zariadenia OZ Za dôstojný ţivot v Lučenci a KS Amoret v Lučenci sa
pribliţujú najviac k arbitrárne stanovenej hranici.
Znásilneniu či sexuálnemu násiliu sa osobitne ţiadne 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.
Nezistené, hoci viaceré subjekty pravidelne spolupracujú so všetkými
relevantnými zloţkami. Formalizované a reálne fungujúce intervenčné
tímy v BBKS neboli zistené.
Monitoringom nebolo nezistené ţiadne zariadenie, ktoré by poskytovalo
takéto programy v BBSK.

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ (BSK)

Anketárka: Mgr. Holubová, sociologička Inštitútu pre výskum práce a rodiny, zodpovedná za
realizáciu monitoringu a spracovanie údajov
2.2.1. ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Nasledovné informácie a údaje boli získané osobnou konzultáciou s riaditeľkou Odboru
sociálnych vecí Úradu BSK s Mgr. Michaelou Šopovou, dotazník vyplnila PhDr. Katarína
Janíková, PhD.- referentka oddelenia sociálnej pomoci.55
Parameter

Špecializácia na
násilie páchané na
ţenách –
inštitucionálne
zabezpečenie;
špecifické sluţby;
odbornosť

Získané informácie/odpovede
Špecifická koncepcia/akčný plán: BSK má vypracovaný špecifický Regionálny
akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách pre Bratislavský
kraj na roky 2011-2013. 56 Regionálny akčný plán bol vytvorený pracovnou
skupinou zloţenou zo zástupkýň a zástupcov relevantných oddelení Úrady BSK,
Policajného zboru, všetkých mestských častí, Úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny zo všetkých okresov BSK a mimovládnych organizácií pracujúcich
v oblasti pomoci NPŢ.
Vyhodnocovanie úloh: úlohy z Regionálneho akčného plánu sa pravidelne
vyhodnocujú. Úlohy sú rozdelené podľa úrovne prevencie, majú svoje ročné
orientačné termíny a zodpovednú inštitúciu (napr. mesto, konkrétny odbor).
Spôsobom vyhodnotenia je napr. sledovanie počtu ubytovaných ţien, na ktorých
bolo páchané násilie, alebo výška poskytnutých finančných prostriedkov na
konkrétnu úlohu.
Personálne zabezpečenie: personálne je problematika NPŢ na Úrade BSK
zabezpečená pracovníčkou/mi, ktoré majú NPŢ ako súčasť svojej širšie
koncipovanej náplne. Takéto zabezpečenie je povaţované za dostačujúce. Navyše
pracovná skupina zloţená z 32 osôb je veľmi aktívnou a pomerne neformálne
dobre fungujúcou inštitúciou, ktorá sa pravidelne schádza a rieši koncepčné a
aktuálne vzniknuté problémy v oblasti NPŢ. 57 PS je dobrým základom pre
vytvorenie neformálnych partnerstiev pre intervenčné projekty.
Špecializované sluţby pre NPŢ: čo sa týka existencie špecializovaných sluţieb
pre NPŢ existuje v kraji špecializovaná krízová linka a poradenské sluţby.
Ubytovanie je poskytované aj iným obetiam násilia, resp. iné cieľové skupiny.
Bezplatnosť: v Bratislavskom kraji sú krízové linky aj bezplatné, ale niektoré sú aj
platené. Ambulantné sociálne sluţby sú poskytované bezplatne. Spoplatnené je
ubytovanie pre ţeny zaţívajúc násilie.
Evidencia: BSK nevedie vlastnú evidenciu výlučne zameranú na celkový počet
ţien/dievčat zaţívajúcich násilie v rámci regiónu, ale neštátne subjekty, ktorým
poskytuje finančný príspevok na činnosť, si vedú podrobné štatistiky

55

Skóre

1

1

0,75

0,75
0,5

Dĺţka vypĺňania dotazníka bola 180 minút , odpovede boli doplnené a schválené riaditeľkou Mgr. Šopovou.
http://www.region-bsk.sk/SCRIPT/ViewFile.aspx?docid=10037468
57
Zoznam členov a členiek PS je uvedená v prílohe RAP: http://www.region-bsk.sk/SCRIPT/ViewFile.aspx?docid=10037468
56
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0

Dostupnosť (najmä
finančná
a kapacitná )
a bezpečnosť
v zmysle finančného
a kapacitného
zabezpečenia a
kontroly

Poskytovanie
špecializovanie
sluţieb priamo na
úrade a potenciál

Štandardy: ako štandardy pre poskytovanie sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie
Úrad BSK uviedol dokumenty: Všeobecná deklarácia ľudských práv, Dohovor
o predchádzaní násiliu na ţenách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.
Plánovaný sociálny program „Pomoc ţenám, na ktorých je páchané násilie“
obsahuje niektoré vybrané zásady a minimálne štandardy z MS RE.
Financovanie: sociálne sluţby sú zabezpečené prostredníctvom neverejných
poskytovateľov, ktorým BSK poskytuje finančný príspevok na uvedenú činnosť.
Zároveň BSK prispieva aj vykonávateľom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na uvedenú činnosť. Od roku 2013 v rámci Sociálneho
programu „Pomoc ţenám, na ktorých je páchané násilie“, ktorý bude financovať zo
svojho rozpočtu.58
Počet zazmluvnených poskytovateľov na NPŢ: V roku 2011 a 2012 malo BSK
podpísanú zmluvu o financovaní činnosti s 9 organizáciami poskytujúcimi pomoc
ţenám zaţívajúcimi násilie, z toho 2 boli špecificky zamerané výlučne len na túto
cieľovú skupinu ( Aliancia ţien – ambulantné poradenstvo a Pomoc ohrozeným
deťom – poradenstvo a utajené bývanie). Mgr. Šopová vyhodnotila kapacitu
poskytovaných sluţieb ako dostatočnú, chýbajú však podľa nej špecializované
sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie. Navyše zariadenia, ktoré aj poskytujú pomoc
ţenám zaţívajúcim násilie, poskytujú nie dostatočne odborné špecializované
poradenstvo zamerané na NPŢ.
Kritériá prideľovania financií: neštátne subjekty, ktoré ţiadajú o finančný
príspevok, musia spĺňať podmienky VZN BSK na poskytnutie finančného
príspevku. VZN BSK, podľa ktorých sa poskytuje finančný príspevok, sú:
 VZN BSK zamerané na vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately59
 VZN BSK zamerané na neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne
sluţby60
BSK má vypracovaný vlastný vzorec - mechanizmus výpočtu reálnych nákladov príspevok na jedného klienta/tku za mesiac – pričom vychádza
z jednotných priemerných nákladov verejných aj neverejných poskytovateľov,
s cieľom nediskriminovať neverejných poskytovateľov. Napr. v roku 2011 bol
štandardný výdavok na 1 prijímateľa sociálnej sluţby za mesiac v ZNB
s pobytovou celoročnou formou pribliţne 202 Eur, v útulku pribliţne 190 Eur.
Štandardný príspevok za ambulantnú
formu sluţby variuje od 656 Eur
v špecializovanom zariadení aţ po 137 Eur v integračnom centre. Špecializované
sociálne poradenstvo ( kam však zatiaľ špecializácia pre NPŢ nepatrí, poznámka
Holubová) sa cení na 8 298 Eur ročne na jedného/jednu poradkyňu. 61 Okrem toho
sa môţu poskytovatelia uchádzať o príspevok z grantovej schémy na základe
konkrétne vypracovaného projektu.
Systém vyhodnocovania kvality a kvantity poskytovaných sluţieb BSK nemá
vypracovaný. V roku 2013 chystajú analýzu potrieb v oblasti NPŢ – celoplošný
prieskum u obyvateľstva – ţien, z ktorého by malo vyplynúť, aké sluţby ţeny
s násilím potrebujú. Navyše má BSK vypracované podmienky kvality sociálnych
sluţieb, ktoré podrobne rozpracúvajú Podmienky kvality sociálnych sluţieb v
kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja podľa zákona č. 448/2008 Z.z.
a č. 455/1991 Z.z. Konkretizované podmienky kvality boli vypracované
v spolupráci s O. z. Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a prijaté v decembri
2011 Zastupiteľstvom BSK. 62 Viaceré obsahujú princípy MŠ RE, ako napr.
dôstojnosť, koordinácia a multidisciplinarita a pod. Podľa ostatných informácií sa
sledovanie podmienok kvality podľa z. 448/2008 Z.z. má začať sledovať od roku
2015 a prvé údaje z evaluácie moţno očakávať aţ v rokoch 2016 – 2017.
Pomoc na Úrade VUC: Bratislavský samosprávny kraj poskytuje pomoc
prostredníctvom poskytovania finančných príspevkov organizáciám poskytujúcim
pomoc ţenám zaţívajúcim násilie. Bratislavský samosprávny kraj okrem finančnej
podpory poskytuje základné sociálne poradenstvo ţenám zaţívajúcim násilie aj
prostredníctvom svojich sociálnych programov (v roku 2012 „Centrum pre rodiny
v kríze“ (funguje od 1.1.2009), od roku 2013 „Pomoc ţenám, na ktorých je páchané

58

Sociálny program BSK: Pomoc ţenám, na ktorých je páchané násilie. http://www.regionbsk.sk/SCRIPT/ViewFile.aspx?docid=10042525
59
http://www.region-bsk.sk/clanok/vseobecne-zavazne-nariadenia-vzn-bsk-c-28-2009.aspx 60
http://www.region-bsk.sk/clanok/vzn-bsk-c-32-2009.aspx
http://www.region-bsk.sk/clanok/vseobecne-zavazne-nariadenia-vzn-bsk-c-45-2011.aspx
61
http://www.region-bsk.sk/SCRIPT/ViewFile.aspx?docid=10041213
62
http://www.region-bsk.sk/SCRIPT/ViewFile.aspx?docid=10039164

48

0,75

1

0,75

0,5

0,25

0,5

násilie“ a prostredníctvom vlastnej „Kancelárie prvého kontaktu“ pre občanov,
ktorí hľadajú pomoc a informácie v sociálnej oblasti, ktorá spadá pod Odbor
sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja.
Počet ţien za rok: Väčšina ţien uvádza primárne iné dôvody – nie prioritne násilie.
Počas poradenského rozhovoru sa veľa krát ţena zmieni aj o problémoch
v partnerskom alebo inom vzťahu, ale neuvádza ako primárny dôvod svojej
návštevy násilie (ako primárny dôvod uvádzajú napr. problém s bývaním,
s výchovou detí, rozvodové konanie, nedostatok finančných prostriedkov a pod.).
Z toho dôvodu sú štatisticky vedené pod označením iného primárneho problému.
Aj v takomto prípade je ţene poskytnuté poradenstvo aj v oblasti násilia páchaného
na ţenách a ponúknuté kontakty na organizácie, ktoré sa danou problematikou
odborne zaoberajú. Napr. v prípade písomného oznámenia takéhoto činu okrem
kontaktu na organizáciu sa postupu je toto oznámenie na políciu na ďalšie konanie
Interná smernica: BSK nemá pre prípady NPŢ vypracovanú smernicu, ale postup.
Potenciál: čo sa týka rozšírenia sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie, BSK sa okrem
pripravovaného sociálneho programu má v budúcnosti záujem o spoluprácu
s neštátnymi subjektmi pri realizácií sociálnej sluţby/opatrenia typu krízového
strediska - „ bezpečného domovu“ pre ţeny, na ktorých bolo páchané násilie.
Spolupráca: Úrad BSK spolupracuje pravidelne s obcami/mestami a s MVO
v danej oblasti, spoluprácu s ktorými vyhodnocuje ako veľmi dobrú. Ojedinele
spolupracuje s oddeleniami SPODaSK a referátmi PPS na ÚPSVaR, políciou,
nemocnicami a médiami. Vôbec nespolupracuje cirkvami, školami či prokuratúrou
či súdmi v danej oblasti.
Holistické sluţby Formalizácia pri spolupráci: Úrad BSK nemá vypracovanú smernicu či ustálený
spolupráca (jej
formalizovaný postup pri spolupráci. Uvádza však, ţe pouţíva určitý postup,
formalizovanie)
zrejme zvykový.
a hodnotenie,
koordinovaná
Siete/partnerstvá: BSK vytvoril a koordinuje pracovnú skupinu na riešenie
odozva
problematiky násilia páchaného na ţenách zo zástupcov štátnej a verejnej správy,
obcí a miest a neštátnych subjektov v Bratislavskom samosprávnom kraji.
Advokačné činnosti v NPŢ: Úrad BSK sa zapája aj do širších aktivít v oblasti
NPŢ: pravidelne hľadá sponzorov, viackrát realizoval aj školenia a semináre,
výskum či monitoring, vydal propagačné materiály, pripomienkoval zákony.
Definícia NPŢ: Násilie páchané na ţenách definuje Úrad BSK ako porušovanie
základných ľudských práv. Mgr. Šopová upozornila na „rôzne školy“, z ktorých
jednotlivé organizácie pracujúce v oblasti NPŢ vychádzajú a rozdiely
v poskytovaných sluţbách v prípadoch NPŢ môţu byť spôsobené práve
uplatňovaním rôznych prístupov vyplývajúcich z rôznych škôl – teórií a
Pracovať na
východiskových predpokladov.
základe rodovej
Za príčinu či rizikové faktory NPŢ: psychické ochorenie, uţívanie návykových
analýzy
látok, postraumatický šok, krízová ţivotná situácia, nízke sebavedomie a sebaúcta,
frustrácia, potreba kontroly, nedostatočné alebo ţiadne rodinné zázemie, podobný
model správania sa v primárnej rodine, nízke vzdelanie, nezamestnanosť, dlhodobé
nenaplnenie základných ţivotných potrieb, nedostatočná legislatíva alebo
nedostatočná vymoţiteľnosť práva, miera tolerancie násilia v spoločnosti
Dosiahnuté skóre ( maximum 20 bodov)
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Úrad BSK poskytol viaceré komentáre a návrhy:
Podieľať sa na financovaní sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie by sa mali štátna aj verejná
správa, subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
a neverejní poskytovatelia sociálnych sluţieb, v ideálnom prípade aj iné fyzické a právnické
osoby (prostredníctvom 2 % z dane, darov, grantov a iné) a čiastočne aj prijímateľky týchto
sluţieb (napr. časti nákladov na ubytovanie, cestovné náklady, doklady).
Je dôleţité aby:
 sme mali k dispozícii čo najpresnejší obraz o súčasnej situácii v oblasti násilia
páchaného na ţenách na Slovensku a v jednotlivých regiónoch,
 na jeho základe bude aktualizovaný a pravidelne spracovaný monitoring v danej oblasti,
 bola vypracovaná a prijatá Národná stratégia/program na riešenie tejto problematiky
s časovým harmonogramom a finančným krytím, garantom ktorej je štát,
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pri vykonávaní jednotlivých opatrení sa budú podieľať štát, VÚC a obce, mimovládne
organizácie, iné právnické a fyzické osoby, súkromný sektor s presne špecifikovanými
povinnosťami a úlohami,
štát na riešenie problematiky násilia páchaného na ţenách (napr. na implementáciu
opatrení národných programov) vyčlení finančné prostriedky pre VÚC a obce, mestá,
ktoré na základe reálnych potrieb vo svojom regióne zabezpečia potrebné sluţby (napr.
si zazmluvnia a poskytnú finančné príspevky iným subjektom, alebo sami tieto sluţby
budú poskytovať a prevádzkovať),
ţena, ktorá potrebuje a hľadá pomoc, mala k dispozícii moţnosti na riešenie svojej
situácie a mohla sa rozhodnúť, aká forma pomoci a od koho jej bude poskytnutá (napr.
či chce pomoc z verejnej inštitúcie, alebo z mimovládnej organizácie),
budú prijaté jednotné štandardy pre prácu so ţenami na ktorých je páchané násilie a aj
s páchateľmi násilia,
k dispozícii bude dostatočná legislatíva a vymoţiteľnosť práva,
sa realizovali preventívne programy v rámci primárnej prevencie (napr. uţ
v predškolských zariadeniach zamerané na budovanie zdravého sebavedomia, vedieť
primerane vyjadriť svoje pocity a potreby a podobne),
sa realizovali programy aj pre páchateľov násilia na ţenách,
sa vzdelávali v danej oblasti rôzni odborníci (okrem sociálnych pracovníkov napr. aj
zdravotníci, sudcovia,..).

2.2.2. ZOZNAM MONITOROVANÝCH ZARIADENÍ

Na základe posúdenia zoznamu Mgr. Šopovou z ÚBSK existujú v Bratislavskom
samosprávnom kraji iba 2 špecializované zariadenia – Aliancia ţien Slovenska a Pomoc
ohrozeným deťom. Napriek tomu sme oslovili viac zariadení/organizácií s cieľom zistiť,
v akých typoch zariadení či organizácií môţe byť ţenám zaţívajúcim násilie poskytovaná
pomoc.
Zoznam oslovených zariadení/organizácií a reakcia na monitoring
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Názov zariadenia/organizácie
Aliancia ţien Slovenska, o.z.;
Bratislava
Asociácia
supervízorov
a
sociálnych poradcov, o.z., BA
Brána
do
ţivota,
o.z.,
Bratislava
Depaul
Slovensko,
n.o.,
Bratislava
Domov Dúha o. z., Bratislava
Domov pre kaţdého, o.z.
Bratislava
Domovské
vzdelávacie
centrum, n.o., Dunajská Luţná
Galant, n.o., Znievska 26, 851
06 Bratislava

9. Kľúč, n.o. Bratislava;
10. Kriţovatky, n.o., Azylový dom
Emauzy Holíč
11. Labyrint o.z.
12. Maják nádeje, n.o., Bratislava
13. Mestské centrum sociálnych
sluţieb Modra

Výsledok monitoringu
Vyplnili dotazník a mali klientelu
Zaslaný dotazník, organizácia sa zameriava na prácu s dysfunkčnými rodinami, hlavne
s rodinami ktoré majú dieťa s poruchami správania a s rodinami ktoré majú člena vo/po
výkone trestu. V týchto rodinách sa niekedy vyskytujú dievčatá či ţeny zaţívajúce
násilie, túto cieľovú skupinu však špeciálne neevidujú a nemapujú.
Dotazník vyplnili – mali klientelu
Osobná návšteva zariadenia (Útulok na Ivánskej ceste v Bratislave), dotazník vyplnili –
osobitné takúto klientelu však nemali a ani nesledujú
Vyplnili dotazník a mali klientelu
Vyplnili dotazník, ale nemali takú klientelu
Dotazník zaslaný, telefonát s novým štatutárom s p. Danielom Mikloškom, údajne mali
v minulosti v starostlivosti dve matky s deťmi, do termínu odovzdania monitoringu
dotazník neposlali
Na základe informácií z ÚBSK ide o „problematické“ zariadenie s končiacou
nájomnou zmluvou, pre účely monitoringu sme ich nekontaktovali ( v minulosti
spolupracovali s p. Gálikovou z Brány do ţivota – distribúcia klientok)
Vyplnili dotazník a mali klientelu
Vyplnený dotazník – mali klientelu
Organizáciu sme pre účely monitoringu neoslovili, ale ponúkame krátky profil
organizácie pre účely potenciálnej spolupráce v oblasti podporných sluţieb
Vyplnený dotazník poslali a mali relevantnú klientelu
Dotazník nevyplnili, nemali klientelu – oznámili mailom
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14. Mestské centrum sociálnych
sluţieb Modra
15. Moţnosť voľby o.z.
16. Občianske zdruţenie Šanca pre
nechcených, Bratislava
17. Odyseus o.z.
18. Pomoc obetiam násilia
19. Pomoc ohrozeným deťom, o.z.,
Bratislava
20. Prima o.z.
21. Pro akut, n.o., Bratislava,
22. Proti prúdu o.z.
23. Slovenský výbor pre UNICEF,
o. z., Bratislava
24. Stredisko sociálnych sluţieb
Petrţalka, Bratislava
25. Vagus, o. z. BA
26. Viera reštart n.o., Kríkova 7,
821 07 Bratislava
27. Vysnívaný domov, n. o.,
Bratislava

Nevyplnili dotazník a ani nemali relevantnú klientelu
Organizáciu sme pre účely monitoringu neoslovili, ale ponúkame krátky profil
organizácie pre účely potenciálnej spolupráce v oblasti podporných sluţieb
Zaslali vyplnený dotazník, ale nešpecializujú sa na ţeny zaţívajúce násilie, iba
na tehotné mladé ţeny, ktoré potrebujú pomoc
Organizáciu sme pre účely monitoringu neoslovili, ale ponúkame krátky profil
organizácie pre účely potenciálnej spolupráce v oblasti podporných sluţieb
Zaslaný dotazník, opakovaný prísľub zo strany p. Šipošovej, ţe poskytne údaje za celé
územie SR; do termínu odovzdania správy dotazník neodovzdali
Vyplnený dotazník – mali klientelu
Organizáciu sme pre účely monitoringu neoslovili, ale ponúkame krátky profil
organizácie pre účely potenciálnej spolupráce v oblasti podporných sluţieb
Dotazník nevyplnili – ešte sa na nich taká ţena neobrátila, ak by sa tak stalo, vedia ju
nasmerovať inam
Organizáciu sme pre účely monitoringu neoslovili, ale ponúkame krátky profil
organizácie pre účely potenciálnej spolupráce v oblasti podporných sluţieb
Vyplnený dotazník – mali klientelu
Dotazník vyplnený - mali klientelu
Organizáciu sme pre účely monitoringu neoslovili, ale ponúkame krátky profil
organizácie pre účely potenciálnej spolupráce v oblasti podporných sluţieb
Začínajúca organizácia, zaslaný dotazník, prísľub vyplnenia; do termínu odovzdania
správy dotazník neposlali
Napriek opakovanému telefonovaniu sa nám nepodarilo do zariadenia dovolať; emailový kontakt ani webstránku zariadenie nemá uvedené

Zvýraznené zariadenia ( 9 zariadení/organizácií) sme zaradili do monitoringu a vypracovali ich
profil z hľadiska minimálnych štandardov RE. Viacerým organizáciám, ktoré však neboli pre
účely monitoringu zatiaľ oslovené, sme vypracovali skrátený profil s cieľom ich potenciálneho
zaradenia do terénnych intervenčných projektov bez určenia skóre.
2.2.3. PROFILY A HODNOTENIE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŢIEB
ALIANCIA ŢIEN SLOVENSKA, O.Z.; BRATISLAVA
Získané informácie/odpovede
Skóre
Aliancia ţien Slovenska, o.z.; Bratislava; štatutárka a dotazník vyplnila: K. Farkašová, riaditeľka, 0903 519 550;
alianciazien@alianciazien.sk ;spádová oblasť SOS poradenstva celá SR, špecializovaná krízová poradňa pre územie BSK.
Špecialiozvujú sa výhradne na ţeny zaţívajúci násilie (obete násilia) – bez detí a s deťmi, ak aj dievčatá zaţívajúce
násilie a osamelé matky. Ţeny a dievčatá zaţívajúce násilie tvoria celú klientelu – sluţby poskytujú výlučne len takýmto
ţenám/dievčatám ( a ich deťom). V svojej práci sa stretávajú s nasledovnými typmi násilia: násilie zo strany partnera
(súčasného aj bývalého); násilie zo strany iného príbuzného – blízkej soby (otec, brat, matka,...); nebezpečné
5
prenasledovanie ( stalking); týranie a zanedbávanie; znásilnenie a sexuálne zneuţívanie. V roku 2011 poskytli
poradenskú pomoc celkovo 1148 ţenám a dievčatám ( bliţšiu evidenciu neuviedli). Prevádzkujú špecializovanú
krízovú linku pre ţeny zaţívajúce násilie: 0903 519 550, nonstop. Počet volaní za týţdeň cca 30, z toho ţeny NPŢ cca 27.
Ide o neverejného poskytovateľa, zriadeného občianskym zdruţením a ide o MVO obhajujúce ţenské práva. Vznikli
v roku 1994 a sluţby pre ţeny NPŢ začali poskytovať v roku 1998. Sú registrovaný podľa 448/2008 ( špecializované
sociálne poradenstvo) a j podľa 305/2005 na vykonávanie opatrení SPODaSK. Organizácia sa angaţuje v šírení 3,25
povedomia o NPŢ: pravidelne semináre a školenia pre školy a pripomienkovanie zákonov; viackrát kampane,
propagačné materiály a publikácie , lobing a fundrising, výskum/monitoring.
Druh soc. sluţieb: SOS poradenstvo ; špecializ. krízová poradňa, sociálno-právne a psychologické poradenstvo. Ide o
ambulantné a terénne sluţby na neurčitý čas. Vo svojej réţií poskytujú nasledovné sluţby: krízová linka; krízová
intervencia; odhad rizika násilia; sociálnoprávne poradenstvo a advokátske zastupovanie a vypracúvanie správ a
1,5
posudkov; sprostredkovane aj: ubytovanie, zdravotné ošetrenie, psychologické poradenstvo a psychoterapiu,
sprevádzanie na inštitúcie a prácu s násilníkom.

Druh sluţieb

Autonómn
osť

Špecializácia

Id
en
tif
ik
ác
ia

Par.

Spravodli
vý prístup

Ro
do
vá
an
alý
za

Definíciu, riziká a princípy neposkytli, v poskytovaní poradenstva sluţieb pomoci vyuţívajú štandardy Rady Európy.
Obmedzenia pre neposkytnutie poradenstva sú: drogová a alkoholová závislosť, mentálne a psychiatrické ochorenie.
Pomoc viackrát poskytli uţ aj rómskym ţenám, a cudzinkám, výnimočne aj ţenám maďarskej národnosti a ţena so
zdravotným postihnutím. Sluţby sú schopné poskytnúť aj v angličtine, nemčine a ruštine. V prípade potreby iného jazyka
by kontaktovali pre účely tlmočníckych sluţieb NANE v Budapešti.

51

0,5

2

Dost
upno
sť

1,75

Bezpečie a ochrana

Rozpočet poradne je uţ niekoľko rokov 24 000 € z VÚC a 2% daní, čo je úplne nedostačujúci rozpočet s veľkými
deficitmi a problémami. Sluţby poradne sú bezplatné, len volanie na SOS linku je hradené volajúcou. Napriek deficitu
financií, ţiadnu ţenu v posledných dvoch rokoch neodmietli. Sluţby poradne nemajú časové limity.
Poskytujú intervencia; odhad rizika násilia, a krízovú SOS linky ( 7/24/po celý rok). Poradenské sluţby sú pomerne
komplexné. Pravidelne spolupracujú: oddelenie SPOaSK; psychologické poradenstvo ÚPSVaR; polícia; súdy;
prokuratúra; obec, mesto, VÚC, školy, učiteľky a učitelia, / médiá, MVO s podobnou činnosťou, MVO obhajujúce
ľudské práva ţien. Spolupráca je však formalizovaná iba s VÚC. Pouţívajú štandardné postupy aj pri spolupráci, avšak
nemajú ich v písomnej podobe. Organizácia sa chystá rozšíriť svoje sluţby aj o bezpečný ţenský dom, ktoré podľa nej
chýbajú najviac. Organizácia je v sieťach: regionálna úroveň - VÚC team okolo Regionálneho akčného plánu, národná
úroveň - pracovné skupiny MPSVaR, nadnárodná úroveň - WAVE, Karat Coalition . O organizácií je moţné sa
dozvedieť: internet, policajne oddelenia v celej SR, TV, rozhlas, printové média, kampane (napr. ongoing kampaň
AVONu).
Deťom klientok poskytujú tieţ psychologické poradenstvo, letné pobyty a psychologickú pomoc.
Profesia
vychovávateľstva je súčasťou externého personálu.
Pre poradňu pracuje celkovo 11 osôb, z toho 8 ţien a 3 muţi. Platených je celkovo 6, z toho 4 ţeny a 2 muţi.
S klientelou pracujú 3 ţeny a 2 muţi. Medzi profesiami interného personálu sú: sociálna práca, psychológia,
psychoterapia, právo a ekonómia, medzi externistami: sociálna práca a vychovávateľstvo. Personál v poradni je špeciálne
zaškolený pre oblasti NPŢ prostredníctvom rôznych seminárov siete WAWE vo Viedni. Počet osôb pracujúcich na
nosntop SOS linke: 3, z toho 3 ţeny, personál zaškolený WAVE, Remedium – Praha: telefónna intervencia.
Participáciu klietok na práci poradne neuviedli. Dotazník spokojnosti nebol organizácii poskytnutý. Trestné oznámenie
podá menej ako 25% klientok.
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BRÁNA DO ŢIVOTA, KRÍZOVÉ CENTRUM, O.Z., BRATISLAVA

Rodová
analýza

Druh sluţieb
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Špecializácia

Identifikáci
a

Par.

Získané informácie/odpovede
Skóre
Brána do ţivota, o.z Krízové centrum; web : http://www.branadozivota.sk/kontakt/; štatutárka o.z.: Mgr. Viera Stráňavová;
+421/2 6241 0459; mob: +421/2 905 581 950; dotazník vyplnila za KC : Mgr. Daniela Gáliková – riaditeľkou od 1. januára 2012;
riaditeľka krízového centra a detského domova ( od 1. 1. 2012) ; +421/2 6241 0468; adresa poskytovania: Medveďovej 2 – 4.
BA. Spádová oblasť: primárne z BSK, ale aj z iných krajov ( najmä ak si to vyţaduje situácia). Osobná návšteva anketárky,
dotazník vyplnený elektronicky a zaslaný na autorizáciu – doplnenie p. Gálikovej .
V krízovom centre – ZNB sa zameriavajú na ţeny zaţívajúce násilie s deťmi, maloleté dievčatá a chlapci zaţívajúce
násilie ale iba s matkami, osamelé matky ( osamelé tehotné ţeny v sociálnej núdzi) a ţeny bez domova; ţeny zaţívajúce
násilie bez detí sú ubytované v útulku. Klientela DN tvorí v ZNB cca 30 – 50%. Celkovo ubytovali v ZNB v roku
2010/45 ţenám a ich 51 deťom ( z toho 20 ţien NPŢ), 2011/31 ţenám a ich 52 deťom ( z toho 9 ţien NPŢ) + 8 ţien
v útulku. Podľa typy násilia partnerské násilie tvorí viac ako 80%. Evidenciu presnejšiu však neposkytli. Vo svojej práci
sa stretávajú s nasledovnými typmi násilia: násilie zo strany partnera (súčasného aj bývalého); násilie zo strany iného
príbuzného – blízkej soby (otec, brat, matka,...); nebezpečné prenasledovanie ( stalking) - spolu s iným typom násilia;
týranie a zanedbávanie - vyplynie často z histórie násilia, ale nie akútne; znásilnenie; sexuálne zneuţívanie ;
5
obchodovanie so ţenami - ešte sa nestretli, hoci to majú ako cieľovú skupinu. Prevádzkujú aj všeobecnú krízovú linku
pre ľudí ohrozených násilím (0915 439245). Poet volaní: 340 soc. a psych- podpora + 550 klientom informácie / rok 2011,
t .j. asi 17 volaní za týţdeň. Z VS: V roku 2011 sme okrem poskytovania sociálneho poradenstva, krízovej intervencie,
právneho poradenstva, asistencie, sociálnej prevencie, psychologickej a terapeutickej pomoci, výchovnej starostlivosti,
liečebno-výchovnej starostlivosti, nevyhnutnej starostlivosti (stravovanie, bývanie, zaopatrenie) a osobného vybavenia, ak
ho klient nemá poskytovali vybrané formy pomoci aj 253 ambulantným klientom, z toho sociálnu intervenciu 158
ambulantným klientom a psychologickú podporu 95 klientom. Psychologická a sociálna telefonická podpora bola
vyjadrená 340 klientom a informovanie klientov / telefonicky / o zariadeniach poskytujúcich sociálne, psychologické,
právne sluţby a podporu na Slovensku sme poskytli 550 záujemcom.
Neverejný poskytovateľ, zriadené občianskym zdruţením, MVO právnou formou. Fungujú od 2001; bolo prvým
poskytovateľom pomoci daným cieľovým skupinám – matky s deťmi a obete domáceho násilia v Bratislave. Sú
3
registrovaný podľa 448/2008 a j podľa 305/2005 na vykonávanie opatrení SPODaSK. Angaţovanosť v oblasti NPŢ –
písanie petícií.
O.Z. Brána od ţivota prevádzkuje: zariadenie núdzového bývania = Krízové centrum pre týrané ţeny s deťmi; útulok
pre týrané ţeny bez detí; krízové stredisko - pre mladých dospelých v kríze; domov na pol ceste a detský domov;
zariadenie dočasnej starostlivosti o deti. Forma poskytovania je pobytová a ambulantná. Klientky nevyhľadávajú cielene,
kontaktujú ich telefonicky alebo priamo prídu. Rozsah poskytovania sluţby v ZNB je na určitý čas ( klientke sa kaţdý
mesiac predlţuje zmluva), útulok – prechodným ( kaţdý mesiac sa predlţuje zmluva). Kapacita miest:
ZNB – 19, útulok 5, KS 21, DD 6, ZDSoD 6. Vo svojej réţií poskytujú nasledovné sluţby: ubytovanie, krízová linka; 1,25
krízová intervencia; odhad rizika násilia ( metóda SARA) ; sociálnoprávne a psychologické a právne poradenstvo,
rodinná terapia - asistované stretnutia, posilňovanie vzťahu rodič – dieťa , sprevádzanie na inštitúcie a prepravná činnosť,
vypracúvanie správ a posudkov; Sprostredkovanie: pre zdravotné ošetrenie volajú 112. Prevádzkujú aj všeobecnú
krízovú linku: 0915 439245 + internetová linka pomoci: pomoc(at)branadozivota.sk; ale stále prevaţujú volania na
krízovú linku.
NPŢ nedefinovali. Riziká: Najviac sa javí prepojenie na zaţité násilie v detstve, ukazuje sa, ţe ţena zaţívala násilie v
detstve na sebe aj na matke, potom od prvého partnera, druhého, atď. Niekde je násilie súčasťou ţivota ţeny, napr. Aj v
0,5
zariadení ţeny svoje deti bili – povaţovali to za normálne – museli zasiahnuť a naučiť deti vychovávať aj inak. Prístup:
Všeobecné – pomoc pre obete násilia. Nevychádzajú zo ţiadnych štandardov.

52

Spravodlivý prístup

Dôvody odmietnutia ţeny: drogová závislosť nie, ale sú opatrné, kontrolujú či nedošlo po liečení k recidíve;

alkoholová závislosť nie, ale sú opatrné, dávajú niekedy aj fúkať; mentálne postihnutie nie, ale treba zistiť, či
nepotrebuje nejakú asistenciu pri staraní sa o deti a pod.; vysoký počet detí (4 a viac) nie, aj teraz majú ţenu
s piatimi deťmi. Ak by bolo detí veľa ( 8 – 9) potom problém s priestorom – kapacitou- málokedy majú
voľných toľko miest naraz.; syn vo veku 15+ rokov nie, do plnoletosti – potom to inak riešia; akútna
choroba, zdravotné problémy nie, ale problém, kto sa postará o deti a či nejde o infekčnú chorobu ( ochrana
ostatných klientok). Rómkam poskytovali pomoc viackrát, výnimočne aj cudzinkám a ţenám maďarskej
národnosti aj ţenám so zdravotným postihnutí ( aj teraz majú hluchonemá klientku). Sluţby vedia poskytnúť
v maďarčine, angličtine a nemčine. Ţenu na vozíku nie je moţné ubytovať ( ZNB je na poschodí bývalej
škôlky).

1,25

Dostupnosť

Všetky zariadenie o.z. Brána od ţivota hospodári s rozpočtom cca 319 tis. € ( v roku 2011), čo je úplne nepostačujúci
rozpočet – máme veľké deficity, problémy. Pritom cca 53% tvoria príspevky z VÚC a ÚPSVaR, príjem od klietok a iných
FO asi 38%. Komentár: Prevádzka v uvedených zariadeniach je 24 – hodinová a je zabezpečená odborným personálom.
Ak by sme mali viac financií, mohli by sme zamestnať ešte jednu sociálnu pracovníčku, alebo psychologičku a sluţby by
boli kvalitnejšie. Všetky rekonštrukčné práce ( nová kuchyňa, spoločná obývačka, spoločná kúpeľňa, vymaľovanie) boli
hradené z fondov rôznych nadácií ( Pontis, Ţenský fond, ...). Ak by to riaditeľka nevybavila – nemali by nič.63
Pobytové sluţby sú čiastočne hradené: 3,20 /deň = cca 100 € za mesiac; Okrem toho: úvodná zábezpeka ( pre

prípad ţe sa niečo pokazí, zmizne) 50€ jednorazovo pri prijímaní; rezervný fond – ţene sa odkladá pre
prípad, keď bude odchádzať, alebo nebude mať na zaplatenie poplatku za bývanie 5€/mesiac ( ak ţena
nevychádza s financiami – napr. nemá na plienky, tak sa jej zvyklo „poţičať“. Teraz to však riaditeľka
zakázala, pretoţe to nebolo dobré, klientky sa tak musia naučiť, ţe musia šetriť. Ostatné sluţby sú bezplatne.
Advokátske zastupovanie na základe dobrovoľnosti Pro Bono, alebo Bezplatnej právne pomoci ( robia uţ aj
trestné veci). Klientky museli odmietnuť pre nedostatok miesta pomerne často - ţeny volajú, ţe by sa chceli ubytovať.

1

Vychádza to aspoň 10 za mesiac – potom volajú do iných zariadení napr. Maják, Budatínska, či majú voľné. Vedú si aj
evidenciu ţiadostí. Kapacita objektu je neustále vyťaţená a dopyt po našich sluţbách vyšší, neţ často dokáţu uspokojiť.

Bezpečie a ochrana

pobyt je limitovaný – a to: zmluva je predlţovaná kaţdý mesiac+ obyčajne ţeny zostávajú 6 mesiacov
a potom sú zvyčajne premiestnené do mestskej ubytovne Fortuna, Kopčany, alebo si nájdu iný podnájom aj
na neho majú príjem.
Poskytujú krízovú intervenciu aj odhad rizika násilia, všeobecnú krízovú linku pre ľudí v ohrození,
ZNB j v objekte bývalej materskej školy, ktorú majú v dlhodobom prenájme od mestskej časti Bratislava – Petrţalka do
roku 2021 - bezplatne. Klientky sú s deťmi ubytované v hornej časti objektu v 12 samostatných izbových bunkách
s počtom postelí podľa potreby ( max. 6 – 7 osôb) + kuchyňa, herňa, jedáleň, práčovňa, sociálne zariadenia, spoločenská
miestnosť. Utajené bývanie neposkytujú, ale pri vchode majú kameru a budova je uzamknutá. Odstrašuje veľkosť objektu
( dvojpavilónová jednoposchodová, pomerne rozsiahla budova bývalej veľkokapacitnej petrţalskej škôlky) budú dojem,
ţe je vnútri veľa ľudí. Klietku môţu ubytovať len cez deň, ale prispôsobia sa podľa potreby klientky, napr. pricestoval
jedna pani nadránom, tak jej otvorili a ubytovali aj mimo pracovných hodín. Návštevy nie sú vôbec povolené. Poskytujú
aj sluţby pre deti klientok. Zariadenie spolupracuje: pravidelne s oddeleniami SPODaSK, soc. dávok. RPPS, políciou,
nemocnicou, súdmi, s cirkvou (majú dobrovoľníkov z cirkevnej organizácie, deti sa chodia hrávať do Saleziánov), VÚC,
školy, média, MVO, ( ţenské MVO sa na nich ešte neobrátili). Spolupráca nie je formalizovaná (nie iba zaţité –
zvykové, nemajú to na papieri. Prijímať klientka môţu len dve pracovníčky a tie vedia ako postupovať – majú formulár –
ten ich postup navedie), ale hodnotená na 1 – 2. Sú členom pracovnej skupiny RAP pri BSK. O zariadení je moţné sa
dozvedieť na webe, polícii, VÚC.

63

Ďalšie komentáre riaditeľky Gálikovej: Ak by sa príspevok na jednu klientku lepšie vypočítal – určite by si mohli dovoliť
zamestnať ešte jednu soc. pracovníčku, psychologičku a pod. VUC vyrátava príspevok na ekonomicko- oprávnené náklady (
mechanizmus – výpočet, za ktorým nevedia čo vlastne je, okrem toho sa spriemeruje)- nezdá sa im adekvátny. Pozornosť sa
navyše upriamuje hlavne na DSS – tam je príspevok zo zákona daný, v iných zariadeniach nie. Problém ţien zaţívajúcich
násilie je podľa riaditeľky Gálikovej zakrývaný problémami s bývaním. Ţeny, ktoré sa na nich obracajú so ţiadosťou
o ubytovanie často neriešia násilie ako primárny problém, dokonca sa necítia ako obete násilie, ale riešia existenčné problémy
- nemajú príjem, partner neprispieva – teda chudobu. Problém násilia je zistený aţ dodatočne, pri hlbšej anamnéze. Takţe ţien,
ktoré zaţívali násilie bude určite viac, ako je oficiálne zistených ( skrývajú sa pod prijímateľkami soc. sluţieb s bytovým
problémom. Chýbajú sociálne byty – obecné byty s nájmom, ktoré by ţeny s deťmi zvládli platiť.
To, ţe ţena, ktorá prišla s problémom bývania, je zároveň aj týraná, je zrejmé zo symptómom, ktoré vykazuje, napr. v prípade
kriku reaguje neadekvátne, prejavy úzkosti, vzťahovačnosti a podráţdenosti. Očividne ide o dôsledky zaţitého násilia či
traumatizujúcej udalosti.
Problematické je aj to, prečo sú ZNB plné matiek s deťmi, prečo ony opúšťajú bývanie a nie násilný či iný partner. Ďalej je
zrejmé, ţe ľudské práva ţien zaţívajúcich násilie je síce pekné, ale pri riešení akútnych problémov ţien s bývaním, príjmom,
útekom od partnera či rozvodom sú tieto práva akosi druhoradé, najprv sa riešia existenčné problémy.
Ďalej sa problém násilia na ţenách neoprávnene prehnane spája s chudobou – sociálnou núdzou ţeny a detí, pretoţe práve
takéto ţeny preţívajúce násilie v soc. zariadeniach zostávajú, lebo nemajú kam ísť. Ale obracajú sa na nich aj vzdelané ţeny
s pomerne dostatočným príjmom, ktoré sú týrané. Tie však v zariadení nezostávajú, pretoţe vzhľadom na prevaţujúcu klientelu
majú dojem, ţe sem nepatria a ochládzajú, nájdu si pomoc cez známych, rodinu. Pritom je zrejmé, ţe týranie ţien sa vzťahuje
na všetky vrstvy ţien. Krízové centrá a ZNB teda zachytávajú hlavne chudobné ţeny a ich deti, ktoré zaţívajú násilie.
Celkovo má p. Gáliková dojem, ţe nič poriadne nefunguje a všetko treba vybavovať len po osobnej – neformálnej línii. Ak sa
vybavuje niečo oficiálne „ bez známosti“ – tak to trvá veľmi dlho, zoberie to veľmi energie a úsilia s neistým koncom.
Všetkého je veľmi veľa a ledva stíhajú to nejnevyhnutnejšie – keby mali viac času aj na ostatné veci. Pritom všetko strašne dlho
trvá a vlečie sa to. Často to záleţí od šikovnosti či nešikovnosti konkrétnej úradníčky či sa všetko vybaví ako má, alebo musia
opravovať, dopytovať sa. Napr. jeden klientke vyrátali sociálne dávky – prišli inak ako si mysleli a nevedeli to odkontrolovať,
prečo sú iné a pod.
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Posilnenie

Personál

Deti

Deťom poskytujú psychologické poradenstvo, prácu s matkami a deťmi. Majú aj vychovávateľov/ľky.

1

V zariadení pracuje 8 ţien a 1 muţ ( všetci sú platení), so ţenami NPŢ pracujú 3 ţeny. Profesie: sociálna práca, SŠ
zdravotnícka, psychológia, psychoterapia, výchova, účtovníctvo, špeciálna pedagogika, evanjelický kňaz –
bohoslovecká fakulta. Personál je zaškolený v oblasti NPŢ: absolvované školenia majú všeobecné 3 dňové Aliancia

3

ţien, 2011; SARA, Centrum nádej - Pomoc ohrozeným deťom, 2012. Na krízovej linke pracuje 6 ľudí, ktorí
sa striedajú, zaškolenie tak ako Aliancia ţien.
Klientky participujú na komunitných stretnutiach, na základe podpisu si môţu postráţiť deti, na rozhodovaní o voľnom
čase. Trestné oznámenia: menej ako 25 % - po stabilizácii, keď si ţena uvedomí, ţe musí uzatvoriť jednu etapu svojho
ţivota a ísť ďalej. Zároveň si však uvedomuje, ţe zostane bez príjmu, bývania a iných istôt. Potom musí prísť na rad aj
riešenie chudoby - núdze, náhradného bývania ( súdy o vyporiadanie spoločného bytu sa niekedy vlečú dlhé roky). Treba
naplánovať aj útek a úkryt v prípade prenasledovanie partnerom. Veľa pomáha dobrá diagnostika. V roku 2011 ţiadna zo
ţien sa po ukončení pobytu u nás nevrátila späť k bývalému partnerovi.

Dosiahnuté skóre
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1

Získané informácie/odpovede

Skóre

Domov dúha o.z., Bratislava; web: www.domovduha.sk; Štatutárka a dotazník vyplnila ( osobná návšteva anketárky):
PhDr. Dagmar Povodová – riaditeľka, 02/45523077; 0918 824 247; povodova@domov.duha.sk, a Mgr. Erik Vároši –
výpomoc pri štatistických údajoch, sociálny pracovník. Adresa poskytovania sluţieb: Stavbárska 6, Vrakuňa, 821 07
Bratislava; spádová oblasť: BSK – primárne ( najprv boli k dispozícii pre celú SR, ale potom zo strany VÚC bola
navrhnutý limite pre BSK z dôvodu ťaţkostí pri vybavovaní dokumentov z iného trvalého bydliska ţeny. Ale aj ţena
v BSK pracuje, alebo tu má rodičov, tak urobia výnimku a ţena môţe mať trvalý pobyt aj inde ako v BSK.
Cieľová skupina ţeny a muţi s deťmi, na ktorých je páchané násilie, osamelí muţi a matky s deťmi, ţeny
a muţi bez domova- len s deťmi. Cieľová skupina je vymedzená z hľadiska deti: Deti od 6 do 18 rokov,
ktorých výchova je váţne ohrozená, ktorých práva sú ohrozené, maloletí z dysfunkčných rodín, u ktorých je
dôvodné podozrenie z týrania, pohlavného zneuţívania alebo zanedbávania. Deti od 0 do 18 rokov s rodičom
(prevaţne matka), u ktorých je ohrozený ţivot alebo zdravie, ktorí sú vystavení násiliu zo strany blízkej osoby
ţijúcej v spoločnej domácnosti.64 Stretávajú sa partnerským, domácim násilím, týraní a zanedbávanie, ojedinele
aj sexuálne zneuţívanie a znásilnenie, obchodovanie ešte nemali. V KS ubytovali celkovo 93 osôb v roku 2011,
z toho bolo 6 matiek a ich deti s problémom NPŢ; 25 deti bez rodičov, 20 matiek so 45 deťmi, 3 klienti na
dohodu; 144 klientov ambulantnej pomoci. Poskytnutá evidencia za rok 2011:
Mernou jednotkou je v zariadení „rodina“ =
Násilie zo
matka a deti ( resp. otec a deti). Úplné rodiny Partners
strany
s deťmi do zariadenia neberú. Deti - samotné
ké
SPOLU
3
príbuzných (
ubytované v KS sú tu na základe predbeţného násilie
okrem partnera
rozhodnutia súdu)
Počet muţ v a chlapcov
6 ( zo strany Matky aj s deťmi 49 (14 –
Počet
Počet ţien a dievčat
8
svokrovcov,
ţien a dievčat
evidovaných
brata, ...)
s problémom násilia)
klientov/tok
chlapci do 18 rokov
v
43
tom dievčatá do 18 rokov
4
29
vybrané
144
Ambulantná starostlivosť
formy
x
x
(poradenstvo)
pomoci
Neverejný poskytovateľ, občianske zdruţenie, registrované podľa 448/2008 aj akreditácia podľa 305/2005.
Funguje od roku 2004, jeho vznik a následné zriadenie krízového strediska iniciovala Linka detskej istoty pri SV
UNICEF ako potrebu, ktorá vyplynula z práce v dištančnom poradenstve, sociálno-právnej poradne
2
a ambulantného krízového strediska. Aktivity v oblasti šírenie povedomia o NPŢ nevyvíjajú, len viackrát
lobistické aktivity.
Pobytové sluţby KS a základné a špecializované sociálne poradenstvo. Ambulantné sluţby poradenstva v rámci
projektu Prevencia násilie ( zatiaľ kaţdoročne vedia finančne ambulantnú činnosť pokryť z dotácií - z VÚC,
MPSVR SR, či 2% daní a pod). kapacita: 24 lôţok v KS. Sluţby vo vlastnej réţii: ubytovanie, krízová
intervencia, zdravotné ošetrenie, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo,
advokátske
zastupovanie (právne poradenstvo – spracovanie návrhov na súdy – právne minimum, ak treba zastupovanie, tak
vypomohla aj priateľka – právnička za symbolickú sumu), psychoterapia – individuálna, skupinová terapia 1
podporné skupiny, rodinná terapia ( partnerská terapia), mediácia (párová – sú vyškolení, ak si to ţena ţelá),
sprevádzanie na inštitúcie – aj súdy, prepravná činnosť (iba v prípade nutnosti a ak ţena naozaj nemá inú
moţnosť), vyhľadávacia činnosť (iba výnimočne, ak dostanú informáciu, ţe takáto ţena sa niekde nachádza),
práca s násilníkom, jeho terapia (od prípadu k prípadu - párová terapia, rodinná terapia), vypracovanie správ,
posudkov, zabezpečenie vzdelávania ; katamnestické sledovanie klienta a rodiny ; vyhľadávanie ubytovania,
ţiadosti o sociálne byty. Sluţby aj pre deti.

VS za rok 2011.
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Definícia NPŢ: násilie, ktoré je dlhodobé, opakujúce sa ( nie tzv. talianske manţelstvo), s prvkami poniţovania,
psychického násilia, finančná – ekonomická a psychická závislosť na partnerovi, nevie sa rozhodnúť – takýchto
„čistých“ prípadov násilia je málo, väčšinou prídu s problémom bývania. Medializácia násilia na ţenách „
kaţdá piata“ je prehnaná. Veľa ţien nie ţe by si to zaslúţilo, ale niekedy by stačilo trochu inak komunikovať,
získať nejaké sociálne a komunikačné zručnosti ako s partnerom a deťmi vyjsť a vedeli by rodinu udrţať tak
pokope. Riziká: Psychická – osobnostná porucha, ekonomické problémy spôsobujúce napätie v rodine, vo
vzťahu+ alkoholizmus. Prístup: Zabezpečenie nevyhnutnej starostlivosti, soc. starostlivosť, diagnostika,
asistencia pri vybavovaní po úradoch,….. Štandardy: nie, ale máme zauţívané postupy, činnosti, ktoré sa
opakujú. Sme zapojený v Asociácií krízových stredísk, kde sa o štandardoch veľa hovorí.
Obmedzenia na prijatie klientky: drogová závislosť, zdravotné problémy môţe mať, ale nesmie byť infekčná, od
kaţdej novej klientky sa ţiada zdravotné vyšetrenie, kým ju príjmu. Rómske ţeny mali aj viackrát, aj maďarskej
národnosti, so zdravotným postihnutím ( slabozrakú). Sluţby by vedeli poskytnúť aj v angličtine a nemčine,
ruštine. Ţenu na vozíku nie je moţné ubytovať. Izby pre ţeny s deťmi sú na poschodí ( bývalá budova škôlky).
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Rozpočet v roku 2011: 209 tis. €: 56% ÚPSVaR, 22% VÚC, 22% granty- projekty, 9% z daní, 5% úhrada
klientky. Rozpočet čiastočne postačujúci – máme menšie deficity, problémy - toto je však ohrozené napríklad
aj krátením asignačnej dane 2%. Z tejto dane vedia vykryť niektoré deficity, ktoré vznikajú z krátenia dotácií zo
VÚC a pod. Ak sa aj toto zníţi, budú mať problémy. Sluţby sú bezplatné, čiastočná úhrada za ubytovanie:
4€/deň dospelá ţena ( za dieťa sa neplatí). Odmietnutie klientky z dôvodu kapacít: áno, pomerne často v roku
2011 sme odmietli 18 matiek so ţiadosťou o ubytovanie; v roku 2012 rovnako. Majú poradovník ţiadostí –
väčšinou sa potom dostanú na rad ţeny z konca zoznamu, pretoţe tie na prvých miestach si medzitým uţ našli
ubytovanie inde. Limit na pobyt: 3 mesiace ( v opodstatnených prípadoch 6 mesiacov, prípadne 1 rok. Ţene sa
však zmluva pri príchode dáva na 3 mesiace a potom sa predlţuje vţdy o jeden mesiac. Takéto opatrenie sa
zaviedlo z dôvodu udrţania motivácie ţeny hľadať si trvalejšie bývanie a neuspokojiť sa s danou situáciou.
V prípade, ţe klientka je snaţivá a skutočne potrebuje pobyt ešte predĺţiť, tak jej vyhovejú. Pobyt neukončia
napríklad počas letných prázdnin, keď ţena nemá kam umiestniť deti a pritom potrebuje nastúpiť do práce.
Krízová intervencia, utajená adresa: áno, ak sa tu matka ohrozená násilím ubytuje, tak adresu nikomu nedávame,
ale matka to väčšinou sama prezradí. Bezpečnostné opatrenia: videovrátnik, guľa z vonku. Pre matky s deťmi 4
izby – garsonky s vlastným soc. zariadením. Pre deti bez matiek – 6 izieb s dvomi posteľami. Spoločná veľká
kuchyňa, jedáleň, spoločenská miestnosť, záhrada. Sieťovnaie: RAPv BSK, Asociácia krízových stredísk,
Platforma MVO, spolupráca s Brian College . Pravidelná spolupráca so všetkými, okrem cirkvi (ťaţké srdce,
pretoţe ţiadali od nich referencie pre spoluprácu s inými a zamietli ich, pretoţe nie sú náboţenská organizácie ,
pritom deti sú rovnaké ); s inými MVO: Pomoc ohrozeným deťom; Unicef ; Úsmev ako dar; s o ţenskými
MVO: OAD; s pediatriami v okolí – najväčší „dodávatelia“ detských klientov. Hodnotenie spolupráce: Je to
individuálne a skúsenosť je aj pozitívna aj negatívna. Napríklad keď sociálny kurátor nepríde uţ tretíkrát na
dohodnuté stretnutie tak potom je spolupráca zlá. S políciou: Niekedy je spolupráca pozitívna, ale mali aj
prípad, keď sa násilný partner vlámal do zariadenia a ţenu v izbe mlátil. Policajt prišiel, vyviedol ho pred
zariadenie, 10 minút mu dohováral a potom odišiel. Muţ sa opäť vrátil a ţenu opäť mlátil. Inokedy práve
policajt ţene vyhovoril podanie trestného oznámenia – vraj veľa „papierovačiek!. S médiami: Negatívna
skúsenosť – vţdy chcú príbeh, hyenizmus, vytrhávajú z kontextu, skresľujú. Formalizovanie spolupráce,
protokoly: Máme rovnaké postupy pri prijímaní, plán rozvoja klientky. Info o zariadení: Web, letáčiky
u pediatričiek v okolí, obvodné policajné riaditeľstvo, BSK, školy, nadácie.
Det Sluţby pre deti: všetky, okrem materského centra: Deťom poskytujú: psychologické poradenstvo; starostlivosť
o malé deti, materské centrum; výchova detí; skupinová práca; práca s matkami a deťmi; voľnočasové aktivity
i
pre deti, kluby; tábory, letné pobyty (ak sú peniaze, primárne však dostaneme peniaze na deti, ktoré sú tu bez
matiek); skupinová terapia; psychologická pomoc. Medzi personálom je aj vychovávateľ/ka.
Personál: 16 osôb, 13 ţien a 3 muţi, platení všetci odborná práca s klientelou 10 ţien a 2 muţi. Okrem toho
mávajú ročne aj 65 dobrovoľníkov, ktorí sa striedajú. Profesie: sociálna práca, psychológia, psychoterapia,
vychovávateľstvo, externí aj právo a liečebný pedagóg. Zaškolenosť personálu: naši zamestnanci navštevovali
odborné semináre, prednášky a výcviky podľa vlastného výberu; V rámci RAP; školenia UNICEF 2006 – 2005;
Majú supervíziu z Prahy ( teraz to bude povinné zo zákona).
Participácia klietok: na domovom poriadku, ak prídu s niečím rozumným; komunita – schôdze so sociálnymi
pracovníkmi, kde sa preberajú aj organizačné prevádzkové problémy; Limity a domový poriadok sa vzťahujú
na starostlivosť o deti, napr. tie musia byť o 20:00 v posteli, 0 tolerancia k alkoholu, musia sa starať poriadne
o deti a nebyť lenivé, pracovať na sebe – potom sa vedia dohodnúť aj na úľavách či vyjdú v ústrety. Klientky
a ich podania trestného oznámenia: stane sa to len výnimočne - kaţdý rok je to však inak.
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Získané informácie/odpovede
Skóre
Kľúč, n.o. Bratislava; web: www.kluc.szm.sk; štatutárka: Dana Maňasová ; 0907 999 220; e-mail: klucno@gmail.com
; dotazník vyplnila Vladislava Baková - sociálny pracovník; 0910 227 359 ( elektronicky a samostatne) . Adresa
poskytovania sluţieb: Bratislava, Kremnická 26 ( spádová oblasť BA) ; MÚ Spišská Belá ( spádová oblasť okres
Keţmarok) ll. Petzvalova. Špecializované sociálne poradenstvo. VS za rok 201165
Cieľové skupiny sú: ţeny a muţi, ktoré/í sú osamelí rodičia, ľudia so sociálnymi problémami, ľudia bez
domova, drogovo závislé osoby , ľudia po prepustení z izby. Klientela ţien a dievčat s NPŢ tvorí asi 10%.
Evidenciu však neposkytli. Stretávajú sa s partnerským domácim násilím, týraním a zanedbávaním, sexuálnym
3
zneuţívaním. V roku 2011 mali celkovo 85 klientov, z toho bolo 7 ţien/dievča s NPŢ. Krízovú linku
neposkytujú.

http://www.kluc.szm.com/2011.htm
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V roku 2011 hospodárili s rozpočtom 262 738€€ z činnosti a projektov n.o. Nezisková organizácia poskytovala
všeobecne prospešné sluţby sociálnoprávnej ochrany detí sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových
situácií v rodine, a to: - 19 projektov pre štátnu správu, a to ÚPSVaR SR v rámci činnosti vykonávaných
v zmysle zákona 305/2005 Z.z. v platnom znení.66sluţby sú bezplatné. Časový limit nie je stanovený.
Krízová intervencia. Spolupráca pravidelná: oddelenie SPOaSK, oddelenie sociálnych dávok, zdravotnícka
ambulancia, súdy, prokuratúra, obec, mesto, školy, učiteľky a učitelia,. Ojedinelá spolupráca: RPPS, polícia,
cirkev, VÚC, MVO , médiá. Neformalizovaná a neštandardizovaná spolupráca. Nesieťované. Info o subjekte:
internet, miestne noviny , letáky na ÚPSVaR
Sluţby pre deti: výchova, práca s matkami a deťmi, voľnočasové aktivity, pobyty, psychologická pomoc.
Vychovávateľstvo len externe.
Personál 5 ţien, z toho platené 4, odborná práca 4Ţ. Profesie: sociálna práca ( interne), externe všetky ostatné.
Školenie v oblasti NPŢ nemajú, ale: zúčastnili sme sa konferencie v roku 2011 v Piešťanoch ústr. témou bolo
Násilie páchané na ţenách.
Ţiadna participácia klientok. Klientela NPŢ podá trestné oznámenie len výnimočne.
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Neverejný nezisková organizácia, registrovaná podľa 448/2008 a akreditovaná na vykonávanie opatrení
SPODaSK, a špecializované poradenstvo podľa 448/2008 (Jednotlivci a rodiny v nepriaznivej sociálnej
situácii). Vznikli v roku 2004 a klientelu NPŢ mali v roku 2006. V oblasti NPŢ sa angaţujú aj pravidelne
vydávaním publikácií o násilí, viackrát vydali aj publikačné materiály a ojedinele sa zúčastňujú aj na
seminároch.
Poradňa špecializovaného sociálneho poradenstva pre jednotlivcov a rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii,
ambulantná poradenská činnosť, terénna sluţba. Sluţby poskytované vo vlastnej réţií: krízová intervencia,
sociálno-právne a psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie, sprevádzanie na inštitúcie a prepravná
činnosť; sprostredkované: ubytovanie, zdravotné ošetrenie, psychoterapia a skupinová terapia, mediácia,
podporné skupiny, rodinná terapia, vypracovávanie správ a posudkov.
Definícia NPŢ: fyzické a sexuálne násilie, psychické vyskytujúce sa v rodinách a komunitách.Rizikové faktory
NPŢ: Osobnosť (submisívna,...) ţeny obete a dominancia páchateľa s narušenou osobnosťou, alkohol,
drogy,..zaţité násilie na sebe, zvýšená agresivita v rodinách i spoločnosti cez média, filmy, PC hry....... ;Princípy
pomoci: Etické, zaloţené na dôvernosti získaných informácií, korektnosti, nehodnotenia a neposudzovania.
Štandardy nemajú.
Ţiadne informácie.
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BETÁCIA, AZYLOVÉ CENTRUM, MALACKY
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Získané informácie/odpovede
Skóre
Azylové centrum Betánia, Malacky – zriaďovateľ n.o. Kriţovatky, Holíč. web: http://www.krizovatky.eu/azylovecentrum-betania/ ; štatutárka: Sedláčková, dotazník elektronicky vyplnila: Mgr. Eva Nagyová; zástupkyňa riaditeľky;
034/772 2457; 0917/778 979; adresa poskytovania sluţieb ZNB a útulku: Ľ. Fullu 6, Malacky. Spádová oblasť:
Primárne BSK, ale aj z iných krajov
Cieľová skupina: ZNB ţeny s deťmi a bez detí zaţívajúce násilie, osamelé matky; útulok: muţi bez domova,
muţi po prepustení z väzby. Stretávajúc sa s partnerským, domácim násilím a znásilnením. V roku 2011
pracovali s 13 klientmi, z toho boli 3 ţeny NPŢ a ich 10 detí. Evidencia z roku 2011:
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Neverejný, n.o. MVO. Registrácia podľa 448/2008. Vznik ZNB od 2007, sluţby ţenám ZNB od 2007.
Aktivity šírenia povedomia o NPŢ ţiadne.
ZNB a útulok v jednej budove a na jednej adrese + základné sociálne poradenstvo. Pobytové zariadenie na dobu
určitú ( 1 rok ,ale moţnosť predĺţenie aj na 3 roky) . Kapacita: ZNB 21 ţien a detí, útulok: 20 miest pre muţov.
Sluţby: ubytovanie, sociálnoprávne poradenstvo, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovávanie správa posudkov.
Definícia NPŢ: Je to zneuţitie prevahy nad slabším. Riziká NPŢ: Vzťahy v rodine, závislosti, nedostatok
financií, nedostatky v komunikácií; štandardy ţiadne.
Obmedzenia prijatia klientky: alkoholová a drogová závislosť, akútna choroba. Rómsky mali viackrát , aj
z niţších sociálnych vrstiev. Sluţby aj v angličtine a nemčine na základnej úrovni. Do budovy nemajú
bezbariérový prístup a ťaţko by bolo aj vo vnútri budovy.
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V roku 2011 rozpočet 57 tis. €, v roku 2012 cca 51 tis. € = čiastočne postačujúci. 97% z VÚC, úhrady klientok
1%. Sluţby bezplatné, okrem ubytovania: 35€ mesačne, za kaţdé dieťa 12€/mesačne. Pomerne často museli
ţenu NPŢ z nedostatku kapacity odmietnuť. Odhad nedostatku miest: 10, z toho pre ţeny NPŢ cca 5.
Evidované ţiadosti o ubytovanie ku koncu roku 2011: ZNB 13, z toho pre ţeny NPŢ odhad 7.
ZNB a útulok v jednej budove ( prestavaná bývala budova MŠ). Poskytovanie utajeného bývania. Budova
vybavená mreţami a neustálou sluţbou personálu. Klientky NPŢ bývajú s ostatnými klietkami vo vyhradenej
časti. Celkovo v ZNB 7 izieb, s 21 posteľami, max. počet osôb v jednej izbe – 4. Ubytovať môţu klientku
kedykoľvek počas 24 hodín. Limit pobytu je stanovený na 1 rok, prípadne aj viac ( do 3 rokov). Návštevy:
Moţnosť návštevy vonku na lavičke v areáli, v budove na to nemáme určenú miestnosť. Info o zariadení: Na
internete, na UPSVaR, na mestskom úrade v MA, kontakt im vie poskytnúť aj polícia. Spolupráca pravidelná s:
SPODSK, oddelenie soc. dávok, polícia, mesto, VÚC, školy; ojedinelá aj: RPPS, nemocnice, súdy, cirkev,
média, podobné MVO, a ţenské MVO. Spolupráca je formalizovaná iba s VÚC. Postupy rovnaké ako v Emauze
Holíč ( ten istý zriaďovateľ – n.o. Kriţovatky – Sedláčková, ibaţe je to zariadenie v TTSK.)
Deti Deťom poskytujú skupinovú prácu , prácu s matkami a deťmi a voľnočasové aktivity. Majú internú
vychovávateľku.
Pracuje tu 7 ţien, z toho 6 platených, profesie: sociálna práca, zdravotníctvo, vychovávateľstvo, rehoľné sestry.
Personál nie je špeciálne zaškolený na NPŢ.
Klientky sa zúčastňujú na pomoc iným ţenám, schôdzach a rozhodovaní o svojom voľnom čase. Trestné
oznámenie podá menej ako 25% klientok.
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Získané informácie/odpovede
Skóre
Maják nádeje, n.o., web: http://www.majak-nadeje.sk/ ; štatutár a dotazník vyplnil: Mgr. Andrej Poracký, 0904700866;
poradcky@centrum.sk ; Kombinované zariadenie s adresou poskytovania na Karpatskej ul. Č. 24 v BA, ZNB na
Smrečianskej 45, BA; spádová oblasti BBSK. Informácie získané z dotazníka a VS za rok 2009.
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V eoku 2011 celkovo poskytovali sluţby 98 klientom, z toho bolo 58 ţien NPŢ a ich 83 deťom. Ubytovaných
bolo počas roka 2011 v ZNB celkovo 31 osôb, z toho 12 ţien NPŢ, s deťmi celkovo 16. V KS bolo celkovo
ubytovaných 26 osôb, z toho 18 ţien NPŢ s deťmi 10. Vo svojej práci sa stretávajú so všetkými typmi násilia.
Prevádzkujú aj všeobecnú krízovú linku pre ľudí v ohrození (0904700866; 0911526267; 02/53626701): počet
volaní za týţdeň 35, z toho ţeny NPŢ 7.
Neverejný poskytovateľ, zriaďovateľom je nadácia, právna forma: nezisková organizácia. Rok zriadenia 2001,
sluţby ţenám NPŢ od roku 2002. Subjekt registrovaný podľa 448/2008 a akreditované KS podľa z. 305/2005.
V šírení povedomia o NPŢ sa zariadenia angaţuje iba ojedinele.
Pobytové, ambulantné a terénne sluţby na určitý čas v ZNB ( 26 miest), KS ( 22 miest), útulku (7 miest),
zariadenia dočasnej starostlivosti o deti (ZDSoD, 5 miest). Vo vlastnej réţií poskytujú nasledovné sluţby:
ubytovanie, krízová linka, krízová intervencia; odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické
poradenstvo, psychoterapia – individuálna, skupinová terapia - podporné skupiny, rodinná terapia ( partnerská
terapia), sprevádzanie na inštitúcie; vypracovanie správ, posudkov; sprostredkovanie aj zdravotné ošetrenie,
advokátske zastupovanie, mediáciu. Prevádzkujú krízovú tel. linku pre ľudí v ohrození.
NPŢ majú zadefinované podľa OSN ( akýkoľvek násilný čin,...); riziká NPŢ: často je to dôsledok závislostí (
alkohol, drogy, gamblerstvo); princípy: medzi dôleţité zásadné princípy v procese pomoci osobám preţivším
domáce násilie patria priorita zabezpečenia ochrany a bezpečia, rešpektovania práva na sebaurčenie, dôvernosť,
mlčanlivosť, posilnenie a zmocnenie, poradenstvo zamerané na osobu a vzťah. Dôleţitá je aj multidisciplinárna
spolupráca a z celospoločenského hľadiska dôsledná politika „ nulovej tolerancie“. Štandardy neuviedli.
Obmedzenia prijatia ţeny: drogová a alkoholová závislosť a akútna choroba. Ţeny rómskeho pôvodu, ţeny
z iných krajín aj maďarskej národnosti mali vo svojej starostlivosti uţ viackrát, ţeny s postihnutím výnimočne.
Sluţby v angličtine a nemčine. Ubytovanie ţeny na vozíku nie je moţné.
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Cieľové skupiny zariadenia tvoria ţeny a muţi s deťmi a bez detí, na ktorých je páchané násilie, dievčatá
a chlapci na ktorých je páchané násilie, osamelí rodičia a ľudia so sociálnymi problémami a ţeny bez domova.
Ţeny a dievčatá s NPŢ tvoria 85% klientely. Poskytnutá evidencia za rok 2011:

Rozpočet neuviedli, ale je čiastočne postačujúci a viaczdrojový: v VÚC, súkromní darcovia, 2% z daní aj úhrada
za sluţby. Sluţby okrem ubytovania sú bezplatné ( výšku čiastočnej úhrady za ubytovanie neuviedli). Volanie na
krízovú linku hradí volajúca osoba. Odmietnuť z dôvodu kapacity iba ojedinele. Evidenciu ţiadostí
o ubytovanie vedú, v roku 2011 mali do ZNB 15 čakateľov ( odhad ţien NPŢ na 3) a v útulku 3 ţiadosti. Limit
pobytu majú stanovený na 1 rok.
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Krízovú intervenciu a j odhad rizika poskytujú, aj krízovú ( ale nešpecializovanú) linku - 0904700866;
0911526267; 02/53626701; 7/24, hradí volajúca osoba. Utajené bývanie neposkytujú, ale ZNB ( aj útulok a KS)
sú vybavené bezpečnostnými dverami, kamerami a bezpečnostnými fóliami na oknách. Ţenu moţno ubytovať
počas celého dňa, v ZNB bývajú ţeny NPŢ s deťmi, v útulku ţeny NPŢ bez detí a v KS ţeny/ dievčatá aj
s deťmi aj bez detí. V ZNB majú ţeny samostatný vchod, v ostatných zariadeniach bývajú spolu s ostatnými
ţenami. V ZNB je 9 izieb s 26 posteľami, v útulku 3 izby a v KS 9 izieb. Návštevy sú moţné vrátane
manţela/partnera ţeny. Sluţby sú komplexné pre ţeny aj deti. Pravidelne spolupracujú s oddeleniami
SPODaSK, políciou, zdravotníckymi ambulanciami a j nemocnicami, súdmi, obcou, VÚC, školami a s MVO
s podobnou činnosťou. Ojedinele aj s RPPS, oddeleniami soc. Dávok, prokuratúrou, cirkvou, školami, a MVO
ľudských práv ţien. Spolupráca je formalizovaná len s VÚC, a MVO ( hodnotenie na 1). Nemajú ţiadne
štandardizované postupy spolupráce. Siete NPŢ neuviedli, sú však členom Pracovnej skupiny pre NPŢ v rámci
BSK. O zariadení sa moţno dozvedieť na polícii, internete, ÚPSVaR, od partnerských organizácii – Aliancia
ţien Slovenska a Centra Nádej – Pomoc ohrozeným deťom.
Deťom poskytujú: psychologické poradenstvo; starostlivosť o malé deti, materské centrum; výchova detí;
skupinová práca; práca s matkami a deťmi; voľnočasové aktivity pre deti, kluby; tábory, letné pobyty;
skupinová terapia; psychologická pomoc. Medzi personálom je aj vychovávateľ/ka.
V zariadeniach pracuje celkovo 20 osôb ( 15 Ţ a 5 M), z toho platených 13 ( 9 Ţ a 4 M) , so ţenami NPŢ pracuje
13 osôb ( 9 Ţ a 4 M) Na krízovej linke pracujú 2 soby, z toho 1 ţena. Zaškolenosť pre krízové volanie v NPŢ
nemajú. Medzi profesiami je: sociálna práca, psychológia, psychoterapia a vychovávateľstvo, externe aj práva
a ekonómia. V dotazníku bolo uvedené, ţe personál je zaškolený v oblasti NPŢ a ako školenie uviedli: Seminár
o obchodovaní s ľuďmi organizácie IOM v roku 2011.
Klientky participujú na pomoci iným ţenám, úpravách domáceho poriadku, schôdzach a na rozhodovaní
o aktivitách vo voľnom čase. Dotazník spokojnosti nebol zariadeniu ponúknutý. Klientky s NPŢ podávajú
trestné oznámenie na páchateľa v 75 – 100 percentách prípadov.

Dosiahnuté skóre

6

1,5

1,5

2
21,75

POMOC OHROZENÝM DEŤOM, O.Z., BRATISLAVA
Získané informácie/odpovede

Skóre

o.z. Pomoc ohrozeným deťom; web : http://www.centrumnadej.sk/; adresa poskytovania sluţby: Švabinského 7,
Bratislava; štatutárka: PhDr. Jana Štúrová, PhD.; 02/62247877; e-mail: centrum.nadej@centrum.sk ; dotazník vyplnila:
Mgr. Adriana Havašová, zástupkyňa štatutárky, psychologička. Spádová oblasť BBSK a celá SR. Dotazník vyplnila
anketárka pri osobne návšteve zariadenia, doplnila o informácie z VS.
Cieľové skupiny: ţeny a muţi, na ktorých je páchané násilie, neplnoleté dievčatá a chlapci, na ktorých je
páchané násilie, osoby ( ţeny a muţi) v akútnom predrozvodovom, rozvodovom a porozvodovom konaní.
Klientelu tvoria z 90% ţeny s problémom NPŢ, dievčat ako svedkom násilia je asi polovica zo všetkých detí.
Stretávajú sa s partnerským a domácim násilím, stalkingom, znásilnením a sexuálnym zneuţívaním
a vyuţívaním na komerčné účely. V roku 2011 poskytli celkovo pomoc 265 osobám, z toho bolo 186 ţien, 55
muţov a 24 detí. Poskytli 1 279 konzultácií ( 762 psychologické poradenstvo, 381 sociálne poradenstvo a 136
právne poradenstvo. Z VS za rok 2011: V rámci projektu „Centrum pre rodiny v kríze“ sme v r. 2011 pracovali
4,5
so 78 rodinami. V rámci jednej rodiny sme pracovali buď s jedným z páru, alebo s obidvomi partnermi,
prípadne aj s maloletými deťmi. Celkovo sme sa so všetkými našim klientkami a klientmi streli 1.413-krát, t.j. s
kaţdým sme sa v priemere streli 5,3-krát. V ţenskej podpornej skupine sa stretávalo priemerne 6 ţien. V detskom
skupinovom programe sme pracovali priemerne s 20 deťmi. Prevádzkujú aj špecializovanú krízovú linku pre
ţeny NPŢ : 0905 463 425, Evidenciu si však nevedú. V roku 2011 poskytli v utajenom bývaní ubytovanie
celkovo 4 matkám s 5 maloletými deťmi.
Neverejný poskytovateľ, neziskovka - MVO, občianske zdruţenie; Začiatok fungovania od 1997. Akreditácia
na základe 305/2005. Angaţujú sa aj v šírení povedomia o NPŢ ( pravidelne kampane, publikácie, príručky,
3
fundrising – bohatá projektová činnosť, preventívne aktivity – chodia do škôl).
Krízové stredisko, ambulantná a pobytová ( iba 2 garsónky pre utajené bývanie) a terénna – v prípade potreby,
nie systematická forma poskytovania sluţieb. Utajené – krízové bývanie limitované na 6 mesiacov, ale je to
individuálne. Kapacita utajeného bývania – 2 garsónky so 6 posteľami. Vo vlastnej réţií poskytujú: krízovú
linka; krízová intervencia; krízové – utajené ubytovanie, odhad rizika násilia ( SARA) ; sociálnoprávne
poradenstvo, skupina - podporné skupiny, rodinná terapia, vypracúvanie správ a posudkov, vykonávanie
výchovných opatrení voči deťom; sprostredkovane aj advokátske zastupovanie,
Definícia: Ako to definuje zákon CZ o domácom násilí, pretoţe mi takú definíciu v zákone nemáme. Hoci
v násilí na ţenách ide o partnerské násilie, moţno na neho vzťahovať aj definíciu DN, ktoré sa vymedzuje ako:
1) násilie v súkromí, v spoločnej domácnosti, 2) striktné rozdelene rodových rolí, 3) je dlhodobé, opakujúce sa
( musí prebehnúť jeden cyklus násilia) a eskalujúce; Základná príčina: Uplatňovanie moci, rodové stereotypy,
psychopatologická osobnosť; princípy uplatňovania pomoci: Vytvorenie dôvery, istoty, ţe ţene veríme.
Neuplatňujeme striktne feministické princípy, napr. ţe muţi by nemali byť vôbec v prípadoch násilia medzi
pomáhajúcimi profesiami. Vo fáze akútneho násilia nie – tam by mohli ţene uškodiť, ale neskôr je dobré mať
sociálneho pracovníka či psychológia ako dobrý “mäkký” vzor muţa. Ţena tak získa poznanie, ţe muţi môţu
byť aj iní ako násilní. Štandardy: nie, ale nie ale vytvárame ich - otázku autorských práv nemáme ešte
vyriešenú.
V princípe nemajú ţiadne obmedzenie pre poskytnutie pomoci ţene NPŢ, pomôţeme kaţdej obeti DN. Ale musí
byť „zastabilizovaná“. Nie ak ide o extrémnu psychiatrickú poruchu. Výnimočne poskytli pomoc aj rómskym
ţenám a cudzinkám. Sluţby vedia poskytnúť aj v angličtine a základoch ruštiny, pre tlmočnícke sluţby by
kontaktovali IOM.
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V roku 2011 mali finančné príspevky súkromných nadácií: 56.387,00 €; príjem z 2% z daní: 5.329,93 €;
dotácie: 57.954,00 €; príjmy spolu: 119.670,93 EUR. Rozpočet je úplne nepostačujúci – máme veľké
deficity, problémy. Sluţby sú bezplatné. Limit na poskytovanie poradenských sluţieb nie je stanovený, pre
utajené bývanie do 6 mesiacov, ale je to individuálne. Miest s utajeným bývaním je málo.
Poskytujú: krízová intervencia, odhad rizika aj utajené – krízové ubytovanie. Sluţby sú pomerne komplexné pre
ţeny aj deti. Pravidelne spolupracujú s oddeleniami SPODaSK ( hodnotenie spolupráce na 5) , políciou ( 2-),
súdmi ( 3) , obec ( 1) , VÚC ( 1) , školy ( 3) , médiá ( 2) , MVO s podobnou činnosťou. Spolupráca však nie je
formalizovaná a protokoly nepouţívajú. Sieťovanie: v pracovnej skupine RAP BSK, členka Rady prevencie
pre kriminalitu, nadnárodne: projekt BIG Berlín. Dozvedieť sa môţu o zariadení na webe, na polícii, na
UPSVaRe.
Deťom klientok aj samotným deťom poskytujú psychologické poradenstvo, skupinovú prácu, prácu s matkou
a deťmi, tábory – letné pobyty. Vychovávateľku však nemajú.
Personál : celkovo 4 platené stále zamestnankyne ( 4 Ţ,) medzi dobrovoľníkmi sú aj muţi. S klientkami NPŢ
pracujú iba 4Ţ. Na krízovej linke pracujú 4 osoby – 4 Ţ. Z VS za rok 2011: Na trvalý pracovný pomer boli v r.
2011 v OZ zamestnané 4 osoby. Externe sme spolupracovali s ďalšími 4 osobami. Do činnosti OZ bolo
zapojených 6 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Personál je zaškolený: základný tréning rodovej rovnosti. Máme
školenie od Kanaďanov – domáce násilie, SARA – odhad rizika násilia ( nie je na psychické týranie). Pre prácu
na linke sú tieţ zaškolený. Profesie: sociálna práca, psychológia; externe: psychoterapia, práva, ekonómia,
muzikoterapeutka.
Klientky neparticipujú na riadení a činnosti zariadenia.
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SLOVENSKÝ VÝBOR PRE UNICEF, O. Z., BRATISLAVA
Získané informácie/odpovede
Skóre
Slovenský výbor pre UNICEF, web: www.unicef.sk , štatutár: Ing. Miroslav Kaňa; 02/52965082; e-mail:
natcom@unicef.sk; dostnaík elektronicky vyplnili: PhDr. Katarína Trlicová, odborný garant Linky detskej istoty; a
Mgr. Lívia Miklianová, sociálny poradca, 0905623571, livia@unicef.sk. Adresa poskytovania sluţieb: Námestie 1. mája
15, Bratislava; spádová oblasť: BSK, distančné poradenstvo aj celé územie SR.
Cieľové skupiny: ţeny a muţi s deťmi na ktorých je páchané násilie, maloletí chlaci a dievčatá na ktorých je
páchané násilie, osamelí rodičia a ţeny a muţi so sociálnymi problémami. Ţeny a dievčatá zaţívajúce násilie
tvoria časť klientely - pribliţne 55% klientely tvárou v tvár, 12% v rámci dištančného poradenstva. Stretávajú
3,5
so všetkými typmi násilia, vrátane psychické týranie v konfliktných rodinách, spor o dieťa a pod. Poskytnutá
evidencia za rok 2011: celkovo pomáhali 303 rodinám, 286 chlapcom do 18 rokov a 237 dievčatám do 18
rokov. Na krízovej linke týţdenne príjmu cca 256 volaní – hovory týkajúce sa ţien NPŢ však nesledujú.
Neverejný poskytovateľ, nezisková organizácia, právne ide o MVO, registrácia podľa 305/2005 Fungovanie od
roku 1993 Slovenský výbor pre UNICEF, 1996 – národný projekt Linka detskej istoty, 1999 ambulantné krízové
3
stredisko, 2006 – Terénny rodinný poradca, 2009 Centrum CESTA. Aktivity v oblasti šírenia povedomia o NPŢ:
pravidelne fundrising a monitoring, viackrát - vzdelávanie, lobing, pripomienkovanie zákonov, ojedinele
semináre a publikácie o násilí.
Ide o ambulantné krízové stredisko, dištančné poradenstvo, terénna sociálna práca; forma poskytovania sluţieb:
ambulantná , terénna, dištančná. Poskytované sluţby vo vlastnej réţii: krízová linka, krízová intervencia,
sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, psychoterapia – individuálna, skupinová terapia podporné skupiny , rodinná terapia ( partnerská terapia), mediácia, sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť
1
, vyhľadávacia činnosť, práca s násilníkom, jeho terapia, vypracovanie správ, posudkov, asistencia pri styku
rodič – dieťa. Sprostredkúvajú aj ubytovanie, zdravotné ošetrenie, advokátske zastupovanie. Prevádzkujú
krízovú linku: 116 111 a 116 000 sú to čísla sociálneho významu odporúčané Európskou komisiou, linka
primárne pre deti a ich rodičov a iných dospelých, ktorý volajú v záujme detí.
Definícia NPŢ: Násilie páchané na ţenách predstavuje pre ţeny negatívne dopady na psychiku, sociálny rozmer
ţivota, ekonomický rozmer, v mnohých prípadoch somatický rozmer, ktoré im zabraňujú ţiť slobodný
a plnohodnotný ţivot vrátane profesionálnej cesty. Príčiny: rodové stereotypy, rôzne vnímanie násilia,
nedostatočná prevencia, neskoré odhaľovanie násilia, strach ţien, ekonomická, alebo iná závislosť na muţoch.
Rizikové faktory: osobnostné predpoklady, krízové ţivotné situácie, ekonomická situácia rodiny, látkové
a nelátkové závislosti, psychiatrické diagnózy, úroveň mentálnej zrelosti,
1
Princípy: Pri našej práci plne rešpektujeme základné ľudské práva a práva detí, riadime sa etickým kódexom,
princípom poskytovania odborných intervencií – uplatňujeme potrebu interdisciplinárneho prístupu ku klientovi
(sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo, právne poradenstvo, terapia, diagnostika, asistencia,
distribúcia, krízová intervencia), platnou legislatívou našej krajiny, princíp medzirezortnej spolupráce.
Štandardy: interné odborné štandardy, v rámci medzinárodných štandardov spolupracujeme s medzinárodnými
organizáciami a to: Missing chirldren Europe, Child helpline international, Safer internet INSAFE.
Nie sú ţiadne obmedzenia pre prijatia do starostlivosti. Viackrát poskytli pomoc aj rómskym ţenám a ţenám
maďarskej národnosti, so zdravotným postihnutím a pre ţeny ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou;
2
výnimočné aj cudzinkám – imigrantkám. Sluţby poskytujú aj v anglickom jazyku, maďarskom jazyku,
nemeckom jazyku; pre tlmočenie by kontaktovali IOM, Slovenská humanitná rada, OZ. Prima.
Inštitúcia hospodárila v roku 2010 s 250 tis. €, v roku 2011 s cca 201 tis. € a v roku 2012 s 178 tis. €, čo je
čiastočne postačujúci rozpočet. štátne programy a projekty tvoria 37,7%, súkromní darcovia a firmy 21,5 %,
1
VÚC 14,1%, nadačné fondy 13,6%, fundrisingové akcie 11,5%. Sluţby sú bezplatné a ţiadnu ţenu/dievča
nemuseli z kapacitných dôvodov odmietnuť. Stanovený časový limit: 2 roky s moţnosťou predĺţenia podľa
vývoja danej situácie.
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Poskytnú krízovú intervenciu a krízovú linku – aj keď nie špecializovanú na NPŢ ( nonstop, bezplatná na úkor
volaného, pracuje tu cca 36 konzultantov a 21 supervízorov, z toho 47 ţien. Sluţby sú holistické , avšak
primárne zamerané na ochranu detí. Pravidelne spolupracujú s: s oddeleniami SPODaSK, oddeleniami soc.
dávok, políciou, obcou, VÚC, školami, médiami, s MVO s podobnou činnosťou. Ojedinele aj s RPPS, cirkvou,
s MVO ľudských práv ţien, aj s zdravotníckymi ambulanciami a j nemocnicami. Spolupráca je formalizovaná
len s obcou a MVO s podobnou činnosťou. Hodnotenie spolupráce je na úrovni 1 – 2,5. Spolupráca so
zdravotnými ambulanciami bola hodnotená na 3. Sú sieťovaní v rámci RAP BSK a KS. Dozvedieť sa o
činnosti organizácie je moţné webovej stránky, Úrady práce sociálnych vecí a rodiny, miestne úrady, polícia,
nemocnice, média.
Sluţby pre deti: psychologické poradenstvo, skupinová práca, práca s matkami a deťmi, voľnočasové aktivity
pre deti, kluby, tábory, letné pobyty, psychologická pomoc, príprava na školské vyučovanie, návštevy
kultúrnych a športových podujatí. Vychovávateľstvo medzi profesiami: nie.
Personál: 9 ţien a 2 muţi.; odborná práca s klientelou 7 ţien a 2 muţi; so ţenami NPŢ 7 ţien a 2 muţi.
Profesie: sociálna práca, psychológia, psychoterapia, ekonómia, externe aj advokácia. Zaškolenosť v oblasti
NPŢ: Násilie páchané na ţenách - Aliancia ţien Slovenska, 2011; Násilie nesmie byť zahalené mlčaním Gradus Ţilina – Veľvyslanectvo Veľká Británia, 2002; Intervencia pri násilí - Zdruţenie miest a obcí Poprad,
2004; Prevencia obchodovania so ţenami - La Strada, 2005. Aj pre pracovníkov/čky na krízovej linke.
Participácia klientok: evaluácia činnosti zariadenia, pomoc ostatným ţenám , schôdze s klientkami. Podanie
trestného oznámenia na násilníka – menej ako 25%.
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Skóre
Stredisko sociálnych sluţieb Petrţalka; www.ssspetrzalka.sk ; štatutárka: Mgr. Soňa Chanečková, 02/62410171, email: riaditelka@ssspetrzalka.sk ; dotazník elektronicky vyplnili: .Mgr. Soňa Chanečková – riaditeľka, 02/62410171,
riaditelka@ssspetrzalka; Alena Medlenová - Koordinátor DpRaD, 02/62410171;
02/62310566 alena.medlenova@ssspetrzalka.sk. Sluţby ZNB sú poskytované na Vavilovej ul. č. 18, BA – Petrţalka,
spádová oblasť je BA – Petrţalka.
Cieľové skupiny: iba výlučne ţeny s deťom na ktorých je páchané násilie, dievčatá so skúsenosťou násilia,
osamelé matky, ţeny bez domova. Nie sú však špecializovaný na túto klientelu- tvorí iba 2 % zo všetkých
klietok. V budúcnosti by sa chceli zamerať aj na takúto klientelu. Pri svojej práci sa stretávajú s partnerským
3
a domácim násilím, týraním a zanedbávaním, obchodovaním so ţenami. V roku 2011 mali celkovo 41
klientok, z toho bolo 7 ţien NPŢ a ich 5 detí. 2 ţeny s partnerským násilím, 4 zo strany iného príbuzného a 1
ţena – obchodovanie.
Verejný poskytovateľ zriadený obcou, verejnoprávna inštitúcia, registrovaná podľa 448/2008, od roku 2003,
pomoc aj ţenám NPŢ od roku 2006. Šírenie povedomia o NPŢ pravidelne formou seminárov, propagačnými
2
materiálmi a publikáciami.

Druh
sluţie
b

ZNB a iné na tej istej adrese (Zariadenie opatrovateľskej sluţby, Opatrovateľská sluţba), forma pobytová na
dobu určitú; kapacita ZNB 10 v roku 2011, 17 v roku 2012. Okrem ubytovania poskytujú ešte krízovú
intervenciu a sprevádzanie na inštitúcie, aj deťom klientok.
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Definícia NPŢ: Jednou z prekáţok je dlhoročná tradícia, podľa ktorej sa niektoré formy násilia na ţenách
povaţujú za „normálne. Riziká: nízka vzdelanosť, chudoba, muţská dominancia v rodine. Prístup: Bezpečné
ubytovanie, pocit istoty a bezpečia, základné poradenstvo. Bez štandardov.
Ubytujú kaţdú ţenu bez obmedzenia, výnimočne sa stretajú aj s rómskymi ţenami a viackrát so ţenami so
zdravotným postihnutím. Sluţby iba v slovenčine. Ţenu na vozíku nie je moţné ubytovať.
Hospodária s úplne postačujúcim rozpočtom asi 50 tis. € ( viac ako 50% dáva štátny rozpočet, 46% dáva
mestská časť a zvyšok sú úhrady klientok. Výška poplatku za ubytovanie: 84€ mesačne. Doteraz odmietali
z kapacitných dôvodov iba ojedinele. Evidenciu ţiadostí majú, bez čakateľky. Limit na dobu pobytu: 1 rok.
Klientku môţu ubytovať kedykoľvek počas 24 hodín. Návštevy vôbec nie sú dovolené. V ZNB je k dispozícii 6
izieb so 17 miestami . Ide o rozptýlené bytové jednotky - byty. Bývajú spolu s ostatnými klientmi a klietkami.
Utajené bývanie neposkytujú, ale byty majú mreţe, bezpečnostné dvere a kamery. Ide len o pobytové sluţby.
Zariadenie spolupracuje so všetkými, ale spolupráca nie je formalizovaná. Zariadenie nie je sieťované s inými
networkmi v oblasti NPŢ, ale dozvedieť sa moţno o jeho činnosti na: Webová stránka, Mestská časť Petrţalka,
ÚPSVaR, VÚC.
Deťom klientok sa poskytuje starostlivosť, skupinová práca a práca s matkami a deťmi. Vychovávateľku však
nemajú.
Personál: 3 ţeny - sociálna práca a zdravotníctvo. Zaškolené v oblasti NPŢ nie sú.
Klientky participujú na evaluácia zariadenia, na pomoci druhým ţenám, úpravách domáceho poriadku
a schôdzach klientok. Trestné oznámenie podá klientka len výnimočne.
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Dosiahnuté skóre

13,5

KRÁTKE PROFILY PODPORNÝCH ORGANIZÁCIÍ

V nasledujúcej tabuľke uvádzame krátka profily organizácií ktoré sme v rámci monitoringu
neoslovili, ale povaţujeme ich za relevantné pre poskytovanie sluţieb pomoci a aktivity
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v oblasti NPŢ. Informácie sme čerpali výlučne z webových stránok organizácií, ich VS, alebo
iným relevantných dokumentov.
Moţnosť
voľby o.z.

Vagus, o. z.

Odyseus, o
.z.

Labyrint o.z.

Prima o.z.

Občianske zdruţenie Moţnosť voľby sa zasadzuje za dodrţiavanie ľudských práv, najmä ľudských práv ţien a
detí, za odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie ţien a za presadzovanie rovnosti príleţitostí medzi
ţenami a muţmi. V oblasti NPŢ je organizácia aktívna v publikovaní, písaní tieňových správ, lobingu,
kampaniach, v príprave a pripomienkovaní strategických a iných koncepčných dokumentov, poskytovaní
vzdelávania ( akreditovaný, multimodulových tréning), angaţovali sa aj pri príprave SI., spolupracuje
s Bezpečnou ţenskou sieťou ( + Fenestra, Mymamy a iné). Štatutárka: Adriana Mesochoritisová, Medená 5,
811
02
Bratislava,
Tel/fax.
02
5443
0889;
mail:
mail@moznostvolby.sk;
web:
http://moznostvolby.wordpress.com/
od roku 2012 vykonáva pre útulok a nocľaháreň De Paul terénnu vyhľadávaciu sluţby (streetwork,
http://www.vagus.sk/ ); SOS linka pomoci ľuďom bez domova: 0949 655 555. Nahradzuje linku ktorú
prevádzkovalo OZ Proti Prúdu, ktorej tel. číslo bolo - 0907 733 388.). Linka funguje 6- krát do týţdňa od
pondelka do soboty, od 17.00 do 22.00 hodiny. Volať ale môţete stále a aj keď vám nezdvihneme nechajte
prosím odkaz (a svoje kontaktné údaje) o tom kde sa človek bez domova nachádza, aby sme ho mohli
kontaktovať. Štatutár. Sergej Kára.
Vzniklo v roku 1997, poskytuje nízkoprahové sluţby ľuďom ohrozených komunít, Chráni verejné zdravie,
podporuje sociálnu inklúziu a šetrí verejné financie. Pomoc poskytujú, ľuďom, ktorí uţívajú drogy, ktorí
pracujú v sexbiznise, ľuďom ţijúcim s HIV. V roku 2011 v organizácii pravidelne pracovalo 6 ľudí
kontrahovaných na plný úväzok, 8 ľudí na čiastočný úväzok a 4 dobrovoľníci/ky. 67 Pre oblasť NPŢ potenciál
terénnej práce a vyhľadávanie ţien/dievčat z ohrozených komunít a ťaţko dostupných skupín ţien. Web.
http://www.ozodyseus.sk/
Venuje sa prevencii sexuálneho zneuţívania dievčat a chlapcov. Realizujú praktickú preventívnu prácu
s deťmi na ZŠ, prednášky, semináre , osvetovú prácu. Ide o rozvoj a posilňovanie tých schopností, zručností a
kompetencií, ktoré pomôţu deťom a mladistvým rozpoznať nebezpečné situácie a vyhľadať pomoc.
Sebavedomé deti sa dokáţu lepšie ochrániť a skôr vyhľadajú pomoc. Za sexuálne zneuţívanie dievčat a
chlapcov je zodpovedný starší mladistvý alebo dospelý páchateľ/páchateľka. Web: http://www.oz-labyrint.sk/ ;
E-mail : ozlabyrint@gmail.com.
Mimovládna nezisková organizácia zdruţujúca mladých profesionálov a dobrovoľníkov, ktorej cieľom je
prispieť k riešeniu drogovej problematiky a to s dôrazom na realizáciu projektov v oblasti "Harm Reduction"
(redukcia poškodení spôsobených uţívaním drog). Činnosť OZ je zameraná na terénnu sociálnu prácu so
skrytou populáciou aktívnych uţívateľov drog, prostitútkami, homoprostitútmi, bezdomovcami a pouličnými
alkoholikmi. Web. http://www.primaoz.sk/

2.2.4. ZHODNOTENIE
ZAŢÍVAJÚCE NÁSILIE

ÚROVNE

POSKYTOVANÝCH

SLUŢIEB

PRE

ŢENY

Poradie monitorovaných subjektov v BSK podľa dosiahnutého skóre
Subjekt

Dosiahnuté
skóre
( max. 30)

1.

Aliancia ţien Slovenska, o.z.; Bratislava

2.

Pomoc ohrozeným deťom, o.z., Bratislava

3.

Brána do ţivota, Krízové centrum, o.z.,
Bratislava

22,5

Slovenský výbor pre UNICEF, o. z., BA

22,5

4.
5.
6.

Maják nádeje n.o. Bratislava
Azylový dom Betánia, Malacky

7.

Domov Dúha o. z., Bratislava

8.

Kľúč, n.o. Bratislava;

9.

Stredisko sociálnych sluţieb Petrţalka,
Bratislava

24,75
23

21,75
19

Kapacita pre ţeny/dievčatá NPŢ ( teoretická)
Špecializovaná poradňa , špecializovaná krízová linka
Poradenské sluţby, 6 miest s utajenou adresou,
špecializovaná krízová linka
ZNB – 19, útulok 5, KS 21
Špecializované poradenské a terénne sluţby zamerané
primárne na deti
26 ( ZNB), 7 ( útulok), 22 (KS)
21 ţien a detí v ZNB

18,5

24 lôţok v KS

15,5

Špecializované sociálne poradenstvo pre jednotlivcov
a rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii

13,5

17 (ZNB )

Poznámka: zvýraznené zariadenia spĺňajú 75% maximálneho moţného skóre ( 22,5 bodu) vzhľadom na Minimálne štandardy
Rady Európy pre podporné sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie páchané na ţenách.
67

VS za rok 2011
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Komplexnosť sociálnych sluţieb v oblasti NPŢ podľa základnej úrovne sluţieb MŠ RE
a ich dostatočná kapacita vzhľadom na počet ţien v BSK
Sluţba/ parameter
Krízová linka – dostupnosť, špecializácia,
bezpečnosť (7/24/365)

Zhodnotenie úrovne, odhad potreby
Špecializovanú krízovú linku pre NPŢ prevádzkuje Aliancia
ţien: 0903 519 550, nonstop. O.z. Pomoc ohrozeným deťom
prevádzkujú aj špecializovanú krízovú linku pre ţeny NPŢ: 0905
463 425; Unicef
prevádzkuje nešpecializovanú linku 116 111
a 116 000 - čísla sociálneho významu odporúčané Európskou komisiou,
linka primárne pre deti a ich rodičov a iných dospelých, ktorý volajú
v záujme detí. Brána do ţivota - Krízové centrum tieţ prevádzkuje
všeobecnú krízovú linku: 0915 439245 + internetová linka pomoci;
Maják nádeje tieţ všeobecnú krízovú linku pre ľudí v ohrození
(0904700866; 0911526267; 02/53626701);

Poradenstvo – špecializované, 1/50 tis. ţien.
Vzhľadom na počet ţien v BSK ( 319 tis. ku
koncu roku 2011) by v kraji malo byť 6
špecializovaných poradenských centier (
kapacita prípadov NPŢ na jednu poradňu
pritom nie je známa)
Vyhľadávacia činnosť – podľa koncentrácie
menšín

Bezpečné ţenské domy, 1 miesto/10 tis. ľudí/
alebo 1 rodinné miesto/10 tis. ţien. Na
základe stanovenia rodinného miesta ako 2,5
miesta na 10 000 ţien, v BSK je potrebných
najmenej 80 miest.

Krízové centrá pre obete znásilnenia, 1/200
tis. ţien. Vzhľadom na počet ţien v BSK by
malo byli existovať 1 – 2 krízové centrá pre
obete znásilnenia.
Intervenčné projekty - existencia

Programy pre páchateľov - existencia

Monitoringom sme zatiaľ zistili 2 špecializované poradne pre
ţeny NPŢ: Alianciu ţien a OZ – Pomoc ohrozeným deťom, ktoré
spĺňajú na 75% minimálne štandardy RE ( t. j. 75% max. skóre –
viac ako 22,5 bodu).
Špecifickú vyhľadávaciu činnosť zameranú na osobitne ohrozené
skupiny ţien NPŢ nevykonáva ani jedno z monitorovaných
zariadení; potenciál na špecifické vyhľadávanie a streetwork majú
organizácie Odyseus, Prima, Vagus ( pozri krátke profily
podporných organizácií).
Monitoringom sme identifikovali celkovo 30 miest pre ţeny
NPŢ a ich deti v pobytových zariadeniach, ktoré spĺňali na
75% minimálne štandardy BŢD. Ide 6 miest s utajenou
adresou o.z. Pomoc ohrozeným deťom, a 24 miest v o.z. Brána do
ţivota – Krízové centrum ( obe v Petrţalke). Podľa stanovenej
úrovne a parametrov MŠ RE v BSK chýba
ešte
50
špecializovaných rodinných miest pre ţeny ohrozené násilím
a ich deti. ( tesne pod arbitrárnym limitom je aj n.o. Maják nádeje,
kde by bolo k dispozícií ďalších 33 miest v ZNB či útulku).
Osobitne
obetiam
znásilnenia
sa
nevenuje
ţiadne
z monitorovaných zariadení či poradní, hoci viaceré sa vo svojej
práci so znásilneniami ako typom NPŢ stretávajú.
V BSK zatiaľ nefunguje formalizovaná koordinovaná intervencia,
hoci viaceré organizácie a inštitúcie medzi sebou spolupracujú, (
napr. Unicef a Domov Dúha). Dobrý potenciál pre formálne
inštitucionálne zriadenie intervenčných projektov poskytuje aj
pracovná skupina pre RAP na Úrade BSK.
Sprostredkovane poskytuje programy pre prácu s násilníkmi
Aliancia ţien ( aktuálne prebiehajú školenia pre odborníkov/čky)
a Unicef (práca s násilníkom, jeho terapia). Úrad BSK chystá osobitný
sociálny program pre vytrénovanie odborníkov/čiek, a implementáciu
osobitných programov pre násilníkov.

2.3.

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ (KSK)

Anketárky:


Mgr. Martina Bamburáková
- absolventka sociálnej práce
na Prešovskej
Univerzite v Prešove. Pracovala ako sociálna pracovníčka v Nadácii ProHumanitas, v
n.o. Šanca – resocializačné zariadenie pre alkoholikov. Aktuálne pracuje ako sociálna
pracovníčka, poradkyňa v OZ Pomoc rodine. Absolvovala Letnú školu ľudských práv
organizovanú ZZŢ Fenestra Košice, Absolvovala som tieţ rodový tréningy 11,12,/2011
- 1,2/2012, ktorý organizovala MVO Moţnosť voľby Bratislava. Naše zdruţenie je
súčasťou Bezpečnej ţenskej siete, ktorú tvoria ţeny zo 7 MVO na Slovensku
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Bc. Veronika Bartková - študentka magisterského štúdia Katedry sociálnych štúdií
Fakulty verejnej správy UPJŠ Košice

2.3.1. ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Informácie za Úrad VÚC vyplnila Bc. Agáta Grančičová, referentka na odbore sociálnych vecí
formou osobného rozhovoru s obomi anketárkami.
Parameter

Špecializácia na
násilie páchané na
ţenách –
inštitucionálne
zabezpečenie;
špecifické sluţby;
odbornosť

Dostupnosť (najmä
finančná
a kapacitná )
a bezpečnosť
v zmysle finančného
a kapacitného
zabezpečenia a
kontroly

Získané informácie/odpovede
Špecifická koncepcia/akčný plán: KSK nemá vypracovaný osobitný strategický
materiál v oblasti NPŢ, ale problematika je súčasťou širšieho dokumentu:
Koncepcia rozvoja sociálnych sluţieb v Košickom kraji na roky 2007 –
2013/aktualizácia do roku 2015. 68 V Koncepcii je problematika NPŢ uvedená
v rámci oblasti A7; ako regionálna priorita č. 7 je uvedené „Skvalitňovanie a
rozširovanie ponuky sociálnych sluţieb zameraných na prevenciu a elimináciu
domáceho násilia“; hlavným cieľom je: vytvárať sluţby zamerané na podporu ţien
a detí zaţívajúcich násilie so zohľadňovaním ich špecifických a diverzifikovaných
potrieb. Rozvíjať preventívne programy. Priorita je odôvodnená: domáce násilie je
často tabuizovaným sociálnym problémom, ktorého prevencia a eliminácia
vyţaduje kvalitné sociálne sluţby. Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu
násilia páchaného na ţenách zdôrazňuje potrebu palety sluţieb zameraných na
elimináciu a prevenciu domáceho násilia. 69 (Chýbajú však konkrétne úlohy
a ukazovatele, termínované úlohy a zodpovedné inštitúcie)
Vyhodnocovanie úloh: vykonávajú pravidelne, raz ročne
Personálne zabezpečenie: problematika NPŢ je súčasťou
širšej náplne
pracovníčky/čok, takéto personálne zabezpečenie nie je povaţované za dostačujúce.
Špecializované sluţby pre NPŢ: v KSK poskytujú špecializované poradenské
a pobytové sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie, majú aj špecializovanú krízovú linku
pre túto špecifickú klientelu.
Bezplatnosť: bezplatne je poskytované iba špecializované poradenstvo
Evidencia: špecifickú evidenciu o ţenách zaţívajúcich násilie nevedú, iba
všeobecnú evidenciu o počte klientov, ktorým boli poskytnuté sociálne sluţby
Štandardy: poskytované sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie vychádzajú zo
štandardov ZZŢ Fenestra.
Financovanie: ako programy financovania problematiky NPŢ uviedol KSK zákon
448/2008 o sociálnych sluţbách a špecializované poradenstvo. Podľa dokumentu
„Financovanie sociálnych sluţieb v roku 2012 v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.“
bol priemerný finančný príspevok na prevádzku ( FPP) na 1 klienta v ZNB vo
výške pribliţne 159 Eur za mesiac ( v roku 2011 to bolo 188 Eur) , v útulku 389
Eur ( v roku 2011 to bolo 457 Eur).70 K medziročnému zníţeniu FPP na mesiac
v roku 2012 došlo v súvislosti so zvýšením úhrady klienta/tky ( napr. v ZNB z 16
Eur/mesiac na 24 Eur/mesiac). Špecializované ambulantné poradenstvo financuje
KSK príspevkom na prevádzku 9 958 Eur za rok ( v roku 2011 aj 2012).71
Počet zazmluvnených poskytovateľov na NPŢ: v roku 2011 mal KSK
zazmluvnených 8 ZNB a 1 špecializované poradenstvo; v roku 2012 opäť 8 ZNB
a 3 špecializované poradenské sluţby.
Kritériá prideľovania financií: poţiadavky vyplývajú z koncepcie a poţiadaviek
od poskytovateľov. Financovanie vyplýva z poţiadaviek neverejných
poskytovateľov rozpočtu KSK pre soc. sluţby
Systém vyhodnocovania kvality a kvantity: ako systém na vyhodnocovania
sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie KSK uvádza, ţe pri poskytovaní zmluvy kaţdý
obdrţí usmernenie na čo môţe pouţiť fin. prostriedky – USMERNENIE72 (ide
o usmernenie o oprávnených nákladoch a administráciu pre účely finančného

68

http://www.vucke.sk/APIR/clanky/Documents/Koncepcia_rozvoja_socialnych_sluzieb_v_Kosickom_kraji.pdf
Tamtieţ, s. 49
70
Základom je výška priemerného FPP za rok/ 12.
71
Financovanie sociálnych sluţieb v roku 2012 v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z....; dostupné na:
http://www.vucke.sk/APIR/clanky/Documents/SPRAVA_%20FPaEON2012.pdf
72
http://www.vucke.sk/APIR/clanky/Documents/Usmernenie_k_%20448.pdf
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zúčtovania, nie o vyhodnocovaní kvality či kvantity sluţieb pre ţeny zaţívajúce
násilie – pozn. Holubová)
Pomoc na Úrade VÚC:
špeciálne poradenstvo a distribúcia ţiadateľov
o poskytovanie soc. sluţieb organizáciám/zariadeniam zaoberajúcimi sa touto
problematikou
Počet ţien za rok: maximálne 5 v kancelárii prvého kontaktu.
Poskytovanie
Interná smernica: ako smernicu pre postup v prípadoch NPŢ uvádza KSK
špecializovanie
spracovanú príručku pre ţeny a zamestnancov ( ide o Príručku pre zamestnancov
sluţieb priamo na
a zamestnankyne štátnych a verejných inštitúcií o moţnostiach ochrany, pomoci
úrade a potenciál
a podporu ţien zaţívajúcich násilie a ich deti, vydalo ZZŢ Fenestra v roku 2011pozn. Holubová)73
Potenciál: na Slovensku chýbajú bezpečné ţenské domy, ktoré by spĺňali
poţadované kritériá ochrany bezpečnosti. KSK podporí kaţdú iniciatívu
neverejných poskytovateľov takýchto BŢD.
Spolupráca: KSK pravidelne spolupracuje iba s MVO venujúcimi sa pomoci pri
násilí a obhajujúcimi ľudské práve ţien – túto spoluprácu hodnotí ako veľmi dobrú.
Ojedinele spolupracuje aj so psychologickými poradňami na ÚPSVaR. S ostatnými
inštitúciami KSK nespolupracuje vôbec (pritom nie je známe, či z vlastnej viny,
Holistické sluţby alebo kvôli neochote predmetných organizácií – pozn. Holubová)
spolupráca (jej
Formalizácia pri spolupráci: ţiadna
formalizovanie)
a hodnotenie,
Siete/partnerstvá: KSK má vytvorenú sieť na úrovni mesta Košice: Pracovná
koordinovaná
skupina na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách v Košiciach
odozva
Advokačné činnosti v NPŢ: KSK pravidelne organizuje školenia a tréningy
a zapája sa do regionálnych kampaní; viackrát zorganizoval aj odborné semináre
v oblasti NPŢ a ojedinele vydáva aj propagačné materiály či pripomienkuje zákony
v oblasti NPŢ.
Definícia NPŢ: NPŢ je násilie, ktoré je namierené proti ţene, kvôli tomu, ţe je
Pracovať na
ţena.
základe rodovej
Príčinu či rizikové faktory NPŢ: Odchod od násilného partnera, stupňujúce sa
analýzy
útoky na hlavu, krk, prítomnosť zbraní v domácnosti, drogy, alkohol.
Dosiahnuté skóre ( maximum 20 bodov)
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0,5

0,25
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Záverečný komentár: Ochranu ţien a detí má garantovať štát a jeho relevantné orgány. Je
potrebné naďalej spolupracovať s medzi inštitúciami pri prevencii a eliminácii násilia
páchaného na ţenách a aktivitami namierenými na zvyšovanie povedomia odbornej verejnosti;
tréningy, semináre, workshopy, konferencie, ale aj širokej verejnosti, regionálne národné
kampane v danej problematike. Bc. Grančičová vyslovila ţelanie, aby tento monitoring
priniesol nielen nejaké čísla, ale hlavne aktivitu. Štát by sa mal začať realizovať to, k čomu sa
zaviazal.
2.3.2. ZOZNAM MONITOROVANÝCH ZARIADENÍ

Po konzultácii na VÚC kontaktovali anketárky celkovo 12 odporúčaných zariadení, DSS
Anima bol zaradený anketárkou Bamburákovu na základe jej osobných skúseností. Kaţdé
z daných zariadení kontaktovali mailom či telefonicky aspoň 2-krát, nejakú odpoveď dostali
od kaţdého z fungujúcich zariadení. 12 odporúčaných zariadení VÚC sa pravidelne stretáva
kaţdé dva mesiace.
Zoznam oslovených zariadení/organizácií a výsledok monitoringu
1.
2.
3.
4.

Názov zariadenia/organizácie
Arcidiecézna charita Košice
Azylový dom , Staničná ul. Michalovce
Dobrý pastier, n.o. Pribeník
Dorka, n.o. Košice

Výsledok monitoringu
Prerábajú budovu, aktuálne nemali čas, dotazník zašlú neskôr
Nevyplnenie dotazníka - nemá klietky
Vyplnený dotazník – nemali klientelu
Vyplnený dotazník ( iba úvod) – mali klientelu, ale nešpecializujú
sa, osobná návšteva anketárkou Bartkovou.

73

Predmetná príručka bola zaslaná spolu aj s ďalšími sprievodnými materiálmi: „Násilie páchané na ţenách – Informačná
broţúra pre ţeny zaţívajúce násilie v intímnych vzťahoch ( vydalo ZZŢ Fenestra v roku 2011, na oboch broţúrach autorsky
participovala aj Bc. Grančičová). Zaslaná bola aj Koncepcia rozvoja sociálnych sluţieb v KSK a Usmernenie o zúčtovaní
finančných príspevkov.
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5.

DSS Anima – dom Baškovce

6.
7.
8.
9.

Fenestra Košice
KOTVA, n.o. Trebišov
Lumen , Sečovce
Miesto pod Slnkom Košice

10.
11.
12.
13.

OZ Pomoc rodine Michalovce
Pro Familia Hummené
SČK - ÚS Trebišov (Maják)
SČK – ÚS Michalovce

14. SpKCH, Spišská Nová Ves
15. Stredisko krízovej intervencie, Adlerova
ul. Košice
16. Agentúra podporovaného zamestnávania,
Somotor, Trebišov

Vyplnený dotazník – momentálne nemajú klientelu, hoci
v minulosti tam určite takú klientelu mali
Vyplnený dotazník a zaslané sprievodné materiály
Vyplnený dotazník 2 aj 3 ( x krát) + doplňujúce materiály
Vyplnený dotazník 2 aj 3 – mali klientelu,
Vyplnený dotazník + majú klientelu ( osobná návšteva anketárkou
Bartkovou)
Vyplnený dotazník 2 aj 3 + doplňujúce materiály
Nefunguje, zrušené zariadenie
Vyplnený dotazník + majú klientelu
Osobný rozhovor ( Bamburáková), nemali takú klientelu za
posledné 4 roky
Nízka ochota, prísľub, no neozvali sa
Vyplnený dotazník 2 aj 3 + majú klientelu
Oslovený, spolupráca prisľúbená, urgencia 3x, nakoniec nevyplnili
dotazník

Celkovo bolo do
vypracovania profilov a zhodnotenia činnosti organizácií/zariadení
zaradených 8 nasledovných zariadení a organizácií.
2.3.3. PROFILY A HODNOTENIE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŢIEB
FENESTRA, ZÁUJMOVÉ ZDRUŢENIE ŢIEN, KOŠICE
Získané informácie/odpovede
Skóre
Fenestra, Košice; web: http://www.fenestra.sk/ ; štatutárka: Jana Oleárniková; 0911224777; e-mail: jana@fenestra.sk ;
dotazník vyplnila: Mgr. Dušana Karlovská - programová riaditeľka, 0911224777, dusana@fenestra.sk ; adresa
poskytovania sluţieb: utajená.
Cieľové skupiny: výlučne ţeny zaţívajúce násilie s deťmi a bez detí. Celú klientelu – sluţby poskytujú výlučne
len takýmto ţenám/dievčatám ( a ich deťom); Primárne sa venujú partnerskému násiliu na ţenách – násilie
v párových vzťahoch. Vo svojej práci sa však stretávajú aj s inými typmi násilia: násilie zo strany iného
príbuzného – blízkej soby
(otec, brat, matka,...), nebezpečné prenasledovanie ( stalking), týranie
a zanedbávanie, znásilnenie, sexuálne zneuţívanie. V roku 2011 poskytli špecializované poradenské sluţby 53
ţenám + ich 15 deťom; celkovo 1167 úkonov. Prevládajú klientky s dlhodobo poskytovanou sluţbou ( vyše 1
roka). Systéme evidujú v rámci kategórie klientky PCF (Poradenského centra Fenestra ) ţeny, ktoré boli
5,5
fyzicky v poradenstve a nebola to jednorazová konzultácia. Neevidujú počty ţien, ktoré volajú na krízovú linku,
ktorým poskytujú telefonické poradenstvo (väčšinou ak nemajú kapacitu zobrať ţenu, ponúknu jej moţnosť
konzultovať veci telefonicky). Prevádzkujú špecializovanú krízovú linku pre ţeny zaţívajúce násilia: týţdenne
priemerne 13 volaní, všetko ţeny s problémom násilia (Toto je matematický priemer, vedú si štatistiku na
mesačnej báze, nerozlišujú v nej týţdne. Ešte je dôleţité pri všetkých týchto údajoch vnímať, ţe sa snaţia
nepropagovať sluţby kvôli kapacite)
Neverejný poskytovateľ, právna forma: občianske zdruţenie, MVO obhajujúci ľudské práva ţien; rok vzniku
1996 (materské centrum), 1999 (poradenské centrum pre ţeny zaţívajúce násilie), od 2001 (poskytujeme sluţby
aj deťom). Sluţby ţenám NPŢ od roku 1999. Registrácia podľa z. 448/2008, akreditácia podľa z. SPODaSK č.
305/2005 a odbornú činnosť – špecializované sociálne poradenstvo podľa z. 448/2008 - Ţeny zaţívajúce
rodovo podmienené násilie zo strany ich manţela a deti zaţívajúce rodovo podmienené násilie páchané ich
3,5
otcom. Pravidelné aktivity na šírenie povedomia o NPŢ: vzdelávanie (školenia, tréningy pre školy aj

Druh
sluţieb

Autonómnosť

Špecializácia

Iden
tifik
ácia

Par.

dospelých); semináre, národné kampane , regionálne kampane; propagačné materiály; publikácie
o násilí, lobbing, pripomienkovanie zákonov, fundrising, spolupráca s inštitúciami – pracovná
skupina v KE; spolupráca na medzinárodných projektoch; regionálne, národné a medzinárodné
konferencie; ojedinele aj monitoring a výskum v oblasti NPŢ.
Ambulantné špecializované poradenské sluţby na dobu neurčitú; vo vlastnej réţii poskytujú: krízová linka;
krízová intervencia; odhad rizika násilia; sociálnoprávne poradenstvo; psychologické poradenstvo;
advokátske zastupovanie; psychoterapia – individuálna; skupinová terapia - podporné skupiny;
sprevádzanie na inštitúcie, vypracovávanie správ a posudkov; sprostredkúvajú aj zdravotné ošetrenie
a ubytovanie. Poskytujú aj sluţby deťom a špecializovanú nonstop krízovú linku.
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1,5

Rodová analýza
Spravodlivý
prístup
Dostupnosť

Definícia NPŢ: Ide o násilie, ktoré je rodovo podmienené, vo väčšine prípadov páchané muţmi na ţenách,
pretoţe sú ţeny, pretoţe muţi zneuţívajú moc, ktorou disponujú, pretoţe neexistuje rovnaké postavenie ţien
a muţov v spoločnosti. Je jednou z najčastejších foriem porušovania ľudských práv ţien na svete. Príčinou je
nerovnomerné rozloţenie moci medzi muţmi a ţenami v spoločnosti. Môţe mať rôzne formy, ktoré sú väčšinou
kombinované (fyzické, psychické, sexuálne/sexualizované, ekonomické, prenasledovanie), má tendenciu sa
časom stupňovať ako v miera, tak vo frekvencii.
Príčina: nerovnaké postavenie ţien a muţov v spoločnosti
Rizikové faktory:

stupňovanie závaţnosti násilia v posledných 6 mesiacoch v porovnaní s frekvenciou pred rokom

stupňovanie frekvencie násilia v posledných 6 mesiacoch v porovnaní s frekvenciou pred rokom

zranenia po poslednom útoku

obavy a strach ţeny o svoj ţivot a zdravie, o ţivot a zdravie svojich detí, alebo blízkych ľudí – veľmi
dôleţitý rizikový faktor

izolácia ţeny od rodiny a priateľov

depresia, myšlienky na samovraţdu na strane ţeny

odchod, alebo pokus o odchod za obdobie posledného roka

nezhody ohľadom kontaktu s dieťaťom/deťmi

neustále prenasledovanie, obťaţovanie, telefonáty, posielanie SMS

tehotenstvo ţeny, malé dieťa (narodené v posledných 18 mesiacoch)

kontrola všetkého čo ţena robí, extrémna ţiarlivosť a majetníckosť muţa

drţba, pouţitie zbraní, alebo predmetov, ktorými by muţ mohol ublíţiť ţene a/alebo deťom

vyhráţanie sa zabitím ţeny, detí, alebo niekoho blízkeho, subjektívny pocit ţeny, ţe by muţ mohol
vyhráţky uskutočniť

pokúšal sa muţ ţenu niekedy škrtiť, dusiť alebo topiť

sexuálne násilie, ktoré ubliţuje ţene, cíti sa z nich zle, alebo iným osobám

iné osoby, ktoré ohrozujú ţenu a/alebo deti, ktorých sa ţena/deti boja

vedomosť ţeny o tom, ţe muţ niekomu v minulosti ublíţil niekomu inému

muţ ublíţil/ubliţuje domácim zvieratám

finančné problémy (finančná závislosť ţeny, strata zamestnania muţa a iné)

uţívanie alkoholu, drog, liekov alebo problémy s psychickým zdravím na strane muţa

muţ sa niekedy vyhráţal samovraţdou, alebo sa niekedy o ňu pokúsil

muţ porušil niekedy podmienku/súdne nariadenie/alebo úradnú dohodu o tom, kedy môţe ţenu navštíviť
a/alebo deti (aj v súvislosti s bývalými partnerkami – pokiaľ má ţena informácie)

muţ mal niekedy problém s políciou, alebo má kriminálnu minulosť
Uplatňované prístupy ( v bodoch, plná verzia v prílohe č. 6 ): feministická analýza, ľudsko-právne východiská,
násilie páchané na ţenách vnímame ako rodovo podmienené násilie, bezpečie a ochrana, posilnenie ţien a detí,
dôvernosť informácií, dostupnosť, rešpektujeme rôznorodosť ţien, zásady nediskriminácie a rovnosti,
bezplatnosť, personál je kvalifikovaný a špeciálne zaškolený, spolupráca, ţeny pomáhajú ţenám, obhajoba
práv ţien, tímová práca (a horizontálna hierarchia), právo na sebaurčenie, dôvernosť a anonymita, neobmedzená
dĺţka poskytovania sluţieb. Pri poskytovaní pomoc ţenám NPŢ vychádzajú zo štandardov Rady Európy. 74
Pre prijatie ţeny do poradne neplatia ţiadne obmedzenia ( s výnimkou kapacitných – poznámka BH), okrem
neovládania slovenčiny - V súvislosti s jazykom nemali sme takú situáciu ... ak by sme mali, asi by sme hľadali
moţnosť dobrovoľného tlmočenia. Určite by sme ţenu neodmietli bez toho aby sme sa pokúsili nájsť moţnosť
ako jej poskytnúť sluţby aj keď nevieme jej jazyk. Sluţby by vedeli poskytnú aj v anglickom jazyku.
Z osobitných skupín ţien mali viackrát aj ţeny Slovenky ţijúce v zahraničí a výnimočne aj rómske ţeny a ţeny
maďarskej národnosti či ţeny so zdravotným postihnutím..
V roku 2011 hospodárili s rozpočtom cca 103 tis. € , na sluţby: 18229 € (toto zahŕňa 6168 € - osobné náklady,
8734 € - reţijné náklady celej organizácie, 2397 € komunikačné náklady celej organizácie, 930 € pobyty
a tvorivé dielne pre klietky a ich deti) neviem to úplne presne vyčísliť. V roku 2012 celkový rozpočet cca 86
tis. € , z toho na sluţby 15 022 €. Najväčšiu časť rozpočtu tvoria dotácie ( štátne programy., ESF) 47%,
nadačné fondy 41% a vlastné aktivity – podnikanie 6%; úhrady klientok 0. Rozpočet je úplne nepostačujúci –
máme veľké deficity, problémy – ak to beriem čisto na sluţby. Komentár k financovaniu: Z nášho pohľadu
systém financovania sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie neexistuje. V rámci systému sociálnych sluţieb sú to
nestabilné, neisté a hlavne absolútne nepostačujúce zdroje. Veľmi problematické z hľadiska udrţateľnosti
sluţieb a uţ vôbec nehovoríme o nejakom rozvoji, ktorý je potrebný. Poradenské sluţby sú úplne bezplatné.
Z kapacitných dôvodov museli v ostatných 2 rokoch pomerne často odmietnuť klientku. Limit na poskytovanie
poradenských sluţieb nie je stanovený – čo má vplyv na kapacitu a počet nových klientok.
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Poskytnutý weblink: http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAWCONF%282007%29Study%20rev.en.pdf
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1,75

2

Bezpečie a ochrana

Subjekt poskytuje krízové poradenské sluţby na utajenej adrese, krízovú intervenciu, odhad rizika násilia aj
špecializovanú krízovú linku: 055/6256237, 0911440808; od pondelka do piatku, len cez deň od 9 – 16; hradí
volajúca osoba – ak si ţena nemôţe dovoliť volať, volajú späť, proaktívne ponúkajú aj túto moţnosť. Ponúkané
sluţby sú komplexne pre klientky aj ich deti. Pravidelne spolupracujú: oddelenia SPODaSK, zdravotné
ambulancie, obec, VÚC, média, MVO s podobnou činnosťou a MVO obhajujúce ľudské práva ţien; ojedinelá
spolupráca: oddebnia sociálnych dávok, RPPS, polícia, nemocnica cirkev, školy. Hodnotenie spolupráce na 3 –
4 ( súdu a prokuratúru na 5), s MVO na 2. Komentár: Tu je ťaţko povedať čo povaţujeme za spoluprácu ...
úprimne úroveň spolupráce je zúfalá, v ojedinelých prípadoch je vynikajúca, väčšinou to stojí a padá na
konkrétnych ľuďoch. spolupráca nie je formalizovaná. Subjekt však pouţíva prepracované formuláre –
komplexné protokoly zápisu všetkých relevantných skutočností o prípade, klientke, zneuţívateľovi –
agresorovi: Záznam z telefonátu na krízovú linku, Základné informácie o klientke, Informácie o
zneuţívateľovi , Násilie , Identifikácia násilia , Odhad nebezpečenstva, Bezpečnostný plán, Zdravotný stav
klientky, Situácia klientky, Kontakt s inštitúciami, Právna situácia klientky, Kontrakt. ZZŹ Fenestra poskytlo
k dispozícií všetky svoje záznamové hárky, formuláre a nástroje pouţívané v špecializovanej poradni pre
prácu so ţenami zaţívajúcimi či ohrozenými násilím a ich deti. Na základe súhlasu D. Karlovskej
uverejňujeme zaslané materiály v prílohe č. 6.75 Sieťovanie: Pracovná skupina na prevenciu a elimináciu

7

násilia páchaného na ţenách v Košiciach; Neformálna sieť MVO poskytujúcich špecifické sluţby pre
ţeny zaţívajúce násilie WAVE, European Trauma Network. O zariadení sa môţete dozvedieť: na

Deti

web stránke www.fenestra.sk a na iných web stránkach, na inštitúciách v KE (UPSVaR, mesto, VUC, polícia,
obvodné úrady, PPP – pedagogicko psychologické poradne, niektoré zdravotnícke zariadenia, mestské časti,
prokuratúra, niekedy zriedkavo aj od súdov, od iných ţien toto nám hovoria ţeny pomerne často – pýtame sa na
to, odkiaľ majú na nás kontakt), od iných organizácií.
Sluţby deťom klientok: psychologické poradenstvo; skupinová práca; práca s matkami a deťmi; tábory, letné
pobyty, skupinová terapia, psychologická pomoc. V roku 2012 kvôli kapacite nebrali detskú klientelu, riešia
deti skôr reaktívne podľa potreby klientok a robili pre deti klientok v roku 2011 tvorivé dielne. Deti riešime
v rámci poradenstva pre ţeny – napr. zverenie, úprava styku a pod.
Personál: 5 ţien, z toho platených 2 externé právničky, 1 na ½ úväzok, 1 na ¼ úväzok, zvyšok dobrovoľnícka
práca, práca so ţenami NPŢ 5. Profesie interne: psychológia, psychoterapia+ externe: právo, ekonómia.
Školenia v oblasti NPŢ ( platí aj pre telefonickú linku):

Personál

Názov/téma špeciálneho školenia o násilí páchanom na
ţenách
Tréning „Training Seminar for Staff in Women´s Refuges“
100 – hodinový základný scitlivovací tréning na násilie
páchané na ţenách v intímnych vzťahoch
medzinárodná konferencia WAVE (európskej siete ţenských
MVO pôsobiacich v oblasti násilia páchaného na ţenách
v párových vzťahoch)
workshop „Good Practise in Tackling Violence against
Women and Children European Practise and Research
Conference“
Tréning tréneriek v oblasti PTSD (Posttraumatická stresová
porucha)
Regional Seminar on Data collection as a prerequisite for
effective policies to Combat violence against women,
including Domestic Violence
Train the Trainer Seminar, „IMPROVE Quality Services for
Victims Safety“
Resource Mobilization for Women’s Rights Organizations
and Movements in South East Europe, Central and Eastern
Europe, and the Commonwealth of Independent States
(SEE/CEE/CIS)
“Strengthening capacities in the work to end violence against
women & children”
IVLP (International Visitor Leadeship Program)
“Empowering Women Against domestic Violence” v USA
2nd World Conference on Women’s Shelters, Washington,
D.C. v USA
The 12th AWID International Forum: Transforming
Economic Power to Advance Women's Rights and Justice

75

Školiaca inštitúcia
/organizácií
WAVE – Women Against
Violence Europe
Fenestra

Rok
absolvovania
2002

WAVE

2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2 10,
2011, 2012
2006

CAHRV (Coordination
Action on Human Rights
Violations)
Therapeutische
Frauenberatung e.V.,
Göttingen
Counsil of Europe

1,75

od 2003

2007
2007

WAVE

2007

AWID (The Association for
Women's Rights in
Development)

2010

WAVE-TRAININGINSTITUTE
State Department, World
Learning Visitor Exchange
Program (WL)
NNEDW (National Network
to End domestic Violence)
AWID (The Association for
Women's Rights in
Development)

2011
2012
2012
2012

V súčasnosti ZZŹ Fenestra pracuje na nových hárkoch a protokoloch, resp. upravuje tie pôvodné na základe dlhoročných
skúseností z poradenskej činnosti.
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3

Posilnenie

Participácia klietok: pomoc ostatným ţenám, kampane, voľnočasové aktivity; Trestné oznámenie ( TO) na
násilníka podá 75 – 100% klientok poradne. Ide však o hrubý odhad, mnoho z podaných TO skončí ako
priestupok a tieţ polovica ţien podá viacero TO v priebehu rokov.
Záverečný komentár: Riešené (problematika NPŢ – vloţila BH) hlavne v deklaratívnej rovine, z tohto pohľadu
neriešené. Vyzerá to tak, ţe sme sa v krajine uspokojili s legislatívou, ktorá nie je implementovaná a to je všetko.
Hlavne sú riešenia nesystémové a teda nedostupné pre všetky ţeny za kaţdých okolností. Pokiaľ nepreberú
jednotlivé rezorty a zodpovedné inštitúcie reálne zodpovednosť za riešenie tejto problematiky, čo znamená
v prvom rade alokovanie zdrojov, tak to ani nebude inak.
Dosiahnuté skóre

2

29,5

DORKA, N.O. KOŠICE
Získané informácie/odpovede

Par.

Skóre

Autonómnosť
a druh sluţieb

Špecializácia

Identifiká
cia

DORKA, n.o., Košice, štatutárka a dotazník vyplnila: Ing. Jolana Šuleková; 055/2304390; e-mail:
riaditeľka@centrumdorka.sk a Mgr. Michala Mrázová
- sociálna pracovníčka;
055/2304390;
dorka.no@centrum.sk. Adresa poskytovania sluţieb všetkých druhov zariadení: Hermenekova 28, Košice;
spádová oblasť. KSK
Cieľová skupina: ţeny s deťmi zaţívajúce násilie, neplnoleté dievčatá a chlapci zaţívajúci násilie;
osamelé matky, ţeny a muţi so sociálnymi problémami, ţeny a muţi bez domova. Onačili však, ţe
nie sú špecializovaný na ţeny/dievčatá zaţívajúce násilie. Komentár: V centre Dorka v ZNB máme aj
4
klientky, ktoré zaţili týranie od svojho partnera ,ale špeciálne pre týrane ţeny nemáme vytvorený
zvlášť priestor. Ale dostanú od nás posilňujúcu podporu, pochopenie, psychologickú , sociálnu a
právnu pomoc, analýzu ich ţivotnej situácie, hľadanie riešenia, odborné programy na zvyšovanie
sebaúcty a sebahodnoty.
Ide o neverejného poskytovateľa, n.o. MVO. Registrovaný podľa z. 448/2008 a akreditovaný na
vykonávanie opatrení SPODaSK podľa z. 305/2005 prevádzkujú ZNB ( kapacita v roku 2010
celkovo 40 miest, v roku uţ 45 miest); útulok ( 2 miesta), Krízové stredisko ( 32 miest), domov na
2
pol ceste ( 16 miest). Ide o pobytové zariadenie na určitý čas, s rozpočtom cca 561 tis. € v roku
2012 ( čiastočne postačujúci rozpočet), z ktorého 51% tvorí príspevok z VÚC a 32% ÚPSVaR.
Ďalšie informácie neposkytli.
6
Dosiahnuté skóre

KOTVA, N.O. TREBIŠOV
Identifi
kácia

Par.

Získané informácie/odpovede
Skóre
Kotva, nezisková organizácia, Trebišov, web. štatutárka a dotazník vyplnila: Marcela Kušnírová 0918457217; e-mail:
kotva.n.o@zoznam.sk ; Ţaneta Lešundáková - sociálno-poradenský pracovník; 0917722475. Adresa poskytovania:
utajená. Spádová oblasť KSK.

Špecializácia

I.
r.
1
2
3
4
5
7

x
x

x

10
10

1
2
3
1
2
x
x

2
2

x

SPOLU
12
22
34
11
7
34
34

5,5

x

Autonó
mnosť

8

Sexuálne
zneuţívanie,
znásilnenie

Neverejný poskytovateľ, občianske zdruţenie, MVO, registrácia podľa 408/2008; rok vzniku 2006,
poskytovanie sluţieb pre ţeny NPŢ od roku 2008. V šírení povedomia o NPŢ sa angaţujú formou kampaní,
pripomienkovaní zákonov a monitoringom.

3

Druh sluţieb

Počet
evidovaných
klientov/tok

Počet muţov a chlapcov
Počet ţien a dievčat
SPOLU
chlapci do 18 rokov
v
tom dievčatá do 18 rokov
Pobytová starostlivosť
Počet
Zariadenie núdzového
osôb
bývania
z r.7

Násilie zo
strany
príbuzných
( okrem
partnera)
11
8
19
10
5
x

Partnerské
násilie

Iné násilie

Cieľová skupina: výlučne ţeny zaţívajúce násilie s deťmi a bez detí; tvoria 100% klientely. Stretávajú
s partnerským, domácim, týraní a zneuţívaním, sexuálnym zneuţívaním. V roku poskytovali sluţby 34
klientkam, z toho 14 ţien NPŢ a ich 20 detí. V roku 2011 celkovo ubytovali 19 klientok, z toho 3 ţeny NPŢ,
s ich deťmi celkovo 16. Krízovú linku neprevádzkujú. Poskytnutá evidencia za rok 2011:

Pobytové zariadenie ZNB na určitý čas, s kapacitou 14 miest v roku 2011 a 20 v roku 2012. Vo svojej réţií
poskytujú ubytovanie, krízovú intervenciu,
sociálnoprávne a psychologické poradenstvo, advokátske
zastupovanie, psychoterapia – individuálna, skupinová terapia - podporné skupiny , rodinná terapia,
sprevádzanie na inštitúcie; sprostredkovane aj zdravotné ošetrenie. Sluţby poskytujú aj deťom klietok. Krízovú
linku neprevádzkujú.

1,

68

Rodová analýza
Bezpečie a ochrana

Dostupnosť

Spravo
dlivý
prístup

Definícia NPŢ: Forma porušovania ľudských práv ţien, akýkoľvek rodovo podmienený násilný čin . Riziká:
Ekonomická situácia, nezamestnanosť, nízky vek uzatvárania partnerstva, alkohol a drogy, vyššie vzdelanie
ţeny, byť svedkom alebo obeťou násilia v detstve,… Prístupy: Rýchla dostupnosť a pomoc, ochrana rodiny a
práv ţien a detí, rešpektovanie dôstojnosti potrieb a záujmov kaţdej klientky, diskrétnosť, anonymita, citlivosť k
ţenským témam Štandardy: Od začiatku existencie zariadenia pracujeme so ZZŢ FENESTRA KOŠICE.
Sprostredkovali nám stretnutie so zahraničnými partnermi z BŢD , a v zmysle ich štandardov sme začali
pracovať. Dokumenty k práci v bezpečných ţenských domoch majú pracovníčky spomínaného zdruţenia.
Obmedzenia pre prijatie ţeny do zariadenia: drogová a alkoholová závislosť. Osobitné skupiny ţien: viackrát
Rómky, maďarskej národnosti, so zdravotným postihnutím; Sluţby len v slovenčine, tlmočenie ZZŢ Fenestra;
Ţena na vozíku: nie je moţné ubytovať.

Posilnenie

Personál

Deti

Rozpočet: cca 37 tis. € v roku 2012, čiastočne nepostačujúci., 80% rozpočet mesta, 10% úhrada klietok.
Bezplatnosť sluţieb okrem ubytovania: čiastočná úhrada 25,52 /mesiac. Odmietnuť z kapacitných dôvodov:
pomerne často. Evidencia ţiadostí: áno, ku koncu 2011 cca 20 ţien, z toho 20 s problémom násilia. Stanovený
časový limit : max. 3 roky.
Nepretrţitosť poskytovania sluţieb: moţnosť ubytovať kedykoľvek počas 24 hodín; bezpečnosť: utajené
bývanie, mreţe, počas celého dňa uzamknutá brána; Poskytujú ubytovanie výlučne obetiam násilia, počet izieb 5
pod 2 – 6 postelí, max. počet osôb na izbe 6. Odhad nedostatku miest: 15. Návštevy: vôbec nie ( zabezpečia
mimo domu). Ide o rodinný dom v nájme. Ubytovanie ţenám – obetiam násilia s deťmi aj bez detí. Spolupráca
pravidelná: oddelenie SPOaSK; oddelenie sociálnych dávok; psychologické poradenstvo ÚPSVaR ( ojedinele)
; polícia; zdravotnícka ambulancia ; nemocnica ( ojedinele); súdy, prokuratúra, cirkev , obec, mesto, VÚC,
školy, učiteľky a učitelia, médiá ( ojedinele); MVO s podobnou činnosťou, MVO obhajujúce ľudské práva
ţien ( ojedinele). Hodnotenie spolupráce: na 1 – 3 ( mesto Trebišov 5). Pouţívajú štandardizované postupy –
záznamové hárky: ţiadosť o poskytovanie SS, zmluva o poskytovaní SS, list klientky, dohoda o utajení adresy,
dohoda o spolupráci, karta psychologického poradenstva, záznam poradenských rozhovorov, dohoda u ukončení
poskytovaných sluţieb.76 Subjekt je členom pracovnej skupiny pri KSK. Info o subjekte: ? Úrady práce,
polícia, iné sociálne zariadenia, mestské a obecné úrady, internet, psychologické poradne, iné zdruţenia
a organizácie. Komentár: Aj napriek úsiliu a snahe organizácií a inštitúcií sa venuje veľmi málo pozornosti
danej problematike. Umiestnením klientky do zariadenia sa prípad povaţuje za vyriešený. Ďalšia práca ostáva
prevaţne na sociálnych pracovníkoch zariadenia. Títo často nemajú dosah na vyriešenie závaţných problémov.
Sluţby deťom: psychologické poradenstvo, výchova detí , skupinová práca, práca s matkami a deťmi
voľnočasové aktivity pre deti, kluby; psychologická pomoc. Medzi profesiami vychovávateľka: nie.
Personál: 4 Ţ a 2 M; z toho platení: 2Ţ a 1M. Práca so ţenami NPŢ. 3 Ţ. Profesie: sociálna práca; externe aj
psychológia, práva, ekonómia. Zaškolenosť v oblasti NPŢ: Tréning a zvyšovanie uvedomenia pracovníčok
a dobrovoľníčiek zo zariadení poskytujúcich pomoc a sluţby ţenám, ZZŢ FENESTRA KOŠICE, 2003; Tréning
tréneriek v problematike násilia páchaného na ţenách v párových vzťahoch, ZZŢFENESTRA KOŠICE, 2005;
Zlepšovanie kvality sluţieb pre ţeny a deti, ktoré zaţili násilie v párových vzťahoch, ZZŢFENESTRA KOŠICE,
2007; Posttraumatická stresová porucha, ZZŢ FENESTRA KOŠICE, 2008
Participácia klietok: pomoc ostatným ţenám v zariadení; úpravy domáceho poriadku; schôdze s klientkami;
rozhodovanie o aktivitách vo voľnom čase. Trestné oznámenie na násilníka: menej ako 25% klientok. Zaslali aj
dotazníky spokojnosti klietok – na úrovni 1 – 2, jedna klientka aj na úrovni 3 ( ubytovanie a vzťahy s klietkami).
Záverečný komentár: Je to veľmi psychicky aj fyzicky náročná a nedocenená práca s ľuďmi. Klientky naţívajú
v jednej komunite, sú však z rôznej vekovej, povahovej, sociálnej, vzdelanostnej skupiny. Niektoré klientky sa
ťaţko prispôsobia ţivotu v tejto komunite, niektoré vôbec. Preto je dôleţité pristupovať ku kaţdej individuálne,
citlivo a špecificky s prihliadnutím na jej potreby. Pri práci sa stretávame s problémami na úradoch, kedy sa
inštitúcie odvolávajú na seba navzájom. Postup je zdĺhavý a často nie je akceptovaná váţnosť situácie
prijímateľov SS. Klientky sú z rôznych miest kraja. Všetky dôleţité náleţitosti si musia riešiť na úradoch
a inštitúciách podľa miesta trvalého pobytu, čo je pre nich finančne a fyzicky náročné. Na prijímanie klientov
z iných krajov nie sú vytvorené podmienky , samospráva financuje iba klientov svojho kraja. V záujme
bezpečnosti klientov je v niektorých prípadoch nutné umiestnenie v inom kraji. O poskytovanie sluţieb v našom
zariadení ţiada stále viac klientov , ktorých však nemáme moţnosť umiestniť z dôvodu naplnenia kapacity. Preto
je potrebné zriaďovať nové bezpečné ţenské domy, ktoré by mali špecifické miesto v zákone s osobitným
financovaním. Keďţe sa špecifikujeme na potreby a problémy výlučne ţien a detí zaţívajúcich násilie,
pociťujeme výrazný nedostatok finančných prostriedkov . Chceli by sme čím najviac priblíţiť k európskym
štandardom BŢD. Pre klientov by BŢD nemal byť len ZNB, ale hlavne domovom, aj keď len na určitý čas.

Dosiahnuté skóre
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25,75

POMOC RODINE O.Z. MICHALOVCE
Identifik
ácia

Par.

76

Získané informácie/odpovede
OZ Pomoc rodine, Michalovce, Web: : www.pomocrodine.sk ; štatutárka a dotazník vyplnili:

Skóre

PhDr. Mária
Mgr. Martina Bamburáková - sociálna

Hargašová; 0908954873; e-mail: hargasova@centrum.sk; a
pracovníčka; 0917768745; bamburakova@centrum.sk; adresa poskytovania sluţieb: Nám. Osloboditeľov77,
Michalovce; spádová oblasť: Michalovce Sobrance.

Moţnosť zaslania na základe vyţiadania od: holubova@ivpr.gov.sk.
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Špecializácia

Cieľové skupiny: ţeny NŢ s deťmi, bez detí. Klientela NPŢ: 100%; Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: násilie

zo strany partnera (súčasného aj bývalého); násilie zo strany iného príbuzného – blízkej soby (otec,
brat, matka,...); nebezpečné prenasledovanie ( stalking); týranie a zanedbávanie; znásilnenie ;
sexuálne zneuţívanie; obchodovanie so ţenami; vyuţívanie na komerčné účely ( pornografia,
prostitúcia); Evidencia za rok 2011: 112 ţien ; Špecializovaná krízová linka: 056/6884473 a 0908954873 –

Autonó
mnosť
Druh
sluţieb
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Rodová analýza

počet volaní za týţdeň cca 5, z toho ţeny NPŢ cca 3.
Poskytovateľ: neverejný; Právna forma: MVO obhajujúca ľudské práva ţien; Rok vzniku: 2000; Sluţby ţenám
NPŢ od: 2000; Registrácia: podľa 448/2008; Akreditácia: SPODaSK 305/2005 a špecializované poradenstvo
podľa 448/2008; Zvyšovanie povedomia o NPŢ: pravidelne info materiály a fundrising, viackrát kampane,
ojedinele semináre, zákony a monitoring.
Druh zariadenia: základné a špecializované sociálne poradenstvo; Forma poskytovania sluţieb: ambulantné na
neurčitý čas; Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: krízová linka; krízová intervencia; odhad rizika násilia
;sociálnoprávne poradenstvo; psychologické poradenstvo; advokátske zastupovanie ( externe) ; psychoterapia –
individuálna; skupinová terapia - podporné skupiny; sprevádzanie na inštitúcie; vypracovanie správ, posudkov.
Ubytovanie sprostredkovane. Špecializovaná krízová linka.
Definícia NPŢ: Akýkoľvek čin ktorého dôsledkom je, alebo by mohlo byť fyzické, psychické, sexualizované
násilie, vrátane prenasledovania, poniţovania, zastrašovania
Riziká výskytu NPŢ: Rodom podmienená nerovnosť medzi muţmi a ţenami. Muţi vyuţívajú svoju moc, silu a
kontrolu nad ţenami. Princípy: Dôveru a rešpekt voči ţenám a ich deťom.
Štandardy: vypracované vlastné; štruktúra: ochrana klientky, predchádzanie porušovaniu práv klientky, moţné
konflikty záujmov, distribúcia klientky, úrovne poskytovania špecializovaných poradenských sluţieb,
informácie poskytnuté klientke, poradenské, ciele, spätná väzba, poradenský kontrakt, formy poradenstva,
metódy práce, sociálna diagnóza, potenciál klientky, evidencia klientok, archivácia spisov, ochrana údajov
o klientke, personálne štandardy kvality špecializovaného sociálneho poradenstva
Obmedzenia pre prijatie ţeny: neuvedené; Osobitné skupiny ţien: výnimočne rómske ţeny a maďarskej
národnosti, cudzinky, viackrát ţeny so zdravotným postihnutím. Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: nie.
Rozpočet: 2010 – 2011 cca 10 tis. €; v roku 2012 cca 20 tis. €, bude prečerpaná; Zdroje: VÚC a obec;
Dostatočnosť rozpočtu: čiastočne dostačujúci. Bezplatnosť: úplná; Museli odmietnuť klientku NPŢ pre
nedostatok miesta: vôbec nie; Časový limit dĺţky poskytovania sluţby: nie; prevládajúci typ klientky: klientky
so strednodobo poskytovanou sluţbou (medzi 1-2 konzultáciami a 1 rokom)
Krízová intervencia a linka: 056/6884473 a 0908954873; : pevná linka od pondelka do piatka a mobilná
neobmedzene; Pevná linka od 8.00 do 18.00, potom záznamník. Hradí volajúca osoba. Špecializácia na ţeny
NPŢ. Pracujú tu dve zaškolené pracovníčky. Spolupráca: pravidelne s RPPS, VÚC, MVO pre ľudské práva
ţien; ojedinele s oddeleniami SPODaSK, polícia, zdravotná ambulancia, súdy, obec, školy, médiá, podobné
MVO. Štandardy spolupráce: áno – viď interné štandardy poradne. Komentár: oproti ČR (pribliţne v rovnakom
čase sme začali pracovať v problematike DN) sme v SR pokročili veľmi málo, takmer vôbec, napriek prijatiu
niektorých zákonov pre oblasť DN, praktická pomoc obetiam je moţná v minimálnej miere, pretoţe štát na nej
neparticipuje, nie sú dostatočné sluţby pre obete DN, pomoc je nedostatočná a nekoordinovaná. Sieťovanie:
Bezpečná ţenská sieť na úrovni regiónu. Info o subjekte: web.
Deti Sluţby pre deti klientok: psychologické poradenstvo a práca s matkami a ich deťmi.
Vychovávateľka medzi profesiami: nie
Personál: 4 Ţ, platené 2, práca s klientelou NPŢ 2 Ţ; Profesie: soc. práca, psychológia, externe ekonómia.
Zaškolenosť:
Názov/téma špeciálneho školenia o násilí
Školiaca inštitúcia
Rok
páchanom na ţenách
/organizácia
absolvovania
Elimination of Family violence and pr vention of British Council
20 1-2003
Child abuse and negleckt
Univerzita Birmingham
Práca s traumaticými stavmi
Oz Pro Familia, katedra liečebnej 2000
Ped. UK v Bratislave
Posstraumatická stresová porucha
ZZŢ Fenestra Košice
2008
Prevence obchodová
s lidmi
La Strada Česká Republika, o.p.s,
2004
By safer hodnotenie rizika partnerského rizika Centrum. nádej
17.a riadenie bezpečnosti
18.10.2011
Sára DN- aplikácia Sára DN
Centrum. nádej
20..21.10.2011
Pre linku: Školenie linkárok pre telefonickú linku – Monika Grochová lektorovala podľa LaStrada
Participácia klientok: neuviedli. Poskytli 6 dotazníkov spokojnosti klientky – veľká spokojnosť ( návrhy ţien:
chceli by bezplatnú právničku, a lepšiu propagáciu zariadenia, mať moţnosť zavolať kedykoľvek) Podanie
trestných oznámení na agresora: menej ako 25%.
Dosiahnuté skóre
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LUMEN , SEČOVCE
Par
.

Získané informácie/odpovede

Skóre

Identifikácia

ZNB Lumen, Sečovce; Web: www.lumentv.sk ; štatutár: Ing. Jozef Čičtko; 056/6724049;
ddtrebišov@stonline.sk; dotazník vyplnila: Mgr. Helena Onuščáková – soc. pracovníčka;
056/6722223; hela.onuscak@gmail.com; Adresa poskytovania sluţieb: ZBN Bačkovská
598, Sečovce; spádová oblasť: KSK.

Špec
ializ
ácia

Cieľové skupiny: ţeny NPŢ s deťmi, osamelé maky s deťmi, ţeny bez domova; Klientela NPŢ: asi 30%
z celkovej klientely; Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: partnerské; Evidencia za rok 2012: 22 klietok, z toho 1
NPŢ s 1 dieťaťom.
Poskytovateľ: verejný; zriaďovateľ VÚC; Rok vzniku: 2010; Sluţby ţenám NPŢ od: 2011; Registrácia: podľa
448/2008; Zvyšovanie povedomia o NPŢ: vôbec.
Druh zariadenia: ZNB; Forma poskytovania sluţieb: pobytová na určitý čas; Kapacita: 12 miest; Poskytované
sluţby vo vlastnej réţií: ubytovanie a krízová intervencia.
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Definícia NPŢ: podľa definície OSN; Riziká výskytu NPŢ: ekonomická závislosť, nezamestnanosť, alkohol;
Princípy: ubytovanie, soc. poradenstvo; Štandardy: nie;
Obmedzenia pre prijatie ţeny: drogová a alkoholová závislosť, zdravotné postihnutie, mentálne postihnutie,
akútna choroba, psychiatrické ochorenie; Osobitné skupiny ţien: výnimočne Rómky; Poskytovanie sluţieb
v cudzom jazyku: nie; Sprostredkovanie tlmočenia: OGU – Somotor; Moţnosť ubytovania ţeny na vozíku: nie.
Rozpočet: cca 19 tis. € v 2012; na sluţby cca 10 tis. €; Zdroje: 80% VÚC; 20% - úhrada klientok;
Bezplatnosť: čiastočná úhrada za ubytovanie 0,73 €/deň ( t. j. 22€/mesiac); Museli odmietnuť klientku NPŢ pre
nedostatok miesta: vôbec nie; Počet ţiadostí o ubytovanie: nevedú zoznam ţiadostí; odhad chýbajúci miest na
4. Časový limit dĺţky poskytovania sluţby: 3 roky;
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Krízová intervencia; Moţnosť ubytovania počas dňa od 7.00 – 15:30; Utajené bývanie: nie; bezpečnostné
opatrenia: mreţe a 24 hodinová sluţba; Základná budova a 3 byty; počet izieb 6 , počet postelí 12 ( najviac 2
osoby v izbe); bývajú spolu s inými klientkami; o návštevách rozhoduje klientka; iba ţeny NPŢ s deťmi.
Spolupráca: ojedinele oddelenie SPOaSK; oddelenie sociálnych dávok; polícia; zdravotnícka ambulancia;
nemocnica; súdy; obec, školy; Štandardy: nie; Sieťovanie: nie; Info o subjekte: mestský úrad, obecný úrad;
web.
Det Sluţby pre deti klientok: práca s matkami a deťmi; voľnočasové aktivity pre deti; Vychovávateľka medzi
profesiami: nie
i
Personál: 5 osôb, z toho 1 ţena; Profesie: soc. práca; Zaškolenosť: áno; ZNB a násilie páchané na ţenách,
poskytlo VÚC, 2012.
Participácia klientok: porady personály; schôdzke klietok; rozhodovanie o aktivitách vo voľnom čase; Poskytli 3
dotazníky spokojnosti: na úrovni 1 -2. Podanie trestných oznámení na agresora: stane sa len výnimočne
Dosiahnuté skóre
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MIESTO POD SLNKOM KOŠICE
Par
.

Získané informácie/odpovede

Skóre

Cieľové skupiny: ţeny NPŢ s deťmi a bez detí, ţeny so sociálnymi problémami. Klientela NPŢ: asi 10%
z celkovej klientely. Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: partnerské a zo strany iného príbuzného. Evidencia za
rok 2012: neposkytli.

3

Poskytovateľ: nezisková organizácia, MVO. Registrácia: podľa 448/2008; Akreditácia: SPODaSK 305/2005;
odborná činnosť – špecializované poradenstvo podľa 4487/2008 (Jednotlivci, dvojice a rodiny v sociálnych
situáciách vedúcich k sociálnemu vylúčeniu, v hmotnej a sociálnej núdzi ); vzdelávacia činnosť reg.na
Ministerstve školstva; Zvyšovanie povedomia o NPŢ: Druh zariadenia: základné a špecializované sociálne poradenstvo; Forma poskytovania sluţieb: ambulantná;
.Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: sociálnoprávne poradenstvo, sprevádzanie na inštitúcie a vypracovávanie
správ a posudkov.

2
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Miesto pod Slnkom. n.o., Košice; web: www.miestopodslnkom.sk ; štatutárka a dotazník vyplnila: Eva Litavská;
riaditeľka; 055/6250151; eli.ke@stonline.sk ; adresa poskytovania sluţieb: Hlavná 68, Košice.
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Definícia NPŢ: -; Riziká výskytu NPŢ: -; Princípy: -; Štandardy: -
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Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: len v slovenčine;

Do
stu
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osť

Bezplatnosť: úplne; prevládajú klientky so strednodobo poskytovanou sluţbou (medzi 1-2 konzultáciami a 1
rokom); Časový limit dĺţky poskytovania sluţby: ţiadny.
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Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti: iba pre ţeny; Spolupráca: neuviedli; Štandardy: nie; Sieťovanie: Info o subjekte: -

Perso
nál

Det
i

Sluţby pre deti klientok: -; Vychovávateľka medzi profesiami: nie
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Profesie: sociálna práca; psychológia; externe aj zdravotníctvo.
Zaškolenosť: Multiinštitucionálna spolupráca ako nástroj prevencie a eliminácie násilia páchaného na

2

ţenách Fenestra 2011
Participácia klientok: - ; Podanie trestných oznámení na agresora: -
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Dosiahnuté skóre

SČK - ÚS TREBIŠOV (MAJÁK)
Získané informácie/odpovede
Skóre
Slovenský Červený kríţ,- územný spolok Trebišov; web: www.cervenykriz-tv.sk ; štatutárka a dotazník vyplnila:
Libuša Babuľáková; riaditeľka; 056/6722495; trebisov@redcross.sk ; adresa poskytovania sluţieb: ZNB Územný
spolok SČK, M. R. Štefánika 1161/184, Trebišov (ZNB Maják); spádová oblasť: KSK

Ident
ifikác
ia

Par.

Špecializácia

Cieľové skupiny: iba ţeny NPŢ s deťmi a bez detí, osamelé matky a ţeny bez domova. Klientela NPŢ: 100%.
Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: partnerské, zo strany iných príbuzných; týranie a zanedbávanie; V roku
2011 poskytnuté sluţby celkovo 34 ţenám, z toho 14 ţenám NPŢ a ich 20 deťom; Evidencia za rok 2011:
Počet muţov a chlapcov
Počet ţien a dievčat
SPOLU
Počet evidovaných klientov/tok
chlapci do 18 rokov
v tom
dievčatá do 18 rokov
Pobytová starostlivosť
Počet osôb z r.7 Zariadenie núdzového bývania

I. r. SPOLU
1
8
2
13
3
21
4
5
5
7
21
8
21

Druh zariadenia: ZNB; Forma poskytovania sluţieb: pobytová na určitý čas; Kapacita: 18 miest.
Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: ubytovanie; krízová intervencia; zdravotné ošetrenie; sociálnoprávne
poradenstvo; psychologické poradenstvo; psychoterapia – individuálna; skupinová terapia - podporné
skupiny; sprevádzanie na inštitúcie; vypracovanie správ, posudkov; + sluţby pre deti klietok.
Definícia NPŢ: poniţovanie, bezmocnosť, strach o deti, strata bývania, ekonomická závislosť;
Riziká výskytu NPŢ: nezamestnanosť, alkohol, výber pôţičiek, rôznych úverov a nakoniec prídu o strechu nad
hlavou; Princípy: Dostupnosť, bezpečnosť, kvalitu; Štandardy: nie.
Obmedzenia pre prijatie ţeny: drogová a alkoholová závislosť, mentálne postihnutie; Osobitné skupiny ţien:
viackrát rómske ţeny a ţeny maďarskej národnosti, výnimočne aj ţeny so zdravotným postihnutím;
Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: len v slovenčine, pre prípadnú potreby tlmočenia nevedia koho osloviť.
Moţnosť ubytovania ţeny na vozíku: úplne bez problémov.
Rozpočet: celkovo 377 tis. € v roku 2012, ; Zdroje: VÚC, úhrady klietok a vlastné zdroje ; Dostatočnosť
rozpočtu: úplne nepostačujúci – majú veľké problémy. Komentár: Financovanie je podhodnotené. Dávky, ktoré
dostávajú nestačia na základné potreby a potraviny pre deti. Na prechodný pobyt si veľmi ťaţko nájdu
zamestnanie a navyše sme región s vysokou nezamestnanosťou. Zmeniť legislatívu, aby mali moţnosť nájsť si
prácu. ; Bezplatnosť: okrem ubytovanie – čiastočná úhrada 1 €/deň dospelá osoba, dieťa 0,5€ /deň (t.j. za mesiac
cca 30€, resp. 15€); Museli odmietnuť klientku NPŢ pre nedostatok miesta: áno, pomerne často; Počet
ţiadostí o ubytovanie: odhad nedostatku miest asi 10. Evidencia ţiadosti: 9 na konci 2011; Časový limit dĺţky
poskytovania sluţby: 3 mesiace aţ 1 rok, ak sa situácia nevyrieši, tak aj dlhšie.
Moţnosť ubytovania počas: len počas dňa; návštevy sú povolené, ale nie pre manţela/partnera; V ZBN bývajú
len ţeny (s deťmi aj bez detí). Ide o budovu bývalej škôlky + špecializované zariadenie pre seniorov. Ţeny
majú úplne samostatný vchod. Utajené bývanie a bezpečnostné opatrenia: áno, signalizačné zariadenie na
políciu. V ZNB celkovo 7 izieb s 21 miestami a max. počet osôb na jednej izbe podľa počtu detí. Komplexnosť
sluţieb pre ţeny aj ich deti: nadštandardná vzhľadom na pobytové zariadenie. Spolupráca pravidelná a ojedinelá
takmer so všetkými: oddelenie SPOaSK ; oddelenie sociálnych dávok; psychologické poradenstvo ÚPSVaR
Polícia; zdravotnícka ambulancia; nemocnica; súdy; prokuratúra; cirkev ; obec, mesto; VÚC; školy,
učiteľky a učitelia; odbory všeobecnej vnútornej správy; Formalizovaná spolupráca iba s VÚC; Štandardy: nie.
Sieťovanie: nie; Info o subjekte: Mestské a obecné úrady, miestne spolky SČK, úrady práce, VÚC, web stránka
Sluţby pre deti klientok: psychologické poradenstvo; výchova detí; práca a s matkami a deťmi; voľnočasové
aktivity pre deti, kluby; tábory, letné pobyty; psychologická pomoc; Vychovávateľka medzi profesiami: áno.

Bezpečie a ochrana

Dostupnosť
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Ubytované ţeny počas roku 2011 v ZBN: 23, z toho ţeny NPŢ 3, s deťmi 20.
Poskytovateľ: neverejný; zriaďovateľ Slovenský Červený kríţ; Rok vzniku: ZNB 2000; Sluţby ţenám NPŢ od:
ZNB 2000; Registrácia: podľa 448/2008; Akreditácia: na vykonávanie opatrení SPODaSK podľa z. .č.
305/2005. Zvyšovanie povedomia o NPŢ: pravidelne informačné materiály, ojedinele aj vzdelávanie.

Perso
nál

Deti

Personál: 9 ţien, z toho platených 5; práca so ţenami NPŢ 6 ţien; Profesie: sociálna práca, psychológia,
výchova detí, ekonómia, psychiatria.; externe aj zdravotníctvo. Zaškolenosť v oblasti NPŢ od Fenestra

Košice a VÚC Košice.
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Posilnenie

Participácia klientok: porady personálu, pomoc ostatným ţenám v zariadení, úpravy domáceho poriadku,
schôdze s klientkami, rozhodovanie o aktivitách vo voľnom čase, návyk na prácu, hačkovanie, tkanie kobercov,
spoločenské vystupovanie. Poskytli 8 dotazníkov spokojnosti klientok: miera spokojnosti tu bola vyjadrená
rôznorodejšie ako v iných zariadeniach úrovni 1 – 3, objavili sa aj 5 (hlavné námietky boli voči úrovni
ubytovania, chýbalo súkromie a nie vţdy verili klientkam). Podanie trestných oznámení na agresora: menej ako
25%. V roku 2013 by chceli rozšíriť svoje sluţby pre ţeny NPŢ.
Dosiahnuté skóre

2,75

24

STREDISKO KRÍZOVEJ INTERVENCIE, ADLEROVA UL. KOŠICE
Získané informácie/odpovede
Skóre
Stredisko krízovej intervencie, Košice; web: www.skrin.sk; štatutárka: Mgr. Adriana Gorelová – poverená vedením SKI;
055/6710404; e-mail:gorelova@skrin.sk; dotazník vyplnili: Bc. Katarína Lukačková, vedúca ZNB; 055/6710404
lukackova@skrin.sk; PhDr. Viera Broniševská – psychologička ; 055/6710404 ; bronisevska@ skrin.sk; PaedDr.
Danuše Kurucová; vedúca KS; 055/6712556 ; kurucova@skrin.sk
adresa poskytovania sluţieb: ZNB Adlerova 4, Košice, KS Adlerova, Košice/Čaňa, Osloboditeľ 174; spádová oblasť:
ZNB Košice – mesto a okolie; ostatné KSK.
Cieľové skupiny: ţeny s násilím s deťmi a bez detí; chlapci a dievčatá s násilím, muţi a ţeny - osamelí rodičia,
bez domova, so sociálnymi problémami; Klientela NPŢ: asi 27% z celej klientely;
Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: partnerské, zo strany iných príbuzných, táranie a zanedbávanie; Evidencia za
rok 2011:

Počet evidovaných
klientov/tok

Počet muţov a chlapcov
Počet ţien a diev at
SPOLU
chlapci do 18 rokov
v tom
dievčatá do 18 rokov
Pobytová starostlivosť
Zariadenie
Počet osôb
núdzového bývania
z r.7
Krízové stredisko

I.
r.
1
2
3
4
5
7

Partnerské
násilie

8

x

9

x

10
10

x

Násilie zo strany príbuzných (
SPOLU
okrem partnera)
14
14
17
27
31
41
14
14
14
14
x
41
39
x
2

Dostupnosť
Bezpečie a ochrana
Deti

Moţnosť ubytovania počas: len cez deň; V ZNB celkovo 30 izieb a 73 postelí ( max. osôb 4); ţeny NPŢ
bývajú spolu s ostatnými klientkami; prenajatá časť obytného domu – 17 bytov; v ZNB ţeny samotné aj ţeny
s deťmi; Utajené bývanie a bezpečnostné opatrenia: nie, ale vrátnica; návštevy len výnimočne; Komentár:
Vytvárať podmienky na poskytnutie okamţitej pomoci pre ţeny zaţívajúce násilie v čase, keď to urgentne
potrebujú – dostatok ubytovacích kapacít; Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti.
Spolupráca - pravidelná: oddelenie SPOaSK ; oddelenie sociálnych dávok; súdy; obec, mesto; VÚC; školy,
učiteľky a učitelia; MVO s podobnou činnosťou; spolupráca ojedinele: psychologické poradenstvo ÚPSVaR
polícia; zdravotnícka ambulancia; nemocnica, cirkev, MVO obhajujúca ľudské práva ţien; Spolupráca
formalizovaná len s oddeleniami SPODaSK ( hodnotenie na 2); Sieťovanie: Pracovná skupina pre prevenciu
a elimináciu násilia páchaného na ţenách v párových vzťahoch v meste Košice; Info o subjekte: Web
stránka SKI, KSK, ÚPSVaR, Magistrát mesta Košice, miestne úrady, Fenestra, polícia, zdravotnícke zariadenia,
od priateľov, známych, príbuzných;
Sluţby pre deti klientok: psychologické poradenstvo a pomoc; Vychovávateľka medzi profesiami: áno

73

4,5

2

Ubytovaných bolo v roku 2011 celkovo 78 osôb, z toho 8 ţien NPŢ v ZNB a 2 v KS.
Poskytovateľ: verejný, zriaďovateľ VÚC; Právna forma: verejnoprávna; Rok vzniku: 2004; Sluţby ţenám NPŢ
od: Terajšie zariadenia (ZNB a KS) datujú svoju históriu od r. 1988 – „Domov pre osamelé matky s deťmi“ a
„SOS pre deti“ . Tieto zariadenia poskytovali pomoc aj ţenám a deťom zaţívajúcim násilie. Registrácia: podľa
448/2008; Zvyšovanie povedomia o NPŢ: viackrát pripomienkovanie zákonov.
Druh zariadenia: ZNB, KS; Forma poskytovania sluţieb: pobytová na určitý čas; Kapacita: ZNB 73 miest, KS
24; Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: ubytovanie ; krízová intervencia; zdravotné ošetrenie; sociálnoprávne
poradenstvo; ; psychologické poradenstvo; ; psychoterapia – individuálna; skupinová terapia - podporné
skupiny ; sprevádzanie na inštitúcie; vypracovanie správ, posudkov.
Definícia NPŢ: fyzické, sexuálne, emocionálne a mentálne zneuţívanie/týranie ţeny muţom, s ktorým je alebo
bola vo vzťahu. Toto násilie môţe byť aktuálne, hroziace alebo môţe ísť o pokus. Môţe ísť o manţelstvo alebo
spoluţitie.; Riziká výskytu NPŢ: zlá ekonomická a sociálna situácia spojená s nezamestnanosťou, alkoholizmus
a uţívanie drog, prenos vzorcov násilného správania v rodine, nerovnomerné postavenie ţien v rodine,
ekonomická závislosť ţeny, nízka vzdelanostná úroveň rodiny; Princípy: Hlavným princípom práce so ţenami,
ktoré zaţili násilie je záväzok obhajovať práva ţien a posilniť ţeny k tomu, aby ţili samostatný a dôstojný ţivot.
Štandardy: interný materiál ZNB „Program ZNB“
Obmedzenia pre prijatie ţeny: výnimočne Rómky a ţeny so zdravotným postihnutím; Osobitné skupiny ţien:
drogová, alkoholová závislosť, mentálne postihnutie, vysoký počet detí, psychiatrické ochorenie; Poskytovanie
sluţieb v cudzom jazyku: anglicky, maďarsky, rusky; Moţnosť ubytovania ţeny na vozíku: v ZNB s menšími
problémami.
Rozpočet: celkovo v roku 2011 cca 518 tis.€, v roku 2012 cca 434 tis. €; Zdroje: 85% VÚC v roku 2011.
Dostatočnosť rozpočtu: úplne nepostačujúci – majú veľké problémy; Bezplatnosť: iba za ubytovanie od 59 –
132 €/mesačne; Museli odmietnuť klientku NPŢ pre nedostatok miesta: áno, pomerne často; Počet ţiadostí
o ubytovanie: asi 11 z toho asi 5 ţien NPŢ; odhad nedostatku miest: 45; Časový limit dĺţky poskytovania
sluţby: v ZNB 2 – 2,5 roka.
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Personál: 27 ţien a 6 muţov; práca so ţenami NPŢ 4 ţeny; Profesie: soc. práca, psychológia, psychoterapia;
zdravotníctvo, ekonómia; Zaškolenosť:

Personál

Názov/téma špeciálneho školenia o násilí páchanom na
ţenách
100 hod. tréning - „Zvyšovanie uvedomenia profesionálok“

Školiaca inštitúcia
/organizácia

Workshop - „Posttraumatická stresová porucha“
Worhshop - „Zvýšenie bezpečia ţien a ich detí a účinnosti
intervencií zainteresovaných inštitúcií
v kontexte
multiinštitucionálnej spolupráce“
Regionálna konferencia „Mosty k pomoci – od dobrého
úmyslu k dobrej spolupráci. Multi-inštitucionálna
spolupráca ako nástroj účinnej prevencie a eliminácie
násilia páchaného na ţenách“

Fenestra

Rok
absolvovania
2004

Fenestra
Fenestra

2008
2011

Úrad vlády SR, Rada vlády pre
prevenciu kriminality, Ministerstvo
vnútra SR, Fenestra

2011

2,5
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Participácia klientok: evaluácia činnosti zariadenia, pomoc ostatným ţenám v zariadení, úpravy domáceho
poriadku, schôdze s klientkami, rozhodovanie o aktivitách vo voľnom čase; Podanie trestných oznámení na
agresora: menej ako 25% . Poskytli jeden dotazník spokojnosti – hodnotenie „veľmi spokojná“.
Dosiahnuté skóre

2.3.4. ZHODNOTENIE
ZAŢÍVAJÚCE NÁSILIE

ÚROVNE

POSKYTOVANÝCH

SLUŢIEB

PRE

1,5
20

ŢENY

Poradie monitorovaných subjektov v KSK podľa dosiahnutého skóre
Subjekt
1.

Dosiahnuté
skóre
( max. 30)

Fenestra ZZŢ, Košice

2.

KOTVA, n.o. Trebišov

3.
4.

SČK – Trebišov
OZ Pomoc rodine Michalovce

5.

Stredisko krízovej intervencie, Adlerova ul.
Košice

6.
7.

Lumen, Sečovce
Miesto pod Slnkom Košice

8.

Dorka, n.0. Košice

Kapacita pre ţeny/dievčatá NPŢ ( teoretická)

29,5

Špecializované poradenské centrum, špecializovaná
krízová linka

25,75

20 ( ZNB)

24

18 ( ZNB)

23

Špecializované sociálne poradenstvo pre ţeny NPŢ

20

73 miest ZNB

12,5

12 miest (ZNB)

10,5

Poradenské sluţby

6

ZNB 45 miest

Poznámka: zvýraznené zariadenia spĺňajú 75% maximálneho moţného skóre ( 22,5 bodu) vzhľadom na Minimálne štandardy
Rady Európy pre podporné sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie páchané na ţenách.

Komplexnosť sociálnych sluţieb v oblasti NPŢ podľa základnej úrovne sluţieb MŠ RE
a ich dostatočná kapacita vzhľadom na počet ţien v KSK
Sluţba/ parameter
Krízová linka – dostupnosť, špecializácia,
bezpečnosť (7/24/365)

Poradenstvo – špecializované, 1/50 tis. ţien.
Vzhľadom na počet ţien v KSK ( 406 tis. ku
koncu roku 2011) by v kraji malo byť 8
špecializovaných poradenských centier (
počet prípadov NPŢ na jednu poradňu
pritom nie je stanovený)
Vyhľadávacia činnosť – podľa koncentrácie
menšín

Zhodnotenie úrovne, odhad potreby
V KSK sú dve špecializované telefonické linky pre ţeny
zaţívajúce násilie, prevádzkované ZZŢ Fenestra (055/6256237,
0911440808; od pondelka do piatku, len cez deň od 9 – 16)
a OZ Pomoc rodine Michalovce ( pevná linka iba cez
deň/záznamník, mobil nonstop; 056/6884473 a 0908954873)
Monitoringom boli identifikované dve poradenské organizácie,
ktoré spĺňajú, alebo majú najvyšší potenciál napĺňať minimálne
štandardy RE: ZZŹ Fenestra a OZ Pomoc rodine Michalovce.
Fenestra má výrazne nedostatočnú kapacitu (hlavne finančnú, aj
personálnu). Podľa stanovených úrovní RE v KSK chýba ešte 6
špecializovaných poradenských miest pre ţeny/dievčatá
zaţívajúce násilie.
Cielenú
vyhľadávaciu
činnosť
sme
monitoringom
neindentifikovali uţ ţiadneho subjektu. Do analýzy sa nám však
nepodarilo zahrnúť ţiadnu z organizácií, ktorá pracuje v KSK
s marginalizovanými rómskymi komunitami či s inými, ťaţšie
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Bezpečné ţenské domy, 1 miesto/10 tis. ľudí/
alebo 1 rodinné miesto/10 tis. ţien. Na
základe stanovenia rodinného miesta ako 2,5
miesta na 10 000 ţien, v KSK je potrebných
najmenej 102 miest v špecializovaných BŢD.
Krízové centrá pre obete znásilnenia, 1/200
tis. ţien. Vzhľadom na počet ţien v BSK by
malo byli existovať 2 krízové centrá pre
obete znásilnenia.
Intervenčné projekty - existencia77
Programy pre páchateľov - existencia

2.4.

dostupnými ohrozenými skupina ţien
( napr. pracujúcimi
v sexbiznise či bezdomovkyňami).
V zariadeniach, ktoré splnili arbitrárnu hranicu aspoň 22,5 bodu
v Kotva Trebišov a SČK – ÚS Trebišov, je celkovo k dispozícii 28
miest . Vzhľadom na počet ţien v KSK a stanovenej úrovni v MŠ
RE v kraji chýba ešte 74 miest v zariadeniach, ktoré sa
pribliţujú k štandardným BŢD.
Monitoringom neidentifikované. Viaceré subjekty sa však pri
svojej práci so sexuálnym násilím stretávajú ( hlavne sexuálne
zneuţívané detí). Osobitné centrá pre znásilnené ţeny/dievčatá
však neboli do analýzy zahrnuté.
Potenciál na formalizovanie a dôkladnú implementáciu
intervenčnej koordinácie má pracovná skupina pri KSK.
Neboli identifikované

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ (NSK)

Anketárka:
Ing., Bc. Petra Štefeková - študentka magisterského štúdia
Vysokej školy
v Sládkovičove, Fakulta práva Janka Jesenského, odbor práva. Manaţérka Krajského kontaktného
miesta Nitra Inštitútu rodovej rovnosti. Zároveň je na materskej dovolenke. Spolupracuje s Centrom
Slniečko, poskytuje právne a sociálne poradenstvo v prípadoch domáceho násilia na ţenách.
2.4.1. ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Úrad NSK ( ďalej len ÚNSK) pristúpil k monitoringu iniciatívne a zaslal dotazníky či oslovil relevantné
zariadenia/organizácie a mestské úrady s prosbou o poskytnutie údajov. Dotazníky rozoslali nielen do
ZNB či KS, ale aj do iných zariadení sociálnych sluţieb, „nakoľko násilie nie je páchané len na ţenách,
ale často krát aj na muţoch, senioroch a deťoch.“78 Za Úrad NSK vyplnila dotazník Ing. Bc. Vlasta
Klbiková - vedúca oddelenia sociálnej pomoci Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva ÚNSK.
Súčasťou vyplneného dotazníka bol aj list, ktorom vedúca Odboru sociálnych vecí a rodiny PaedDr.
Miluša Budayová informuje o sociologickom výskume realizovanom v roku 2011 na zisťovanie
sociálno-patologických javoch v NSK. Zdaného výskumu vyplynulo, ţe domáce násilie páchané na
ţenách nebolo zistené „v značnej miere“. Toto zistenie malo dopad na viaceré rozhodnutia ÚNSK
v oblasti nastavenia podporných sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie, čo je reflektované v odpovediach
na otázky v dotazníku. O predmetnom výskume a jeho zisteniach v oblasti domáceho násilia
pojednávame v závere kapitoly.
Parameter

Špecializácia na
násilie páchané na
ţenách –
inštitucionálne
zabezpečenie;
špecifické sluţby;
odbornosť

Dostupnosť (najmä

Získané informácie/odpovede
Špecifická koncepcia/akčný plán: nie, z dôvodu zisteného nízkeho výskytu
domáceho násilia v rodinách.
Vyhodnocovanie úloh: nie, keďţe dokument nie je vypracovaný
Personálne zabezpečenie: všetci pracovníci poskytujú základné sociálne
poradenstvo a jeden pracovník sa zaoberá problematikou SPODaSK; takéto
zabezpečenie nepovaţujú za dostatočné
Špecializované sluţby pre NPŢ: výlučne pre ţeny zaţívajúce násilia ( a ich deti)
je poskytované sociálne poradenstvo a ubytovanie v rámci pobytových sluţieb
Bezplatnosť: nie
Evidencia: áno, ako súčasť evidencie klientov vystavených domácemu násiliu
Štandardy: nie
Financovanie: sociálne programy – dotačný program na základe vyhlásenia výzvy
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Skóre
0
0
0,5
0,75
0
0,75
0
0,25

Projekty krízovej intervencie: potreba krízovej intervencie sa spomínala v materiáloch KSK iba v súvislosti s umiestňovaním
ľudí, najmä bezdomovcov, po ukončení hospitalizácie. Takisto bolo zdôraznené, ţe v kraji takmer úplne absentujú sluţby pre
osoby prepustené z výkonu trestu a sluţieb pre osoby s drogovou závislosťou. Navrhuje sa zriadenie Zariadenie
opatrovateľskej sluţby mestom Košice, poukazovaním na väčšinové financovanie zariadení v zriaďovateľskej kompetencii
KSK; http://www.vucke.sk/APIR/clanky/Documents/financovanie-%20sluzieb-%20krizovej-%20intervencie-%202011.pdf
78
Sprievodný list k vyplnenému dotazníku podpísaný M. Budayovou - vedúcou Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva.
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na projekty zamerané na
pomoc a podporu rodín v kríze; programy na
odstraňovanie a zamedzovanie nárastu sociálno-patologických vplyvov. 79 ÚNSK
finančne podporuje subjekty, ktoré problematiku násilia riešia v regióne
Počet zazmluvnených poskytovateľov na NPŢ: 2 krízové strediská ( v roku 2011
aj v roku 2012)
Kritériá prideľovania financií: nedostatkovosť a potrebnosť sluţby, kritéria
jednotlivých výziev na predkladanie projektov .
Systém vyhodnocovania kvality a kvantity: áno, kontrolujú úroveň
poskytovaných sluţieb a opatrení a hospodárenie s finančnými príspevkami, raz za
¼ kontrolujú evidenciu klientov.
Pomoc na Úrade VUC: zisťujú sociálnu anamnézu a inými metódami sociálnej
práce sa snaţia im pomôcť, ako aj odporučiť im kompetentné orgány a inštitúcie.
Poskytovanie
Počet ţien za rok: špecializovanie
sluţieb priamo na
Interná smernica: nie
úrade a potenciál
Potenciál: nie, NSK neplánuje rozšíriť svoje sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie, ale
finančne podporuje subjekty, ktoré problematiku násilia riešia.
Spolupráca: ÚNSK spolupracuje ojedinele so všetkými subjektmi: oddeleniami
SPODaSK, sociálnych dávok, nemocnicami, súdmi, prokuratúrou, médiami, MVO
Holistické sluţby aj školami. Zhodnotenie spolupráce však neuviedol.
spolupráca (jej
Formalizácia pri spolupráci: nie
formalizovanie)
a hodnotenie,
Siete/partnerstvá: nie
koordinovaná
Advokačné činnosti v NPŢ: viac krát ÚNSK pripravil školenia a tréningy,
odozva
ojedinele sa zúčastňuje na národných či regionálnych kampaniach či vydáva
propagačné materiály či publikácie o násilí
Definícia NPŢ: psychické a fyzické ubliţovanie a poniţovanie
Pracovať na
základe rodovej
Za príčinu či rizikové faktory NPŢ: sociálne prostredie, moc, rodinné
analýzy
stereotypy
Dosiahnuté skóre ( maximum 20 bodov)
finančná
a kapacitná )
a bezpečnosť
v zmysle finančného
a kapacitného
zabezpečenia a
kontroly

0,15
0,5
0,75
0,5
0
0
0
0,75
0
0
0,75
0,5
1
7,15

Doplňujúce informácie:
Na ÚNSK nepovaţujú násilie páchané na ţenách, resp. domáce násilie za prioritu odvolávajúc sa na
výsledky sociologického výskumu, v ktorom „výsledky ukázali, ţe celkovo domáce násilie páchané na
ţenách nebolo zistené v značnej miere, keďţe tento problém povaţujeme za skrytý v našej spoločnosti.
Výskum preukázal aj vysoké percento alkoholizmu u muţov. Je všeobecne známe, ţe alkoholizmus
manţelov vedie k fyzickému násiliu u ţien.“ 80 Podobný argument bol zrejme pouţitý aj pri tvorbe
samotnej Koncepcie rozvoja sociálnych sluţieb v regióne NSK na roky 2012 – 2017, kde je síce
uvedená Národná stratégia na elimináciu a prevenciu násilia na ţenách a v rodinách ako jeden
z východiskových dokumentov, špecializované sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie však nie je nie je
prioritou. 81
V spomínanom sociologickom výskume82 respondenti a respondentky ( občania, primátori a starostovia
obcí/ miest NSK) odpovedali na otázku: „Ktoré sociálno - patologické javy sa vyskytujú v mieste Vášho
trvalého bydliska a negatívne ovplyvňujú kvalitu Vášho bývania i ţivota vôbec (môţete zakrúţkovať
max. 3 varianty): alkoholizmus; b) drogy; c) extrémistické skupiny; d) hazardné hry; e) domáce násilie;
f) prostitúcia; g) vandalizmus; h) pouličné gangy; i) bezdomovectvo; j) kriminalita; k) iné.“ Domáce
násilie označilo 7,2% opýtaných primátorov/riek, starostov/tiek a 11,7% občanov a občianok s trvalým
bydliskom v NSK.
Ktoré sociálno-patologické javy sa vyskytujú na území Vašej obce? ( odpovede vedenia miest a obcí)
79

Napr. Výzva na podávanie ţiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov
na rok 2013; dostupné na: http://www.unsk.sk/showdoc.do?docid=9040
80
Sprievodný list k vyplnenému dotazníku podpísaný M. Budayovou - vedúcou Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva.
81

http://www.unsk.sk/files/oblasti/soc_pomoc/koncepcia_rozvoja_soc_sluzieb_2012_2017/koncepcia_rozvoja_socialnych_sluzie
b_v_nsk-2012_2017.pdf
82
Matulay, S., 2011: Záverečná správa zo sociologického výskumu Sociálne sluţby na území NSK z pohľadu primátorov miest
a starostov obcí, občanov miest a obcí, riaditeľov ZSS a klientov ZSS (máj 2011); dostupné na:
http://www.unsk.sk/files/oblasti/soc_pomoc/koncepcia_rozvoja_soc_sluzieb_2012_2017/priloha_c1_zaverecna_sprava_zo_soci
olog_vyskumu.pdf
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Sociálno-patologické javy, ktoré
občanov/niek NSK)

negatívne ovplyvňujú kvalitu bývania i ţivota občanov (odpovede

Pritom na viacerých miesta autori výskumu upozorňujú na latentnosť problému DN a súvislosť
s alkoholizmom. Citujeme zo záverečnej správy z výskumu:
„Z pohľadu našich dlhoročných poznatkov sociológa i sociálneho pracovníka musíme ešte poznamenať,
ţe: domáce násilie je v skutočnosti ďaleko väčším problémom, ako to pociťujú obce a mestá z nášho
výberového súboru, dokazuje to aj vysoké percento (80%) výskytu alkoholizmu, ktorý osobitne u muţov
– manţelov (ako je všeobecne známe) vedie k fyzickému týraniu ţien a detí, práve absolútny
nedostatok pobytových zariadení sociálnych sluţieb ( zvýraznila Holubová), ktoré by boli schopné
poskytnúť azyl matkám s deťmi, týraných pravidelne manţelmi a otcami týchto detí práve pod vplyvom
alkoholu, spôsobuje, ţe sa daný problém umele minimalizuje a zakrýva, a stáva sa tak iba osobným
problémom kaţdej takejto manţelky a jej detí.“83
Nazdávame sa, ţe interpretácia ÚNSK výsledkov výskumu je nesprávna a dedukovať nepotrebnosť
politiky či sociálnych sluţieb iba na základe podielu osôb referujúcich o výskyte domáceho násilia pri
vysokej latencii tohto javu je rizikom.
Poskytujeme evidenciu o prípadoch násilia páchaného na ţenách registrované v systéme polície (
registrovaná kriminalita za rok 2011) a v systéme zdravotníctva ( evidencia vyšetrených ţien
s podozrením na ohrozenie násilím ) osobitne za Nitriansky samosprávny kraj.
Počet ţien s podozrením na ohrozenie násilím s fyzickým, psychickými indikátormi v NSK (rok
2011)
Druh ambulancie
Všeobecné ambulancie
Psychiatrické ambulancie
Gynekologické ambulancie
Spontánne a umelé prerušenie tehotenstva

Počet ţien s podozrením na ohrozenie násilím
273
230
7
53 ( z toho 31 spontánnych)

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií, vyţiadané údaje

83

Matulay, S., 2011: Záverečná správa zo sociologického výskumu Sociálne sluţby na území NSK z pohľadu primátorov miest
a starostov obcí, občanov miest a obcí, riaditeľov ZSS a klientov ZSS (máj 2011); dostupné na:
http://www.unsk.sk/files/oblasti/soc_pomoc/koncepcia_rozvoja_soc_sluzieb_2012_2017/priloha_c1_zaverecna_sprava_zo_soci
olog_vyskumu.pdf
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Registrovaná násilná a mravnostná kriminalita spáchaná na ţenách v NSK v roku 2011

OBEŤ
ŢENA
301
1
5
4
1
1
30
36
1
98
44
38
6

NÁSILNÁ KRIMINALITA
vraţdy - lúpeţné (§ 145)
vraţdy - mot. osobnými vzťahmi
vraţdy - ostatné (§ 145)
nedovolené prerušenie tehotenstva
únos a opustenie dieťaťa
lúpeţné prepad.osôb (§ 188)
úmyselné ublíţenie na zdraví
zabitie (§ 147,148)
nebezpečné vyhráţanie (§ 360)
vydieranie (§ 189)
týranie blízkej a zverenej osoby
ostatné násilné trestné činy
MRAVNOSTNÁ KRIMINALITA
znásilnenie (§ 199)
sex. zneuţívanie zverenej osoby
sex. zneuţívanie ostatných osôb
sexuálne násilie (§ 200)
obchodovanie s ľuďmi (§ 179)

54
22
2
26
2
2

- objasnené
221
1
5
3
1
16
25
89
28
27
3
32
11
1
20

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR; ŠTATISTIKA KRIMINALITY ZA OBDOBIE 1.1. - 31.12.2011
kriminality. Údaje za Nitriansky kraj

Údaje o obetiach

Pripomíname, ţe do evidenčných systémov polície sa dostáva iba nízky podiel reálnej prevalencie
násilných a mravnostných trestných činov. V prípade týrania blízkej a zverenej osoby sa odhaduje 15násobok registrovaných prípadov a v prípade sexuálneho násilia na 10-násobok.
Na základe nasledujúcej analýzy sa pokúsime sluţby poskytované ţenám zaţívajúcim násilie v NSK
posúdiť po kvantitatívnej aj kvalitatívnej stránke na základe Minimálnych štandardov podporných
sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie Rady Európy.84
2.4.2. ÚROVEŇ OKRESNÝCH MIEST V NSK

Dotazník č. 1 bol zasielaný aj na úrovni miest relevantným oddeleniam na mestských úradoch.
Prinášame iba vybrané informácie o riešení problematiky násilia páchaného na ţenách na
úrovni okresných miest NSK.
Mesto Nitra ( dotazník vyplnila Mgr. Soňa Labovská - referent pre sociálnu kuratelu – odbor
sociálnych sluţieb MsÚ Nitra)
Parameter
Špecializácia na násilie
páchané na ţenách –
inštitucionálne
zabezpečenie; špecifické
sluţby; odbornosť
Dostupnosť (najmä finanč
ná a kapacitná)
a bezpečnosť v zmysle
finančného a kapacitného

Spôsob zisťovania/ číslo otázky
Špecifický dokument na NPŢ nemajú a ani o ňom neuvaţujú; DN je však
v riešené v Komunitnom pláne. problematika je súčasťou širšej náplne
práce
pracovníčky/čok.
V meste majú aj špecializovanú linku aj
špecializované poradenstvo., ktoré sú bezplatné. Evidencia iba o klientoch
soc. sluţieb. Štandardy nemajú
Dotačný program mesta. Zazmluvnená 1 organizácia. Pri rozhodovaní
o poskytnutí dotácií sa postupuje podľa kritérií v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2001 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta. Kvalitu poskytovaných sluţieb nevyhodnocujú.

84

Skóre

2,5

2,5

Kelly, L. and Dubois, L. (2008): Combating violence against women: minimum standards for support services, Council of
Europe Publication, Strasbourg, France; dostupné na: http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EGVAW-CONF%282007%29Study%20rev.en.pdf
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zabezpečenia a kontroly

Poskytovanie
špecializovaných sluţieb
priamo na úrade
a potenciál

Holistické sluţby spolupráca
(jej formalizovanie) a ho
dnotenie, koordinovaná
odozva

Na úrade poskytujú základné sociálne poradenstvo, ubytovanie, krízová
intervencia. Počet ţien cca 10/rok. Smernicu nemajú. Potenciál: Áno,
nakoľko je to oblasť, ktorá si zaslúţi veľkú pozornosť a prípadov, kedy
dochádza k prejavom násilia v rodinách stúpa. Vzhľadom k tomu, ţe jednou
z najvýznamnejších foriem pomoci obetiam domáceho násilia je poskytnutie
bezpečného miesta, kde je zabezpečená komplexná starostlivosť od ochrany,
sociálneho špeciálno-pedagogického, psychologického, výchovného
poradenstva a terapie zameranej na zmiernenie ujmy spôsobenej týraním,
zneuţívaním či domácim násilím, tak Mesto Nitra sa v Komunitnom pláne
sociálnych sluţieb na roky 2013-2018 venuje aj problematike obetí
domáceho násilia a podpore vzniku krízového strediska pre obete domáceho
násilia.
Spolupracujú pravidelne s ÚPSVaR, políciou a MVO venujúcim sa pomoci
pri násilí. Spolupráca hodnotená na 2. Štandardy spolupráce nemajú a MsÚ
v sieťach pre NPŢ nie je zapojený. Viackrát organizoval/zúčastnil sa na
seminároch a školeniach, pravidelne na kampaniach.

2

1,5

Definícia NPŢ: Akýkoľvek čin násilia, zaloţený na rodovej nerovnosti,
ktorého dôsledkom je (alebo smeruje k tomu, aby jeho dôsledkom bola)
fyzická, sexuálna alebo psychická ujma ţeny, vrátane vyhráţania sa
Pracovať na základe
takýmito činmi, nátlaku alebo akéhokoľvek odopierania slobody; Príčina
1
rodovej analýzy
a rizikové faktory: Poruchy osobnosti, svedok alebo obeť násilia v detstve,
nadmerné poţívanie alkoholu, depresie, nízky príjem, manţelský konflikt,
muţská dominancia v rodine, ekonomický stres...
Záverečný komentár: Násilie páchané na ţenách je závaţným spoločenským javom. Uvedomujeme si, ţe je dôleţité,
aby mal kaţdý región vybudovanú sieť inštitúcií, ktoré navzájom spolupracujú pri riešení tejto problematiky a aby sa
ţena, ktorá sa ocitne v takejto situácii mala kde obrátiť nájsť pomoc a útočisko. Z toho dôvodu sa Mesto Nitra aj vo
svojom Komunitnom pláne sociálnych sluţieb na roky 20 a 13-2018 venuje aj problematike obetí domáceho násilia a
rieši aj podporu a rozvoj krízového strediska pre obete domáceho násilia.
Dosiahnuté skóre
9,5

Mesto Topoľčany (dotazník vyplnila Ing. Eva Jančeková, vedúca odboru starostlivosti
o občanov, podnikateľských činností a školstva Mestského úradu v Topoľčanoch)
Parameter

Špecializácia na násilie
páchané na ţenách –
inštitucionálne
zabezpečenie; špecifické
sluţby; odbornosť

Dostupnosť (najmä finančn
á a kapacitná) a bezpečnosť
v zmysle finančného
a kapacitného zabezpečenia
a kontroly

Spôsob zisťovania/ číslo otázky
Dokument k NPŢ nemajú a ani o ňom neuvaţujú; personálne zabezpečuje
problematiku NPŢ referentka sociálneho referátu, ktorá je iba jedna a je to
postačujúce. Ohľadom štandardov sme získali komentár: ak sa vyskytne
nejaký prípad, riešime ho podľa okolností, ktoré ho vyvolali alebo
celkového kontextu súvislostí prípadu vedúcich k pozitívnemu výsledku
riešenia. Špecializované zariadenie pre ţeny zaţívajúce násilie nemajú
zatiaľ ale „...pracujeme na zriadení nocľahárne pre bezdomovcov.“
Špeciálnu evidenciu o prípadoch NPŢ nevedú.
Programy ani smernice prideľovania financií nemajú. Komentár
k financovaniu: sociálne sluţby sú sféra, ktorá financie iba spotrebúva.
Podľa informácií, ktoré som zachytila v médiách, štát málo prispieva na
túto sféru soc. sluţieb a tieţ aj inštitucionálne je pomoc v tejto oblasti
ponechaná na občianske zdruţenia a neziskové organizácie. Pokiaľ je
tento problém dostatočne zmapovaný v rámci celého Slovenska a je
v štádiu, kedy sa stáva vypuklým, je potrebné sa mu venovať podobne ako
kuratele. V prípade kurately si dovolím vysloviť názor, ţe v tejto oblasti je
financovanie aţ prehnané, pretoţe kaţdé dieťa umiestnené v detskom
domove je financované zo strany verejnej správy dvakrát – prvý raz
štátom, keď mu je zaplatený pobyt v detskom domove a druhýkrát obcou,
ktorá musí takémuto dieťaťu tvoriť úspory.
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Skóre

0,5

0

Poskytovanie
špecializovaných sluţieb
priamo na úrade a potenciál

Holistické sluţby spolupráca

V prípade, ţe sa niekto obráti na náš úrad s prosbou o pomoc, konáme aj
keď nejde o občana nášho mesta, a to v rámci našich moţností. Väčšinou
telefonicky pozisťujeme moţnosti riešenia a v prípade potreby ubytovania
sa obrátime na obce, mestá a ZSS v okolí, o ktorých vieme aké sluţby
poskytujú.
Ročne sa na úrad obrátia o pomoc 1 – 2 ţeny; Potenciál: NIE nechystá ( sa
rozšíriť sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie) , a to vzhľadom na nízky počet
prípadov, s ktorými sa stretávame. Akútnejším problémom v našom meste
sú bezdomovci, nakoľko útulok prevádzkovaný ÚNSK nepostačuje pokryť
poţiadavky na ubytovanie. V počte bezdomovcov silno prevaţujú muţi
ţiadna

0,5

0

Definícia: poniţovanie, obmedzovanie kontaktov s rodinou a priateľmi;
Príčiny a riziká: násilnícka povaha partnera a nedostatočné sebavedomie
0
ţeny, zlé sociálne a finančné pomery.
Komentár k zodpovednosti za riešenie problematiky NPŢ: v prvom rade je to zodpovednosť štátu a na druhom
mieste VÚC; a to z kapacitných dôvodov, lebo je nepraktické, aby bolo v kaţdom druhom meste takéto
špecializované zariadenie (nároky na financovanie, potreba utajenia pobytu týranej osoby....)
Pani Jančeková doplnila aj osobný prípad násilia na ţene z jej rodiny. Išlo o kontrolujúce a sociálne obmedzovanie
manţelom, ktoré vyústilo do fyzického násilia ( pred dieťaťom). Rodiča ţeny to vedeli, ale tajili to. Bitky
sa stupňovali a ţena musela byť ošetrená aj lekárom. Utiekla do Čiech, manţel ju však vystopoval. Nakoniec ich
rozviedli, dcéra však bola prisúdená otcovi.
1
Dosiahnuté skóre
Pracovať na základe
rodovej analýzy

Mesto Levice (osoba vypĺňajúca dotazník - Gabriela Špaňová - sociálna pracovníčka)
Parameter
Špecializácia na násilie
páchané na ţenách –
inštitucionálne zabezpečenie;
špecifické sluţby; odbornosť
Dostupnosť (najmä finančná
a kapacitná) a bezpečnosť
v zmysle finančného
a kapacitného zabezpečenia a
kontroly
Poskytovanie špecializovaných
sluţieb priamo na úrade
a potenciál
Holistické sluţby - spolupráca

Pracovať na základe rodovej
analýzy

Spôsob zisťovania/ číslo otázky
Problematiku NPŢ nemajú zahrnutú v ţiadnom dokumente, ani o tom neuvaţujú;
takto vymedzenou problematikou sa nikto na úrade nezaoberá – čo nie je
dostačujúce. Špecializované sluţby pre ţeny NPŢ nemajú, ani nevyvstala potreba.
Evidenciu vedú iba všeobecnú. Upozornili na poradenské centrum Slnečnica.
Programy na financovanie a evaluácia kvality poskytovaných sluţieb podľa
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levice (VZN) č. 73 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
pôsobiacim na území mesta Levice..
V zmysle Čl. V ZÁSAD pre prideľovanie bytov v dome s opatrovateľskou sluţbou,
ktoré boli
prerokované a schválené na zasadnutí komisie MsZ sociálnej
a zdravotnej dňa 7.6.2010, môţe mesto Levice riešiť otázku ubytovania v prípade,
ak je ţivot alebo zdravie občana váţne ohrozené a nemá zabezpečené iné
podmienky na bývanie. Zároveň je takýmto občanom zo strany pracovníkom mesta
Levice poskytnuté sociálne poradenstvo.
Ţiadne
Definícia NPŢ. násilie je zneuţívanie sily páchanej najmä (ale nielen)
muţom na ţene, ktorí ţijú v spoločnom vzťahu, ale aj po rozchode Príčina
a riziká NPŢ: príčinami je zlá ekonomická a sociálna situácia súvisiaca
s nezamestnanosťou. Ďalšie príčiny môţu byť: vysoký počet detí v rodine,
neprítomnosť otca, strata matky, výchova osamelým rodičom a iné sociálne
javy, citová nezrelosť rodičov, uţívanie drog, alkoholizmus, gamblerstvo
a pod. Komentár : Násilie páchané na ţenách vystupuje v rôznych formách:
fyzické týranie (bitka, kopanie, škrtenie), sexualizované násilie (znásilnenie,
sexuálne zneuţívanie), psychické násilie (vyhráţky, zákazy). Muţi pouţívajú
všetky tieto formy násilia, aby ţeny poníţili, aby uplatnili svoju moc
a presadili svoju vôľu.

Skóre

1

0,5

0,5

0,5

2,5

Dosiahnuté skóre
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2.4.3. ZOZNAM MONITOROVANÝCH ZARIADENÍ A MESTSKÝCH ÚRADOV

Informácie o jednotlivých zariadeniach boli zisťované osobitným telefonátom či mailom zo
strany anketárky, ÚNSK, mestských úradov či na základe konzultácie s viacerými
odborníčkami na problematiku NPŢ (napr. s p. Kováčovou – riaditeľkou Centra Slniečko). Na
základe viacerých kríţovo overovaných informácií boli o zariadeniach a organizáciách v NSK
zistené nasledovné skutočnosti. Prinášame aj citáty z mailových či telefonických reakcií na
zaslanú ţiadosť o vyplnenie dotazníkov. Uvádzame aj meno osoby, ktorá informáciu poskytla.
Zoznam oslovených zariadení/organizácií, mestských úradov a reakcia na monitoring

1.

Názov
zariadenia/organiz
ácie
MsÚ Nové Zámky

2.

Mesto Šahy

3.

Mesto Tlmače

4.

MsÚ Ţeliezovce

5.

MsÚ Vráble

6.

Mesto Štúrovo

7.

Mesto Zlaté
Moravce

8.

Mesto Komárno

9.

Centrum Slniečko
Nitra
Správa zariadení
sociálnych sluţieb
Nitra

10.

11.

Krízové stredisko
Hurbanovo

Výsledok monitoringu
Dokument k NPŢ nemajú a ani o ňom neuvaţujú., osobitne sa takto vymedzenou
problematikou nikto nezaoberá a povaţujú to za dostatočné. Špecializované zariadenia
nemajú a evidenciu nevedú Neplánujú rozšíriť sluţby pre klientelu ţien/dievčat či muţov,
na ktorých je páchané násilie /JuDr. K. Oláhová, vedúca odboru sociálnych vecí
a zdravotníctva.
Prevádzkujú verejnú nocľaháreň ( v zimných mesiacoch) a základné
sociálne poradenstvo ľudí bez domova a so sociálnymi problémami
„Mesto Šahy t. č. nedisponuje so zariadením soc. sluţieb a ani v blízkej budúcnosti
neplánuje jeho zriadenie. Nie sme členmi siete, partnerstva či skupiny špecializovanej na
problematiku násilia, nemáme skúsenosti s klientelou zaţívajúcich násilie“/ Edita
Krocsányová, sociálna pracovníčka
V meste Tlmače nemáme vytvorené ţiadne sociálne zariadenie pre obete domáceho
násilia. Taktieţ sme doposiaľ neboli poţiadaní občanmi o riešenie tohto problému / A.
Bobálová - referentka vnútornej správy MsÚ Tlmače
Mesto Ţeliezovce nie je zriaďovateľom sociálneho zariadenia. Z tohto titulu nemáme
relevantné podklady/ PhDr. Renáta Szendiová - vedúca odboru vnútorných a sociálnych
vecí
„..v našom regióne sa nenachádza zariadenie alebo organizácia, ktorá poskytuje sluţby
alebo informácie, ktoré by sme mohli pouţiť na vyplnenie uvedených dotazníkov. Naše
odd. sociálnych vecí na MsÚ vo Vrábľoch riešilo v tomto roku jeden prípad umiestnenia
matky a jej dvoch detí do Azylového domu pre matky s deťmi v Nitre“ / Mgr. Jana
Macáková - Referent sociálnych vecí
Nemajú špecializované zariadenia; V prípade vyskytnutia problému takéhoto charakteru,
mesto by vedelo poskytnúť maximálne ubytovanie na dočasnú dobu, v prípade, ak mesto
disponuje s voľným ubytovacím priestorom / informácie poskytla Bc. Michaela
Pajchortová - vedúca odd.sociálne, bytové, kultúry, zdravotníctva a školstva
Nemajú špecializované zariadenia ani sluţby; rozpočet mesta je veľmi napätý; v ostatných
dvoch rokoch sa na nich ţiadna ţena neobrátila; v prípade potreby by kontaktovali
ÚPSVaR. zodpovednosť za riešenie problematiky má mať len štát/; informácie poskytla
Erika Bobocká - referentka ( na základe telefonátu s pani Bobockou sme získali
informáciu, ţe v meste mali/majú ţeny – aj muţov, ktorí sú dlhodobo týraní. Ale údajne
s tým nechcú nič robiť, sú zmierené)
Vyplnili dotazník - disponujú s útulkom ( 28 miest) a teoreticky je tam moţné prechodne
ubytovať aj ţenu s deťmi, na ktorých je páchané násilie; nie sú však zaškolený pre
problematiku NPŢ a poskytujú iba základné sluţby útulku.( dotazník vyplnila Mgr. Mária
Döményová, samostatná odborná referentka)
Vyplnený dotazník 2. a 3; mali relevantnú klientelu; Zariadenie zaradené do ďalšie
analýzy
Oslovená inštitúcia, informácie z dotazníka od L. Majtánovej - zástupkyne riaditeľky:
Medzi cieľovými
skupinami ľudí, ktorým poskytujú sociálne sluţby uviedli aj
ţeny/dievčatá NPŢ. Uviedli však aj, ţe nie sú špecializovaní na takúto klientelu a nie sú
vybavený (personálne, odborne či materiálne) na takúto klientelu. v budúcnosti by sme sa
chceli zamerať aj na takúto klientelu a neplánujú rozšíriť sluţby pre tento druh klientely,
jedine v prípade navýšenia finančných prostriedkov poskytnú sluţby aj takejto klientele..
Informácia od p. Kováčovej z Centra Slniečko: obete domáceho násilia sa u nich
zdrţiavajú cca 1-2 dni, následne sú presunuté do Centra Slniečko. prevádzajú ZNB (35
miest) , útulok ( 83 miest) , nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, základné sociálne
poradenstvo, a pod. celkový rozpočet cca 1 319 tis. € ročne.
V čase monitoringu mali len obete domáceho násilia - deti, dotazník nevyplnili
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12.

13.

Organizácia
sociálnej
starostlivosti mesta
Šaľa
,,VEK NÁDEJE"
ZSS Nové Zámky

14.
15.

ZSS Borinka Nitra
DSS Bardoňovo

16.

Harlekýn
Topoľčany
Jesienka Šurany

17.
18.
19.

ZSS Dafné, Nová
Stráţ , Komárno
Sociálne centrum
Kopec, Šurany, (
registrovaný v BA)

20.

YMCA MZ Nitra

21.

KC SZTP Nitra

22.

OZ Maják Zlaté
Moravce

23.

ZSS Ľudovítová

24.

ZSS Vek Nádeje
Nové Zámky

25.

Dafné ZSS Nová
Stráţ Komárno
Beva istota Levice

26.
27.

Domov Jesienka,
Šurany

V čase monitoringu nemali obete domáceho násilia, majú však vytvorené 1 špecializované
miesto v miestnom ZNB / informácia od p. Gajdošovej – sociálnej pracovníčky
„...v našom zariadení nemáme prijímateľov sociálnej sluţby - seniorov, ktorí boli
vystavení domácemu násiliu, preto predmetný dotazník nie je moţné vyplniť“ / JUDr. Anna
Benková; riaditeľka ZSS
Nešpecializujú sa na klientelu NPŢ
Oslovené zariadenie, reakcia: „Ţeny, ktoré sú umiestnené v našom zariadení, podľa našich
vedomostí, neboli pred prijatím do nášho zariadenia vystavené domácemu násiliu“/ p.
Palková – riaditeľka ZSS.
Oslovené zariadenie, reakcia: „V ZSS „Harlekýn“ Topoľčany sa nenachádzajú klienti ani
klientky na ktorých by sa páchalo resp. zaţívali násilie“/ Mgr. Gričová, riaditeľka ZSS
Oslovené zariadenie, v čase monitoringu nemali obete domáceho násilia, ani sa nestretli s
takouto poţiadavkou, v budúcnosti by sme sa chceli zamerať aj na takúto klientelu /Ing.
Hlavatá – ekonómka
Nešpecializujú sa na danú klientelu a ani neplánujú rozšíriť svoje sluţby o predmetnú
problematiku /Mgr. Ildikó Nagyváthy – sociálna pracovníčka zariadenia
V roku 2012 poskytli prechodné ubytovanie ţene na 2 týţdne, kým neprebehol súd,
poslaná bola z charitatívnej organizácie z Nitry. Poskytli jej základné poradenstvo
a vykonávala všetky činnosti v útulku ako ostaní klienti ( odpracovať si stravu, poplatok
z dávky v hmotnej núdzi)/ na základe telefonátu s p. Pastrnákovou
Oslovené zariadenie, reakcia: „Naše občianske zdruţenie problematiku domáceho násilia
nerieši“/Júlia Vrzalová,
Oslovená organizácia, reakcia: “Téme domáceho násilia sa nevenujeme”
/Anna Petrovická
Oslovené zariadenie, reakcia: „Áno, mávame klientov, ktorí sú aj obeťami domáceho
násilia. Nevedieme štatistiku o klientoch/klientkach špeciálne vyhodnocujúcu počty o
obetiach násilia. Nevieme Vám preto odpovedať na Vaše otázky”/ PhDr. Martina Justová,
PhD., generálna riaditeľka
Zariadenie „nemá medzi klientmi ţeny zaţívajúce násilie. Klientkami zariadenia sú
mentálne a psychicky postihnuté ţeny” / Erika Šebová
„V našom zariadení nemáme prijímateľov sociálnej sluţby - seniorov, ktorí boli vystavení
domácemu násiliu, preto predmetný dotazník nie je moţné vyplniť“/ JUDr. Anna Benková,
riaditeľka ZSS
Nie sú špecializovaný na danú klientely, poskytujú ambulantné sluţby základného
sociálneho poradenstva pre ľudí so sociálnymi problémami.
V čase monitoringu nemali obete domáceho násilia
Verejné sociálne sluţby mesta Šurany ( útulok, DSS,..), nestreli sa ešte s poţiadavku na
takúto klientelu, hoci v budúcnosti by sa chceli zamerať aj na klientelu NPŢ / informácia
od A . Hlavatej – ekonómka, vyplnila dotazník.

Nasledovné organizácie uţ neexistujú, alebo nefungujú: Zátišie prameň nádeje, Nitra;
Zdruţenie občanov Vzájomnosť Nemčice; Slov. katolícka Diakona Nitra; Roma Levice. Ďalšie
organizácie či zariadenia boli oslovené, avšak nezaslali ţiadne informácie: eMKLUB, o.z.
Hostie, Môj domov ZSS Topoľčany, Diecézna charita Nitra, poradňa PON Nitra, Faros, o.z.
Nitra, Iskra Levice, Afrodite Zlaté Moravce, Jazmín o.z. Topoľčany, Miesto v dome Levice. Do
analýzy a vytvorenie profilu organizácie vzhľadom na sledované parametre MŠ RE bolo za
NSK zaradené iba jedno zariadenie.

82

2.4.4. PROFILY A HODNOTENIE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŢIEB
CENTRUM SLNIEČKO, NITRA

Rodová analýza

Druh sluţieb

Autonómnos
ť

Získané informácie/odpovede
Skóre
Centrum Slniečko, Nitra; web: www.centrumslniecko.sk; štatutárka: Mgr. Mariana Kováčová; 0908 708 157 (
podieľala sa aj na vypĺňaní dotazníka); dotazník vyplnili: PhDr. Denisa Vargová; vedúca KS; 0917812 564,

denisa.vargova@centrumslniecko.sk;
Mgr.
Erika
Rúčková,
vedúca
NICS,
0917469562
teren@centrumslniecko.sk; Mgr. Eva Danková; vedúca útulku; 0917545 808; utulok@centrumslniecko.sk;
adresa poskytovania sluţieb: KS – utajená ( spádová oblasť NSK), útulok Bioventská 6 , Nitra, spádová oblasť NSK;
NDC – nízkohoprahové denné centrum je na Hlbokej 9, Nitra, spádová oblasť mesto Nitra; Detská linka záchrany –
adresa utajená, spádová oblasť SR.
Cieľové skupiny: ţeny a muţi na ktorých je páchané násilie s deťmi, bez detí, neplnoleté dievčatá a chlapci
zaţívajúci násilie, osamelé matky, ţeny a muţi bez domova. Klientela ţien a dievčat zaţívajúcich násilie tvorí 80%
klientely. Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: násilie zo strany partnera (súčasného aj bývalého), násilie zo strany
iného príbuzného – blízkej soby (otec, brat, matka,...), nebezpečné prenasledovanie ( stalking), týranie
a zanedbávanie, znásilnenie, sexuálne zneuţívanie, obchodovanie so ţenami, vyuţívanie na komerčné účely (
pornografia, prostitúcia.). V priebehu roku 2011 pracovali celkovo s 247 osobami, z toho bolo 67 ţien NPŢ a ich
128 detí. Evidencia za rok 2011:

Vybrané
formy
poskytnutej
pomoci
( počet osôb
z r. 3)

I.
r.

Partnerské
násilie

SPOLU
Ambulantná starostlivosť
(poradenstvo)
Pobytová starostlivosť
Kríz vé stredisko

3

92

Násilie zo
strany
príbuznýc
( okrem
partnera)
129

6

69

10

8

x

7
9

23
16

58
47

2
2

6
6

Útulok

10

7

11

0

0

Sexuálne
zneuţívanie,
znásilnenie
20

Iné násilie

Detská linka záchrany

Identifikácia

Par.

6

SPOLU

4

247
79
81
63
18

Krízová linka len pre deti 0800 12 12 12: týţdenne asi 40 hovorov, z toho ţeny NPŢ 0.
Poskytovateľ: neverejný, zriaďovateľom je občianske zdruţenie, Právna forma: MVO; Rok vzniku: 1994; Sluţby
ţenám NPŢ od: Sme následníckou organizáciou, takţe od 1. dňa vzniku sme pracovali v KS s obeťami domáceho
násilia, resp. s problematikou domáceho násilia, týraním zneuţívaním pracovali uţ naši pracovníci od r. 1994.
Registrácia podľa 448/2008 ( útulok); Akreditácia podľa z. 305/2005. Zvyšovanie povedomia o NPŢ: pravidelne
kampane, propagačné materiály, fundrisiing, viackrát vzdelávanie a školenia; články, lobing, pripomienkovanie
zákonov, ojedinele aj výskum a monitoring.
Druh zariadenia: útulok ( Bezpečný dom), KS ( na výkon opatrení SPODaSK), nízkoprahové denné centru,
základné a špecializované sociálne poradenstvo (Centrum poradenstva, advokácie a prevencie pre obete domáceho
násilia; detská linka záchrany, preventívne program. Forma poskytovania sluţieb: pobytové, terénne,
ambulantné na dobu určitú a aj neurčitú (podľa druhu sluţby). Kapacita: útulok 7 miest, KS 21 miest ( z toho 9
miest je alokovaných pre deti). Poskytované sluţieb vo vlastnej réţií: ubytovanie, krízová linka,; krízová
intervencia,; odhad rizika násilia, zdravotné ošetrenie ( sprostredkovane), sociálnoprávne poradenstvo,
psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie ( sprostredkovane ), psychoterapia – individuálna, skupinová
terapia - podporné skupiny, rodinná terapia, sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vyhľadávacia
činnosť, vypracovanie správ, posudkov, Starostlivosť o deti v prípade potreby Neplnoletým dievčatám

2,5

1,5

umiestneným v KS na základe PO aj stravu, vreckové, veci osobnej potreby, výchovnú a kul.
a zaopatrenie. Arteterapia, ergoterapia, muzikoterapia Voľnočasové aktivity pre klientov zariadení,
rodičovské zručnosti, terapia hrou, filiálna terapia, Potraviny a všetky nevyhnutné potreby pre ţivot
v prípade krízovej situácie , pokiaľ je klienta aj s deťmi bez akéhokoľvek finančného príjmu. + krízová
linka špecializovaná pre deti.
Definícia NPŢ: Akýkoľvek čin násilia, zaloţený na rodovej nerovnosti, ktorého dôsledkom je fyzické, psychické
alebo sexuálne poškodenie ţeny, alebo hrozba takéhoto poškodenia patrí sem vyhráţanie sa takýmito činmi, nátlak
alebo akékoľvek potlačenie zákonných práv a slobody;
Riziká výskytu NPŢ: Tolerancia násilia spoločnosťou, tradičný obraz o roli ţeny, nedostatočná legislatíva,
ekonomická závislosť obete, strach z budúcnosti (čo sa stane ak odíde od násilníka, čo bude s deťmi, ako sa bude
pozerať okolie a pod.). V prípade domáceho násilia izolácia rodiny pomáha pri udrţiavaní násilia
Riziká na strane agresora: osobnosť agresora, povahové rysy, poruchy osobnosti, závislosť – alkohol, drogy; podobná skúsenosť z vlastného detstva; pod vplyvom okolností sa vyvinuli niektoré negatívne vlastnosti u agresora
(osobná nespokojnosť, pocit frustrácie)
Riziká na strane obete: nesamostatná, závislá, neschopná brániť sa, nízka sebaúcta; situačne zvýšená rizikovosť
(tehotenstvo, choroba, ekonomická závislosť); podobná skúsenosť z vlastného detstva
Princípy: Rešpektovanie práva a dôstojnosti klientov, rešpektovanie rozhodnutia klienta pri riešení problému,
rešpektovanie súkromia klientov, individuálny prístup , motivácia klientov k riešeniu svojej situácie,
Štandardy: Ide o interné normy a postupy, ktoré tvoria KNOW HOW neziskovej organizácie a trvalo niekoľko
rokov, aby sme tieto štandardy vypracovali a to bez akéhokoľvek príspevku štátu či samosprávy
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1,5

Spravodlivý
prístup
Dostupnosť
Bezpečie a ochrana
Deti

Obmedzenia pre prijatie ţeny: alkoholová a drogová závislosť, psychiatrické ochorenie; – len v prípade ak ide
o závaţné psychiatrické ochorenie, ktoré potrebuje zdravotnícky personál a neohrozuje svojím správaním klientelu
pobytového zariadenia. V poradenstve takéto obmedzenia nie sú. Vyššie uvedené obmedzenia platia len pre
pobytové zariadenia. Osobitné skupiny ţien: viackrát Rómky, maďarskej národnosti, s mentálnym postihnutím;
výnimočne aj cudzinky a ţeny so zdravotným postihnutím. Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: v maďarčine
a ruštine. Sprostredkovanie tlmočenia: nepoznajú takú organizáciu. Moţnosť ubytovania ţeny na vozíku: v KS
s menšími problémami, v útulku vôbec nie.
Rozpočet: celkovo v roku 2011 asi 395 tis. €, úplne nepostačujúci. Najviac zo štátnych programov ( 43%) v VÚC
30%, súkromní darcovia 19%, od prijímateľov sluţby 1,9%. Bezplatnosť: sluţby sú bezplatné, okrem ubytovania:
KS:1,33/deň – hradí iba dospelá osoba, deťom je poskytované ubytovanie zdarma ; Útulok : dospelá osoba 133,5
eur/mesiac, dieťa 16,5 eura/mesiac. Krízová linka pre deti bezplatná – na úkor volaného. Museli odmietnuť
klientku NPŢ pre nedostatok miesta: áno, pomerne často. Počet ţiadostí o ubytovanie: V rámci krízového
strediska nemáme čakací list, lebo ide o krízovú intervenciu. Pokiaľ nemáme miesto hľadáme v iných zariadeniach
a oslovujeme kolegov. Časový limit dĺţky poskytovania sluţby ubytovania: max. 24 mesiacov v útulku, v KS 3
mesiace v indikovaných 6 mesiacov, poradňa a nízkoprahové centrum bez časového limitu. Prevládajú klientky
so strednodobo poskytovanou sluţbou (medzi 1-2 konzultáciami a 1 rokom)
Krízová intervencia a linka – iba pre deti ( pracovné dni, 15 – 20. Moţnosť ubytovania počas: na základe dohody
s klientkou. Utajené bývanie: áno; bezpečnostné opatrenia: mreţe a v KS aj 24 hodinová sluţba. V KS a útulku
bývajú len ţeny NPŢ s deťmi; počas roka 2011 mali v KS 6 ţien s deťmi a v útulku 7 ţien s deťmi. Ide o špeciálnu
budovu. V útulku sú k dispozícií 3 izby so 7 posteľami a v KS 4 izby s 15 posteľami. Odhad chýbajúcich miest
v KS 3 a útulku 5. Návštevy v KS nie sú moţné, v útulku áno, ale s výnimkou násilníka. Komplexnosť sluţieb
pre ţeny aj ich deti: vysoká. Spolupráca pravidelná: oddelenie SPOaSK, oddelenie sociálnych dávok,
psychologické poradenstvo ÚPSVaR (ojedinele), polícia, zdravotnícka ambulancia ( ojedinele) , nemocnica (
ojedinele) , súdy, prokuratúra, cirkev ( ojedinele) , obec, mesto, VÚC, školy, učiteľky a učitelia, médiá, MVO
s podobnou činnosťou, odbory všeobecnej vnútornej správy ( ojedinele) , MVO obhajujúce ľudské práva ţien (
ojedinele). Spolupráca formalizovaná iba s VÚC a mestom; hodnotenie spolupráce na 1 – 3. Štandardy: interné
normy vypracované MVO. Sieťovanie: Asociácia krízových stredísk – v mnohých KS sa poskytuje aj
pomoc ţenám s deťmi – obetiam domáceho násilia. Info o subjekte: internetová stránka
www.centrumslniecko.sk, info kampane, tlačové besedy, tlačové správy, informačné materiály v zdrav.
zariadeniach, Úradoch práce a v rámci infokampaní na uliciach miest a obcí.
Sluţby pre deti klientok: psychologické poradenstvo, starostlivosť o malé deti, materské centrum, výchova detí
skupinová práca, práca s matkami a deťmi, voľnočasové aktivity pre deti, kluby, tábory, letné pobyty, skupinová
terapia, psychologická pomoc; sociálne poradenstvo, špecializované terapie na prekonanie traumy,

pomoc pri príprave na vyučovanie, hrová a filiálna terapia, preventívne programy, príprava na súdne
pojednávania, spracovávanie individuálneho plánu rozvoja dieťaťa, špeciálno-pedagogická
starostlivosť, výchovné programy. Vychovávateľka medzi profesiami: áno.
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Posilnenie

Personál

Personál: 83 ţien a 3 muţi; z toho 70Ţ a 1M platení (Zo 70platených zamestnanco71 je 13 interných a 58
externých – dohodárov); Odborná práca s klientelou 80Ţ a 2M, práca so ţenami NPŢ 48Ţ a 0M. Profesie:
sociálna práca, psychoterapia, psychológia, vychovávateľstvo, ekonómia, špeciálna pedagogika; externe aj právo.
Zaškolenosť v oblasti NPŢ:
Názov/téma špeciálneho školenia o násilí páchanom na ţenách
200 hodinový tréning : Pomoc obetiam domáceho násilia
Internetové vzdeláv nie v ochrane obetí do. násilia
Internetové vzdelávanie v soc. právnej ochrane
Internetové vzdelávanie v ochrane detí

Školiaca inštitúcia
/organizácia
Centrum Slniečko,n.o.
Centrum Slniečko
Centrum Slniečko, n.o.
NSPCC – Veľká Británia

Rok
absolvovania
2010
Priebeţne
priebeţne
2008 - 2010

2

Na krízovej linke pracuje 8 externých supervízorov a 10 konzultantov dobrovoľníkov, všetko ţeny. Zaškolenosť
pre prácu na krízovej linke: Úvod do dištančnej intervencie – akreditovaný - 20 hodín; Špecifiká dištančného
poradenstva – akreditovaný – 20 hodín; Dištančná krízová intervencia – akreditovaný - 20 hodín; Internetové
vzdelávanie v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia, soc. právnej ochrany a detí .
Participácia klientok: porady personálu, evaluácia činnosti zariadenia, pomoc ostatným ţenám v zariadení, úpravy
domáceho poriadku, schôdze klientkami, rozhodovanie o aktivitách vo voľnom čase ; úprava zariadenia,

erghoterpoia, arteterapia, muzikoterapia, účasť na pravidelných komunitách; Zariadenie poskytlo 3
dotazníky spokojnosti klientok: hodnotenie na úrovni od 1 – 3. Opakové výhrady boli voči kvalite
ubytovanie ( veľkosť izieb, súkromie), návrhy na zlepšenie: viac aktivít pre ţeny a deti ( aby sa
predišlo extrémnym situáciám), lepšia doprava d zariadenia a moţnosť predĺţiť pobyt aspoň na rok.

2

Podanie trestných oznámení na agresora: 50 – 75%.
Komentáre: Poddimenzované sluţby a opatrenia SPOD a SK pre týrané ţeny a matky s deťmi; Nerovnoprávne financovanie napr.
krízových stredísk na jedného klienta z rôznych rezortov; Slabá finančná ( takmer ţiadna ) účasť samosprávnych krajov a obcí na
riešení problematiky obetí domáceho násilia; Absencia špecializovaných sluţieb a opatrení pre obete domáceho násilia, spojená aj
s tým, ţe chýbajú finančné prostriedky v rezortoch; Chýbajúce štandardy a postupy , chýbajúci odborníci a špecialisti pre oblasť
tejto témy; Absencia medzirezortnej spolupráce ; Chýbajúca nadstavba a komplexný systém pomoci a aj jeho dostatočné finančné
zabezpečenie; Téme domáceho násilia sa nevenuje dostatočná pozornosť; Málo sa hovorí o dopadoch domáceho násilia na
príslušníkov rodiny, ţeny, deti a na celú spoločnosť; poddimenzované financovanie; nefungujúca sieť poskytovaných a podporných
sluţieb a opatrení; absencia profesionálov
23,5
Dosiahnuté skóre
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Potenciál poradenského centra ICM Centrum Slnečnica, ktorú sme v rámci monitoringu
neoslovili, ale prinášame jeho krátky profil85:
Centrum Slnečnica- poradenstvo pre obete domáceho násilia pri ICM Levice
Odborné sociálne poradenstvo, ktoré v Informačnom centre mladých v Leviciach poskytujeme najmä pre oblasť
domáceho násilia, zaznamenáva čoraz väčší počet klientov, a to nielen ţien, ale aj mladých ľudí. Centrum
Slnečnica- poradňa prvého kontaktu pre obete domáceho násilia vznikla vďaka podpore z Konta Orange v rámci
programu „Šanca pre váš región“ v okrese Levice 1.júla 2008, jeho poslaním je ochrana obetí domáceho násilia a
zabezpečenie ich základných ľudských práv a slobôd. Počas celého fungovania Centra poskytovali sociálne
poradenstvo externí spolupracovníci, väčšinou ako dobrovoľníci. Udrţať túto potrebnú sluţbu je mimoriadne
náročné, práve vzhľadom na moţnosti našich odborných poradcov. V Centre Slnečnica poskytujeme nasledovné
sluţby:







bezplatné poradenstvo (psychologické, sociálne, právne, špeciálno-pedagogické)
sprevádzanie pri úradnom vybavovaní
v krízovej situácii sprostredkovanie ubytovania v niektorom z krízových stredísk v rámci Slovenska
realizácia vzdelávacích aktivít pre školy i verejnosť z oblasti problematiky domáceho násilia
realizácia preventívnych a poradenských projektov
informovanie verejnosti o moţnostiach konkrétnej pomoci obetiam domáceho násilia.

Jednou z foriem prevencie domáceho násilia sú aj prezentácie a prednášky o činnosti Centra Slnečnica, ktoré
realizujeme pre školy. Poslednými účastníkmi takejto prezentácie, spojenej s aktívnym zapojením účastníkov, sa
zúčastnili študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach, budúci sociálno - výchovní pracovníci v rámci
odbornej praxe.

2.4.5. ZHODNOTENIE
ZAŢÍVAJÚCE NÁSILIE

ÚROVNE

POSKYTOVANÝCH

SLUŢIEB

PRE

ŢENY

Poradie monitorovaných subjektov v NSK podľa dosiahnutého skóre
Subjekt
1.

Dosiahnuté
skóre
( max. 30)

Kapacita pre ţeny/dievčatá NPŢ ( teoretická)

Poradenské a pobytové špecializované sluţby ( v Bezpečný
dom – 7 miest, KS – 12)
Poznámka: zvýraznené zariadenia spĺňajú 75% maximálneho moţného skóre ( 22,5 bodu) vzhľadom na Minimálne štandardy
Rady Európy pre podporné sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie páchané na ţenách.
Centrum Slniečko n.o.

23, 5

Komplexnosť sociálnych sluţieb v oblasti NPŢ podľa základnej úrovne sluţieb MŠ RE
a ich dostatočná kapacita vzhľadom na počet ţien v NSK
Sluţba/ parameter
Krízová linka – dostupnosť, špecializácia,
bezpečnosť (7/24/365)

Poradenstvo – špecializované, 1/50 tis. ţien.
Vzhľadom na počet ţien v NSK ( 355 tis.
koncu roku 2011) by v kraji malo byť 7
špecializovaných poradenských centier ( počet
prípadov NPŢ na jednu poradňu pritom nie je
stanovený)

Vyhľadávacia činnosť – podľa koncentrácie
menšín
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Zhodnotenie úrovne, odhad potreby
Špecializovaná krízová nonstop linka pre ţeny zaţívajúce
násilie monitoringom nebola zistená. Centrum slniečko v Nitre
však prevádzkuje špecializovanú krízovú linku pre deti. Zároveň
sú na stránke zariadenia k dispozícií aj kontakty na útulok –
Bezpečný dom pre ţeny.
Špecializované poradenstvo ţenám zaţívajúcim násilie a ich
deťom poskytuje iba jedno zariadenie - Centrum Slniečko v
Nitre - Centrum poradenstva, advokácie a prevencie pre
obete domáceho násilia , ktoré zároveň spĺňa - má potenciál
naplniť minimálne poţiadavky na špecializované poradenské
sluţby pre ţeny NPŢ. V roku 2011 poskytli špecializované
poradenstvo 79 klientkam /klientom ( z toho v 69 prípadoch išlo
o partnerské násilie). Podľa poţiadaviek MŠ RE chýba v NSK
ďalších 6 takýchto poradenských centier.
Monitoringom sme identifikovali vykonávanie vyhľadávacej
činnosti a terénnej formy poskytovania sluţieb opäť iba Centrum
slniečko, ktoré malo vo svojej starostlivosti aj rómske ţeny
a ţeny maďarskej národnosti. Zariadenie
s cielenou

http://icm.sk/index.php/lv_spravodajstvo/vytlacit/slnechnica_poradenstvo_pre_obete_domaceho_nasilia/
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Bezpečné ţenské domy, 1 miesto/10 tis. ľudí/
alebo 1 rodinné miesto/10 tis. ţien. Na
základe stanovenia rodinného miesta ako 2,5
miesta na 10 000 ţien, v NSK je potrebných
najmenej 89 miest v špecializovaných BŢD.
Krízové centrá pre obete znásilnenia, 1/200
tis. ţien. Vzhľadom na počet ţien v BSK by
malo byli existovať 2 krízové centrá pre
obete znásilnenia.

Intervenčné projekty - existencia

Programy pre páchateľov - existencia

2.5.

vyhľadávacou činnosťou na juhu NSK, kde koncentrácia menšín
je najintenzívnejšia, sme monitoringom neidentifikovali.
Centrum Slniečko v Nitre so svojím útulkom – Bezpečným
domom a krízovým strediskom s celkovým počtom 19 miest
pre ţeny- matky s deťmi, je jediným identifikovaným zariadením
pribliţujúcim sa štandardom BŢD. V NSK chýba podľa
parametrov MŠ RE ďalších 70 miest pre ţeny zaţívajúce
násilie a ich deti.
V Centre slniečko sa stretávajú aj s prípadmi znásilnenia ţien
a v roku 2011 mali vo svojej starostlivosti 20 prípadov
sexuálneho zneuţívania či znásilnene.
Osobitne sa však
znásilneným ţenám a dievčatám nevenujú, a súčasná kapacita
zariadenia by to zrejeme ani nedovoľovala. Preto môţeme
konštatovať, ţe v NSK sú potrebné 2 špecializované krízové
centrá pre obete znásilnenia.
Niektoré získané informácie naznačujú, ţe v NSK môţu
neformálne fungovať siete vzájomného vypomáhania medzi
zariadeniami pri distribúcii klientok s problémom NPŢ. Centrum
slniečko zrejme takisto disponuje vlastným postupom
a skúsenosťami pri intervencii v prípadoch NPŢ. Formálne
ustanovené a implementované intervenčné projekty však v NSK
monitoringom neboli zistené.
Nezistené

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ (PSK)

Anketárky:
Mgr. Ľudmila Koscelníková - absolventka magisterského štúdia odboru sociálna práca Katedry
sociálna práca na Prešovskej univerzite v Prešove. Ukončenie štúdia diplomovou prácou na tému:
Pomoc ţenám zaţívajúcim násilie párových/intímnych vzťahoch a ich deťom v Prešovskom
samosprávnom kraji. Práca bola ocenená prvým miestom v celonárodnej VOČ. Spolupracuje s
organizáciou MyMamy v Prešove na dobrovoľníckej báze.
Mgr. Jana Lukáčová, PhD.
- absolventka odboru psychológie na Filozofickej fakulte Prešovskej
univerzity v Prešove a doktorandského štúdia v odbore študijný odbor Všeobecná a experimentálna
psychológia na Prešovskej univerzite v Prešove.
2.5.1. ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA A MESTA PREŠOV

Informácie za ÚPSK poskytla vedúca sociálneho odboru Margina Poptrajanovski. Sprievodné
materiály dodatočne vyţiadané anketárkami.
Parameter

Špecializácia na
násilie páchané na
ţenách –
inštitucionálne
zabezpečenie;
špecifické sluţby;
odbornosť

Získané informácie/odpovede
Špecifická koncepcia/akčný plán: áno, máme samostatný dokument „Regionálny
akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách na roky 2009 –
2012“ vypracovaný v roku 2011 ( materiál bol zaslaný, obsahuje konkrétne úlohy aj
v oblasti poskytovaných sociálnych a podporných sluţie)
Vyhodnocovanie úloh: budú vyhodnocovať v roku 2013
Personálne zabezpečenie: majú pracovníčku určenú primárne na túto
problematiku, takéto personálne zabezpečenie povaţujú za dostatočné
Špecializované sluţby pre NPŢ: výlučne pre ţeny – obete násilia a ich deti
sociálne poradenstvo a ubytovanie
Bezplatnosť: bezplatné sú iba ambulantné sociálne sluţby pre ţeny ohrozené
násilím – sociálne poradenstvo
Evidencia: nie, iba všeobecnú evidenciu o počte klientov, ktorým boli poskytnuté
sociálne sluţby
Štandardy: z NAP na prevenciu NPŢ a RAP ( obsahuje základné štandardy Rady
Európy)
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Skóre
1
0,5
1
0,75
0,25
0
1

Dostupnosť (najmä
finančná
a kapacitná )
a bezpečnosť
v zmysle finančného
a kapacitného
zabezpečenia a
kontroly
Poskytovanie
špecializovanie
sluţieb priamo na
úrade a potenciál

Financovanie: finančný príspevok z rozpočtu PSK na prevádzku pre neverejných
poskytovateľov
Počet zazmluvnených poskytovateľov na NPŢ: v roku 2011 aj 2012 to bolo
krízovej centrum Mymamy a 2ZNB: SČK Snina, IKV Ţakovce
Kritériá prideľovania financií: rozhodujúca je cieľová skupina osôb odkázaných
na soc. sluţbu, počet prijímateľov, kvalita poskytovaných sluţieb, výsledky
kontrol, celkový objem finančných prostriedkov, ktorými disponuje PSK
Systém vyhodnocovania kvality a kvantity: nie
Pomoc na Úrade VÚC: ubytovanie v ZNB; poskytnutie základného sociálneho
poradenstva; súčinnosť s inými subjektmi
Počet ţien za rok: Interná smernica: nie
Potenciál: nevyvstala potreba
Spolupráca: pravidelne iba s oddeleniami SPODaSK a ojedinele s MVO venujúca
sa pomoci pri násilí ( zhodnotenie spolupráce ako veľmi dobrej)
Formalizácia pri spolupráci: nie
Siete/partnerstvá: v rámci mesta Prešov – Expertná skupina v rámci projektu
„Pandorina skrinka“; na národnej úrovni MPSVR SR
Advokačné činnosti v NPŢ: ojedinele školenia a semináre, propagačné materiály
Definícia NPŢ: nulová tolerancia
Za príčinu či rizikové faktory NPŢ: chudoba, nezamestnanosť

Holistické sluţby spolupráca (jej
formalizovanie)
a hodnotenie,
koordinovaná
odozva
Pracovať na
základe rodovej
analýzy
Dosiahnuté skóre ( maximum 20 bodov)

0,5
0,5
0,5
0
0,5
0
0
0
0,15
0
0,5
0,25
0,15
0,15
7,7

Údaje a informácie o riešení problematike NPŢ poskytol aj MsÚ Prešov. Spracovali
a vyhodnotili sme ich podobne ako v prípade ÚPSK. Informácie poskytla T. Bilasová, vedúca
referátu starostlivosti o rodinu, deti a bývanie.
Parameter

Špecializácia na násilie
páchané na ţenách –
inštitucionálne
zabezpečenie; špecifické
sluţby; odbornosť

Dostupnosť (najmä finanč
ná a kapacitná)
a bezpečnosť v zmysle
finančného a kapacitného
zabezpečenia a kontroly

Poskytovanie
špecializovaných sluţieb
priamo na úrade
a potenciál

86
87

Spôsob zisťovania/ číslo otázky86
Majú dokument o NPŢ ako súčasť širšieho dokumentu: Komunitný plán
soc. sluţieb a rozvoja komunít v meste Prešov. Identifikovaná bola
absencia bezpečných ţenských domov v meste, plánované je vytypovanie
vhodného objedzu a spôsobu udrţateľného prevádzkovania. 87 Úlohy
pravidelne vyhodnocujú. Problematika NPŢ je súčasťou širšej náplne
pracovníčky/čok. Takéto personálne zabezpečenie nepovaţujú za
dostatočné. Nevychádzajú však zo ţiadnych štandardov. V meste je
špecializovaná linka a sociálne poradenstvo. Mesto poskytuje
nehnuteľnosti. Bezplatné sú iba ambulantné sluţby.
Mesto vedie
špecifickú evidenciu o klientele NPŢ.
Poskytuje dotácie z rozpočtu mesta a majetkový vklad na zriadenie
zariadení núdzového bývania. V roku 2011 a 2012 mal zmluvu s 2
zariadeniami poskytujúcimi pomoc ţenám NPŢ. Kritériá prideľovania
financií v zmysle VZN o dotáciách – pôsobenie na území mesta.
Kvantitu a kvalitu poskytovaných sluţieb vyhodnocujú na základe
merateľných ukazovateľov programového rozpočtu .
Sociálne poradenstvo, ubytovanie v ZNB, jednorazová finančná výpomoc,
pridelenie nájomného bytu na základe udelenia výnimky primátora mesta.
Ročne na úrad príde asi 50 ţien zaţívajúcich násilie so ţiadosťou
o pomoc. Internú smernicu postupu však nemajú. MsÚ však neplánuje
rozšíriť svoje sluţby v oblasti NPŢ, pretoţe má nepostačujúce personálne
zabezpečenie, krátenie rozpočtu a t.č. je uspokojivá spolupráca s tretím
sektorom.

Z dotazníka č. 1 – pre vedúce/vedúcich sociálnych oddelení VÚC ( príloha č. 2)
http://www.presov.sk/file/15609/kp_mesta_presov.pdf
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Skóre
(
v bodoch,
max.)

4,5

2,5

1,5

Spolupracujú pravidelne takmer so všetkými relevantnými inštitúciami
pre potreby holistického prístupu k prípadom NPŢ. Spoluprácu hodnotia
na 1 ( výnimočne na 2). Smernicu o spolupráci však nemajú. V meste
funguje partnerská sieť pre problematiku NPŢ- Synapsa. MsÚ sa papája
aj do šírenia osvety a povedomia o NPŢ – viackrát semináre a školenia,
lobistické aktivity, fundrising a monitoring. Ojedinele aj kampane
a publikačná činnosť.
NPŢ definuje ako porušovanie ľudských práv a šliapanie po ľudskej
Pracovať na základe
dôstojnosti, ako príčinu či rizikové faktory NPŢ : psychopatická osobnosť
rodovej analýzy
v spojení so soc. patológiou.
Komentár: nutné sú legislatívne zmeny – zásadne v zmysle potrestania agresora.
Dosiahnuté skóre ( max. 20)
Holistické sluţby spolupráca
(jej formalizovanie) a ho
dnotenie, koordinovaná
odozva

2,5

1

12

2.5.2. ZOZNAM MONITOROVANÝCH ZARIADENÍ

Anketárky Mgr. Koscleníková a Bartková poskytli detailné zápisy o spôsobe, dobe a výsledku
kontaktovania jednotlivých zariadení a organizácií. Viaceré
zariadenia a organizácia
kontaktovali, dopytovali a ţiadali o vyplnenie dotazníka aj niekoľkokrát, maximálne sa snaţili
prispôsobiť ţelanej forme vypĺňania dotazníka.
Zoznam oslovených zariadení/organizácií a reakcia na monitoring
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Názov zariadenia/organizácie
Centrum sociálnych sluţieb Slnečný
dom, KS, Prešov
Dom Humanity, Slovenský Červený
Kríţ, Územný spolok Snina, ZNB aj
Útulok
Spojené zariadenie sociálnych sluţieb
(SZSS) NÁDEJ SNINA
Centrum sociálnych sluţieb GARDEN
Humenné,
Domov sociálnych sluţieb v Stropkove
Domov
sociálnych
sluţieb
v Giraltovciach
Zariadenie pre seniorov "TOPĽA"
Bardejov
o.z. Oco, maja a ja, Prešov
Člověk v tísni, o. p. s., Spišské
Podhradie

10. Obec Doľany - Komunitné centrum
Roškovce
11. Spoločnosť priateľov detí, mládeţe a
rodín vo Svidníku - Dom sv. Jozefa
12. OZ Magis, Prešov

13.
14.
15.
16.

KC Krídla Prešov
KC Dotyk, pobočka Prešov
Centrum sociálnych sluţieb v Poprade
OZ Nidiata, Prešov

Výsledok monitoringu
osobné stretnutie, vyplnený dotazník , zaradenie do ďalšej analýzy
Zaslali vyplnený dotazník po opakovanej výzve, prevádzkujú ZNB (
kapacita 10 miest) a útulok ( kapacita 25 miest) , ale „nemali ţiadosť
od takej klientky“, / informácia od Bc. Pavlíkovej – riaditeľky ÚzS
SČK
neposkytujú sluţby uvedenej klientele, ani takú klientelu nemali
neposkytujú sluţby uvedenej klientele, ani takú klientelu nemali
neposkytujú sluţby uvedenej klientele, ani takú klientelu nemali
neposkytujú sluţby uvedenej klientele, ani takú klientelu nemali
neposkytujú sluţby uvedenej klientele, ani takú klientelu nemali
Anketárka poprosila pani Bačovú niekoľkokrát o zaslanie dotazníka,
prísľub, dotazník nakoniec nezaslaný. Poskytujú ambulantné sluţby
ţenám zaţívajúcim násilie a ich deťom
Zaslaná odpoveď: „...dostal sa mi do rúk Váš obsiahly dotazník.
Cieľová skupina, ktorá je predmetom ankety nie je našou cieľovou
skupinou a tak vám ţiaľ neviem podať relevantné dáta/informácie....“ /
Peter Kulifaj
neposkytujú sluţby uvedenej klientele, ani takú klientelu nemali
Tel. číslo z registra MPSVR SR sa nepouţíva - pravdepodobne
nefunguje
Osobná návšteva anketárky Magis, vzhľadom na rozsiahlosť
dotazníka si ho sestra Maristela len prezrela a vyplní ho sama potrebuje na to čas. Anketárka nechala som dotazník č. 2 a dotazníky č.
3. Sestra Maristela ale uviedla, ţe po dohovore so štatutárkou nebudú
dotazník vypĺňať - síce poskytujú sluţby aj ţenám zaţívajúcim násilie
ale iba svojpomocne, nedostávajú finančné príspevky, nie sú
akreditovaným zariadením a ani registrovaným na VÚC.
Tel. číslo sa nepouţíva - pravdepodobne nefunguje
Pobočka v Prešove uţ nefunguje
Neposkytujú sluţby uvedenej klientele, ani takú klientelu nemali
Organizácia uţ nefunguje.
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17. Pro Familia, Humenné
18. OZ Permoník, Zlatá Baňa

19. CSS Ametyst, Tovarné

20. Pomoc obetiam násilia, Poprad

21. ZZŢ MyMamy, Prešov
22. Krízová poradňa pre ţeny a deti Poprad
23. OZ Familiaris, Svit
24. Inštitút Krista Veľkňaza, Ţakovce
25. Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc,
Prešov

26. Dom sv. Austiny, Svidník

27. DSS Humenné ( ZNB, KS,
rehabilitačné stredisko)

28. Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará
Ľubovňa – krízové stredisko

29. GKCH Prešov, Sociálne centrum
Humenné

Organizácia uţ nefunguje.
Odpoveď od p. Demčáka: „... prepáčte, ale dotazník Vám nevyplním
nakoľko takúto činnosť v rámci 448/2008 OZ PERMONIK neposkytuje;
pred 4 rokmi sme mali soc. pracovníka, ale venoval sa ţenám a násiliu
iba okrajovo, skôr čiastočne ako základne poradenstvo a ak bolo
potrebne odosielal do Prešova. OZ MY MAMY sa tomu venuje.
Venoval sa dlhodobo nezamestnaným a rodinám. V súčasnej dobe sme
bez pracovníka a dohodára nakoľko nemám finančné prostriedky na
dokončenie budovy a mzdu zamestnanca, nedarí sa nám získať grant
na dokončenie aby sme spĺňali podmienky registrácie.“
Osobná návšteva v ZNB anketárkou, pán riaditeľ nechal dotazník na
starosti dvom sociálnym pracovníčkam Tie sa na stretnutí vyjadrili, ţe
k dotazníku nemajú čo povedať, na niektoré otázky ani nevedia
odpovedať a niektorým ani nerozumejú, navyše "týrané ţeny" nemajú,
preto dotazník vypĺňať nebudú. – ( Poznámka anketárky: v ZNB má
dve klientky, sú u nich ubytované, sú to klientky ZZŢ MyMamy - teda
ţeny, ktoré zaţili násilie)
Opakovaná snaha o nadviazanie kontaktu. Prešovské číslo na pevnú
linku je stále obsadené, mobil je stále vypnutý (tel. je rovnaké ako do
Košíc). Košická pevná linka zvoní, ale stále nikto neberie.
Kontaktovaná centrála v BA, kde sa pani vyjadrila: Prešov momentálne
nefunguje, Košice tieţ veľmi nefungujú, ale za celú PON pošlú jeden
súhrny dotazník, tam bude uvedené všetko. (Poznámka: centrála v BA
bola niekoľkokrát kontaktovaná aj anketárkou z Bratislavy,
telefonický rozhovor s p. Šípošovou, prísľub na zaslanie kompletnej
štatistiky za celé Slovensko. Do odovzdania správy – január 2013 nič
neprišlo).
Vyplnený dotazník, zaradenie do analýzy
Nefunguje, ale komunikácia s Karin Jurekovou, pretoţe aktuálne
zaloţila OZ Progresfem. Začína pracovať na obnove činnosti.
Práca s marginalizovanými skupina, vyskytuje sa aj násilie.
Vyplnený dotazník, zaradenie do analýzy.
Odoslané vyplnené dotazníky, zaradený subjekt od analýzy
Špecializované poradenstvo
a Domov na polceste ( pobytové
zariadenie; vyplnili dotazník, ale nešpecializujú
na relevantnú
klientelu, ale na odchovancov z detských domovov, ľudí bez domova
a so sociálnymi problémami. V budúcnosti sa ani neplánujú
špecializovať na takúto klientelu./ informácia od B. Klimekovej –
sociálnej pracovníčky zariadenia. Ţenám zaţívajúcim násilie by vedeli
poskytnúť pomoc tak, ţe klientku distribuujú alebo v rámci moţností (
uviedol p. Klimek)
Pobytové a ambulantné sluţby zariadenia gréckokatolíckej charity,
Domov na pol ceste a špecializované poradenstvo pre odchovankyne
detských domovov ( iba pre ţeny); nie sú špecializovaný a ani
neplánujú rozšíriť svoju klientelu o ţeny/dievčatá zaţívajúce násilie
Nie sú špecializovaný a ani personálne či materiálne vybavený pre
klientelu NPŢ, neplánujú rozšíriť sluţby ( KS kapacita 16 miest, ZNB
1 miesto – s pobytom pre matky s deťmi bez prístrešia). Gro ich
sluţieb je zamerané na deti, u ktorých sa vykonávajú opatrenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č.
305/2005 Z. z. a pre ťaţko zdravotne postihnutú klientelu, podľa
zákona č. 448/2008 z. z. o sociálnych sluţbách/ informácie od
Sitarčíkovej- vedúcej zariadenia
Vykonávajú opatrenia SPODaSK, pobytové a ambulantné sluţby, KS
kapacita 10 miest, do dotazníka vyplnili len veľmi málo údajov: v roku
2011 mali v starostlivosti 5 chlapcov/muţov a 5 dievčat/ţien ( iné
násilie) v pobytovom zariadení, prichádzajú tam deti „ak je ţivot alebo
zdravie dieťaťa ohrozené"; pracuje tam 9 ţien a 1 muţ/ informácie
poskytla J. Majerníčková – soc. prac. Zariadenia.
Špecializované poradenstvo pre ţeny a muţov: drogovo závislé
osoby, ľudia so zdrav. problémami najmä s psychiatrickými
diagnózami, ľudia zdravotne znevýhodnení, seniori; v roku 2011 mali
1 ţenu a jej 5 detí ( partnerské násilie) zo všetkých 223 klientov (
klientela NPŢ tvorí 1 – 3 %). Poskytujú krízovú intervenciu,
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30. CSS Batizovce, ZNB a útulok vo
Svite
31. OZ Návrat , Prešov
32. Slovenské stredisko pre ľudské práva

psychoterapiu a sprevádzanie na inštitúcie, pracuje tam jedna sociálna
pracovníčka/ dotazník vyplnila D. Pavlíková, špecializovaný soc.
poradca
Vyplnený dotazník a zaradenie od ďalšej analýzy
Vyplnený dotazník a mali relevantnú klientelu
Pôvodne nezamýšľané oslovenie danej inštitúcie pre monitoring, ide
o inštitúciu poskytujúcu špecializované právne poradenstvo. Vyplnili
však dotazník a poskytujeme preto získané informácie: v roku 2011
poskytli celkovo 2 335 osobám právne poradenstvo, z toho boli 2 ţeny
zaţívajúce násilie. Okrem Trestné oznámenie na agresora podá menej
ako 25% klientok NPŢ. Poskytujú aj sociálnoprávne poradenstvo
a mediáciu. Rizikovými faktormi NPŢ je negatívne domáce prostredie.

Napriek vysokému počtu oslovených zariadení, veľkej snahe a erudovanosti oboch anketárok
Mgr. Koscelníkovej a Mgr. Lukáčovej v problematike násilia páchaného na ţenách, sa nám
podarilo získať pomerne málo úplne vyplnených dotazníkov. Do ďalšej analýzy sme zahrnuli
len 6 zariadení, ktoré poskytli dostatok údajov.
2.5.3. PROFILY A HODNOTENIE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŢIEB
MYMAMY, ZZŢ PREŠOV
Získané informácie/odpovede
Skóre
Záujmové zdruţenie ţien MyMamy; Web: www.mymamy.sk; štatutárka a dotazník vyplnila:
Mgr. Apolónia Sejková; 0911 444 991; apolonia.sejkova@gmail.com; dotazník vypĺňali taktieţ: Mgr. Jana Lukáčová;
sociálna pracovníčka – krízová poradkyňa; 0911 444 991 a Mgr. Ľudmila Koscelníková - sociálna pracovníčka –
krízová poradkyňa; 0911 444 991; adresa poskytovania sluţieb: utajená; spádová oblasť: PSK
Cieľové skupiny: ţeny zaţívajúce násilie s deťmi a bez detí; chlapci a dievčatá zaţívajúce násilie, osamelé
matky a ţeny so sociálnymi problémami.
Klientela ţien NPŢ z celkovej klientely: celá klientela – sluţby poskytujeme výlučne len takýmto
ţenám/dievčatám ( a ich deťom); Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: násilie zo strany partnera (súčasného aj
bývalého),násilie zo strany iného príbuzného – blízkej osoby (otec, brat, matka,...), nebezpečné prenasledovanie
( stalking), týranie a zanedbávanie, znásilnenie, sexuálne zneuţívanie
Evidencia za rok 2011:

Špecializácia

Identifi
kácia

Par.

Druh sluţieb

Autonómnosť

Vybrané formy
poskytnutej pomoci
( počet osôb
z r. 3)
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Počet ţien a dievčat
SPOLU
chlapci do 18 rokov
v tom
dievčatá do 18 rokov
Ambulantná starostlivosť
(poradenstvo)
Pobytová starostlivosť
Počet osôb Zariadenie
z r.7
núdzového bývania

Násilie zo strany
príbuzných ( okrem
partnera)
1
1

I.
r.

Partnerské
násilie

2
3
4
5

151
151
nesledujeme

6

151

1

7

11

x

8

11

x

SPOLU
152
152

152
11
11

V roku 2011 poskytli sluţby celkovo 84 osobám z toho bolo 84 ţien NPŢ a ich 183 detí; Celkovo ţien s deťmi
a ţien bez detí v ZNB za rok 2011 – 31 osôb; Ţeny s deťmi – 30 osôb (detí za celý rok 2011 v ZNB 20); Krízová
linka špecializovaná na ţeny NPŢ: 50 volaní za týţdeň, z toho ţeny NPŢ 45.
Poskytovateľ: neverejný, o.z. ; Právna forma: MVO obhajujúce ľudské práva ţien; Rok vzniku: 2000; Sluţby
ţenám NPŢ od: 2003; Registrácia: podľa 448/2008; Akreditácia: na odbornú činnosť – špecializované
poradenstvo (podľa 448/2008): Ţeny, na ktorých je; páchané domáce násilie, fyzické osoby, ktoré sa ocitli v
krízovej situácii, rodiny ohrozené negatívnymi vplyvmi a sociálnopatologickými javmi ( od 2010) 88
Zvyšovanie povedomia o NPŢ: viackrát vzdelávanie, semináre, regionálne kampane, propagačné materiály,
publikácie lobing, pripomienkovanie zákonov, výskum/monitoring; pravidelne fundrising; ojedinele aj národné
kampane.
Druh zariadenia: ZNB, základné a špecializované sociálne poradenstvo; Forma poskytovania sluţieb: pobytová
a ambulantná a terénna na určitý ( pobytové) a neurčitý čas; Kapacita: 11 miest. Poskytované sluţby vo
vlastnej réţií: ubytovanie, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, zdravotné ošetrenie (
sprostredkovane) , sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie,
psychoterapia – individuálna (sprostredkovane) , skupinová terapia - podporné skupiny, sprevádzanie na
inštitúcie, vypracovanie správ, posudkov ( aj sprostredkovane) + sluţby pre deti klientok; špecializovaná krízová
linka pre ţeny NPŢ.

http://www.employment.gov.sk/zoznam-akreditovanych-subjektov-podla-zakona-c.-4482008-z.z.html
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5,25

3,5

1,5

Rodová analýza
Bezpečie a ochrana

Dostupnosť

Spravo
dlivý
prístup

Definícia NPŢ: Násilie páchané na ţenách je akákoľvek forma poškodzovania ţeny, ktorá vedie k jej neslobode
a obmedzovaniu, teda ktorá vo výraznej miere porušuje jej práva a slobody. Príčin a riziká výskytu NPŢ:
Príčinou je nerovné rozdelenie moci medzi muţmi a ţenami v spoločnosti a zneuţívanie tejto nerovnosti;
existencia rodových stereotypov, ktoré sú stále udrţiavané a potvrdzované a tým udrţiavajú uvedené nerovné
rozdelenie moci; tolerancia násilia zo strany spoločnosti, čo vedie u ţien k vytvoreniu mienky, ţe násilie musia
trpieť. Princípy: Násilie na ţenách chápeme ako rodovo podmienené, ako ľudsko – právny problém, teda ako
porušovanie ľudských práv ţien. Nediskriminujúci prístup (bez ohľadu na etnicitu, štátnu príslušnosť..).
Bezplatné poskytovanie sluţieb. Bezpečnosť. Rešpekt. Úcta. Posilnenie. Ţeny pomáhajú ţenám. Anonymita
klientok. Štandardy: spracované v broţúre organizácie89
Obmedzenia pre prijatie ţeny: iba psychické ochorenie – diagnóza; Osobitné skupiny ţien: rómske ţeny
viackrát, výnimočne aj cudzinky , ţeny so zdravotným postihnutím, lesbické ţeny; Poskytovanie sluţieb
v cudzom jazyku: anglicky, rusky, poľsky; Sprostredkovanie tlmočenia: neuvideli; Moţnosť ubytovania ţeny na
vozíku: vôbec to nie je moţné
Rozpočet: v roku 2010 disponovali s cca. 86 tis. €; Zdroje: 40% VÚC, 30% štátne programy, 10% mesto, 10%
úhrada klientok; Dostatočnosť rozpočtu: úplne nepostačujúci; Bezplatnosť: úplná, iba za ubytovanie 80€
mesačne a krízová linka – volanie hradí volajúca osoba; Museli odmietnuť klientku NPŢ pre nedostatok miesta:
pomerne často ( pokiaľ ide o ubytovanie v ZNB, z kapacit. dôvodov); Počet ţiadostí o ubytovanie: evidenciu
ţiadostí nemajú, ale máme veľmi obmedzenú kapacitu ZNB a kaţdá ubytovaná klientka najprv musí prejsť
pohovorom a poradenstvom k overeniu akútnosti a oprávnenosti ubytovania). Odhad nedostatku miest: 20,
z toho ţeny NPŢ 20. Časový limit dĺţky poskytovania sluţby: pobytové sluţby - podľa zákona o soc. sluţbách
- 3 mesiace (reálne moţnosť ubyt. na max. 1 rok)
Krízová intervencia a odhad rizika: áno; Krízová linka: 0911 444 991; 8 hod/5 dní v týţdni; iba v pracovné
dni od 9:00 – 17:00; hradí volajúca osoba; pracujú tu 2 pracovníčky; kumulovaná funkcia s krízovým
poradenstvom; Moţnosť ubytovania počas: len cez deň, ubytovať na utajenej adrese môţu ţenu NPŢ s deťmi aj
bez detí; ide o osobitné byty, s celkovo 3 izbami s celkovo 11 posteľami, v dvoch izbách 4 osoby, v jednej izbe 3
osoby; návštevy len vo výnimočných prípadoch súrodenci, blízki príbuzní; Utajené bývanie: áno.
Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti: pomerne vysoká; Spolupráca: pravidelná oddelenie SPOaSK,
oddelenie sociálnych dávok, psychologické poradenstvo ÚPSVaR ( ojedinele) , polícia, zdravotnícka
ambulancia a nemocnica ( ojedinele), súdy, prokuratúra a cirkev ( ojedinele), obec, mesto, VÚC a školy,
učiteľky a učitelia ( ojedinele) , médiá, MVO s podobnou činnosťou, odbory všeobecnej vnútornej správy (
ojedinele) , MVO obhajujúce ľudské práva ţien; formalizovaná spolupráca: so SPODaSK a RPPS, mestom
a VÚC, s MVO s podobnou činnosťou (hodnotenie spolupráce na 1 – 2, s o SPODaSK na 3) . Štandardy
spolupráce: áno, Poradenský list, identifikácia násilia, zmluva, dohoda u utajení, dohoda o spolupráci, nájomná
zmluva, preberací protokol90
Sieťovanie:
Názov networku
v meste
Synapsia – neformálne zdruţenie MVO pracujúcich s rodinami v problémoch
v širšom regióne
Expertná skupina v téme NPnŢ, Partnerstvo sociálnej inklúzie Šariš
na úrovni SR
Bezpečná ţenská sieť – neformálne zdruţenie MVO v téme, Výbor pre rodovú
rovnosť pri MPSVaR SR, Pracovná skupina „násilie“
na na národnej EMPOWER – neformálne zdruţenie siete MVO pracujúcich v téme NPnŢ –
úrovni
Španielsko, VB, SK
Info o subjekte na : Inštitúcie (Mestský úrad Prešov, Úrad práce, soc. vecí a rodiny Prešov, Úrad Prešovského
samosprávneho kraja), Mimovládne organizácie v PSK a na Slovensku. Internetová stránka. Propagačné
materiály organizácie
Sluţby pre deti klientok: psychologické poradenstvo, starostlivosť o malé deti, materské centrum skupinová
práca, práca s matkami a deťmi, voľnočasové aktivity; Vychovávateľka medzi profesiami: nie

Personál

Deti

89
90

Personál: 9 ţien, z toho 7 platených, 4 odborníčka pracujúce so ţenami NPŢ. Špecializovaná krízová linka:
pracujú tu 2 pracovníčky; kumulovaná funkcia s krízovým poradenstvom; Profesie: sociálna práca , externe aj
psychológia, právo a ekonómia.; Zaškolenosť v oblasti NPŢ:
Názov/téma špeciálneho školenia o násilí páchanom na
Školiaca inštitúcia
Rok
ţenách
/organizácia
absolvovania
Vzdelávanie expertov a expertiek v oblasti násilia OZ Fene tra
2003, 2011
páchaného na ţenách
Letná škola ţenských ľudských práv
OZ Fenestra
2011
Akreditovaný rodový tréning s názvom Rodová rovnosť
OZ Moţnosť voľby
November 2011 –
január 2012
Špecializovaný 100 hodinový tréning v problematike OZ Fenestra
2010
násilia páchaného na ţenách v intímnych vzťahoch
Kvalita sociálnych sluţieb s rodinnými systémami OZ
Miesto
pod 2010
a sociálna práca v podmienkach obce
slnkom Košice
Vzdelávací kurz pre profesionálky poskytujúce pomoc OZ Fenestr
2009
a sluţby pre ţeny obete v párových vzťahoch
Zaškolenie pre krízovú linku: to isté čo v tabuľke vyššie, nešlo o špecializované vzdelávania pre prácu na
krízovej linke

http://www.mymamy.sk/file/47/brozura_mymamy_posilnenie1.pdf
Poskytnuté organizáciou, sú k dispozícií
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1,75

1

2

7

1

3

Posilnenie

Participácia klientok: pomoc ostatným ţenám v zariadení, úpravy domáceho poriadku, schôdze klientkami,
rozhodovanie o aktivitách vo voľnom čase; zaslaných 7 dotazníkov spokojnosti klietok: hodnotenie na úrovni 1
– 2; návrhy : zriadenie priestorov pre deti, škôlku ( v krízovom, utajenom bývaní sú úplné izolované aj deti kvôli
bezpečnosti), poţiadavka na zvýšenie finančnej podpory takýchto zariadení a poskytnutie dôstojnejších
priestorov ; Podanie trestných oznámení na agresora: 25 – 50%;
Dosiahnuté skóre

2
28

INŠTITÚT KRISTA VEĽKŇAZA, ŢAKOVCE/KEŢMAROK
Získané informácie/odpovede
Skóre
INŠTITÚT KRISTA VEĽKŇAZA; web: www.ikv.sk ; Štatutár: Mgr. Peter Vilček; 052/4592180; e-mail:
ikv@stonline.sk; dotazník vyplnili: Katarína Mareková, sociálna pracovníčka, Martina Troppová – mzdová účtovníčka;
052/4592180; adresa poskytovania sluţieb: ZNB, útulok pre muţov, resocializačné zariadenie pre muţov Ţakovce č.
30; útulok a resocialiazačné zariadenie pre ţeny v Ľubici, Vrbovská 17. Spádová oblasť: SR a PSK.
Cieľové skupiny pre všetky zariadenia: ţeny a muţi zaţívajúci násilie s deťmi a bez detí, osamelé matky, ţeny
a muţi so sociálnymi problémami, bez domova, drogovo závislí, po výkone trestu, ţeny a muţi páchajúci
násilie. Klientela ţien NPŢ z celkovej klientely: asi 20%; z celkových 100 osôb, 13 ţien a ich 8 detí
Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: násilie zo strany partnera (súčasného aj bývalého),násilie zo strany iného
príbuzného – blízkej osoby (otec, brat, matka,...), nebezpečné prenasledovanie ( stalking), znásilnenie, sexuálne
zneuţívanie, obchodovanie so ţenami; Pobytové sluţby ku koncu roku 2011: v ZNB 49 osôb z toho 5 ţien
5
NPŢ a ich deti ; v útulku 43 osôb - z toho 5 ţien NPŢ; ostatné zariadenia ( resocializačné zariadenie) 8 osôb
a z toho 3 ţeny NPŢ. Poskytnutá evidencia za rok 2011:
Partnerské násilie Sexuálne zneuţívanie, znásilnenie
Iné násilie SPOLU
Počet ţien a dievčat
8
3
2
13
SPOLU
8
3
2
13
Poskytovateľ: neverejný, zriaďovateľ a právna forma: občianske zdruţenie. Rok vzniku: ZNB r. 2002, ÚT
a resoc. pre muţov r. 1995, ÚT a resoc. pre ţeny r. 2002; Sluţby ţenám NPŢ od: zaloţenia
3
Registrácia: podľa z. 448/2008; Akreditácia: podľa z. 305/2005; Zvyšovanie povedomia o NPŢ: nie vôbec

Auton
ómnos
ť

Špecializácia

Identifi
kácia

Par.

Spravod
livý
prístup

Rodová
analýza

Druh sluţieb

Dom Boţieho Milosrdenstva v Ľubici je domom, kde je od roku
1998 poskytovaná komplexná starostlivosť o ţeny najmä po
opustení detských domov, po liečení na závislosti a po výkone
trestu, kde sa im poskytuje aj resocializácia.... V schopnosti
postarať sa o seba je u týchto dievčat a ţien deficit. Ich uplatnenie
a zaradenie do štandardnej spoločnosti je však veľmi ťaţké. Majú
viacero ťaţkých handicapov. V čase, ktoré preţívajú tieto dievčatá
a ţeny v Dome Boţieho Milosrdenstva sa ich snaţíme motivovať k prácam, ktoré majú rozdelené podľa dní v týţdni - sú to rôzne
sluţby potrebné na chod domu - domáce práce, upratovanie, varenie, pranie. Denný program je úzko prepojený so
zariadeniami v Ţakovciach. Tam začínajú svätou omšou a viaceré zostávajú v rámci pracovnej terapie v zariadení pre telesne
postihnutých v Ţakovciach či uţ ako upratovačky, pomocné pracovníčky v kuchyni, taktieţ perú a starajú sa o posteľné prádlo a
šatstvo telesne postihnutých. Taktieţ v rámci resocializácie pomáhajú pri opatrovaní týchto postihnutých. V novom zariadení
máme aj dielne, kde by sme chceli pomôcť im získať pracovné zručnosti najmä v obore šička a krajčírka, aby sa mohli uplatniť
na trhu práce.( zdroj: http://www.ikv.sk/dbm.phtml?id3=37078 )
Dom Márie Magdalény v Ţakovaciach je najmladším zo zariadení IKV. Prvé mamičky s
deťmi sem boli prijaté na sklonku roku 2001. V súčasnosti je tu 6 mamičiek s deťmi - to je aj
kapacita zariadenia. Na rozdiel od ostatných núdznych, ktorým Inštitút pomáha sa tieto
nepodieľajú na spoločnom chode zariadení. Podľa moţnosti sa zúčastňujú svätej omše, ale
ostatné veci sú plne limitované ich starostlivosťou o svoje deti. Keďţe v minulosti mali aj s
tým problém, pod odborným dozorom si tu varia, perú upratujú, učia sa základným ţivotným
návykom. Našim cieľom je pomôcť matkám s deťmi, ktoré z rôznych dôvodov skončili na
ulici, respektíve doma boli týrané. Tieţ chceme pomôcť mladým dievčatám a ţenám, pre ktoré
sa ich tehotenstvo stáva neriešiteľným problémom a sú rozhodnuté tehotenstvo umelo prerušiť, čo je vlastne vraţda
nenarodeného dieťaťa ( zdroj: http://www.ikv.sk/dmm.phtml?id3=37079 )
Druh zariadenia – všetky: ZNB, útulok, resocializačné zariadenie pre muţov a ţeny
Forma poskytovania sluţieb: pobytová na dobú určitú; Kapacita: ZNB 18; útulok muţi/ţeny 71/27; resoc.
zariadenie muţi/ţeny 10/5; Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: Ubytovanie, krízová intervencia, odhad rizika
1
násilia, zdravotné ošetrenie (sprostredkovane) , sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo,
skupinová terapia - podporné skupiny, rodinná terapia, sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť,
vyhľadávacia činnosť, vypracovanie správ, posudkov; + sluţby deťom klientok
Definícia NPŢ: Prejavy násilnosti voči ţenám, ktoré vedú k ich psychickej alebo fyzickej ujme na zdraví.
Riziká výskytu NPŢ: zlá ekonomická a sociálna situácia, neprítomnosť otca v rodine, strata matky, vysoký
0,5
počet detí, citová nezrelosť rodičov, uţívanie drog, alkoholizmus, gamblerstvo.
Princípy: Pochopenie, dôvera, poskytnutie bezpečia, spravodlivý prístup k ţenám, právna pomoc; Štandardy: nie
Obmedzenia pre prijatie ţeny: len psychiatrické ochorenie - diagnóza
Osobitné skupiny ţien: viackrát ţeny rómskej národnosti, výnimočne aj cudzinky a ţeny so zdravotným
2
postihnutím; Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: anglicky a nemecky; Sprostredkovanie tlmočenia: nie
Moţnosť ubytovania ţeny na vozíku: vo všetkých zariadeniach s menšími problémami
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Dostupnosť
Bezpečie a ochrana
Pers
onál

Deti

Rozpočet: celkový na všetky zariadenia 1 010 tis. € v roku 2012, 40% z VÚC, 25% vlastné podnikanie, 13%
štátne programy, 11% úhrada klientely; Dostatočnosť rozpočtu: čiastočne postačujúci; Bezplatnosť: áno, len
ubytovanie 16,60€/osoba/mesiac, a 0,10 €/1 km prepravná činnosť ; Museli odmietnuť klientku NPŢ pre
nedostatok miesta: vôbec nie.; Počet ţiadostí o ubytovanie: 2 ku koncu roku 2011. Časový limit dĺţky
poskytovania sluţby: nie, ako dlho ţena potrebuje; prevládajú klientky s dlhodobo poskytovanou sluţbou.
Krízová intervencia áno ; linka nie. Moţnosť ubytovania počas: kedykoľvek počas 24 hodín.
Utajené bývanie: nie ; Bezpečnostné opatrenia: v ZNB je SBS. V útulku sú ţeny NPŢ bez detí a v ZNB ţeny
NPŢ s deťmi. Vţdy ide o špeciálnu budovu. Vo všetkých zariadeniach bývajú ţeny NPŢ spolu s ostatnými
klientkami a klientmi. V ZNB je 6 izieb s max. 4- 5 posteľami, v útulku 7 izieb so 4 posteľami,
v resocializačnom zariadení 1 izba so 4 posteľami. Pobyt nie je limitovaný. Návštevy pre ţeny/dievčatá NPŢ sú
povolené, vrátane manţela/ partnera ţeny. Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti: vysoká ( hoci nemajú
registrované ambulantné sluţby) Spolupráca: pravidelne či ojedinele so všetkými, spolupráca je však
formalizovaná iba s VÚC, hodnotenie spolupráce na 1 – 3 ( 3 hlavne nemocnice a ambulancie, médiá);
Štandardy pri spolupráci: nie; Sieťovanie: nie; Info o subjekte: médiá
Sluţby pre deti klientok: psychologické poradenstvo, výchova detí skupinová práca, práca s matkami a deťmi,
voľnočasové aktivity pre deti, kluby, tábory, letné pobyty, skupinová terapia, psychologická pomoc
Vychovávateľka medzi profesiami: áno
Personál: 9 ţien, platených 9, priamo pracujúce s klientelou 9 ţien, odborná práca s klientelou /NPŢ 0.
Profesie: soc. práca, psychológia, vychovávateľstvo, ekonómia. Zaškolenosť v oblasti NPŢ: nie

3,5

1,5
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Posil
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Participácia klientok: , pomoc ostatným ţenám v zariadení, úpravy domáceho poriadku, schôdze klientkami,
rozhodovanie o aktivitách vo voľnom čase. Zariadenie poskytlo 4 dotazníky spokojnosti, spokojnosť na úrovni 1
– 2. Podanie trestných oznámení na agresora: stane sa len výnimočne
Dosiahnuté skóre

2

1
20,5

FAMILIARIS O.Z., SVIT
Par
.

Získané informácie/odpovede

Skóre

Definícia NPŢ: strach z agresivity partnera, odopieranie spánku, vynucovanie sexu, prenasledovanie, bitka,
kopance, priväzovanie k radiátoru; Riziká výskytu NPŢ: Návykové látky, sledovanie pornografie s neskoršími
patolog. prejavmi, odlišné vnímanie pojmov láska, sex, vernosť, nevera ... Princípy: Pomoc, podpora,
sprevádzanie, empatia, načúvanie, ale tieţ krízové riešenia za účasti polície a súdov; Štandardy: všeobecne
dostupné metódy sociálnej práce a psychológie, poznatkov sociálnej patológie, viktimológie
Osobitné skupiny ţien: viackrát rómske ţeny a ţeny so zdravotným postihnutím výnimočne aj maďarskej
národnosti a cudzinky. Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: nie Sprostredkovanie tlmočenia: nie

Bezpečie
a ochrana

Dostupnosť

Spra
vodli
vý
príst
up

Rodová
analýza

Druh
sluţieb

Autonóm
nosť

Špecializácia

Iden
tifik
ácia

Familiaris o.z.; Web: familiaris.sk ; Štatutár a dotazník vyplnil: František Drozd, sociálny poradca, 0905742400;
drozd.f@gmail.com; adresa poskytovania sluţieb: Ul. SNP 145/9 Svit, Poprad, Familiaris.poradenstvo@gmail.com ;
spádová oblasť: okres Poprad a Keţmarok
Cieľové skupiny: ţeny zaţívajúce násilie s deťmi a bez detí, chlapci a dievčat zaţívajúce násilie, osamelé
matky ţeny a muţi so sociálnymi problémami a bez domova; muţi drogovo závislý, po prepustení z väzby
a muţi páchajúci násilie. Klientela ţien NPŢ z celkovej klientely: 30%. Typ násilia, s ktorým sa stretávajú:
partnerské, zo strany inej blízkej osoby, stalking, týranie a zanedbávanie, sexuálne zneuţívania; Evidencia za
3
rok 2011: Nevedieme špeciálne evidenciu týraných ţien pri poskytovaní špecializovaného sociálneho
poradenstva, preto k tejto otázke neviem uviesť poţadované hodnoty. Štatistiku vedie VÚC Prešov a MPSVaSR,
ale nie je v nich evidencia“ počet ţien zaţívajúcich násilie“
Poskytovateľ: neverejný, o.z., Rok vzniku: 2006; Sluţby ţenám NPŢ od: 2008; Akreditácia: špecializované
poradenstvo podľa 448/2008 ( od roku 2010, ako fyzická osoba) ;Cieľová skupina: Rodiny, ktoré sa nachádzajú
v sociálnej alebo v hmotnej núdzi, marginalizované rodiny, ktoré sa z dôvodu nedostatočného vzdelania 1,25
nedokáţu uplatniť na trhu práce. Zvyšovanie povedomia o NPŢ: ojedinele semináre a vzdelávanie, propragačné
materiály, lobing, pripomienkovanie zákonov fundrising.
Druh zariadenia: ambulantné špecializované poradenstvo na neurčitý čas. Poskytované sluţby vo vlastnej réţií:
sociálnoprávne poradenstvo, skupinová terapia - podporné skupiny, rodinná terapia, sprevádzanie na inštitúcie,
prepravná činnosť, vyhľadávacia činnosť, práca s násilníkom, jeho terapia, vypracovanie správ, posudkov;
1
sprostredkovane aj práca s násilníkom, jeho terapia, zdravotné ošetrenie, psychologické poradenstvo,
advokátske zastupovanie, individuálna psychoterapia.

Rozpočet: v roku 2011 cca 8 tis. €, v roku 2012 cca 4 tis. €. Zdroje: 80% VÚC, 10% firmy, 10% z daní ;
Dostatočnosť rozpočtu: čiastočne postačujúci. Komentár: Ako aj v iných sociálnych oblastiach je rozpočet aj
pre ţeny zaţívajú násilie podhodnotený. Špecializovaný sociálny poradca potrebuje finančné prostriedky najmä
na výdavky v oblasti komunikácie a cestovných náhrad v prospech klienta( návštevy právnika, telefón,
internet...) a v tejto oblasti je rozpočet krátený obvykle na polovicu. Bezplatnosť: úplne , prepravná sluţba ( 30
min. 1€/ taxíkom); Museli odmietnuť klientku NPŢ pre nedostatok kapacity: vôbec nie; Časový limit dĺţky
poskytovania sluţby: nie
Krízová intervencia a linka: nie; Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti: poradenské sluţby; Spolupráca
pravidelná: oddelenie sociálnych dávok, zdravotnícka ambulancia, nemocnica, , cirkev, obec, mesto, VÚC,
školy, učiteľky a učitelia, MVO s podobnou činnosťou; ojedinelá spolupráca: oddelenie SPOaSK, oddelenie,
polícia, médiá, MVO obhajujúce ľudské práva ţien. Štandardy: nie; Sieťovanie: nie; Info o subjekte: Internet,
média, mestské noviny
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Sluţby pre deti klientok: výchova, voľnočasové aktivity, tábory – letné pobyty
Vychovávateľka medzi profesiami: áno
Personál: 5 ţien a 2 muţi; platený 1 muţ; práca so ţenami NPŢ 1 ţena a1 muţ. Profesie: soc. práca,
vychovávateľstvo, ekonómia, rehoľné sestry; externe aj zdravotníctvo, psychológia, spychoterapia, právo
a psychiatria; Zaškolenosť: nie
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Participácia klientok: nie; Podanie trestných oznámení na agresora: menej ako 25%.
Dosiahnuté skóre

1,5
1
0,25
13,75

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŢIEB SLNEČNÝ DOM, KS, PREŠOV
Získané informácie/odpovede

Skóre

Centrum sociálnych sluţieb Slnečný dom, KS, Prešov; web: http://www.dssvazeckapo.sk ; štatutárka: MuDr.
Anna Suchá, dssvazecka@stonline.sk ; dotazník vyplnila: Mgr. Zuzna Marinčáková – soc. pracovníčka;
051/7734704; krizovepo@mail.tcom.sk ; adresa poskytovania sluţieb: Hlavná ul. 58, Prešov; spádová oblasť: Prešov
Cieľové skupiny: neplnoleté dievčatá a chlapci zaţívajúce násilie; Klientela dievčat NPŢ z celkovej klientely:
časť; Typ násilia, s ktorým sa stretávajú :zo strany príbuzného, týranie a zanedbávanie, sexuálne zneuţívanie;
Evidencia za rok 2011: 1 dievča so sexuálnym zneuţívaním. Komentár: treba vytvoriť centrá pre ţeny
zaţívajúce násilie, aby mohli viesť normálny ţivot bez násilníka.; Taktieţ: Krízové stredisko v Prešove, Hlavná
58 naďalej vykonáva svoju odbornú činnosť – špecializované sociálne poradenstvo, kde sa poskytuje odborná
starostlivosť osobám s ťaţkým zdravotným postihnutím a osobám s nepriaznivým zdravotným stavom.
Klientom sú poskytované informácie, ktoré im pomôţu zorientovať sa v sociálnych aspektoch problému
a napomôţu primeranému riešeniu.91
Poskytovateľ: verejný, zriaďovateľom je samosprávny kraj; rozpočtová organizácia; Rok vzniku: 2005; Sluţby
ţenám NPŢ od: nezistené ( soc. pracovníka tam pracuje iba 2 roky; Registrácia: podľa 448/2008; Akreditácia:
na vykonávanie opatrení SPODaSK podľa 305/2005 a špecializované poradenstvo podľa 448/2008. Zvyšovanie
povedomia o NPŢ: nie
Druh zariadenia: KS pobytové sluţby na dobu určitú ( max. 6 mesiacov) a špecializované poradenstvo
Kapacita: 14 miest ( 10 pobytová časť, 4 profesionálna rodina)
Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: ubytovanie, krízová intervencia, psychologické poradenstvo, sprevádzanie
na inštitúcie, vypracovávanie správa posudkov, sprostredkovanie aj zdravotné ošetrenie + sluţby osobitne
zamerané na deti: psychologické poradenstvo, výchova detí, skupinová práca, voľnočasové aktivity, tábory.
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Definícia NPŢ: akákoľvek forma ubliţovanie, znevaţovania ţeny; Riziká výskytu NPŢ: staršie ţeny, ţeny
s postihnutím, osamelo ţijúce ţeny; Princípy: anonymita, zachovávanie mlčanlivosti, bezpečnosť, ochrana,
odstraňovanie diskriminácie; Štandardy: Dohovor o právach dieťaťa
Obmedzenia pre prijatie ţeny: len deti do 18 rokov; Osobitné skupiny ţien: dievčatá rómskeho pôvodu
Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: nie; Sprostredkovanie tlmočenia: azylové zariadenie v Humennom
Moţnosť ubytovania ţeny na vozíku: vôbec nie
Rozpočet: neuviedli; Zdroje: VÚC a ÚPSVaR; Dostatočnosť rozpočtu: úplne postačujúci; Bezplatnosť: úplná;
Museli odmietnuť klientku NPŢ pre nedostatok miesta: vôbec nie; Počet ţiadostí o ubytovanie: nie; Časový
limit dĺţky poskytovania sluţby: max. 6 mesiacov.
Krízová intervencia: áno; a linka: nie; Moţnosť ubytovania počas: kedykoľvek počas 24 hodín, len pre deti;
Základná budova + profesionálni rodičia; 2 izby s 8 posteľami ( v jednej izbe najviac 4 osoby); návštevy zo
strany rodinných príslušníkov, povolený kontakt ak s ním klientka súhlasí; Utajené bývanie: nie; Bezpečnostné
opatrenia: kamerový systém pred hlavnou bránou; Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti: iba pre deti.
Spolupráca pravidelná: oddelenia SPODaSK, polícia, zdravotná ambulancia, súdy, prokuratúra, obeť, VÚC,
školy, ojedinele aj s oddelenie soc. dávok, RPPS, nemocnica, cirkev, MVO s podobnou činnosťou. Hodnotenie
spolupráce na 1, nemocnice a zdravotné ambulancie na 3; Štandardy spolupráce: nie; Sieťovanie: nie; Info
o subjekte: internetová stránka www.dssvazeckapo.sk
Sluţby pre deti klientok: len na deti samotné: psychologické poradenstvo, výchova detí, skupinová práca,
voľnočasové aktivity, tábory; Vychovávateľka medzi profesiami: áno
Personál: 10 ţien, platené všetky, 3 ţeny odborná práca s klientelou; Profesie: soc. práca, psychológia, výchova
detí, ekonómia; Zaškolenosť v NPŢ: nie
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Participácia klientok: rozhodovanie o voľnom čase; Podanie trestných oznámení na agresora: 75 – 100%; keďţe
ide o deti do 18N rokov, TO je podané vţdy. Komentár: je potrebné sprísniť tresty pre násilníkov a zamedzovať
ich kontaktu s obeťou po príchode z VTOS. Prezentovať tento problém v médiách.
Dosiahnuté skóre

1,5
1
1
12,75

ÚTULOK A ZNB VO SVITE, CSS BATIZOVCE
Identifi
kácia

Par.

91

Získané informácie/odpovede
Skóre
Útulok a ZNB vo Svite, Centra sociálnych sluţieb Batizovce; Web: www.cssbatizovce.sk; Štatutárka: Ing. Danica
Ďuricová; 052/7849712; duricova.danica@cssbatizovce.sk; Dotazník vyplnila: Ing. M. Bátorová, vedúca Útulku a ZNB
Svit 052/7756842 / batorova.marcela@cssbatizovce.sk; adresa poskytovania sluţieb: ZNB a útulok Svit, nám. SNP
12, spádová oblasť: PSK

http://www.dssvazeckapo.sk/wp/?page_id=605
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Počet evidovaných
klientov/tok

Počet muţov a chlapcov
Počet ţien a dievčat
SPOLU
Pobytová starostlivosť
Zariadenie
Počet
núdzového bývania
osôb z r.7
Útulok

I.
r.

Partnerské
násilie

1
2
3
7

1
3
4
x

Násilie zo trany
príbuzných ( okrem
partnera)
0
3
3
x

8

x

x

x

10

x

x

x

iné

Špecializácia

Cieľové skupiny: ţeny a muţi zaţívajúci násilie bez detí, ţeny NPŢ s deťmi, neplnoleté dievčatá a chlapci
zaţívajúci násilie, ţeny a muţi závislí, bez domova, so soc. problémami, páchajúci násilie , muţi po
prepustení z väzby a osamelé matky ; Klientela ţien NPŢ z celkovej klientely: 25%.; Typ násilia, s ktorým sa
stretávajú: násilie zo strany partnera (súčasného aj bývalého),násilie zo strany iného príbuzného – blízkej
osoby (otec, brat, matka,...), týranie a zanedbávanie, obchodovanie so ţenami, vyuţívanie na komerčné účely
( pornografia, prostitúcia). Počas roka 2011 mali v starostlivosti celkovo 47 osôb, z toho 7 ţien NPŢ a ich 7
detí. Evidencia za rok 2011:
SPOLU
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Ku koncu roku 2011 bolo v ZNB ubytovaných celkovo 12 osôb z toho 1 ţena NPŢ s deťmi, v útulku celkovo
16 osôb, z toho 6 ţien NPŢ bez detí.
Poskytovateľ: verejný, zriaďovateľ ÚPSK; Právna forma: verejnoprávna inštitúcia; Rok vzniku: 2002
Sluţby ţenám NPŢ od: 2011; Registrácia: podľa zákona 448/2008; ; Zvyšovanie povedomia o NPŢ: nie
Druh zariadenia: útulok a ZNB; Forma poskytovania sluţieb: pobytová na určitý čas ; Kapacita: ZNB 15
a útulok v roku 2011 miest 35, v roku 2012 uţ len 20. Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: ubytovanie
a sprevádzanie na inštitúcie, základné poradenstvo ( sprostredkovane všetky ostatné sluţby : odhad rizika,
zdravotné ošetrenie, psychologické poradenstvo, mediácia, práca s násilníkom, vypracovanie posudkov).
Definícia NPŢ: rodovo podmienený násilný čin ; Riziká výskytu NPŢ: odpozorované správanie z rodiny
v detstve, príp. obeť alebo svedok násilia v detstve; Princípy: poradenstvo zamerané na osobu a vzťah;
Štandardy: nie
Obmedzenia pre prijatie ţeny: drogová závislosť, alkoholová závislosť, mentálne postihnutie, akútna
choroba, zdravotné problémy, psychiatrické ochorenie, diagnóza; Osobitné skupiny ţien: viackrát rómske
ţeny; výnimočne aj ţeny so zdravotným postihnutím; Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: anglicky;
Sprostredkovanie tlmočenia: nie; Moţnosť ubytovania ţeny na vozíku: vôbec to nie je moţné
Rozpočet a zdroje: VÚC; Dostatočnosť rozpočtu: úplne postačujúci. Bezplatnosť: plná úhrada za pobyt
podľa VZN PSK č. 21/2010; Museli odmietnuť klientku NPŢ pre nedostatok miesta: iba ojedinele
Počet ţiadostí o ubytovanie: nie. Odhad chýbajúcej kapacity: v ZNB 6 . Časový limit dĺţky poskytovania
sluţby: 3 mesiace s moţnosťou predĺţenia zmluvy o poskytovaní sociálnej sluţby
Krízová intervencia a linka: nie ( iba sprostredkovane). Moţnosť ubytovania počas: len cez deň
Utajené bývanie: áno; V ZNB bývajú ţeny NPŢ s deťmi ( spolu s ostatnými osamelými tehotnými ţenami)
v útulku ţeny s NPŢ bez detí, kombinácia zariadenia ZNB a útulku v rámci jednej budovy – izby: v ZNB 6
izbe, v útulku 10. Ţeny bývajú v zariadeniach v osobitných častiach, majú však spoločný vchod do budovy.
Bezpečnostné opatrenia: v ZNB stráţna domovnícka sluţba, v útulku mreţe a domovnícka stráţna sluţba.
Dĺţka pobytu: 3 mesiace s moţnosťou predĺţenia zmluvy o poskytovaní sociálnej sluţby, ak to ţena
potrebuje. Návštevy sú povolené vrátane manţela/partnera ţeny. Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti:
priemerná
Spolupráca pravidelná: oddelenie SPOaSK, oddelenie sociálnych dávok, polícia, zdravotnícka ambulancia,
nemocnica, súdy, cirkev, obec, mesto, VÚC, školy, učiteľky a učitelia, médiá, MVO s podobnou činnosťou (
ojedinele). Označili, ţe so všetkými majú formalizovanú spoluprácu ( ?), hodnotenie na 1 – 2.
Štandardy spolupráce: nie. Sieťovanie: nie; Info o subjekte: ? Na internetovej stránke www.cssbatizovce.sk
alebo cez PSK
Deti Sluţby pre deti klientok: skupinová práca, práca s matkami a deťmi, voľnočasové aktivity, základné sociálne
poradenstvo. Vychovávateľka medzi profesiami: nie
Personál: 2 ţeny a 3 muţi, všetci platení, práca s klientkami NPŢ 2 ţeny
Profesie: sociálna práca ; Zaškolenosť: Vzdelávanie expertov v oblasti násilia páchaného na ţenách,
FENESTRA v spolupráci so Záujmovým zdruţením ţien MYMAMY, 2011
Participácia klientok: porady personálu, úpravy domáceho poriadku, schôdze klientkami, rozhodovanie o
aktivitách vo voľnom čase. Zariadenie poskytlo 2 dotazníky spokojnosti, hodnotenie na 1 – 3 ( výhrady voči
spojenie útulku a ZNB v jednej budova, neohradenosť areálu a vynášanie kočíka do 1. poschodia)
Podanie trestných oznámení na agresora: stane sa to len výnimočne
Dosiahnuté skóre

0,5
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NÁVRAT, OZ, PREŠOV/BARDEJOV
Identifi
kácia

Par.

Získané informácie/odpovede
OZ Návrat, Prešov, Bardejov; Web: www.navrat.sk;
Štatutár: Roháček; dotazník vyplnila: Alena Molčanová, koordinátorka, molcanova@navrat.sk; 0918 653818
adresa poskytovania sluţieb: NDC Bardejov – Radničné nám.12, a NDC Prešov – Baeyrova 8
spádová oblasť: NDC Bardejov – mesto Bardejov, NDC Prešov- mesto Prešov
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Skóre

Špecializácia

Cieľové skupiny: ţeny NPŢ s deťmi, dievčatá a chlapci zaţívajúci násilie., ţeny a muţi so sociálnymi
problémami, bez domova a osamelé matky a osamelý otcovia.
Klientela ţien NPŢ z celkovej klientely: 10%; Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: násilie zo strany partnera

3

(súčasného aj bývalého),násilie zo strany iného príbuzného – blízkej osoby (otec, brat, matka,...),
týranie a zanedbávanie, znásilnenie, sexuálne zneuţívanie,

2

Druh zariadenia: nízkoprahové denné centrum; Forma poskytovania sluţieb: ambulantná a terénna na neurčitý čas
; Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne a psychologické
poradenstvo, mediácia – iba bez akútneho násilia, sprevádzanie na inštitúcie, sprostredkovane aj ubytovanie,
advokátske zastupovanie + sluţby deťom
Definícia NPŢ: akékoľvek správanie, ktoré ohrozuje alebo obmedzuje ; Riziká výskytu NPŢ: Veľa faktorov ktoré
potencujú násilie; Princípy: Prijatie, partnerský prístup, podporu a pomoc a sluţby šité na mieru toho ktorého
klienta; Štandardy: quality for children
Obmedzenia pre prijatie ţeny: neuviedli; Osobitné skupiny ţien: viackrát rómske ţeny a ţeny so zdravotným
postihnutím; Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: nemecký, anglický, ruský

1

Spra
vodli
vý
príst
up

Rod
ová
anal
ýza

Druh
sluţieb

Au
ton
óm
nos
ť

Evidencia za rok 2011: nevedú.
Poskytovateľ: neverejný, nezisková organizácia, MVO; Rok vzniku: 1996 Sluţby ţenám NPŢ od: nevedeli
Registrácia: z. 448/2008; Akreditácia: z. 305/2005; Zvyšovanie povedomia o NPŢ: semináre viackrát

Bezpečie
a ochrana

Dostupnosť

Rozpočet: n poskytovanie sluţieb 102 tis. € v roku 2012
Zdroje: najviac štátny rozpočet a darcovia.
Dostatočnosť rozpočtu: čiastočne postačujúci; Bezplatnosť: úplná
Museli odmietnuť klientku NPŢ pre nedostatok miesta: iba ojedinele
Časový limit dĺţky poskytovania sluţby: nie, ale prácu delia na etapy

Person
ál

Deti

Personál: 30 ţien a 4 muţi; z toho platených 30 ţienna 4 muţi, pracujúci s klientelou 27 ţien a 4 ţeny.
Profesie: sociálna práca, psychológia, ekonómia
Zaškolenosť: áno, Práca s obeťami trestných činov, PON 2002; Traumatoterapia, PON Dr. Hašto, 2004

Participácia klientok: evaluácia činnosti zariadenia,
Podanie trestných oznámení na agresora: 25 – 50%
Dosiahnuté skóre
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ÚROVNE

1

2

Krízová intervencia áno; linka: nie
Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti: poradenské a terénne sluţby pre ţeny NPŢ s deťmi
Spolupráca pravidelná: oddelenie SPOaSK, oddelenie sociálnych dávok, psychologické poradenstvo ÚPSVaR
a polícia ( iba ojedinele), súdy, obec, mesto, VÚC, školy, MVO s podobnou činnosťou; hodnotenie spolupráce na
2 – 3 ( s MVO na 1).; Štandardy: áno, karta klientka; Sieťovanie: Synapsia
Info o subjekte: UPSVaR a spolupracujúce organizácie
Sluţby pre deti klientok: skupinová práca, práca s matkami a deťmi, voľnočasové aktivity pre deti, kluby,
tábory, letné pobyty, socioterapia; Vychovávateľka medzi profesiami: nie

2.5.4. ZHODNOTENIE
ZAŢÍVAJÚCE NÁSILIE

1

18,5

POSKYTOVANÝCH

SLUŢIEB

PRE

ŢENY

Poradie monitorovaných subjektov v PSK podľa dosiahnutého skóre
Subjekt
1.
2.
3.
4.

Dosiahnuté
skóre
( max. 30)

ZZŢ MyMamy, Prešov
INŠTITÚT KRISTA VEĽKŇAZA,
Ţakovce/Keţmarok
Návrat OZ, Prešov/Bardejov
Familiaris o.z.; Svit

28

Špecializovaná poradňa pre NPŢ ZNB s utajenou adresou
s kapacitou 11 miest, špecializovaná krízová linka pre NPŢ
( nie nonstop).

20

Pobytové sluţby v ZNB a útulku pre ţeny

18,5
13,75

5.

Kapacita pre ţeny/dievčatá NPŢ ( teoretická)

Nízkoprahové denné centrum + terénne sluţby
Špecializované poradenské sluţby pre marginalizované
skupiny ( aj práca s násilníkmi)

Útulok a ZNB vo Svite, Centrum sociálnych
13,75 Útulok ( 20) a ZNB 15 miest)
sluţieb Batizovce
6. Centrum sociálnych sluţieb Slnečný dom,
12,75 KS pre deti s kapacitou 10 pobytových miest
KS, Prešov
Poznámka: zvýraznené zariadenia spĺňajú 75% maximálneho moţného skóre ( 22,5 bodu) vzhľadom na Minimálne štandardy
Rady Európy pre podporné sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie páchané na ţenách.
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Komplexnosť sociálnych sluţieb v oblasti NPŢ podľa základnej úrovne sluţieb MŠ RE
a ich dostatočná kapacita vzhľadom na počet ţien v PSK
Sluţba/ parameter
Krízová linka – dostupnosť, špecializácia,
bezpečnosť (7/24/365)
Poradenstvo – špecializované, 1/50 tis. ţien.
Vzhľadom na počet ţien v PSK ( tis. koncu
roku 2011) by v kraji malo byť najmenej 8
špecializovaných poradenských centier ( počet
prípadov NPŢ na jednu poradňu pritom nie je
stanovený)
Vyhľadávacia činnosť – podľa koncentrácie
menšín

Bezpečné ţenské domy, 1 miesto/10 tis. ľudí/
alebo 1 rodinné miesto/10 tis. ţien. Na základe
stanovenia rodinného miesta ako 2,5 miesta na
10 000 ţien, v PSK je potrebných najmenej
105 miest v špecializovaných BŢD.
Krízové centrá pre obete znásilnenia, 1/200 tis.
ţien. Vzhľadom na počet ţien v PSK by malo
byli existovať najmenej 2 krízové centrá pre
obete znásilnenia.
Intervenčné projekty - existencia

Programy pre páchateľov - existencia

2.6.

Zhodnotenie úrovne, odhad potreby
Špecializovanú krízovú linku pre ţeny zaţívajúce násilie
prevádzkuje len ZZŢ Mymamy, avšak nie nonstop a zaškolenie
pre krízovú linku taktieţ nie je dostatočné.
Špecializované poradenstvo pre NPŢ spĺňajúce arbitrárny limit
aspoň 75% minimálnych štandardov RE spĺňa iba poradňa
ZZŢ Mymamy, ostatné poradenské miesta buď neposkytli
informácie, alebo nespĺňajú niektoré základné parametre. V PSK
podľa stanovenej úrovne poradenských špecializovaných
miest pre NPŢ chýba ešte 7 poradenských miest.
Vyhľadávaciu činnosť medzi poskytovanými sluţbami uviedli
IKV a o.z. Familiaris. Tieto subjekty však nedosiahli arbitrárnu
hranicu 22. 5 bodu. Pre rozvoj vyhľadávacej terénnej činnosti
osobitne
ohrozených
ţien
násilím
v rómskych
marginalizovaných komunitách či iných skupinách rizikových
ţien by pri vhodnom zaškolení mohli byť nápomocné.
V PSK nebolo monitoringom identifikované zariadenie, ktoré by
spĺňalo parametre BŢD. Ak za bezpečné pobytové sluţby pre
ţeny NPŢ budeme povaţovať aspoň 11 miest utajeného bývania
ZZŢ MyMami, podľa parametrov MŠ RE v PSK chýba ešte 94
miest pre ţeny zaţívajúce či ohrozené násilím a ich deti.
Viaceré monitorované subjekty sa stretávajú pri poskytovaní
svojich sluţieb aj so znásilnenými ţenami , viac sa však venujú
sexuálnemu zneuţívaniu detí. Monitoringom neoblo v PSK
identifikované špecializované krízové centrum pre obete
znásilnenia. Podľa parametrov MŠ RE chýbajú v PSK 2
krízové centrá pre obete znásilnenia.
V meste Prešov oficiálne funguje pracovná skupina Synapsia,
ktorá zdruţuje partnerov na pomoc rodine, deťom a mládeţi v
ohrození, ktorej nosný cieľ je zvyšovať kvalitu sociálnej práce a
hľadať efektívne prístupy v podpore rodín, detí a mládeţe. Táto
skupina by mohla byť základom aj pre vznik intervenčných
projektov pre prípady ţien ohrozených násilím avšak iba za
predpokladu
dôkladnej
implementácii rodovej analýzy
a východísk rodovej podmienenosti násilia na ţenách pri práci
jednotlivých subjektov siete.
Programy pre násilníkov podľa uvedených informácií má vo
svojej ponuke poradňa o.z. Familiaris a sprostredkovane aj
útulok a ZNB vo Svite CCS Batizovce ( zrejme práve od o.z.
Batizovce). Bliţšie informácie o týchto programoch nemáme (
ich východiská, štandardy a pod.). Akreditované programy pre
páchateľov rodovo-pomieneného násilia, ako ich určujú
parametre Rady Európy monitoringom v PSK neboli zistené.

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ (TSK)

Anketárka: Mgr. Zuzana Ševčíková - absolventka sociálnej práce a niekoľkoročná prax s
rôznymi typmi sociálnych klientov a klientok; skúsenosti z individuálneho i skupinového
prístupu ku klientom a klientkam. Spolupracuje s organizáciou Dotyk v Trenčianskom kraji pri
tvorbe projektov.
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2.6.1. ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Informácie za Úrad TSK poskytla informácie Mgr. Elena Behrová – poverená vedením odboru
sociálnej pomoci TSK.
Parameter

Špecializácia na
násilie páchané na
ţenách –
inštitucionálne
zabezpečenie;
špecifické sluţby;
odbornosť

Dostupnosť (najmä
finančná
a kapacitná )
a bezpečnosť
v zmysle finančného
a kapacitného
zabezpečenia a
kontroly

Poskytovanie
špecializovanie
sluţieb priamo na
úrade a potenciál

Holistické sluţby spolupráca (jej
formalizovanie)
a hodnotenie,
koordinovaná
odozva

Získané informácie/odpovede
Špecifická koncepcia/akčný plán: osobitný dokument nemajú a ani o ňom
neuvaţujú. Majú však vypracovanú Koncepciu rozvoja sociálnych sluţieb z roku
200992, kde jedným z východiskových materiálov je NAP na prevenciu a elimináciu
NPŢ aj Stratégia rodovej rovnosti.93(V Koncepcii je jedným z cieľov: zefektívniť a
skvalitniť sieť poradenských sluţieb a vybudovať efektívny systém krízovej
intervencie v TSK s navrhovaným riešením: subjekty poskytujúce sociálne
poradenstvo pre ostatných občanov (napr. obete násilia, prepustení z výkonu väzby,
rodiny s deťmi s poruchami správania a pod.) riešiť individuálne vo vzťahu na
získanú akreditáciu MPSVR SR na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005
Z. z. – vloţila Holubová)
Vyhodnocovanie úloh: nie
Personálne zabezpečenie: problematika je súčasťou širšej náplne práce
pracovníčky/čok a takéto personálne zabezpečenie povaţujú na ÚTSK za
dostačujúce. TSK sa kategórií ţien, na ktorých je páchané násilie, venuje len vo
vymedzených povinnostiach, snaţia sa spolupracovať a pomáhať organizáciám 3.
sektora, ktoré majú v náplni túto sociálnu činnosť.
Špecializované sluţby pre NPŢ: špecializované výlučne len pre ţeny a ich deti –
obete násilia: krízová linka, sociálne poradenstvo aj ubytovanie
Bezplatnosť: krízová linka
Evidencia: nie, iba všeobecnú evidenciu o počte klientov, ktorým boli poskytnuté
sociálne sluţby
Štandardy: áno, medzinárodné ľudsko-právne dokumenty ( napr. Európsky dohovor
o ľudských právach)
Financovanie: podľa zákona č. 448/2008 Z.z. – kaţdoročný finančný príspevok pre
ZNB
Počet zazmluvnených poskytovateľov na NPŢ: 2 v roku 2011 a 2 v roku 2012
Kritériá prideľovania financií: registrovaná sociálna sluţba, predchádzajúca dobrá
spolupráca pri kontrole finančného príspevku; organizácie musia byť bez pohľadávok
voči ÚTSK, daňovému úradu a poisťovni; musia splniť podmienky podľa zákona č.
448/2008 Z.z.
Systém vyhodnocovania kvality a kvantity: nie
Pomoc na Úrade VUC: základné sociálna poradenstvo, sprostredkovať kontakt na
úrad práce, soc. kuratelu, dávky, políciu, sprostredkovať, ak je potrebné ubytovanie v
ZNB
Počet ţien za rok: 0 – 2; väčšinou ide o starých ľudí, na ktorých je páchané násilie;
ţeny ohrozené násilím sa väčšinou dostanú do ZNB prostredníctvom lekára, obec,
polície
Interná smernica: nie
Potenciál:
neplánujú rozšíriť sluţby vzhľadom na to, ţe takáto klientela ich
špeciálne neţiada o pomoc ( osobne), povaţujú sluţby za dostatočné+ je to súčasťou
širšej pracovnej náplne pracovníčok; finančný príspevok toho času poskytujú
neverejným poskytovateľom
Spolupráca: pravidelne spolupracujú s MVO v oblasti násilia a obhajujúcimi ľudské
práva ţien ( spolupráca hodnotená „na dvojku); ojedinele spolupracujú s oddeleniami
SPODaSK, sociálnych dávok a s cirkvou ( spolupráca „na jednotku“) a so
zdravotníckymi ambulanciami, nemocnicou, súdmi, obcami ( spolupráca hodnotená
„na dvojku). S ostatnými inštitúciami vôbec nespolupracujú.
Formalizácia pri spolupráci: nie
Siete/partnerstvá: na úrovni SR – Expertná skupina pre prevenciu a elimináciu
násilia páchaného na ţenách a v rodinách pri Rade vlády SR pre prevenciu
kriminality
Advokačné činnosti v NPŢ: ojedinele školenia a tréning, semináre, propagačné
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http://www.tsk.sk/buxus/docs//socialne/krss/KRSS_TSK.pdf
Ďalším dokumentom je Swot analýza stavu poskytovania sociálnych sluţieb v TSK:
http://www.tsk.sk/buxus/docs//socialne/krss/KRSS_TSK-Pr4-SWOT.pdf
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Skór
e

0,25

0
0,75

1
0,
0
0,75
0,75
0,5
0,75
0
0,5
0,5
0
0

0,75
0
0,25
0,75

materiály, publikácie, pripomienkovanie zákonov a monitoring
Definícia NPŢ: vyhráţanie sa alebo páchanie čin páchaný na ţene ( proti jej vôli),
ktorý degraduje jej dôstojnosť a spôsobuje jej fyzické, psychické alebo sexuálne
Pracovať na
poškodenie
základe rodovej
analýzy
Príčina či rizikové faktory NPŢ: zlý sociálny status ţeny ( nezamestnanosť, na
materskej), finančná a psychická závislosť na partnerovi, nedostatočná sociálna sieť
Dosiahnuté skóre ( maximum 20 bodov)

1
0,75
9,25

2.6.2. ZOZNAM MONITOROVANÝCH ZARIADENÍ

Zoznam oslovených zariadení/organizácií a reakcia na monitoring
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Názov zariadenia/organizácie
SCK Dotyk Beckov
Orchidea no. Prievidza
Jazmín n.o. Handlová
KC Čakanka Povaţská Bystrica
Poradňa PON – Pomoc obetiam násilia
Trenčín
Útulok mesta Partizánske OÁZA
PPCP , Psych. – právne centrum pomoci
o.z. Bošany
HARMÓNIA n.o., Prievidza
Mesto Nemšová
MESTO Nové Mesto nad Váhom, útulok
Centrum sociálnych sluţieb - BYSTRIČAN,
Povaţská Bystrica
Mesto Nemšová, útulok
HUMANITY - Centrum sociálnej pomoci,
Prievidza, časť Veľká Lehôtka
Občianske zdruţenie Čistá duša, ul. Staničná
330, 911 05 Trenčín
KRAJSKÉ CENTRUM SZTP (KC SZTP),
Trenčín
REFUGIUM, občianske zdruţenie Trenčín (
hospic)
Agentúra sociálnych sluţieb - ASS n. o.,
Dubnica nad Váhom

Výsledok monitoringu
Vyplnené dotazníky a zaradenie do ďalšej analýzy
Vyplnené dotazníky a zaradenie do ďalšej analýzy
Kontaktovanie anketárkou niekoľkokrát, nakoniec
poslaný dotazník a zaradený do ďalšej analýzy
Vyplnené dotazníky a zaradenie do ďalšej analýzy
Vyplnené dotazníky a zaradenie do ďalšej analýzy
Vyplnené dotazníky a zaradenie do ďalšej analýzy
Vyplnené dotazníky a zaradenie do ďalšej analýzy
Nemali klientky NPŢ
Nemali klientky NPŢ
Nemali klientky NPŢ
Nemali klientky NPŢ
Nemali klientky NPŢ
Nemali klientky NPŢ
Nemali klientky NPŢ
Nemali klientky NPŢ
Nemali klientky NPŢ
Nemali klientky NPŢ, iba pre starých a chorých ľudí

2.6.3. PROFILY A HODNOTENIE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŢIEB
SCK DOTYK BECKOV
Identifi
kácia

Par.

Získané informácie/odpovede
Skóre
SKC DOTYK – Slovenské krízové centrum – Beckov ; web: www.dotyk.sk
Štatutárka, riaditeľka a dotazník vyplnila: Mgr. Elena Hatašová; 0903 704 784; e-mail: dotyk@centrum.sk. Údaje
o finančných ukazovateľoch vyplnila účtovníčka. adresa poskytovania sluţieb: ZNB Beckov č. 87
spádová oblasť: podľa potreby celé Slovensko
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Rodová analýza

Druh sluţieb

Autonómnosť

Špecializácia

iné

Cieľové skupiny: ţeny a muţi na ktorých je páchané násilie bez detí , ţeny NPŢ s deťmi, osamelé matky, ţeny
a muţi so sociálnymi problémami, obete obchodovania s ľuďmi - ţeny aj muţi. Klientela ţien
NPŢ z celkovej klientely: 90%; Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: násilie zo strany partnera (súčasného aj
bývalého),násilie zo strany iného príbuzného – blízkej osoby
(otec, brat, matka,...), nebezpečné
prenasledovanie ( stalking), týranie a zanedbávanie, znásilnenie, sexuálne zneuţívanie, obchodovanie so
ţenami, vyuţívanie na komerčné účely ( pornografia, prostitúcia); pracovné násilie a zneuţívanie – otroctvo;
V roku 2011 poskytli celkovo pomoc 369 osobám z toho ţeny NPŢ 359 a ich deťom 67. Koncom roku 2011
bolo v ZNB ubytovaných celkovo 93 osôb, z toho ţien NPŢ 82, z toho ţien NPŢ s deťmi 28. V ostatných
pobytových zariadeniach celkovo 41 osôb, z toho 41 ţien NPŢ a 8 ţien NPŢ s deťmi.
Evidencia za rok 2011:
Násilie zo
strany
Sexuálne
I. Partnerské
príbuzných ( zneuţívanie,
SPOLU
r.
násilie
okrem
znásilnenie
partnera)
Počet muţov a chlapcov
1
3
0
0
7
10
Počet ţien a dievčat
2
336
7
4
12
359
Počet
SPOLU
3
339
7
4
19
369
evidovaných
chlapci do 18
25
4
23
0
0
2
klientov/tok
rokov
v tom
dievčatá do 18
42
5
39
0
0
3
rokov
Ambulantná starostlivosť
6
x
x
x
x
(poradenstvo)
235
Pobytová starostlivosť
7
x
x
x
x
134
Vybrané
Zariadenie
formy
núdzového
8
poskytnutej
x
x
x
x
93
pomoci
Počet bývania
( počet osôb osôb
Krízové stredisko
9
x
x
x
x
0
z r. 3)
z r.7 Útulok
10
x
x
x
x
0
Ostatné pobytové
11
x
x
x
x
zariadenia
41
Volania na krízovú linku ( špecializovaná pre ţeny NPŢ - pre obete domáceho násilia a pre obchodovania
s ľuďmi): z týţdeň cca 51, 204 za mesiac, z toho ţeny NPŢ 180.
Poskytovateľ: neverejný, občianske zdruţenie, MVO obhajujúca ľudské práva ţien; Rok vzniku: 2000;
Sluţby ţenám NPŢ od: 2000; Registrácia: podľa 448/2008; Akreditácia: na špecializované poradenstvo podľa
448/2008 – cieľová skupina: Osamelé ţeny; a matky s deťmi na ktorých je páchané domáce násilie a osoby,
ktoré sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi podľa § 179 Trestného zákona ( od roku 2010) 94
Zvyšovanie povedomia o NPŢ: pravidelne semináre, propagačné materiály; viackrát
fundrising,
monitoring/výskum, samovzdelávanie, ojedinele aj
vzdelávania/školenia, publikácie o násilí,
pripomienkovanie zákonov, konzultácie s odborníkmi
danej problematiky, účasť na workshopoch
a konferenciách.
Druh zariadenia: ZNB, bezpečný ţenský dom, byty s utajenou adresou, základné a špecializované sociálne
poradenstvo, nízkoprahové denné centrum; Forma poskytovania sluţieb: pobytová, ambulantná, terénna na
určitý čas (podľa časového rozpätia projektov a dotácií); Kapacita: ZNB 14 miest; anonymné byty 2
jednoizbové, 3 dvojizbové (spolu 5 bytov) s kapacitou 10 – 14 miest.
Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: ubytovanie, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia,
zdravotné ošetrenie ( sprostredkovane) , sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, advokátske
zastupovanie, psychoterapia – individuálna, skupinová terapia - podporné skupiny, mediácia ( sprostredkovane)
, sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vyhľadávacia činnosť, vypracovanie správ, posudkov; ochrana
vlastnou bezpečnostnou sluţbou, + sluţby deťom klientok NPŢ a krízová linka (0903 704 784)
Definícia NPŢ: Rodovo podmienené násilie – fyzické, sexuálne, psychické, ekonomické, zastrašovanie,
obmedzovanie osobnej slobody vo verejnom a súkromnom ţivote. Asymetrický rozdelená moc medzi muţmi
a ţenami, ktorá vedie k diskriminácii ţien. Séria násilných činov zvyčajne počas dlhého obdobia a na rôznej
úrovni. Riziká výskytu NPŢ: V spoločnosti stále pretrvávajúci stereotyp nadradenosti muţov nad ţenami,
rodová nerovnosť a kultúrny vplyv. - Socializačný proces – tzv. učenie negatívnym rolám podradenosti ţeny
muţovi, vplyv kultúrnych a spoločenských vzorcov na rozdielne správanie muţov a ţien, silné fixovanie v
podobe rodových stereotypov; Princípy: efektívnej pomoci; dobrovoľnosti; zákonnosti; bezpečnosti, ochrany;
utajenia; svojpomoci; Štandardy: áno, Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na
ţenách a v rodinách – MPSVaR SR Bratislava 2004

94

5,25

3,5

1,25

1,75

http://www.employment.gov.sk/zoznam-subjektov-ktorym-bola-udelena-akreditacia-na-odbornu-cinnost-pravnicke-osoby.pdf
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Spravodlivý prístup
Dostupnosť
Bezpečie a ochrana
Personál

Deti

Obmedzenia pre prijatie ţeny: drogová a alkoholová závislosť. Komentár: Mentálne postihnutie klientok
a psychiatrické ochorenia, diagnózy – znamená, ţe sa zohľadňuje ich miera, ľahšie formy a najmä či
dodrţiavajú liečebný reţim, napr. pri schizofrénii ak klientka uţíva lieky a dodrţuje liečbu, nie je obmedzená
pre prijatie do zariadenia. Cieľom je najmä nenarúšanie reţimu zariadenia, spolupráca a zohľadňovanie voči
ostatným klientkam zariadenia. V opačnom prípade sa snaţíme nájsť pre klientku vhodnejšie zariadenie, ktoré
je svojou činnosťou prispôsobené váţnejším stavom
Osobitné skupiny ţien: viackrát rómske ţeny a ţeny so zdravotným postihnutím; Poskytovanie sluţieb
v cudzom jazyku: rusky, nemecky, anglicky; Sprostredkovanie tlmočenia: nie; Moţnosť ubytovania ţeny na
vozíku: vôbec to nie je moţné, Zariadenie a byty s utajenou adresou nie sú bezbariérové, bolo by problém
vyniesť ţenu na vozíku.
Rozpočet: v roku 2012 hospodárili s 85 tis. €; Zdroje: zo štátneho rozpočtu 64%, z VÚC 17%, nadácie 17%,
2% z daní 3%; Dostatočnosť rozpočtu: úplne nepostačujúci; Komentár k rozpočtu: Financovanie je
poddimenzované, nedostatočne zabezpečená kontinuita , po ukončení jednotlivých projektov a grantov máme
prázdne obdobie financovania, vznikajú nám problémy, musíme si pomáhať pôţičkami a extrémne situácie
riešime vlastnými vkladmi na úhradu prevádzky. Takéto náročné zabezpečovanie základného chodu ZNB nám
berie nielen energiu, ale pociťujeme únavu a frustráciu, ţe sa nemôţeme venovať odborným záleţitostiam –
rozvoj organizácie a najmä starostlivosť o personál, ich psychohygienu a pod.
Bezplatnosť: áno, ale za ubytovanie 100€/mesiac; volania na krízovú linku – hradí volajúca osoba; v prípade
nedostatku financií je tieţ moţné volať klientovi na náklady krízovej linky, závisí od konkrétneho prípadu
Museli odmietnuť klientku NPŢ pre nedostatok miesta: áno, pomerne často; Počet ţiadostí o ubytovanie:
nemajú evidenciu ţiadostí; Časový limit dĺţky poskytovania sluţby: podľa dĺţky projektu a podľa pridelených
financií
Krízová intervencia: áno, a linka: nonstop (špecializovaná linka pre ţeny zaţívajúce násilie – na domáce
násilie a obchodované ţeny. Moţnosť ubytovania počas: kedykoľvek počas 24 hodín; pre ţeny NPŢ s deťmi aj
samotné, ZNB je špeciálna budova . Utajené bývanie: áno, utajené 2 jednoizbové a 3 dvojizbové byty;
Bezpečnostné opatrenia: na ZNB mreţe, bezpečnostné dvere kamery, vlastná SBS. Obete obchodovania
s ľuďmi sú ubytovaní v anonymných bytoch. Bývanie pokutujú iba obetiam násilia. Ku koncu roku 2011
mali v ZBN 6 izieb s 18 posteľami ( max. počet osôb v 1 izbe – 3) a 8 ( 5 bytov) s 11 posteľami ( max. počet
ľudí na 1 izbe 1- 2). Odhad nedostatku miest: 6, z toho ţien NPŢ 6. Návštevy sú moţné, ale nie pre
manţela/partnera ţeny.
Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti: úplná Spolupráca pravidelná: oddelenie SPOaSK, oddelenie
sociálnych dávok, polícia, zdravotnícka ambulancia, nemocnica a súdy a prokuratúra a cirkev ( ojedinele) ,
obec, mesto, VÚC, školy, učiteľky a učitelia, MVO s podobnou činnosťou, odbory všeobecnej vnútornej
správy ( ojedinele) , MVO obhajujúce ľudské práva ţien; aj Ministerstvo vnútra SR, Úrad vlády SR a ostatné
ministerstvá v rámci výziev. Formalizovaná spolupráca: s políciou cirkvou, TSK, MVO s podobnou
činnosťou, MVO obhajujúce ľudské práva ţien a MV SR ( spolupráca hodnotená na 1); Štandardy: interné
doklady k evidencii jednotlivých prípadov a klientov, anamnéza klienta, evidenčný list, externá psychologička
má taktieţ svoje záznamové hárky ( poskytnuté k dispozícií); Sieťovanie: Liga proti násiliu v regióne TSK,
MV SR – Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, Slovenská humanitná rada; Info
o subjekte: ÚPSVaR, Polícia SR, zdravotnícke zariadenia, záchranná sluţba, Krízová linka – 0903 704 784,
webová stránka www.dotyk.sk, vo vyhľadávačoch – google a pod., od iných mimovládnych organizácii,
z registra MVO, TSK – Trenčiansky samosprávny kraj, Mestské úrady – sociálne oddelenia a pod.
Sluţby pre deti klientok: výchova detí skupinová práca, práca s matkami a deťmi, voľnočasové aktivity pre
deti, kluby, tábory, letné pobyty; Vychovávateľka medzi profesiami: áno
Personál: 10 ţien a 7 muţi; z toho platených 7 ţien a 5 muţov, odborná práca s klientelou 3 ţeny, práca so
ţenami NPŢ 7 ţien a 3 muţi. Profesie: soc. práca spcyhológia, psychoterapia, výchovávateľstvo, ekonómia,
ochrana svedkov, bezpečnostné sluţby; externe aj právo. Na krízovej linke pracujú 2 osoby, z toho 1 ţena.
Zaškolenosť:
Názov/téma špeciálneho školenia o násilí páchanom na
Školiaca inštitúcia
Rok
ţenách
/organizácia
absolvovania
Program ochrany svedka
Ministerstvo vnútra SR
2011
Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi
Ministerstvo vnútra SR
2010
Rozvoj antidiskriminačných postojov a komunikačných
Únia centier prevencie
2007
zručností vo vzťahu k sociálne vylúčeným jedincom
a pomoci Dafne
Licencia vlastnej ochrany
Ministerstvo vnútra SR
2006
Manaţér sociálnej starostlivosti a práce
Dupres s.r.o.
2006
Zaškolenosť na krízovej linke: Identifikácia obetí obchodovania – Ministerstvo vnútra SR
Komentár k rozšíreniu sluţieb: Finančná situácia našej organizácie neumoţňuje momentálne rozširovať sluţby
pre ţeny zaţívajúce násilie. Snahou je viac sa zamerať na metódy fundraisingu pre získanie stabilnejších
a pravidelných filantropov a darcov. Je tieţ veľmi potrebná práca s dobrovoľníkmi, aby sluţby poskytované
ţenám zaţívajúce násilie neboli zniţované čo do kvality, avšak kategóriu dobrovoľníkov pre túto cieľovú
skupinu nie je moţné vybudovať jednoducho – musia byť v prvom rade osobnostné predpoklady
a profesionalita. Taktieţ je potrebné pre súčasný personál zabezpečiť psychohygienu, keďţe činnosť nášho
krízového centra je veľmi náročná psychicky.
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Participácia klientok: pomoc ostatným ţenám, schôdze klientok, rozhodovanie o voľnom čase, výroba
darčekových predmetov, výzdoba interiéru, spoločné práce v exteriéri; Zariadenie poskytlo 12 dotazníkov
spokojnosti klientok: priemerné hodnotenie na 1 – 2. Iba jedna klientka na 1 -3. Výhrady sú voči výške úhrady
za bývanie pre tie, čo nepracujú; voči prísnemu reţimu a strate súkromia, niektorým vadia „neprispôsobivé“
Rómske ţeny, Viaceré vyslovili ţelania, aby mohli zostať dlhšie a obavy, kam pôjdu. Takmer všetkým
klientkam hľadajú aj zamestnanie.
Podanie trestných oznámení na agresora: 50 – 75%
Záverečný komentár: Aj napriek tomu, ţe máme uţ niekoľkoročné skúsenosti pri práci a pomoci ţenám
zaţívajúcim násilie, neovplyvňuje to fakt, ţe táto činnosť je neustále podfinancovaná, preţívame neustále
zniţovanie dotácií zo štátnych programov a zdrojov a získať na tak chúlostivú činnosť od súkromných
sponzorov a darcov je náročné, keďţe uţ pri samotnom oslovovaní sa riadime diskrétnosťou a o zariadení
a činnosti by mala vedieť verejnosť čo najmenej.
Ročne sa snaţíme vypracovať viacero projektov z rôznych výziev – nadačné fondy, štátne programy a zdroje,
ktoré nie vţdy máme schválené, takţe mnoho pracovného času sa efektívne nevráti v podobe zabezpečenia
organizácie financiami z projektov.
Takmer ţiadne výzvy nie sú postavené na financovanie reţijných a prevádzkových nákladov, mnoho z nich je
zameraných na nákup zariadenia do prevádzky. Avšak tieto organizácie uţ často majú dostatočné vybavenie
zariadenia, chýbajú však financie na beţnú prevádzku – prenájom, voda, elektrina, plyn, odvoz odpadu, opravy
ako sú napr. vodovodov, kúrenia a pod.
Organizácia tak stráca veľa času zháňaním financií pre fungovanie zariadenia, čím má spätne nedostatok času
na rozvoj ľudí v organizácií – personálu, bojujú s vyčerpanosťou, únavou a frustráciou. Taktieţ nie je moţné
z financií platiť niektoré činnosti organizácie konkrétnemu personálu ako sú fundraisingové metódy a činnosti,
tvorba projektov a pod.
Bolo taktieţ náročné získať všetky potrebné údaje pre monitor, keďţe sme museli ručne počítať údaje zo spisov
klientov, mnohé skupiny klientov sa mohli zaradiť do viacerých podkategórií alebo skupín.
V rámci fungovania organizácie a najmä tvorby projektov vychádzame z týchto dokumentov a uvedených
webových stránok:
- http://www.employment.gov.sk/vychodiskove-dokumenty.html
- http://www.nasilienazenach.estranky.sk/clanky/zoznam-pouzitej-literatury.html
- http://www.zastavmenasilie.sk/?narodna_strategia
- http://www.zastavmenasilie.sk/?narodny_akcny_plan
- http://www.ludskeprava.euroiuris.sk/index.php?link=dohovor_ochrane_lud_prav_zaklad_slobod
- https://www.mzv.sk/sk/zahranicna__politika/ludske_prava-dolezite_dokumenty_a_ludskopravne_organy
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Komentár anketárky Ševčíkovej: S organizáciou SKC Dotyk spolupracujem osobne externou formou a je skutočne psychicky aj
fyzicky náročné zabezpečovať fungovanie a činnosť. Únava, syndróm vyhorenia a frustrácia, sú veľmi častými sprievodnými
javmi tak náročnej činnosti akou je pomoc ţenám preţívajúce násilie. Veľkú energiu odčerpávajú skutočnosti, ţe je niekedy
nemoţné splniť podmienky zadávateľov projektov, taktieţ náročnosť vypracovania projektov nás núti siahať aţ na dno síl
a niekedy sa stane, ţe sa radšej rozhodneme projekt nepodať a neplytvať energiu na tak náročné postupy podávania ţiadostí.
27,5
Dosiahnuté skóre

ORCHIDEA N.O. PRIEVIDZA
Získané informácie/odpovede

Skóre

Orchidea no. Prievidza , Web: www.orchidea.sk; Štatutárka a dotazník vyplnila: PhDr. Ľubica Šorlová, 0903 208 125;
lubica.sorlova@gmailcom;
adresa poskytovania sluţieb: Bošany, Škultétyho 246 a Podjavoringkej 270 ( ZNB, KS ) Poradneské centrum na
Necpalskej 32 v Prievidzi; spádová oblasť: TSK pre ZNB , ostatné TSK a celá SR
Cieľové skupiny: ţeny NPŢ s deťmi, neplnoleté dievčatá s násilím, ţeny so soc. problémami, drogové závislé
ţeny. Maloleté s výchovným a predbeţným opatrením ( len dievčatá alebo ţeny) .
Klientela ţien NPŢ z celkovej klientely: 21%. ; Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: zo strany partnera, týranie
a zanedbávanie. Počas roku 2011 mali celkovo v starostlivosti 48 osôb v ZNB a 52 v KS, z toho bolo 21 ţien
5
NPŢ a ich 34 detí. Evidencia za rok 2011: 2005 spolu , ambulantná starostlivosť 105, pobytová 100, ZNB 48,
KS 52. ( pre detailnejšiu štatistiku podľa tabuľku v dotazníku by potrebovali viac času, pretoţe takto ju nemajú
členenú).
Poskytovateľ: neverejný; o.z.; Rok vzniku: 2004; Sluţby ţenám NPŢ od: 2004
Registrácia: podľa z. 448/2008 a akreditácia podľa z. 305/2005 o výkone opatrení SPODaSK.
2
Zvyšovanie povedomia o NPŢ: viackrát iba vzdelávanie

Rodová
analýza

Druh sluţieb

Auton
ómnos
ť

Špecializácia

Identifi
kácia

Par
.

Druh zariadenia: ZNB, KS, základné sociálne poradenstvo, poradenské centrum , realizácia pobytových dg.
Programov a terénnej sociálnej práce.
Forma poskytovania sluţieb: pobytové, ambulantné a terénne na určitý a neurčitý čas ( podľa potrieb klienta).
Kapacita: ZNB 38, KS 38. Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: ubytovanie, krízová intervencia a odhad rizika
násilia, sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, psychoterapia, skupinová terapia, rodinná
terapia ( partnerská terapia), mediácia, vypracovanie správ a posudkov. Krízová linka nie.
Definícia NPŢ: definícia OSN
Riziká výskytu NPŢ: nízke sebavedomie, nevedomosť, nedostatok finančných prostriedkov, nedostatočná
komunikácie, nemoţnosť osamostatnenia v bývaní, slabý výchovný vzor, obeť násilia v detstve, alkohol
Princípy: rozpoznať mieru ohrozenia dotknutých osôb a poznať všetky dôleţité rizikové faktoryformovanie
o právomoci polície, zaistené bezpečné útočiská, právna, psychologická, sociálna prevencia.
Štandardy: nie
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Obmedzenia pre prijatie ţeny: ţeny v dôchodkovom veku, drogová závislosť, alkoholová závislosť, mentálne
postihnutie, muţi/synovia nad 18 rokov; Osobitné skupiny ţien: výnimočne Rómky a ţeny so zdravotným
postihnutím ; Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: anglicky; Sprostredkovanie tlmočenia: nie
Moţnosť ubytovania ţeny na vozíku: vôbec to nie je moţné

Det
i

Rozpočet: v roku 2012 celkovo hospodárili s cca 411 tis. €, ( medziročné navýšenie)
Zdroje: štátne programy , projekty ESF len na rekonštrukciu, nie prevádzku, VÚC 40%, úhrady klientky 12%,
UPSVaR 45%; Dostatočnosť rozpočtu: : čiastočne postačujúci, Komentár: nepracuje sa toľko s klientom, koľko
potrebuje, lebo vplyv na majú financie; Projekty by radi privítali na beţnú prevádzku – voda, plyn, platy
personálu a pod.; Bezplatnosť: za ubytovanie 103 €/ mesačne. Museli odmietnuť klientku NPŢ pre nedostatok
miesta: vôbec nie. Počet ţiadostí o ubytovanie: nie, iba krátkodobá evidencia v intenzívnom operatívnom
kontakte s inštitúciami pre plynulý pobyt klientov. Časový limit dĺţky poskytovania sluţby: 6 mesiacov x 6
mesiacov, dĺţka pobytu je legislatívou stanovená.
Krízová intervencia: áno; linka nie; Moţnosť ubytovania počas: kedykoľvek počas 24 hodín; výlučne len ţeny
NPŢ s deťmi, alebo samotné deti s násilím; špeciálna budova,
Utajené bývanie: nie ( ale čiastočná utajenosť, lebo nemajú na budove tabuľu).
Bezpečnostné opatrenia: v ZNB aj v KS sú kamery; v ZNB celkovo 13 izieb s 38 posteľami, v KS 13 izieb s 38
posteľami. Ţeny s NPŢ bývajú spolu s ostatnými klientkami. Návštevy podľa individuálneho prípadu, skôr nie.
Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti: dobrá
Spolupráca pravidelná: oddelenie SPOaSK, oddelenie sociálnych dávok, psychologické poradenstvo ÚPSVaR,
polícia, zdravotnícka ambulancia, nemocnica, súdy, obec, mesto, VÚC, školy, učiteľky a učitelia, , MVO
s podobnou činnosťou, odbory všeobecnej vnútornej správy,; Spolupráca formalizovaná s oddeleniami
SPODaSK a RPPS, VÚC (hodnotenie spolupráce na 1 – 2). Štandardy: vlastné evidencie, anamnéza,
záznamové hárky. Sieťovanie: na úrovni SR. Info o subjekte: internet, web stránka.
Sluţby pre deti klientok: psychologické poradenstvo, výchova detí skupinová práca, práca s matkami a deťmi,
voľnočasové aktivity pre deti, kluby, tábory, letné pobyty, skupinová terapia, psychologická pomoc
Vychovávateľka medzi profesiami: áno
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Personál: 23 ţien a 3 muţi; platené 23 ţien a 2 muţi; odborná práca so ţenami NPŢ 18 ţien a 2 muţi.
Profesie: soc. práca, zdravotníctvo, psychológia, psychoterapia, výchova, právo, externe aj ekonómia
a psychiatria
Zaškolenosť v NPŢ: áno, niektorí priamo, niektorí sekundárne. Školenia:
Násilie páchané na ţenách, CPPS, BA, 2001 – 2004; 2002 – absolvovanie Tréningu pre profesionálny týkajúci
sa sekundárnej prevencie NPŢ v SR; 2003 – absolvovanie seminára o koordinácií verejnosti voči domácemu
násiliu, 2005 - absolvovanie vzdelávania dištančného poradenstva a krízovej intervencie
Participácia klientok: pomoc ostatným ţenám, úpravy domáceho poriadku, schôdze s klientkami; Zariadenie
poskytlo 9 dotazníkov spokojnosti: hodnotenie na 1 – 2. Päť z 9 klietok označilo 2 pri rešpektovaní ich potrieb
a predstáv o riešení situácie; pochvaľujú si nové priestory, niektoré by chceli predĺţiť doby pobytu.
Podanie trestných oznámení na agresora: stane sa to len výnimočne
Dosiahnuté skóre
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ČAKANKA KC, POVAŢSKÁ BYSTRICA
Identifiká
cia

Par.

Získané informácie/odpovede
Skóre
Krízové centrum ochrany a podpory obetí násilia v rodinách „Čakanka“ ; mail: kcentrum@povazska-bystrica.sk ;
Štatutár: Doc. PhDr. PeaDr. Karol Janas, PhD. (prímator mesta Povaţská Bystrica); 042/4305200; e-mail:
primator@povazska-bystrica.sk; dotazník vyplnila: 1. PhDr. Jarmila Máťošová Poverená vedením KC „Čakanka“
042/4361006, 0907 508 052; adresa poskytovania sluţieb: SNP 4489/155; 017 07 Povaţská Bystrica
spádová oblasť: okres Povaţská Bystrica
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Iné násilie

Cieľové skupiny: iba ţeny, s NPŢ s deťmi aj bez detí ; osamelé matky, ţeny so sociálnymi problémami, po
alkoholovej liečbe, bezdomovkyne; Klientela ţien NPŢ z celkovej klientely: 100%; Typ násilia, s ktorým sa
stretávajú: násilie zo strany partnera (súčasného aj bývalého),násilie zo strany iného príbuzného – blízkej osoby
(otec, brat, matka,...), nebezpečné prenasledovanie ( stalking), týranie a zanedbávanie, znásilnenie, sexuálne
zneuţívanie; Evidencia za rok 2011:
Násilie zo
strany
I. Partnerské
príbuzných (
SPOLU
r.
násilie
okrem
partnera)
Počet ţien a dievčat
2
22
2
36 núdzové bývanie
SPOLU
3
22
2
36
60
Vybrané
Ambulantná starostlivosť
6
3
1
1 núdzové bývanie
formy
(poradenstvo)
5
poskytnutej
Pobytová starostlivosť
pomoci
41
(spoločne s maloletými
7
16
1
24
( počet osôb
deťmi)
z r. 3)
Komentár: v roku 2012 evidujeme nárast ambulantných klientov o 22. Ako faktor uvedeného vnímame krátku
existenciu zariadenia a v tom čase nedostatočnú osvetu. Poznámka č. 3: Pobytová starostlivosť: Započítanie aj
maloletých detí. V roku 2011 mali celkovo v starostlivosti 60 osôb, z toho 24 ţien NPŢ a ich 11 detí. Ku
koncu roku 2011 mali ubytovaných 16 osôb v ZNB, z toho 1 ţena NPŢ, a 6 ţien NPŢ s ich deťmi ( 11 detí).
Na krízovú linku (042/43 61 006) všeobecná pre ľudí v ohrození aj špecializovaná pre ţeny NPŢ . Týţdenne
asi 5 volaní, z toho 3 ţeny NPŢ; Komentár: Uvedený počet nie je presný, iba orientačný. V roku 2011 sme mali
zaznamenaných 27 hovorov a z uvedeného počtu bolo 11 telefonátov ohľadom domáceho násilia. V tomto roku
telefónna linka pomoci stúpa nakoľko máme väčšiu osvetu.
Poskytovateľ: verejný , zriaďovateľ mesto, verejnoprávna inštitúcia; Rok vzniku: 2009 , (Začiatok realizácie
projektu). Krízové centrum začalo oficiálne poskytovať sociálne sluţby v auguste 2010. Sluţby ţenám NPŢ od:
od začiatku; Registrácia: podľa zákona 448/2008 Zvyšovanie povedomia o NPŢ: pravidelne propagačné
materiály, viackrát regionálne kampane, primárna prevencia na školách propagácia v regionálnych médiách;
ojedinele aj publikácie o násilí
Druh zariadenia: ZNB, pobytová a ambulantná na určitý čas; Kapacita: 20 miest; Poskytované sluţby vo vlastnej
réţií: ubytovanie, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo,
psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie, psychoterapia – individuálna, skupinová terapia podporné skupiny, sprevádzanie na inštitúcie, vypracovanie správ, posudkov krízová linka sluţby deťom
klietok
Definícia NPŢ: Negatívny jav má výrazne zastúpenie aj v súčasnej spoločnosti. Podieľajú sa na ňom najmä
rodové stereotypy a kultúrne tradície podporujúce mýty o ţenách, ktoré ich vnímajú ako slabšie, zraniteľnejšie
pohlavie,... Je zrejmé, ţe v minulosti boli podstatnejšie rozdiely v postavení muţov a ţien v spoločnosti, ale aj
napriek uvedenému jav naďalej existuje. Ide o všetky formy násilia, ktoré rôznymi spôsobmi znevýhodňujú
postavenie ţien v spoločnosti vo všeobecnosti, v zamestnaní a najmä rodine.
Riziká výskytu NPŢ: Kultúrne tradície, rodové stereotypy, medzigeneračný prenos násilia. V rámci štatistík
nášho zariadenia skoro všetky klientky, ktorým sme poskytli pobytovú formu sociálnej sluţby vyrastali
v násilnom rodinnom prostredí s patriarchálnym usporiadaním domácnosti. Poväčšine išlo o rodiny, kde výraznú
rolu zohrávala alkoholová závislosť a nedostatok finančných prostriedkov. Výrazný podiel matiek (35,3 %),
ktoré boli ubytované v KC „Čakanka“ spoločne s maloletými deťmi, boli pre dysfunkčnosť rodinného prostredia
umiestnené do náhradnej rodinnej starostlivosti.
Princípy: pomoc k svojpomoci; aktivizácia vnútorných potenciálov; podpora sebavedomia. rozvíjanie
spolupatričnosti medzi občanmi mesta Povaţská Bystrica ako základ pre vieru našich klientok v otvorenú
budúcnosť bez násilia...
Štandardy: Zákon o sociálnych sluţbách č 448/2008; Všeobecné záväzne nariadenie Mesta Povaţská Bystrica
o podmienkach poskytovania ....; prevádzkový poriadok, domáci poriadok, interné pokyny a predpisy...
Obmedzenia pre prijatie ţeny: alkoholová a drogová závislosť, dieťa staršie ako 18 rokov.
Osobitné skupiny ţien: viackrát Rómske ţeny, výnimočne aj cudzinky a ţeny so zdravotným postihnutím
Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: nie; Sprostredkovanie tlmočenia: nie ; Moţnosť ubytovania ţeny na
vozíku: vôbec to nie je moţné
Rozpočet: v roku 2012 cca 91 tis. €, z toho 2/3 mesto Povaţská Bystrica.
Dostatočnosť rozpočtu: úplne dostačujúci. Bezplatnosť: áno, ale za ubytovanie Na základe všeobecne
záväzného nariadenia mesta Pov. Bystrica klientky uhrádzajú ubytovanie vo výške: FO, ktorá nedosahuje
hranicu ŢM 0,70 €/na deň; FO, ktorá má príjem 2,50 €/na deň; Dieťa s pravidelnou dochádzkou do MŠ, ZŠ, ŠZŠ
0,30€/na deň; Dieťa do 1 roka 0,50 €/na deň. Volenie na krízovú linku hradí volajúca osoba.
Museli odmietnuť klientku NPŢ pre nedostatok miesta: áno, pomerne často ; Počet ţiadostí o ubytovanie: ku
koncu roka asi 15, z toho ţeny NPŢ asi 2; Časový limit dĺţky poskytovania sluţby: na 3, 6 mesiacov, max. 9
mesiacov.
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Posilnenie

Bezpečie a ochrana

Krízová intervencia a linka: áno, nonstop; všeobecná linka pre ľudí v ohrození aj špecializovaná linka pre
ţeny zaţívajúce násilie. V ZNB môţu byť ţeny s NPŢ aj s deťmi aj bez detí. Ide o špeciálnu budovu. Ţeny
NPŢ bývajú spolu s ostatnými klientkami. Počet izieb 7 s 20 posteľami, max. počet osôb na 1 izbe 3. Odhad
nedostatku miest asi 10, z toho ţien NPŢ asi 2. Návštevy áno, ale neplatí to pre manţela/partnera ţeny
Moţnosť ubytovania počas: kedykoľvek počas 24 hodín; Utajené bývanie: áno; Bezpečnostné opatrenia:
signalizačné zariadenie na políciu, kamery; Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti .
Spolupráca pravidelná :. oddelenie SPOaSK, oddelenie sociálnych dávok, psychologické poradenstvo
ÚPSVaR, polícia, zdravotnícka ambulancia, nemocnica, súdy, prokuratúra ( ojedinele) , cirkev, obec, mesto,
VÚC, školy, učiteľky a učitelia, médiá, MVO s podobnou činnosťou;
Štandardy: Všeobecné záväzné nariadenia Mesta Povaţská Bystrica o podmienkach poskytovania soc. sluţieb...;
interné pokyny a predpisy KC „Čakanka“; diagnostika domáceho násilia; anamnéza klienta, individuálny
rozvojový plán klienta; prevádzkový a domáci poriadok a pod
Sieťovanie: nie; Info o subjekte: Internet, regionálna tlač, informácie v inštitúciách, ktoré obete navštevujú
(úrady, súdy, polícia, iné zariadenia núdzového bývania...)
Deti Sluţby pre deti klientok: psychologické poradenstvo, výchova detí skupinová práca, práca s matkami a deťmi,
voľnočasové aktivity pre deti, kluby, skupinová terapia, psychologická pomoc; Vychovávateľka medzi
profesiami: nie
Personál: 9 ţien a 3 muţi, z toho platených 5 ţien a 3 muţi. Práca so ţenami NPŢ 6 ţien a 3 muţi.
Profesie: sociálna práca, údrţba, externe aj psychológia, psychoterapia, právo/advokácia
Zaškolenosť: nie . Na krízovej linke pracuje 5 osôb, z toho 5 ţien. Zaškolenosť pre prácu na krízovej linke pre
ţeny NPŢ: ne.
Participácia klientok: zabezpečujú poriadok a čistotu v zariadení, pomáhajú pri výzdobe zariadenia v rámci
sviatkov, ročných období, pomáhajú pri príprave občerstvení pre návštevy sponzorov, darcov,... príprava
darčekov ako formy poďakovania za pomoc,...pomoc ostatným ţenám v zariadení, úpravy domáceho poriadku,
schôdze s klientkami, rozhodovanie o voľnom čase. Podanie trestných oznámení na agresora: menej ako 25%.
Zariadenie poskytlo 7 dotazníkov spokojnosti klientok, spokojnosť na úrovni: 1 – 2, občas 3. Dve klientky sa
sťaţovali na prístup sociálnych pracovníkov, jedna si zase pochvaľovala, ţe je to prvé zariadenie, kde sa ku nej
a jej deťom nesprávajú ako „k malomocným“ a nemanipulujú s nimi.
Komentár: V súčasnej dobe sa problematika násilia páchaného na ţenách dostáva do povedomia laickej aj
odbornej verejnosti výraznejšie. Aj napriek uvedenému vznikajú pri pomoci obetiam nedostatky. Týkajú sa
najmä trhlín vo financovaní, interdisciplinárnej spolupráci, odbornej pripravenosti pracovníkov a osvety vo
všeobecnosti... Aj naďalej pretrváva v našej spoločnosti mýtus o tom, ţe domáce násilie je súkromnou
záleţitosťou. Dôsledkom je, ţe v médiách sa stretávame s prípadmi, kedy susedia pri násilí nezasiahli a tak
nepriamo podporili násilie, ktoré skočilo tragicky.
Dosiahnuté skóre
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PORADŇA PON – POMOC OBETIAM NÁSILIA TRENČÍN

Druh sluţieb

Autonóm
nosť
95

Získané informácie/odpovede

Skóre

Poradňa PON – Pomoc obetiam násilia Trenčín; web: www.pomocobetiam.sk; Štatutárka: PhDr. J. Šípošová, CSc
00421905566643; dotazník vyplnila: Mgr. Mária Plešková, Koordinátorka poradňa PON v Trenčíne; 00421907409425,
maria.pleskova@gmail.com; adresa poskytovania sluţieb: ul. K. Pribinu 24, Trenčín; spádová oblasť: TSK
Cieľové skupiny: označenie všetkých, muţi a j ţeny, okrem ţien a muţov páchajúcich násilie.
Klientela ţien NPŢ z celkovej klientely: 80%; Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: partnerské, zo strany iného
príbuzného, stalking, znásilnenie, sexuálne zneuţívanie. V Roku 2011 pracovali so 126 osobami, z toho 68 bolo
ţien NPŢ ; Evidencia za rok 2011:
Násilie zo
strany
Sexuálne
Partnerské
príbuzných zneuţívanie,
SPOLU
násilie
( okrem
znásilnenie
partnera)
Počet muţov a chlapcov
3
1
5
9
Počet ţien a dievčat
64
1
5
Počet
70
evidovaných SPOLU
67
1
6
5
79
klientov/tok
v
1
chlapci do 18 rokov
tom
Poskytovateľ: neverejný, o.z. Rok vzniku: 2004; Sluţby ţenám NPŢ od: 2004
Akreditácia: na odbornú činnosť – špecializované poradenstvo podľa 448/2008 od roku 2010, cieľová skupina:
Obete trestných činov, vrátane obetí obchodovania s ľuďmi a domáceho násilia, dopravných nehôd, katastrof,
nešťastných udalostí a teroristických útokov95 ; Zvyšovanie povedomia o NPŢ: informácie dostupné u štatutárky
.
Druh zariadenia: základné sociálne poradenstvo, ambulantné sluţby na neurčitý čas.
Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo,
psychologické poradenstvo, psychoterapia – individuálna, skupinová terapia - podporné skupiny, sprevádzanie
na inštitúcie, vyhľadávacia činnosť, vypracovanie správ, posudkov; sprostredkované sluţby: aj advokátske
zastupovanie, rodinná terapia, mediácia, prepravná činnosť, vyhľadávacia činnosť, práca s násilníkom, jeho
terapia, vypracovanie správ, posudkov.
Iné násilie

Špecializácia
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ikácia

Par
.
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3

1

http://www.employment.gov.sk/zoznam-subjektov-ktorym-bola-udelena-akreditacia-na-odbornu-cinnost-pravnicke-osoby.pdf
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a ochrana

Dostupnosť

Spravo
dlivý
prístup

Definícia NPŢ: fyzické, psychické, sexuálne, ekonomické násilie a zneuţívanie, sociálne obmedzovanie
Riziká výskytu NPŢ: nerovnosť sociálnych postavení muţov a ţien, rigidné postoje k opačnému pohlaviu,
neschopnosť a neporozumenie v komunikácii muţov a ţien, neschopnosť vzájomnej tolerancie, emocionálna
plochosť, nízka emocionálna inteligencia muţov a ţien, pochybená výchova v zmysle nefunkčného tradičného
vzorov správania sa, patologické návyky a úchylky, poruchy osobnosti muţov a ţien, deštruktívne osvojené
manipulačné techniky s neochotou meniť ich u muţov aj u ţien.
Princípy: uplatňovanie platných právnych predpisov, empatický, autentický, humánny prístup k obetiam,
psychická podpora, slobodná vôľa obetí, obete majú v konaní pred súdom rovnaké práva ako páchatelia, majú
právo na podporu, pochopene a odškodnenie a vyliečenie zranení či uţ duševných alebo fyzických. Štandardy:
neuviedli
Obmedzenia pre prijatie ţeny: ţiadne, pre prvý kontakt nerobia ţiadne rozdiely, odporúčajú ďalej do iných
organizácií; Osobitné skupiny ţien: viackrát ţeny so zdravotným postihnutím, výnimočne aj ţeny rómskej
národnosti a migrantky. Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: nemecky
Sprostredkovanie tlmočenia: nie
Rozpočet: rozpočet má pod správou riaditeľka centrály v BA. Zástupkyni poradne nie sú známe informácie
o financovaní, riaditeľka centrály v BA s ňou nekomunikuje.
Zdroje: poradňa má hradený iba prenájom, honorár nedostávajú ţiadny. Bezplatnosť: úplná.
Museli odmietnuť klientku NPŢ pre nedostatok kapacity: vôbec nie. Prevládajú klientky so strednodobo
poskytovanou sluţbou ( medzi 1-2 konzultácie a 1 rokom); Časový limit dĺţky poskytovania sluţby: nie

Perso
nál

Det
i

Krízová intervencia a dohad rizika. Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti: základná poradenská sluţby pre
ţeny, špecializácia na odbornú činnosť pre obete trestných činov, vrátane domáceho násilia. Spolupráca:
pravidelne len s políciou, ojedinele aj oddelenie SPOaSK,
oddelenie sociálnych dávok, psychologické
poradenstvo ÚPSVaR, zdravotnícka ambulancia, nemocnica, súdy, VÚC, školy, učiteľky a učitelia, médiá,
odbory všeobecnej vnútornej správy, MVO obhajujúce ľudské práva ţien; Štandardy: svoje evidenčné listy
a záznamové hárky; Sieťovanie: na národnej a nadnárodnej úrovni; Info o subjekte: internet, polícia, sociálne
oddelenia, sociálne sluţby, regionálna televízia.
Sluţby pre deti klientok: neuviedli
Vychovávateľka medzi profesiami: nie
Personál: 2 ţeny, bez honoráru
Profesie: externe sociálna práca, psychológia, práv, advokácia
Zaškolenosť: áno; Pomoc obetiam násilia, La Strada Poľsko.

Posilne
nie

Participácia klientok: irelevantné pre poradňu; Podanie trestných oznámení na agresora: 50 – 75%
Komentár anketárky: nemali mnoţstvo informácií, odkazovali neustále na p. riaditeľku Šípošovú do centrály
v BA, ale nemáme ju vraj kontaktovať, lebo je zaneprázdnená a aj tak ma vraj nevybaví, dotazník vyplnili ako
vedeli
Dosiahnuté skóre
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OÁZA, ÚTULOK MESTA PARTIZÁNSKE
Par
.

Získané informácie/odpovede

Autonó
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Špecializácia
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Útulok mesta Partizánske OÁZA ; web:- ; Štatutár: doc. PaeDr. Jozef Boţik, PhD – primátor, utulok@skylan.sk;
dotazník vyplnila: Eva Piterková, správkyňa, 038/7495794; adresa poskytovania sluţieb: Ul. R. Jašíka 160, 958 01
Partizánske spádová oblasť: mesto Partizánske
Cieľové skupiny: označenie všetkých cieľových skupín, ţeny aj muţov. Klientela ţien NPŢ z celkovej
klientely: 40%; Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: násilie zo strany partnera (súčasného aj bývalého),násilie zo
strany iného príbuzného – blízkej osoby (otec, brat, matka,...), týranie a zanedbávanie, znásilnenie, sexuálne
zneuţívanie, vyuţívanie na komerčné účely ( pornografia, prostitúcia). Poznámka : zamestnanci zaţívajú ešte
horšie. V roku 2011 poskytovali sluţby 20 osobám, z toho ţeny NPŢ 5 a ich 5 detí. Evidencia za rok 2011:
I. Partnerské
SPOLU
r.
násilie
Počet muţov a chlapcov
1
8
8
3
Počet ţien a dievčat
2
5
5
SPOLU
3
13
13
chlapci do 18 rokov
4
1
Počet
v
1
evidovaných tom dievčatá do 18 rokov
5
1
1
klientov/tok Pobytová starostlivosť
7
x
Zariadenie
Počet
8
8
x
núdzového bývania
osôb
z r.7
Útulok
10
x
5
Poskytovateľ: verejný; zriaďovateľ mesto, verejnoprávna inštitúcia; Rok vzniku: 2006
Sluţby ţenám NPŢ od: 2010; Registrácia: podľa z. 448/2008,
1
Akreditácia: na odbornú činnosť – špecializované poradenstvo podľa 448/2008 (v spolupráci s MsÚ
Partizánske. Zvyšovanie povedomia o NPŢ: nie
Druh zariadenia: ZNB, útulok, stredisko osobnej hygieny. Forma poskytovania sluţieb: pobytová na určitý čas
Kapacita: ZNB 8, útulok 12; Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: ubytovanie, sociálnoprávne poradenstvo,
1
sprevádzanie na inštitúcie, vyhľadávacia činnosť; sprostredkovane aj krízová linka a intervencia, zdravotné
ošetrenie, psychologické poradenstvo a psychoterapia
Definícia NPŢ: bitky, vyhodenie na ulicu; Riziká výskytu NPŢ: alkohol, drogy, nevera; Princípy: rozhovor
0
Štandardy: nie

Ro
do
vá
an
al
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a
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Bezpečie a ochrana

Dostupnosť

Sprav
odlivý
prístu
p

Obmedzenia pre prijatie ţeny: drogová a alkoholová závislosť, akútna choroba; Osobitné skupiny ţien: viackrát
rómske ţeny, výnimočne aj ţeny so zdravotným postihnutím; Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: nie
Sprostredkovanie tlmočenia: nie; Moţnosť ubytovania ţeny na vozíku: vôbec to nie je moţné

Personál

Det
i

Rozpočet: medziročný nárast na cca 43 tis. € v roku 2012, celkové výdavky vsak 62 tis. €, Komentár anketárky:
to čo im mesto dá, s tým sa musia vyrovnať a plakať im nepomôţe. Dosť negatívne reagovanie, bolo cítiť únavu
a frustráciu zástupkyne zariadenia, ale inak veľmi ochotná a milá pani. Zdroje: štátne programy, rozpočet
mesta. Bezplatnosť: áno, iba čiastočná za ubytovanie. Museli odmietnuť klientku NPŢ pre nedostatok miesta:
áno, pomerne často; Prevládajú klientky s dlhodobo poskytovanou sluţbou ( vyše 1 roka). Počet ţiadostí
o ubytovanie: nevedú evidenciu ţiadostí., odhadovaný počet nedostatku miest však 4 pre ZNB( z toho ţeny NPŢ
4) a pre útulok 8 miest. Časový limit dĺţky poskytovania sluţby: nemajú, oficiálne 6 mesiacov.
Krízová intervencia sprostredkovane. Moţnosť ubytovania počas: kedykoľvek počas 24 hodín. V ZNB môţu
byť aj ţeny NPŢ s deťmi, v útulku ţeny NPŢ bez detí. Ide o špeciálnu budovu s 2 izbami v ZNB s 8 posteľami
(max. počet osôb na jednej izbe 4) a v útulku je 6 izieb s celkovými 12 posteľami a max. počet osôb na jednej
izbe 2). Utajené bývanie: nie; Bezpečnostné opatrenia: mreţe + návštevy vôbec nie sú moţné; Komplexnosť
sluţieb pre ţeny aj ich deti: pomerne nízka
Spolupráca pravidelná: oddelenie sociálnych dávok, psychologické poradenstvo ÚPSVaR, polícia,
zdravotnícka ambulancia, nemocnica, súdy, prokuratúra, cirkev, obec, mesto. Ojedinele aj VÚC, školy,
učiteľky a učitelia, médiá. Formalizovaná spolupráca ( uvedené všetky s ktorými pracujú pravidelne).
Hodnotenie spolupráce na 1 – 2; s nemocnicou na 5. Štandardy: nie; Sieťovanie: áno, v meste; Info o subjekte:
internet, mestský úrad, miestne noviny
Sluţby pre deti klientok: ţiadne; Vychovávateľka medzi profesiami: nie

1

1

3,5

0

Personál: 1 ţena a 3 muţi. Z toho platení 1 ţena a 3 muţi; odborná práca s klientelou 2 ţeny ( externe), so
ţenami NPŢ 2 ţeny. Poznámka anketárky: pani vedúca za všetko zodpovedá, robí všetky funkcie od vrátničky aţ
po vedúcu, preťaţenosť, nedostatok času, očividná únava a frustrácia z preťaţenia. Napriek tomu si našla čas
a vyplnila dotazník. Nedostatok personálu. ; Profesie: ekonómia; Zaškolenosť pre NPŢ: nie

Posil
neni
e

Participácia klientok: pomoc ostatným ţenám, úpravy domáceho poriadku, schôdze s klientkami, rozhodovanie
o aktivitách vo voľnom čase. Zariadenie dodalo aj 4 dotazníky spokojnosti klientok: hodnotenie na 1.
Podanie trestných oznámení na agresora: stane sa len výnimočne
Dosiahnuté skóre

1

1
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PPCP . PSYCH. – PRÁVNE CENTRUM POMOCI O.Z. BOŠANY
Získané informácie/odpovede

Skóre

PPCP . Psych. – právne centrum pomoci o.z. Bošany ; Web: www.ppcp.sk ; Štatutár a dotazník vyplnil: JUDr.
Ján Miškeje; 0907 726726, e-ami jmiskeje@gmail.com ; adresa poskytovania sluţieb: Poţdol 1009, V. Uherce,
Skultétyho 246 Bošany;ČSA 632/89 Bošany; spádová oblasť: SR;
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Cieľové skupiny: všetky, muţi aj ţeny. ; Klientela ţien NPŢ z celkovej klientely: 15%; Typ násilia, s ktorým sa
stretávajú: partnerské, zo strany iného príbuzného, stalking, týranie a zanedbávanie
Evidencia za rok 2011: počet muţov a chlapcov 78, počet ţien a dievčat 333, spolu 441, ambulantná
starostlivosť ( poradenstvo) 441 ( podľa druhu násilia triedenie neposkytnuté) v roku 2012 celkovo 554
poradenských klientov.
Z webu organizácie: PPCP realizuje sociálne poradenstvo a prevenciu. Zabezpečuje právne poradenstvo.
Zabezpečuje psychologickú prípravu ţiadateľov o jednotlivé formy o Náhradnú rodinnú starostlivosť.
Zabezpečuje psychologické vyšetrenia a diagnostiku pre posúdenie osobnostnej štruktúry osobností ako R i
právne zabezpečovanie a vedenie procesu Náhradnej rodinnej starostlivosti vnútroštátnej i v procese
medzištátneho osvojenia. Zabezpečuje prenájom učebných miestností zmluvne za účelom vzdelávacích modulov.
Zabezpečuje psychologické poradenstvo, psychologické posúdenie osobností, diagnostiku a personálny lízing
96
právnickým a fyzickým osobám. Zabezpečuje dočasné ubytovanie a stravovanie osobám v núdzi.
Poskytovateľ: neverejný, občianske zdruţenie; Rok vzniku: 2005; Sluţby ţenám NPŢ od: 2005; Registrácia:
nie; Akreditácia: nie; Zvyšovanie povedomia o NPŢ: vzdelávanie viackrát.
Druh zariadenia: základné sociálne poradenstvo Forma poskytovania sluţieb: ambulantná na neurčitý čas.
Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: krízová intervencia a odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo
a psychologické poradenstvo, psychoterapia – individuálna, skupinová – podporné skupiny, rodinná terapia (
partnerská terapia); vypracovanie správ a posudkov.
Definícia NPŢ: demonštrácia historicky rozdelenej moci medzi muţmi a ţenami, ktorá viedla k nadvláde muţov
na d ţenami a k diskriminácii ţien ( očividne odpísaná definícia – poznámka b. Holubová)
Riziká výskytu NPŢ: alkohol, nedostatok finančných prostriedkov, emocionálna naviazanosť cez strach, nízka
sebaúcta. Princípy: právo na sebaurčenie, mlčanlivosť, empatia, kontext legislatívy a práva a spoločnosti
Štandardy: nie
Obmedzenia pre prijatie ţeny: neuvedené; Osobitné skupiny ţien: viackrát ţeny so zdravotným postihnutím,
výnimočne ţeny a muţi migranti; Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: nie; Sprostredkovanie tlmočenia: nie;
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Rozpočet: 188 tic. € v roku 2012, na poskytovanie sluţieb 109 tis.€ Zdroje: štátne programy ( zrejme ÚPSVaR –
poznámka. B. Holubová). + vlastné podnikanie, zárobkové aktivity.
Dostatočnosť rozpočtu: čiastočne postačujúci; Bezplatnosť: sociálnoprávne poradenstvo, psychoterapia –
individuálna, skupinová terapia, rodinná terapia a mediácia. Museli odmietnuť klientku NPŢ pre nedostatok
miesta: vôbec nie. Prevládajú klientky so strednodobo poskytovanou sluţbou ( medzi 1 – 2 konzultáciami a 1
rokom.), bez časového limitu poskytovania poradenstva.
Krízová intervencia a odhad rizika násilia. Krízové ubytovanie: spolupracujú s ZNB a KS Orchidea n.o.
Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti: poradenská činnosť – základné poradenstvo
Spolupráca: oddelenia SPODaSK, polícia, zdravotnícka ambulancia, súdy, odbory všeobecnej vnútornej správy,
ojedinele aj s VÚC. Spolupráca formalizovaná s MVO s podobnou činnosťou; Štandardy: nie.
Sieťovanie: neuvedené; Info o subjekte: web stránka o.z.
Sluţby pre deti klientok: nevyplnili Vychovávateľka medzi profesiami: nie

1,25

3

0

Posilnenie

Pers
onál

Personál: 4 ţeny a 2 muţi; platených 1 ţena 1 muţ; pracujúci so ţenami NPŢ 3 ţeny a 2 muţi.
Profesie: psychológia, právo – advokácia, externe aj sociálna práca, ekonómia. Zaškolenosť: Násilie páchané
na ţenách, CPPS Bratislava v roku 2001, 2002, 2003.
Participácia klientok: neuviedli
Podanie trestných oznámení na agresora: 25 – 50%
Komentár anketárky: vypĺňanie dotazníka realizované elektronicky, keďţe v období monitorovania bol štatutár
na dlhodobom zdravot. liečení v kúpeľoch; nebolo moţné sa následne spojiť ani telefonicky na úplné doplnenie
údajov, resp. názorov – neustále mimo dosahu.
Dosiahnuté skóre

1,5

1
15,75

JAZMÍN N.O., HANDLOVÁ
Získané informácie/odpovede
Skóre
Jazmín n.o., Handlová Web: www.jazminhandlova.sk ; Štatutárka a dotazník vyplnila: Mgr. Viera Mrázová; 0905342880;
e-mail: viera.mraz@mail.com; adresa poskytovania sluţieb: ZNB a útulok na F.Nádaţdyho 4, Handlová
spádová oblasť: ZNB pre TSK, v prípade potreby pre celú SR, útulok pre TSK
Cieľové skupiny: ţeny a muţi zaţívajúci násilie bez detí, ţeny NPŢ s deťmi, muţi a ţeny osamelý rodičia, so
sociálnymi problémami, bez domova, seniori bez prístrešia, ţeny a muţi po prepustení z väzby.
Klientela ţien NPŢ z celkovej klientely: 30%; Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: partnerské, zo strany iného
príbuzného, týranie a zanedbávanie; psychické a ekonomické násilie. V roku 2011 mali celkovo 102 klientov,
z toho 3 ţeny NPŢ a ich 3 deti. Ku koncu roku 2011 mali v ZNB ubytovaných 18 klientov, z toho 3 ţeny s ich 6
deťmi, a v útulku celkovo 27 klientov a z toho 3 ţeny NPŢ. Evidencia za rok 2011:
Násilie zo
4
strany
Sexuálne
I. Partnerské
príbuzných zneuţívanie,
SPOLU
r.
násilie
( okrem
znásilnenie
partnera)
Počet
Počet muţov a chlapcov
1
2
3
5
evidovaných
11
Počet ţien a dievčat
2
5
2
2
3
klientov/tok
Poskytovateľ: verejný, nezisková organizácia zaloţená obcou roku 2002, Rok vzniku: 2004
Sluţby ţenám NPŢ od: 2008; Registrácia: podľa z. 448/2008; Zvyšovanie povedomia o NPŢ: viackrát semináre
2,5
a regionálne kampane; ojedinele aj pripomienkovanie zákonov a fundrising,
Druh zariadenia: ZNB a útulok n jednej adrese. ; Forma poskytovania sluţieb: pobytová na určitý čas
Kapacita: ZNB 18, útulok 27.; Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: krízová intervencia, odhad rizika,
sociálnoprávne poradenstvo, sprevádzanie na inštitúcie, sprostredkovane aj zdravotné ošetrenie, psychologické
1
poradenstvo , psychoterapia, advokátske zastupovanie, vypracovanie správ a posudkov + sluţby pre deti klientok
Iné násilie

Definícia NPŢ: najčastejšie sa stretávame s psychickým a ekonomickým násilím, menej je fyzického násilia
Riziká výskytu NPŢ: bezmocnosť ţien, rodová podmienenosť, odsudzovanie ţien, ţe provokovali
Princípy: bezpečné prostredie, nevyhnutná materiálna pomoc, pomoc psychológa, právnika
Štandardy: nie, len z národných ( akých však neuviedli)
Obmedzenia pre prijatie ţeny: alkoholová a drogová závislosť, mentálne postihnutie a neovládanie slovenčiny
Osobitné skupiny ţien: viackrát rómske ţeny a ţeny so zdravotným postihnutím, výnimočne aj cudzinky a ţeny
maďarskej národnosti; Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: nie; Sprostredkovanie tlmočenia: nie
Moţnosť ubytovania ţeny na vozíku: v útulku s menšími problémami, v ZNB vôbec nie

Dostupnosť

Spravodl
ivý
prístup

Rodová
analýza

Druh
sluţieb

Auto
nóm
nosť

Špecializácia

Iden
tifik
ácia

Par.

Rozpočet: celkovo v roku 2012 cca 155 tis. €, Zdroje: viac ako 50% rozpočet mesta, úhrady klientov cca 9%
v roku 2011. Dostatočnosť rozpočtu: úplne nepostačujúci; Bezplatnosť: áno, za ubytovanie 3,4€/deň/osoba.
Museli odmietnuť klientku NPŢ pre nedostatok miesta: áno, pomerne často kvôli financiám, ich nedostatku na
prevádzku; Počet ţiadostí o ubytovanie: evidenciu ţiadostí nemajú, ale odhad chýbajúcich miest v útulku asi 12. ;
Časový limit dĺţky poskytovania sluţby: 18 mesiacov
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1,5

1,75

2

Bezpečie a ochrana
Deti

Krízová intervencia áno; linka: nie. V ZNB aj ţeny, aj ţeny s deťmi, aj otcov s deťmi...... útulok – muţov. Ide o
špeciálnu budovu. V ZNB bývajú ţeny NPŢ vo vyhradenej časti, v útulku spolu s ostatnými klientmi a klientkami.
V ZNB 6 izieb s 18 posteľami ( max. počet osôb na jednej 3), v útulku 9 izieb s 27 posteľami( max. počet osôb na
jednej izbe 4). Moţnosť ubytovania počas: ak je akútny stav, tak kedykoľvek. Návštevy nie sú v ZNB ani v útulku
dovolené, mimo zariadenia áno. Utajené bývanie: nie; Bezpečnostné opatrenia: SBS.
Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti: pomerne dobrá
Spolupráca pravidelne: oddelenie SPOaSK, oddelenie sociálnych dávok, polícia, zdravotnícka ambulancia,
nemocnica, obec, mesto, školy, učiteľky a učitelia; ojedinele aj: médiá; MVO s podobnou činnosťou, odbory
všeobecnej vnútornej správy, MVO obhajujúce ľudské práva ţien. Hodnotenie spolupráce na 1 – 3, na 3 s VÚC
a RPPS. Štandardy: nie; Sieťovanie: Liga proti násiliu – úroveň SR; Info o subjekte: v manuáli pomoc obetiam
násilia, na polícii.
Sluţby pre deti klientok: skupinová práca, práca s matkami a deťmi, voľnočasové aktivity pre deti, kluby, tábory,
letné pobyty; Vychovávateľka medzi profesiami: nie

Personál

1

2

Posilnenie

Personál: 2 ţeny a 2 muţi, platených 2 Ţ a 2M, práca s klientelou NPŢ 1 ţena.
Profesie: soc. práca, externe aj psychológia a psychoterapia.
Zaškolenosť: áno
Názov/téma špeciálneho školenia o násilí páchanom na
Školiaca inštitúcia
Rok
ţenách
/organizácia
absolvovania
Domáce násilie
OZ Pomoc ohrozeným 2008
deťom
Práca s obeťami domáceho násilia
Centrum Nádej Bratislava
2009
Právne poradenstvo obetiam násilia
2009
Participácia klientok: pomoc ostatným ţenám v zariadení, úpravy domáceho poriadku, schôdze klientkami,
rozhodovanie o aktivitách vo voľnom čase; Podanie trestných oznámení na agresora: 25 -50%
Záverečný komentár: myslím si, ţe je dosť odborných pracovníkov, ktorí by sa radi venovali pomoci obetiam
násilia, ale najväčším problémom vidím financie a ak uţ projekt skončí, tak následnú udrţateľnosť - lebo bez
legislatívneho zabezpečenia finančnej pomoci je to veľký problém......
Dosiahnuté skóre

4

2

2.6.4. ZHODNOTENIE
ZAŢÍVAJÚCE NÁSILIE

ÚROVNE

POSKYTOVANÝCH

SLUŢIEB

PRE

21,75

ŢENY

Poradie monitorovaných subjektov v TSK podľa dosiahnutého skóre
Subjekt

Dosiahnuté
skóre
( max. 30)

1.
SCK Dotyk Beckov
2.
3.

Poradňa PON – Pomoc obetiam násilia
Trenčín

21,5

Orchidea no. Prievidza

19,5

4.

Čakanka KC, Povaţská Bystrica

5.

PPCP . Psych. – právne centrum pomoci o.z.
Bošany
OÁZA, Útulok mesta Partizánske

6.

27,5

18,5
15,75
12,5

Kapacita pre ţeny/dievčatá NPŢ ( teoretická)
Pobytové a poradenské sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie (
aj špecializácia na domáce násilie a obchodovanie s ľuďmi)
kapacita 20 miest v ZNB, utajené bývanie 10 – 14 miest,
špecializovaná krízová nonstop linka
Špecializované poradenstvo pre obete trestných činov ,
vrátane domáceho násilia, obchodovania s ľuďmi
Pobytové a poradenské sluţby pre ţeny NPŢ s deťmi ; KS
38 miest, ZNB 38 miest.
ZNB 20 miest, špecializovaná krízová linka nonstop
Základné poradenstvo
ZNB 8 miest, útulok 12 miest

7. Jazmín n.o. Handlová
21,75 ZNB 18, útulok 27
Poznámka: zvýraznené zariadenia spĺňajú 75% maximálneho moţného skóre ( 22,5 bodu) vzhľadom na Minimálne štandardy
Rady Európy pre podporné sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie páchané na ţenách.

Komplexnosť sociálnych sluţieb v oblasti NPŢ podľa základnej úrovne sluţieb MŠ RE
a ich dostatočná kapacita vzhľadom na počet ţien v TSK
Sluţba/ parameter
Krízová linka – dostupnosť, špecializácia,
bezpečnosť (7/24/365)

Poradenstvo – špecializované, 1/50 tis. ţien.
Vzhľadom na počet ţien v TSK ( 303 tis.
koncu roku 2011) by v kraji malo byť najmenej

Zhodnotenie úrovne, odhad potreby
Špecializovanú nonstop linku pre ţeny zaţívajúce násilie prevádzkuje SCK
Dotyk v Beckove (0903 704 784) a krízovú linku všeobecná pre ľudí
v ohrození aj špecializovaná pre ţeny NPŢ (042/43 61 006) prevádzkuje
aj CK Čakanka v Povaţskej Bystrici. Parametre na 75% spĺňa však iba
SCK Dotyk Beckov.
Špecializované poradenstvo pre ţeny NPŢ prevádzkujú viaceré poradne aj
v rámci svojich činností pre širšie cieľové skupiny. Špecializované
poradenstvo pre ţeny NPŢ podľa parametrov MŠ RE však má najväčší
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6 špecializovaných poradenských centier ( počet
prípadov NPŢ na jednu poradňu pritom nie je
stanovený)
Vyhľadávacia činnosť – podľa koncentrácie
menšín

Bezpečné ţenské domy, 1 miesto/10 tis. ľudí/
alebo 1 rodinné miesto/10 tis. ţien. Na základe
stanovenia rodinného miesta ako 2,5 miesta na
10 000 ţien, v TSK je potrebných najmenej 75
miest v špecializovaných BŢD.
Krízové centrá pre obete znásilnenia, 1/200 tis.
ţien. Vzhľadom na počet ţien v TSK by malo
byli existovať najmenej 1 - 2 krízové centrá
pre obete znásilnenia.
Intervenčné projekty - existencia

Programy pre páchateľov - existencia

2.7.

potenciál naplniť poradenská činnosť SCK Dotyk Beckov a takmer 75%
hranicu naplnených parametrov dosiahla aj Poradňa Pomoc obetiam násilia
– pobočka Trenčín. Vzhľadom na počet ţien v TSK chýbajú ešte 4 – 5
poradní podobného druhu, alebo podpora uţ existujúcich vo zvyšovaní
ich špecializácie.
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.
Napriek monitoringu viacerých pobytových zariadení, arbitrárnu hranicu
75% naplnenia parametrov špecializovaného bezpečného ţenského domu
spĺňa iba SCK Dotyk Beckov so svojou kapacitou 20 miest v ZNB a 10 –
14 miest v bytoch s utajenou adresou pre krízové ubytovanie. Vzhľadom
na počet ţien ku koncu roku 2011 v TSK a stanoveného počtu miest podľa
MŠ RE V TSK chýba ešte 41 miest v špecializovaných bezpečných
ţenských domoch.
Obete
znásilnenie
mali
vo
svojej
starostlivosti
viaceré
zariadenia/organizácie, viaceré ich aj uviedli ako typ násilia, s ktorým sa
stretávajú pri poskytovania svojich sluţieb. 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.
Viaceré monitorované zariadenia a poradenské miesta spolu komunikujú
a spolupodieľajú sa na distribúcií ţien zaţívajúcich násilia. Formalizované
a dobre fungujúce intervenčné projekty, ktoré by
zapájali všetky
nevyhnutné inštitúcie však v TSK neboli identifikované.
Prácu s násilníkom, jeho terapiu vie sprostredkovať z monitorovaných
subjektov iba Poradňa PON z Trenčína. Iné organizácie túto sluţby
neponúkajú.

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ (TTSK)

Anketárka: Bc. Nagyova Dominika - študentka magisterského štúdia odboru sociológie na
Filozofickej fakulte UK Bratislava. Popri štúdiu pracovala ako osobná asistentka osoby s
telesným postihnutím, pomocná učiteľka v materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským,
administratívna pracovníčka na obecnom úrade v Trnávke.
2.7.1. ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Informácie o riešení problematiky na úrovni Trnavského samosprávneho kraja poskytla Mgr.
Kozárová Daniela - vedúca oddelenia sociálnych sluţieb poskytovaných neverejnými
poskytovateľmi/Odbor sociálnej pomoci ÚTTSK. Mgr. Kozárová poukázala na kompetencie
ÚTTSK v zmysle zákona o sociálnych sluţbách: „VÚC nie je poskytovateľom sociálnych
sluţieb (okrem poskytovania základného poradenstva). Tieto sluţby zabezpečuje
prostredníctvom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti a neverejných poskytovateľov.
Z tohto dôvodu, nie sú niektoré otázky v dotazníku vyplnené.“
Parameter
Špecializácia na
násilie páchané na
ţenách –
inštitucionálne
zabezpečenie;
špecifické sluţby;

Získané informácie/odpovede

Skór
e

Špecifická koncepcia/akčný plán: nemá a ani o ňom neuvaţuje. ( Napriek tomu sme
našli na webstránke ÚTTSK materiál “Stratégia rozvoja sociálnych sluţieb vo väzbe
na územie TTSK“ z roku 2008 97 s aktivitou: “Podporovať zavádzanie nových a
nedostatkových sluţieb poskytujúcich bezpečie a ochranu obetiam násilia, najmä
tých, ktoré aktivizujú verejnosť a zlepšujú prevenciu voči násiliu.” Stratégia je ďalej
rozpracovaná do akčného plánu na roku 2009 – 201598, v ktorom je formulované

0,25

97

http://www.trnava-vuc.sk/sites/default/files/data/dokumenty/2012/05/strategiasocialnesluzbyttsk.pdf
Akčný plán rozvoja sociálnych sluţieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území TTSK
2009 - 2015 , dostupné na http://www.trnava-vuc.sk/sites/default/files/data/dokumenty/2012/05/apsocialnesluzbyttsk.pdf ; s. 30

98

110

odbornosť

Dostupnosť (najmä
finančná
a kapacitná )
a bezpečnosť
v zmysle finančného
a kapacitného
zabezpečenia a
kontroly

Poskytovanie
špecializovanie
sluţieb priamo na
úrade a potenciál
Holistické sluţby spolupráca (jej
formalizovanie)
a hodnotenie,
99

aktivity s priebeţným plnením: „Podporovať prevenciu a nulovú toleranciu voči
násiliu prostredníctvom verejných informačných diskusií a kampaní“ a „Podporovať
sluţby, vzdelávanie, informovanosť, pomoc a iné nástroje riešenia problematiky
násilia páchaného na ţenách.“ a „Podporovať tvorbu intervenčných tímov
pomáhajúcich profesií – vloţila Holubová)
Vyhodnocovanie úloh: nie
Personálne zabezpečenie: takto vymedzenou problematikou sa osobitne nikto
nezaoberá a ÚTTSK to povaţuje za dostatočné
Špecializované sluţby pre NPŢ: Ţiadne zo zariadení nie je zriadené výlučne pre
ţeny zaţívajúce násilie. Sociálna sluţba sa v nich poskytuje aj ďalším skupinám
občanov.
Bezplatnosť: Evidencia: Nie, iba všeobecnú evidenciu o počte klientov, ktorým boli poskytnuté
sociálne sluţby
Štandardy: nie
Programy financovania: podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách
(ďalej len zákon o sociálnych sluţbách) VÚC nie je poskytovateľom sociálnych
sluţieb (okrem poskytovania základného poradenstva). Tieto sluţby zabezpečuje
prostredníctvom
organizácií
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
a neverejných
poskytovateľov. V roku 2011 TTSK zo svojho rozpočtu podporil zariadenia
verejných aj neverejných poskytovateľov (útulky a zariadenia núdzového bývania)
finančnou čiastkou v celkovej výške 376 742 €. V roku 2012 finančne podporuje len
zariadenia neverejných poskytovateľov (zariadenia verejných poskytovateľov sú
financované zo štátu) a to v celkovej výške 193 800 €. Ide o finančný príspevok
z rozpočtu TTSK podľa zákona o sociálnych sluţbách; finančný príspevok z rozpočtu
TTSK podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a kuratele
poskytovanie dotácií z rozpočtu TTSK v rámci Výzvy č. 3 „Podpora aktivít
zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“. Podľa zákona č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele (ďalej len
SPO): TTSK utvára podmienky na poskytovanie SPO prostredníctvom krízového
strediska zriadeného ako rozpočtová organizácia a subjektov poskytujúcich SPO. Pri
krízovom stredisku je zriadená aj 24 hodinová bezplatná krízová linka. V roku 2011
TTSK poskytol na krízové stredisko financie vo výške 358 494 €. V roku 2012
TTSK poskytol na krízové stredisko financie vo výške 338 494 €. Subjektom
poskytujúcim SPO TTSK poskytol v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia
TTSK č. 9/2006: v roku 2011 celkovo 6 485 €; v roku 2012 celkovo 7 485 €.
Počet zazmluvnených poskytovateľov na NPŢ: v roku 2011 podľa zákona
o sociálnych sluţbách 7 zariadení a 2 podľa zákona o SPOaSK; v roku 2012 podľa
zákona o sociálnych sluţbách 4 zariadenia a 2 podľa zákona o SPOaSK.
Kritériá prideľovania financií: podľa zákona o sociálnych sluţbách: registrácia,
ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku; ekonomicky oprávnené náklady;
kapacita; Podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane: podľa Všeobecného záväzného
nariadenia TTSK č. 9/2006. Podľa získaných informácií, príspevok pre neverejných
poskytovateľov medziročne v roku 2012 sa zvýšil a priemerný príspevok na jedno
miesto kapacity predstavoval pribliţne 2 100€/ rok. V roku 2011 u verejných
a neverejných poskytovateľov to bolo od 1800 – 1970 €/miesto/rok. 99
Systém vyhodnocovania kvality a kvantity: nie; Pracovníci Odboru sociálnej
pomoci ÚTTSK v zmysle zákona kontrolujú úroveň poskytovania sociálnej sluţby
a účelné čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu TTSK.
Poskytovatelia štvrťročne predkladajú na TTSK evidenciu občanov, ktorým je
sociálna sluţba poskytovaná. Dôvod prijatia do zariadenia (občan bez ubytovania,
týraná ţena a pod.) nie je v evidencii zadefinovaný.
Pomoc na Úrade VUC: základné poradenstvo a pomoc pri umiestňovaní do
zariadenia
Počet ţien za rok: 0
Interná smernica: nie
Potenciál: V prípade nepostačujúcej súčasnej kapacity zariadení finančne podporiť
prevádzku nových zariadení v pôsobností neverejných poskytovateľov
Spolupráca: pravidelne iba s MVO poskytujúcimi pomoc pri násilí ( spolupráca
veľmi dobrá), ojedinele s oddeleniami SPODaSK a mestami/obcami ( hodnotenie
na“trojku“)
Formalizácia pri spolupráci: nie

Informácie z ÚTTSK
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0
0
0
0
0
0

0,5

0,5

0,5

0

0,5
0
0
0,25
0,25
0

Siete/partnerstvá: Výbor pre rodovú rovnosť Rady vlády pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Advokačné činnosti v NPŢ: pravidelne pripomienkovanie zákonov, viackrát
semináre, ojedinele monitoring a výskum
Definícia NPŢ: rodovo podmienené závaţné porušovanie ľudských práv ţien
Pracovať na
Príčinu a rizikové faktory NPŢ: Rodové stereotypy, výchova – zlé príklady
základe rodovej
v rodine, alkoholizmus, agresivita, poruchy správania, nezamestnanosť, zlá sociálna
analýzy
a ekonomická situácia
Dosiahnuté skóre ( maximum 20 bodov)
koordinovaná
odozva

0,25
0,25
1
1
5,25

Dodatočný komentár:
Vzhľadom na závaţnosť problematiky násilia páchaného na ţenách je potrebné hľadať efektívne
a účinné spôsoby prevencie a pomoci obetiam násilia. Cieľom pomoci poskytovanej obetiam je
okrem okamţitého účinku /riešenia vzniknutej situácie/ postupná eliminácia akejkoľvek formy
násilia prostredníctvom práce s páchateľom násilia. Faktory ovplyvňujúce úspešnosť
navrhovaných opatrení sú hlavne:
 koordinovaný postup všetkých aktérov – vytváranie intervenčných tímov
 zodpovedajúce vzdelanie a praktické skúsenosti členov intervenčných tímov
 zavedenie systému evidencie počtu ţien, na ktorých je páchané násilie, aby pri zbere
údajov nedochádzalo k duplicite
 dostupnosť „linky prvej pomoci“
 budovanie zariadení núdzového bývania
 centrá /pobytové zariadenia/ pre páchateľov násilia – „prevýchova“, resp. práca
s násilníkom
 dostatok finančných zdrojov – prácu odborníkov a ďalších aktérov, prevádzku
zariadení, mzdy je potrebné zaplatiť
Dôleţitá úloha štátu spočíva v zabezpečení ekonomickej nezávislosti ţien, ktorá je v súčasnosti
na veľmi nízkej úrovni, pretoţe beţné profesie (sociálna oblasť, zdravotníctvo, školstvo, sluţby)
sú feminizované, ich mzdové ohodnotenie je veľmi nízke.
2.7.2. ZOZNAM MONITOROVANÝCH ZARIADENÍ

Úrad TTSK disponuje na svojej webovej stránke jednoduchou databázou všetkých svojich
zariadení, v ktorej sa dá ľahko vyhľadávať podľa druhy sociálnej sluţby, cieľovej skupiny
a okresu. Jednou z cieľových skupín sú aj týrané ţeny. 100 Databáza a presný zoznam
poskytnutý z Úradu TTSK uľahčil prácu pri výbere zariadení a organizácii určených na
monitoring. V prípade odmietnutia spolupráce či neúspechu pri nadviazaní kontaktu, sme
doplnili aspoň informácie z ískané z databázy na websídle Úradu TTSK.
Zoznam oslovených zariadení/organizácií a reakcia na monitoring
1.
2.
3.
4.
5.

Názov zariadenia/organizácie
Záujmové zdruţenie Rodina –
Azylový dom Tamara
OZ
DOBROTA
SV.
ALŢBETY,
JOZEFÍNUM
ZNB pre ţeny, Dolná Krupá
Otvorená náruč n. o., Piešťany
Štíbor – Mestské centrum
sociálnych sluţieb, n.o., Skalica
PON Trnava

Výsledok monitoringu
Vyplnený dotazník a mali klientelu
Vyplnený dotazník a mali klientelu
Vyplnený dotazník a mali klientelu, poradenské sluţby
Vyplnený dotazník a mali klientelu
Nemali záujem o vyplnenie dotazníkov

100

http://www.trnava-vuc.sk/sk/poskytovatelia-na-zemttsk?field_okres_tid=All&field_socialne_druh_sluzby_tid=All&field_socialne_cielova_skupina_tid=614&field_socialne_forma
_pobytu_tid=All
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6.

ZSS Senica

7.

Mesto Piešťany - ZNB a útulok

8.

OZ Pokoj a dobro Hlohovec –
útulok Sv. Anny pre ţeny

9.

Kriţovatky n. o. ZNB
Emauzy, Holíč
10. Krízové stredisko v Trnave

Anketárka viackrát
telefonovala, raz sľúbili, ţe budú anketárku
kontaktovať kedy budú mať čas na osobné vyplnenie dotazníkov, ale ţiaľ
odvtedy nedvíhali telefón neodpovedali na maily.
Ani po viacerých pokusoch sa nepodarilo dotelefonovať do zariadenia;
Informácie z databázy ÚTTSK: kombinované zariadenie útulok, ZNB +
nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny, práčovňa. Zariadenie sociálnych
sluţieb Domum, na ulici Bodona 55 v Piešťanoch. Útulok 27 miest, ZNB
30 miest, verejný poskytovateľ mesta Piešťany. Cieľové skupiny: fyzické
osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných ţivotných potrieb. Štatutár: Ing. Remo Cicutto
Anketárka telefonovala viackrát, nedvíhali, na maily neodpovedali.
Informácie z databázy ÚTTSK: útulok len pre ţeny sa kapacitou 19 mies
na Kamennej ulici v Hlohovci, od roku 2011, neverejný poskytovateľ, O.
Z., štatutárka: PhDr. Vavrová, pobytové sluţby na určitý čas, cieľová
skupina: fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky
na uspokojovanie základných ţivotných potrieb
Osobná návšteva anketárky, vyplnený dotazník , mali relevantnú klientelu
Odmietli spoluprácu; Medzi akreditovaných KS na stránke MPSVR SR
sme KS v Trnave nenašli.

2.7.3. PROFILY A HODNOTENIE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŢIEB
RODINA – AZYLOVÝ DOM TAMARA, Z.Z. TRNAVA
Získané informácie/odpovede

Druh sluţieb

Skóre

Záujmové zdruţenie Rodina – Azylový dom Tamara , Trnava; web: štatutárka: Mgr. Andrea Tóthová;
0915 956 141; e-mail: tothova.40@gmail.com; dotazník vyplnili: Adriana Šípeková, sociálna pracovníčka,
0948028738, azylovydom@gmail.com;
Zlatica Bergerová , sociálna pracovníčka;
0948028738,
azylovydom@gmail.com; adresa poskytovania sluţieb: Trnava, Okruţná č.20; spádová oblasť: TTSK a
okolie
Cieľové skupiny: výlučne ţeny zaţívajúce násilie s deťmi aj bez detí, ţeny so sociálnymi problémami a po
prepustení z väzby. Klientela NPŢ: 60% z celkovej klientely. Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: násilie zo
strany partnera (súčasného aj bývalého),násilie zo strany iného príbuzného – blízkej soby (otec, brat, matka,...),
nebezpečné prenasledovanie ( stalking), znásilnenie, sexuálne zneuţívanie, obchodovanie so ţenami,
Evidencia za rok 2011:
Násilie zo
strany
Sexuálne
I. Partnerské
príbuzných zneuţívanie, SPOLU
r.
násilie
( okrem
znásilnenie
partnera)
Počet muţov a chlapcov
1
2
2
Počet ţien a dievčat
2
5
2
1
8
SPOLU
3
7
2
1
10
Počet
chlapci do 18 rokov
4
2
v
2
evidovaných tom dievčatá do 18 rokov
5
klientov/tok Pobytová starostlivosť
7
7
2
1
10
Počet
10
Zariadenie
osôb
8
7
2
1
núdzového bývania
z r.7
V roku 2011 mali 23 – ubytovaných, 84 ambulantných, z toho bolo 45 ţien NPŢ a ich 11 detí. V ZNB bolo
ubytovaných 45 ţien s NPŢ a ich detí, v útulku 17 ţien s NPŢ a ich detí. Prevádzkujú aj krízovú linku: 0948
028 738 (nonstop, všeobecná pre ľudí v ohrození). Počet volaní za týţdeň 3, z toho ţeny s problémom násilia 2.
Poskytovateľ: neverejný, občianske zdruţenie; Rok vzniku: 2006; Sluţby ţenám NPŢ od: 2006; Registrácia:
podľa 448/2008; Zvyšovanie povedomia o NPŢ: viackrát vzdelávanie a monitoring/výskum; ojedinele
propagačné materiáli a publikácie.

Auton
ómnos
ť

Špecializácia

Identifikáci
a

Par
.

Druh zariadenia: ZNB, útulok, základné a špecializované sociálne poradenstvo;
Forma poskytovania sluţieb: pobytová a ambulantná na určitý čas.
Kapacita: ZNB 2, útulok 10. Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: ubytovanie, krízová linka, krízová
intervencia, sociálnoprávne poradenstvo, sprevádzanie na inštitúcie a vypracovávanie správ a posudkov.
Sprostredkovanie aj psychologické poradenstvo a psychoterapia, podporné skupiny. Krízová linka – všeobecná
pre ľudí v ohrození.
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5

2,5

1

Rodová
analýza
Spravodli
vý prístup
Dostupnosť
Bezpečie a ochrana
Det
i

Definícia NPŢ: Násilie chápeme ako akékoľvek ubliţovanie ţene, ako je fyzické, psychické, ekonomické,
sociálne a sexualizované násilie a akýkoľvek prejav nadvlády.
Riziká výskytu NPŢ: V spoločnosti je stále zauţívaný názor nadradenosti muţa nad ţenou. Rizikové faktory sú:
naučené vzory správania z rodinného prostredia, nedostatočné vedomie o tom, čo vlastne je uţ povaţované za
násilie; Princípy: Empatický prístup ku klientovi, princíp rovného zaobchádzania, riešenie kaţdého prípadu
individuálne podľa charakteru násilia, zachovávanie mlčanlivosti o skutočnostiach klienta, moţnosť utajeného
bývania; Štandardy: nie
Obmedzenia pre prijatie ţeny: drogová závislosť, alkoholová závislosť, zdravotné postihnutie, vysoký počet
detí (4 a viac), akútna choroba, zdravotné problémy; Osobitné skupiny ţien: výnimočne mali aj Rómky,
maďarskej národnosti, cudzinky aj ţeny so zdravotným postihnutí; Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: nie
Sprostredkovanie tlmočenia: nepoznajú ţiadnu organizáciu; Moţnosť ubytovania ţeny na vozíku: s menšími
problémami v ZNB aj v útulku
Rozpočet: celkov disponujú cca so 104 tis. €, Zdroje: najviac VÚC( v porovnaní s rokom 2011 nárast) a mesto
Trnava, úhrady od prijímateliek tvorí cca 25% prímov. Dostatočnosť rozpočtu: čiastočne dostačujúci.
Bezplatnosť: všetkých sluţieb okrem ubytovania ( 2,5€/deň, deti 0,5€/deň, t. j. mesačne 75€, ak má dve deti tak
105 €). Krízová linka nie je bezplatná.
Museli odmietnuť klientku NPŢ pre nedostatok miesta: áno, pomerne často. Nemajú však limit na pobyt.
Počet ţiadostí o ubytovanie: koncom roku 2011 do ZNB 4, z toho klientky s NPŢ 4, do útulku 6.
Časový limit dĺţky poskytovania pobytovej sluţby: asi 1 rok v ZNB aj v útulku.
Krízová intervencia a linka: áno, ale linka nie je špecializovaná na NPŢ; Moţnosť ubytovania počas: do ZNB
kedykoľvek, do útulku len cez deň; Ide o jednu špeciálnu budovu. Utajené bývanie: áno; bezpečnostné
opatrenia: mreţe, bezpečnostné dvere, kamery. Bývajú spolu s inými klientkami a klientmi. V ZNB je jedna
izba s 2 posteľami; v útulku 2 izby a celkovo 10 postelí. Návštevy sú moţné, ale len s povolením soc.
pracovníčky, ale nie muţ.
Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti: áno, ale iba v rámci ZNB či útulku .
Spolupráca: oddelenie SPODaSK,
oddelenie sociálnych dávok (pravidelne), psychologické poradenstvo
ÚPSVaR, polícia, zdravotnícka ambulancia (pravidelne), nemocnica, súdy (pravidelne), cirkev (pravidelne),
obec, mesto, VÚC, školy, učiteľky a učitelia, médiá, MVO s podobnou činnosťou, odbory všeobecnej vnútornej
správy, MVO obhajujúce ľudské práva ţien (pravidelne). Spolupráca je formalizovaná s VÚC a mestom, aj
s ţenskými MVO. Štandardy spolupráce však vypracované nemajú.
Sieťovanie: v meste aj v širšom regióne. Info o subjekte: na internete, prostredníctvom propagačných
materiálov, na stránkach mesta, na inštitúciách ako sú úrad práce, mestský úrad, polícia, telefonicky, osobným
kontaktom v zariadení.
Sluţby pre deti klientok: starostlivosť o malé deti, materské centrum; práca s matkami a deťmi, voľnočasové
aktivity. Vychovávateľka medzi profesiami: áno.

1

1

4

Personál

1

1

Posilne
nie

Personál: 9 ţien a 1 muţ, z toho platených 5 ţien., a 5 ţien pracuje so ţenami NPŢ.
Profesie: sociálna práca, zdravotníctvo, vychovávateľstvo, ekonómia, externej aj psychológia, psychoterapia
a psychiatria, právo
Zaškolenosť v oblasti NPŢ: áno; Blízkosť a vzdialenosť – výmena odborníkov v Dráţďanoch na tému: umenie
ako terapia pre obete násilia, Evanjelická diakonia Lipsko, 2011; Sociálna patológia a intervencia sociálnej práce
v Piešťanoch VŠZaSP sv. Alţbety v Bratislave, 2011
Na krízovej linke pracujú 4 ţeny, bez zaškolenia.
Participácia klientok: pomoc ostatným ţenám, úprava domového poriadku, schôdze s klietkami. Zariadenie
poslalo 3 dotazníky spokojnosti klientok: hodnotenie na 1 – 2; trojka – horšia známka bola sa opakovala za
výšku úhrady za pobyt (ťaţkosti ţien to utiahnuť) a veľkosť izieb. Podanie trestných oznámení na agresora: 5 –
50%
Dosiahnuté skóre

1

2
19,5

DOBROTA SV. ALŢBETY OZ, JOZEFÍNUM ZNB PRE ŢENY, DOLNÁ KRUPÁ
Získané informácie/odpovede

Skóre

Zariadenie núdzového bývania pre ţeny - JOZEFÍNUM , web: www.jozefinum.sk ;
Štatutárka a dotazník vyplnila: Terézia Dudášová; +421-33-5577166; e-mail: dudasova@jozefinum.sk;
dotazník vyplnili aj : Judita Stempelová, garantka, stempju@gmail.com , Zdenka Masárová, sociálna
pracovníčka, masarovazdenka@centrum.sk; adresa poskytovania sluţieb: Nám. Ludwiga van Beethovena 556/9,
919 65 Dolná Krupá; spádová oblasť: celá SR.
Cieľové skupiny: Cieľové skupiny: výlučne ţeny zaţívajúce násilie s deťmi aj bez detí, ţeny so sociálnymi
problémami a po prepustení z väzby. Klientela NPŢ: 60%; Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: partnerské, zo
strany iného príbuzného, sexuálne zneuţívanie, týranie a zanedbávanie. V roku 2011 z celkových 41 klietok
bolo 12 ţien NPŢ s ich 15 deťmi. Ubytovaných bolo celkovo 20, z toho 8 – 10 ţien NPŢ a s deťmi 15 – 20.
Evidencia za rok 2011:
Počet
a dievčat
SPOLU

ţien

I.
r.

Partnerské
násilie

Násilie zo strany príbuzných ( okrem
partnera)

Sexuálne zneuţívanie,
znásilnenie

2

7

3

3

3

7

3

3
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4,5

SPOLU
13
13

Poskytovateľ: neverejný, O.Z.; Právna forma: typ MVO; Rok vzniku: 2010; Sluţby ţenám NPŢ: od januára
2010; Registrácia: podľa 448/2008. Zvyšovanie povedomia o NPŢ: ţiadna

Auton
ómnos
ť

Špecializácia

Identifikáci
a

Par.

1,5

Druh
sluţieb
Rodová
analýza
Spravodliv
ý prístup
Dostupn
osť

Druh zariadenia: ZNB, pobytové sluţby na určitý čas. Kapacita: 20 miest.
Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: Ubytovanie, krízová intervencia, odhad rizika násilia, sociálnoprávne
poradenstvo, psychologické poradenstvo, psychoterapia – individuálna, sprevádzanie na inštitúcie + sluţby
deťom klientok.
Definícia NPŢ: Telesné tresty, duševné násilie, obmedzovanie osobnej slobody, agresívne prejavy, šikanovanie,
Riziká výskytu NPŢ: Alkoholizmus, Nízke vzdelanie ţien, bezmocnosť v ekonomických otázkach, závislosť na
partneroch a spoluzávislosť, osobnostné a mentálne nedostatky, chýbanie odvahy riešiť situáciu – neschopnosť
brániť sa, psychické poruchy; Princípy: Empatia, solidarita, pomoc, sprevádzanie, pomoc v samostatnosti
riešenia situácie, edukácia ţien, pracovné návyky; Štandardy: nie
Obmedzenia pre prijatie ţeny: ţeny v dôchodkovom veku, drogová závislosť, alkoholová závislosť, syn vo
veku 15+ rokov, akútna choroba, zdravotné problémy, akútne psychózy. Osobitné skupiny ţien: viackrát
ţeny z detských domovov, ţeny rómskej národnosti, ţeny maďarskej národnosti, ţeny so zdravotným
postihnutím. Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: anglicky, rusky ; Sprostredkovanie tlmočenia: nie;
Moţnosť ubytovania ţeny na vozíku: s menšími problémami.
Rozpočet: neuviedli; Zdroje: VÚC (v roku 2011 36 tis. €, v roku 2012 42 tis. €)101, nadácie, darcovia, 2%
z daní, úhrady od prijímateliek. Dostatočnosť rozpočtu: čiastočne postačujúci. Bezplatnosť: áno, iba pobyt –
čiastočná úhrada. Museli odmietnuť klientku NPŢ pre nedostatok miesta: vôbec nie. Počet ţiadostí
o ubytovanie: ţiadne; Časový limit dĺţky poskytovania sluţby: 1 rok.

0,5

1

0,5

1,25

1,5

Posilne
nie

Personál

Bezpečie a ochrana

Krízová intervencia a linka: áno, linka nie. Moţnosť ubytovania počas: kedykoľvek počas 24 hodín. Len pre
ţeny NPŢ s deťmi, bývajú spolu s inými ţenami vo vyhradenej časti; . Špeciálna budova. Počet izieb 6, počet
postelí na 1 izbe 2 – 4; max. počet osôb na jednej izbe: 4. Návštevy povolené: individuálne povolenia. Na
základe počtu odmietnutých osôb, ktoré potrebovali ubytovanie v priebehu roka 2012 – nemali sme
odmietnutia, primerane regulujeme ubytované ţeny tak, aby bola kapacita plne vyuţitá
Utajené bývanie: áno; Bezpečnostné opatrenia: mreţe, kamery, uzamknuteľné priestory; Komplexnosť sluţieb
pre ţeny aj ich deti: čiastočná. Spolupráca: neuviedli. Štandardy: nie; ; Sieťovanie: nie; Info o subjekte: na
sociálnej sieti, VÚC, ÚPSVR, MÚ, ObÚ, SPO, krízové centrá
Deti Sluţby pre deti klientok: psychologické poradenstvo, výchova detí, práca s matkami a deťmi, voľnočasové
aktivity pre deti, kluby, tábory, letné pobyty, psychologická pomoc
Vychovávateľka medzi profesiami: externe áno
Personál: 6 ţien, z toho platených 4, odborná práca s klientelou 6, so ţenami NPŢ 0.
Profesie: interne sociálna práca ( 4 Ţ), externe aj psychológia, vychovávateľstvo, ekonómia.
Zaškolenosť: nie. Komentár: Rozvinúť terénnu sociálnu sluţbu, legislatívna vymoţiteľnosť v prospech týraných,
zabezpečiť deťom pokoj v domácom prostredí,, bezplatné právne aj sociálne aj psychologické poradenstvo,
moţnosť vzdelávať týrané ţeny v domácich podmienkach., pruţnejšie vybavovanie sociálnych a právnych otázok
týchto ţien, pomoc pri zamestnávaní (vytvoriť im pracovné miesta ).
Participácia klientok: varenie, upratovanie, práca v záhrade, kreatívne aktivity, samovzdelávanie; pomoc
ostatným ţenám v zariadení, úpravy domáceho poriadku, schôdze klientkami, rozhodovanie o aktivitách vo
voľnom čase; Zariadenie dodalo 3 dotazníky spokojnosti, hodnotenie od 1 – 3, výhrady jednej klientky bolo
voči dodrţiavaniu reţimu dňa. Podanie trestných oznámení na agresora: menej ako 25%.
Dosiahnuté skóre

1

2
13,75

OTVORENÁ NÁRUČ , N. O., PIEŠŤANY

Identifiká
cia

Par
.

Získané informácie/odpovede

Skóre

Otvorená náruč , n. o., Piešťany; web: www.otvorenanaruc.sk ; Štatutár a dotazník vyplnil: Bc. Pavol Steinecker –
riaditeľ; 0907 456 978; e-mail: otvorenanaruc.no@centrum.sk; adresa poskytovania sluţieb: Kukučínova 21, Piešťany;
poradenské sluţby; spádová oblasť: okres Piešťany, elektronické poradenstvo aj celé územie SR aj zahraničie.

Špecializácia

Cieľové skupiny: ţeny a muţi na ktorých je páchané násilie bez detí, ţeny NPŢ s deťmi, neplnoleté dievčatá
a chlapci na ktorých je páchané násilie, ţeny a muţi so sociálnymi problémami.
Klientela ţien/dievčat NPŢ: asi 99% z celkovej klientely. Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: násilie zo strany
partnera (súčasného aj bývalého), násilie zo strany iného príbuzného – blízkej osoby (otec, brat, matka,...),
nebezpečné prenasledovanie ( stalking), znásilnenie, sexuálne zneuţívanie; Evidencia za rok 2011:

101
102

Počet
evidovaných
klientov/tok
Forma
pomoci

Počet muţov a chlapcov
Počet ţien a dievčat
SPOLU
Ambulantná starostlivosť
(poradenstvo)

I.
r.

Partnerské
násilie

1
2
3

1
30
31

6

30

Násilie zo
strany
príbuzných
( okrem
partnera)

Sexuálne
zneuţívanie,
znásilnenie

3

1

SPOLU

34

V roku 2011 mali v starostlivosti celkovo 34 osôb, z toho 30 ţien NPŢ a ich 8 detí. Krízovú linku neposkytujú.
V roku 2011 poskytli 78 osobných – fyzických konzultácií, telefonických 26, písomných 3, e-mailových 12.102
Informácia z ÚTTSK
VS za rok 2011; http://www.otvorenanaruc.sk/index.php/vyrocne-spravy/79-vyrocna-sprava-za-rok-2011
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4

Autonómnos
ť

Spravo Rodov Druh
dlivý á
sluţieb
prístup analýz
a

Poskytovateľ: neverejný, n.o.; Rok vzniku: 2007; Sluţby ţenám NPŢ od: 2007; Registrácia: podľa z. 448/2008
Akreditácia: na výkon opatrení SPODaSK podľa 305/2005 a na špecializované sociálne poradenstvo podľa z.
408/2008, cieľové skupiny obete domáceho násilia bez rozdielu veku a pohlavia ( od roku 2010, zod. zástupca
PhDr. Vojtech Haring , PhD).103Zvyšovanie povedomia o NPŢ: viackrát semináre, ojedinele lobing;
a propagačné materiály.
Druh zariadenia: základné a špecializované poradenstvo ambulantnou formou na neurčitý čas;
Kapacita: ţiadnu ţeny nemuseli odmietnuť. Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: krízová linka ( ţiadne ďalšie
informácie o prevádzke linky však neuviedli), sociálnoprávne a psychologické poradenstvo; psychoterapia,
skupinová, rodinná terapia; sprostredkovane ja: ubytovanie, krízovú intervenciu, zdravotné ošetrenie, mediáciu.

Bezpečie
a ochrana

Dostupnosť

Definícia NPŢ: neuviedli; Riziká výskytu NPŢ: Nezamestnanosť, alkoholizmus, sociálne prostredie; Princípy:
neuviedli; Štandardy: nie

Det
i

Obmedzenia pre prijatie ţeny: neuviedli; Osobitné skupiny ţien: výnimočne len ţeny so zdravotným
postihnutím, ostatné vôbec; Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: nie; Sprostredkovanie tlmočenia: Aliancia
ţien Slovenska, Pomoc obetiam násilia
Rozpočet: 6 500€; Zdroje: z najmä z VÚC; Dostatočnosť rozpočtu: čiastočne postačujúc. Komentár: 2 % z daní
sú lotériou vlani sme dostali 42 € tento rok uţ 1 600 €, na budúci rok to bude moţno viac alebo aj nič. Štát by sa
mal vo väčšej miere podieľať na financovaní tejto činnosti lebo v podstate nahrádzame jeho nečinnosť v tejto
oblasti.; Bezplatnosť: úplná aj pre právne poradenstvo; Museli odmietnuť klientku NPŢ pre nedostatok miesta:
nie, vôbec. Prevaţujú klientky s 1 – 2 konzultáciami a 1 rokom. Časový limit dĺţky poskytovania sluţby: nie
Krízová intervencia a linka: áno, linka ale nešpecifikovaná; Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti: so
sprostredkovanými sluţbami čiastočná. Spolupráca: pravidelne s oddeleniami SPODaSK, RPPS, políciou,
mesto/VÚC, médiá, MVO s podobnou činnosťou a ţenské MVO, odbory vnútornej správy, ojedinele aj
s prokuratúrou a cirkvou. Hodnotenie spolupráce na 1 – 2, RPPS – 3. Spolupráca je formalizovaná s oddeleniami
SPODaSK a s VÚC. Štandardy: nie. ; Sieťovanie: partnerom poradne je Aliancia ţien a KC dotyk.
Info o subjekte: Pravidelná osvetová činnosť v týţdenníku AB Piešťany, webová stránka
Sluţby pre deti klientok: psychologické poradenstvo a pomoc. ; Vychovávateľka medzi profesiami: nie

Posilne Personá
nie
l

Personál: 5 Ţ a 2 M. z toho ani jedna osoba platená, všetky na základe dobrovoľníckej práce. Práca priamo so
ţenami NPŢ 1 Ţ a 2 muţi. Profesie: sociálna práca, psychológia, právo,
Zaškolenosť: nie
Podanie trestných oznámení na agresora: 25 – 50%; Komentár: konkrétne riešenie danej problematiky vidím
v prevzatí jej komplexného riešenia štátom a nie nechávať väčšinu činnosti spojenej s ňou na bedrách tretieho
sektora
Dosiahnuté skóre
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0,7
5
0,2
5
1

2

6

1
1,5
1,5
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ŠTÍBOR – MESTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŢIEB, N.O., SKALICA

Špecializácia

Identifikáci
a

Par.

Získané informácie/odpovede
Skóre
Štíbor – Mestské centrum sociálnych sluţieb, n.o., Skalica; štatutárka:
PhDr. Martina Štepanovská,
stepanovska@mesto.skalica.sk; 0915 995 564; dotazník vyplnili: Bc. Anna Javornická - vedúca útulku Cesta

a nocľahárne; 0917346 962, holla.anna@post.sk; Bc. Adriana Caletková; sociálna a ekonomická
pracovníčka; 0917346962, caletkova.adriana@gmail.com ; adresa poskytovania sluţieb: útulok Cesta
a nocľaháreň na Nádraţnej ulici 33, Skalica. Spádová oblasť: útulok celá SR, nocľaháreň mesto Skalica.
Cieľové skupiny: ţeny NPŢ s deťmi a bez detí, osamelé matky; muţi a ţeny so sociálnymi problémami a bez
domova; ţeny a muţi závislí na alkohole po liečení a s duševným ochorením; muţi drogovo závislí, po
prepustení väzby a muţi páchajúci násilie. ( ale oddelené časti budovy); Klientela ţien NPŢ z celkovej
klientely: 25%. Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: partnerské, z strany iného príbuzného, týranie
a zanedbávanie. Evidencia za rok 2011:
I.
r.
Počet evidovaných
klientov/tok

Počet
muţov
a
chlapcov
Počet ţien a dievčat
SPOLU
v
chlapci do 18
tom rokov

Partnerské
násilie

1

Násilie zo strany príbuzných (
okrem partnera)
5

2
3

3
3

4

1
6
5

SPOLU
5
4
9
5

Auton
ómnos
ť

Ku koncu roku 2011 mali v útulku ubytovaných 35 osôb, z toho 1 ţena NPŢ s deťmi 3. Krízovú linku
neprevádzkujú.
Poskytovateľ: verejný, zriaďovateľ mesto; Mesto prevádzkuje okrem útulku a nocľahárne na Nádraţnej ulici aj
denné centrum na Kráľovskej ul. Skalica. Rok vzniku: 2009 útulku
Sluţby ţenám NPŢ od: 2009v útulku. Registrácia: podľa 448/2008; Zvyšovanie povedomia o NPŢ: nie

103

3

1

http://www.employment.gov.sk/zoznam-subjektov-ktorym-bola-udelena-akreditacia-na-odbornu-cinnost-pravnicke-

osoby.pdf
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Bezpečie a ochrana

Dostupnosť

Spravo
dlivý
prístup

Rodová analýza

Druh sluţieb

Druh zariadenia: útulok a nocľaháreň so základným sociálnym poradenstvom.
Forma poskytovania sluţieb: pobytová a ambulantná na určitý čas.
Kapacita: útulok 45, nocľaháreň 10. Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: ubytovanie, krízová intervencia,
odhad rizika násilia, sociálnoprávne poradenstvo; sprevádzanie na inštitúcie, vyhľadávacia činnosť, písanie
správ a posudkov; Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov; sprostredkovanie aj zdravotné
ošetrenie, psychologické poradenstvo, právne zastupovanie a psychoterapia. + sluţby deťom
Definícia NPŢ: Domáce násilie, utrpenie ţien; Riziká výskytu NPŢ: Alkoholizmus, muţove neúspechy, ţenine
pracovné úspechy /vyššia mzda/, muţská dominancia - tolerantný postoj k násiliu, ktorý vychádza z tradičných
názorov na rolu muţa a ţeny, zo skúseností s klientkami sa násilie začalo v období odchodu do spoločnej
domácnosti či tehotenstvo – narodenie dieťaťa /obmedzená sexuálna aktivita/.
Princípy: Vychádzame zo základných princípov sociálnej práce sociálnej spravodlivosti, solidarity, subsidiarity,
participácie. Prioritou je zabezpečiť bezpečie a ochranu klientok, získať si dôveru klientok, zachovať právo na
sebaurčenie, posilňovať osobnosti klientok preţivších domáce násilie
Štandardy: nie
Obmedzenia pre prijatie ţeny: drogová a alkoholová závislosť a neovládanie slovenčiny
Osobitné skupiny ţien: viackrát rómske ţeny a maďarskej národnosti, výnimočne so zdravotným postihnutím.
Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: nie; Sprostredkovanie tlmočenia: nie
Moţnosť ubytovania ţeny na vozíku: v útulku s menšími problémami, v nocľahárni – vôbec to nie je moţné.
Rozpočet: v roku 2012 cca 90 tis. €, čiastočne postačujúc. Zdroje: najmä VÚC a mesto, úhrada klientely tvorí
5%. Bezplatnosť: okrem ubytovania 55,80,- EUR - 80,80,-EUR najviac/mesačne. Museli odmietnuť
klientku NPŢ pre nedostatok miesta: iba ojedinele. Počet ţiadostí o ubytovanie: nevedú evidenciu ţiadostí,
v časte výskumu mali jedno voľné miesto, odhadujú však ţe ich chýbajú 2 miesta v útulku a v nocľahárni 3
všeobecne nie špecificky pre ţeny NPŢ. Časový limit dĺţky poskytovania sluţby: 2 roky, podľa potreby.

Posilnenie

P
er
so
n
ál

Deti

Krízová intervencia a moţnosť ubytovania počas 24 hodín v útulku. Návštevy vôbec nie sú moţné, v útulku je
13 izieb, celkovo 45 postelí, max. počet na izbe 7. Ţeny NPŢ bývajú s ostatnými ţenami vo vyhradenej časti,
Utajené bývanie: neuviedli; Bezpečnostné opatrenia: mreţe a SBS, ide o špeciálnu budovu s dvomi časťami,
spoločné verejné priestory. Bývajú tam ţeny NPŢ s deťmi aj bez detí. Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich
deti: dobrá; Spolupráca pravidelná: oddelenie SPOaSK, oddelenie sociálnych dávok, polícia, zdravotnícka
ambulancia(ojedinele), nemocnica ( ojedinele) , súdy, cirkev, obec, mesto, VÚC, školy, učiteľky a učitelia,
médiá (ojedinele) , MVO s podobnou činnosťou. Spolupráca formalizovaná iba s mestom.. Hodnotenie
spolupráce celkovo na 1 – 2. (nemocnica na 3); Štandardy: nie. Sieťovanie: nie; Info o subjekte: MsÚ a OÚ
v okrese Skalica, ÚSPVaR okres Skalica, Senica, na webovej stránke mesta Skalica, v iných ZSS podobného
typu
Sluţby pre deti klientok: evaluácia činnosti zariadenia; aktivity zameraní na obnovenie a posilnenie vzťahu
matky a detí; výchova detí, skupinová práca, práca s matkami a deťmi, voľnočasové aktivity.
Vychovávateľka medzi profesiami: áno
Personál: 6 Ţ a 1M. Platené 4 Ţ. Odborná práca s klientelou 4Ţ, práca so ţenami NPŢ 2 ţeny. Profesie: soc.
práca, psychológia ( iba v roku 2011, teraz nie, vychovávateľstvo, ekonomika; Zaškolenosť: nie
Participácia klientok: úprava zamerané na údrţbu a úpravu zariadenia a jeho okolia; pomoc ostatným
ţenám v zariadení, úpravy domáceho poriadku, schôdze klientkami, rozhodovanie o aktivitách vo voľnom čase;
Komentár : domáce násilie je sociálno – patologický jav v spoločnosti. V súčasnosti je téma násilia páchaného
na ţenách pomerne otvorená a medializovaná, ale i napriek tomu sa obáva veľa ţien riešiť problém a zostáva
s agresorom a ticho trpí. V našom zariadení ţije pomerne malé % ţien, ktoré preţili domáce násilie i tak môţem
hodnotiť, ţe práca s nimi je sťaţená tým, ţe sami v seba neveria, pokladajú sa zlé, neschopné a hlúpe. Sú ľahko
manipulovateľné, nevedia sa rozhodnúť. V dôsledku toho, ţe násilie často sledovali aj ich deti, agresívne
správanie si osvojili, matku nevnímajú ako autoritu. Preto pokladáme za veľmi dôleţité a zameriavame sa pri
práci s týmito klientkami na podporu sebavedomia, sebaúcty, podporu osobnosti matky ako autority vo vnímaní
ich detí. Aktívne pracujeme s matkami a ich deťmi na obnovení a upevnení vzťahu matka – dieťa; V boji proti
domácemu násiliu je dôleţitá uţ primárna prevencia, ktorá by mala byť súčasťou vzdelávania na základných
školách, ďalej celonárodná osveta. Pri rozhodnutí ţeny odísť od agresora zohráva dôleţitú úlohu ľahká
dostupnosť k informáciám o moţnostiach riešenia domáceho násilia: web, letáky, médiá, krízové linky. Ďalej je
dôleţité, aby kompetentní zamestnanci na MsÚ, OÚ, ÚPSVaR a iných sociálnych inštitúciách, na ktoré sa obráti
obeť domáceho násilia vedeli reagovať v krízovej situácii klientky a mali informácie o moţnostiach pomoci
klientke, mali znalosť aké ZSS sa v ich regióne nachádzajú a mohli tak reagovať na krízovú situáciu obete.
Prijatie klientky v ZSS by malo predstavovať čo najkratšiu dobu, nepredlţovať stresové napätie a ohrozenie
klientky. V ZSS by mali pracovať profesionáli, ktorí budú mať kompetencie, schopnosti a zručnosti riešiť
krízovú situáciu klientok.
Poskytli jeden dotazník spokojnosti klientky - veľmi spokojná vo všetkých parametroch.
Podanie trestných oznámení na agresora: 25 – 50%
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Dosiahnuté skóre
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http://www.skalica.sk/sk/2012-04-11-07-34-38/socialna-oblast/44-obcan/303-utulok-cesta
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KRIŢOVATKY N. O. - AZYLOVÝ DOM EMAUZY, HOLÍČ

Spravodlivý prístup

Rodová
analýza

Druh sluţieb

Autonóm
nosť

Špecializácia

Identifikáci
a

Par.
Kriţovatky n. o. -

Získané informácie/odpovede
Skóre
azylová Emauzy, Holíč; web: http://www.krizovatky.eu/; štatutárka: Danica Sedláčková;

riaditeľka ; 034/6645718; e-mail: krizovatky@ba.telecom.sk ; danica.skalica@gmail.com
dotazník vyplnila: Mgr. Hana Šafránková, Zástupkyňa riaditeľky , sociálna pracovníčka
034/6645718; 0907/899 271; 0905/579 940 emauzy@stonline.sk ; adresa poskytovania sluţieb: J. Čabelku 3,,
Holíč; spádová oblasť: Z celého územia SR, berú aj ţeny z Čiech, mali aj z Chorvátska
Cieľové skupiny: iba ţeny, ţeny s NPŢ s deťmi ,bez detí, osamelé matky, ţeny so sociálnymi problémami,
ţeny bez domova, ţeny po prepustení z väzby; Poznámka: v prípade ţien, na ktorých je páchané na ţenách ide
o dve skupiny ţien: ţeny na úteku ( aktuálne sa snaţiace uniknúť z násilného vzťahu), alebo ţeny, na ktorých
bolo páchané násilie v minulosti, násilie uţ skončilo ( ţena uţ v násilnom vzťahu neţije), ale svoju situáciu
nezvládla v zmysle straty bývania v dôsledku rozvodu, neplatenia výţivného, neprispievania bývalého partnera,
alebo z iných dôvodov súvisiacich s preţitým násilím. Oficiálne vymedzenie: : matkám s deťmi a osamelým
ţenám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných ţivotných potrieb
a ubytovanie; fyz. osoby, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôţu doterajšie bývanie uţívať;
Klientela ţien NPŢ z celkovej klientely: v roku 2011 to bolo 22%, v roku 2012 asi 16%.
Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: Partnerské, zo strany iného príbuzného, stalking, týranie a zanedbávanie,
obchodovanie so ţenami ( iba jednu ţenu), ekonomické – berie jej peniace, nedáva jesť. Špeciálnu evidenciu
vzhľadom na druh násilia nevedú. Evidencia za rok 2011: celkový počet ubytovaných klientok v roku 2011
bol 78 ţeny + deti ( na jednu ţeny pripadajú v priemere 2 deti), t. j. celkovo31 dospelých ţien a 47 ich detí,
z toho bolo 7 ţien s NPŢ a ich cca 14 detí. Oficiálnu krízovú linku nevedú, ale niektoré mobilné čísla na
webe fungujú nonstop.
Poskytovateľ: neverejný, zriaďovateľom je n.o. Kriţovatky, Právna forma: MVO; Rok vzniku: 2001; Sluţby
ţenám NPŢ od: 2001; Emauzy 2001 – ako podnet na vznik bola práve situácia, ţe ţeny ktoré zaţívali násilie
nemali kde ísť, resp. hľadali pomoc; Registrácia: podľa z. 448/2008; ; Zvyšovanie povedomia o NPŢ: viackrát
vydali broţúrky a letáčiky, na web stránke však majú uverejnené články z médií, ktoré informujú o sluţbách
zariadenia a p. Sedláčková – štatutárka n.o. Kriţovatky publikovala aj v časopisoch ( rozhovory).
Druh zariadenia: ZNB a základné sociálne poradenstvo; Forma poskytovania sluţieb: pobytová (posielajú sem
klientky aj z iných poradní, napr. Aliancie, Trnavy – KS, Nitra – KS) a ambulantná na určitý čas. Kapacita:
ZNB 41 miest. Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: ubytovanie, krízová linka nie ( ale niektoré sluţobné
mobily fungujú celý čas, majú tam ţeny, ktoré kontaktovali Linku Nádeje, Linku pomoci AIDS, PPS z celej
republiky); odhad rizika – bezpečnostné plány, sprevádzanie na inštitúcie, vypracúvajú posudky a správy pre
políciu a súdy, poskytujú šatstvo, potraviny a čistiace prostriedky, distribučno-sociálne poradenstvo = snaha
sprostredkovať všetky ďalšie sluţby, ktoré ţena potrebuje; advokátka pracuje na DoVP na 4 hodiny, ale
právnička odpracuje aj viac; spolupracujú aj s Alianciou, Centrum pomoci ( ale nie trestné právo); vedia
sprostredkovať aj iné sluţby: klinická psychologička pracuje v Skalici pod nemocnicou, v Senci je zase
terapeutka, detský psychologička v CPSS,...; komentár: Zariadenie má pomerne dobre vybudovanú neformálnu
sieť z ostatných podporných profesií, ktoré na základe telefonátu sociálnej pracovníčky p. Šafránkovej veľmi
ochotne zareagujú a poskytnú špecializované poradenstvo aj mimo poradia napr. psychologičky p. Samsonová;
s Skalici klinická psychologička p. Speváková a pod. Ak sa týraná ţena raz vymaní z násilia, potom uţ funguje
veľmi dobre.
Definícia NPŢ: akýkoľvek fyzický či psychický násilný čin, ktorý môţe obmedzovať ţenu proti jej vôli,
presvedčeniu; Riziká výskytu NPŢ: Rodina, výchova, prístup k spoločnosti – ako násilie toleruje, ako sa k nemu
stavia spoločnosť , aj na školách, prístup k ţenám; Princípy: Individuálne – základ tvorí anamnéza, diagnostika,
ciele; Štandardy: nie - ale máme napr. zápis o prijatí a stanovené postupy ako vnútorné pravidlo
Obmedzenia pre prijatie ţeny: drogová závislosť ( museli odmietnuť takto dieťa klientky), alkoholová
závislosť ( ak je po liečení, tak nie), ak má ţena viac ako 5 – 6 detí vzhľadom na priestorové normy; ak má
napr. 9 detí, tak to nezvládnu; syn vo veku viac ako 15 rokov (ale problematické, pretoţe mali 17 ročného syna
a iná klientka zostala tehotná; Osobitné skupiny ţien: viackrát rómske ţeny, aj ţeny so zdravotným postihnutím;
aj so psych. problémami, dieťa s autizmom, na vozíčku; výnimočne aj cudzinku ( z Chorvátska); Poskytovanie
sluţieb v cudzom jazyku: základné info vedia podať aj v ruštine - ukrajinčine prípadne v angličtine, len kolega;
Sprostredkovanie tlmočenia: v prípade núdze by sme pouţili google , alebo by sme sa vynašli a oslovili by sme
známych čo vedia po franc. nemecky – aby nám preloţili základné veci; Moţnosť ubytovania ţeny na vozíku:
s menšími problémami ) jednopodlaţná bývalá budova jaslí).
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Dostupnosť
Bezpečie a ochrana
Deti

Rozpočet: v roku 2011 cca 90 tis. €, v roku 2012 cca 85 tis. €. Viac ako 90% VÚC; mesto minimálne, Úhrady
klientok tvorili v roku u 2011 pribliţne 5,5%.
Dostatočnosť rozpočtu: čiastočne postačujúci. Komentár: hoci rozpočet je čiastočne dostačujúci, a ţijú hlavne
z dotácii rozpočtu VUC, situácia nie je jednoduchá, hlavne VUC Trnava škrtá kde sa len dá, postačuje to
vlastne iba na prevádzku. Pritom budova sa rozpadá, boli by treba výrazne opravy. ( Na základe telefonátom s
p. Sedláčkovou – údajne ţiadala dvakrát o dotáciu na rekonštrukciu cez MPSVR SR – ale neúspešne, a ani jej
nikto neodpovedal na ţiadosti)
Bezplatnosť: za ubytovanie sa platí (2011) – 12 €, v roku 2012 13€/osoba/ mesiac z celkových nákladov 187 € v prípade nezaplatenia sa vytvára splátkový kalendár; Za advokátske zastupovanie sa neplatí, pokiaľ sa klientka
nestabilizuje, potom podľa svojich moţností. Fond opráv ( to čo klientky či ich deti zničia/rozbijú na

izbách, v zariadení 26 €/izba/mesačne. Rezervný potravinový fond - čerpá sa z neho, ak klientka
a jej deti v danom mesiaci nevyjde, aby deti neboli hladné ( 5 €/mesiac). V zmluve je stanovená
suma na 1 klientku a 4 deti ( max) 65 € za mesiac. Klientka musí odpracovať 5 hodín mesačne, ak
chce čerpať z rezervného prídelového fondu potravín ( motivácia pracovať).
Museli odmietnuť klientku NPŢ pre nedostatok miesta: pomerne často. Komentár: Treba si uvedomiť, ţe často
ide o migrujúce klientky. Problém nastáva, keď má klientka trvalý pobyt v inom meste, kraji či dokonca štáte.
Potom sa veci vybavujú o mnoho ťaţšie a dlhšie. Má sa údajne zo strany VUC zrušiť výnimka pre zariadenia
soc. sluţieb, ktoré ubytovávajú aj klientky z iných regiónov. P. Šafránková je za zachovanie tejto výnimky aj
naďalej. Problémom na prijatie klientky môţe byť iba nízka kapacita zariadenia.
Počet ţiadostí o ubytovanie: áno, v priemere asi 28 ţiadostí za rok .
Časový limit dĺţky poskytovania sluţby: Zväčšia na 3 roky, v ojedinelých prípadoch na dlhší čas.
Krízová intervencia áno; krízový plán klientky,
Moţnosť ubytovania počas: kedykoľvek počas 24 hodín,
Utajené bývanie: osobitne nie, ale utajujú čo najdlhšie ako sa len dá. Ale napríklad na polícii musia nahlásiť
adresu – a potom uţ záleţí len na konkrétnom pracovníkovi, či takúto informáciu sprostredkuje aj ďalším
osobám. Poznámka: treba dať do zákona „inštitút utajenia“ - nutnosť utajeného bývania pre prípady klientok,
na ktorých je páchané násilie a potrebujú sa ukryť pred partnerom ( iným násilníkom). Pritom je dôleţitá aj
vzdialenosť bydliska takejto klientky – ak je napr. z Holíča, potom ju treba ukryť ďalej, do iného kraja. Pretoţe
inak jej nemusia zabezpečiť takú bezpečnosť, akú si situácia vyţaduje.
Bezpečnostné opatrenia: nie. Môţu tu byť ubytovanie ţeny s NPŢ s deťmi aj bez detí. Špeciálna budova
v oplotenom areály. Ţeny NPŢ bývajú spolu s ostatnými klientkami. Počet izieb 15, postelí 41, max. počet
osôb na jednej izbe – 1 + 4 deti. V čase monitoringu mali voľné jedno miesto. Návštevy nie sú vôbec povolené.
V azylom dome majú prísny domový poriadok – napr. obyvateľky azylového domu by sa nemali pohybovať
mimo zariadenia po desiatej hodine večer.
Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti: vzhľadom na vytvorenú neformálnu sieť sprostredkovaných druhov
sluţieb je komplexnosť. Spolupráca pravidelná: oddelenie SPOaSK, oddelenie sociálnych dávok – úrady
práce, psychologické poradenstvo ÚPSVaR, polícia ( so štátnou aj mestskou; v blízkosti zariadenia je
obvodná policajná stanica, čo umoţňuje často rýchlu reakciu či pomoc v zariadení), zdravotnícka ambulancia,
nemocnica – sociálne sestry, súdy, cirkev, obec, mesto, VÚC, školy, učiteľky a učitelia, médiá (Televízia
Wywar pripravila videoprojekciu pri príleţitostí 10-ročného jubilea vzniku zariadenia), MVO obhajujúce
ľudské práva ţien ( najmä s Alianciou ţien). Komentár k spolupráci s cirkvou: Štatutárka p. Sedláčková je
pomerne silne náboţensky - duchovne zaloţená a preto bola snaha o poskytovanie aj duchovných sluţieb
v zariadení. Samotné klientky privítali aj sluţby farára v Holíči, napr. birmovku , krsty detí a pod. Jedna
klientka chodí na faru aj upratovať ( sprostredkovanie práce). P. Šafránková však vidí aj obmedzenia
v spolupráci s cirkvou. Napríklad otázka pouţívania antikoncepcie by mala byť na rozhodnutí klientok a zákaz
pouţívania antikoncepcie zo strany cirkvi povaţuje za kontraproduktívne. Spolupráca nie je formalizovaná,
funguje viac-menej na dlhodobo vytvorenej neformálnej spolupráci a pôsobenia zariadenia v danej lokalite. P.
Šafránková hodnotila spoluprácu na 1 – 2. Sama však vidí výrazný rozdiel v hodnotení spolupráce medzi tým,
ak komunikuje s menovanými inštitúciami samotná sociálna pracovníčka ( ako inštitúcia – vtedy je vybavovanie
aj rýchlejšie) a keď komunikuje s úradmi samotná klientka – vtedy majú veľké problémy, úrady sú voči nim
neústretové, nedôverčivé aţ nepriateľské ( napr. UPSVaR v Trnave alebo Senici).
Štandardy: Metodika ako zaloţiť spis klientky, vedenie poradenského prípadu od prijatia klientky aţ po
ukončenie spolupráce s klientkou.
Sieťovanie: v meste Holíč neformálna sieť pomáhajúcich viacerých profesií, nijako však nie je
formalizovaná. Info o subjekte: Web – sú tam tel. čísla ( aj nonstop) , broţúrky – letáky na školách,
v čakárňach gynekologických ambulancií, mestskom úrade ( ale to uţ je dávnejšie),
Komentár: podľa názoru p. Šafránkovej prvotný boom ţien, ktoré boli týrané a obracali sa na zariadenie
o pomoc bolo cca od roku 2001 a bezprostredne nasledujúce roky. Postupne však takéto ţeny ubúdali a začali
pribúdať ţeny s deťmi, ktoré prišli z rôznych dôvodov o bývanie, alebo vôbec nemali kde bývať, napr.
odchovankyne z DD a pod. Podľa p. Šafránkovej skôr budú pribúdať ţeny bez domova, ako ţeny s násilím.
Môţe ísť pritom o ţeny, ktoré to vzhľadom na to, ţe sú samoţiviteľky, vonku nezvládnu. Navrhuje systém
lacného nájomného, nie komerčného nájomného bývania ( tam platia ţeny s deťmi aj 200€ a to je na ne priveľa).
Viackrát ţiadali mesto, aby to nejako riešilo a snaţili sa argumentovať niţšími nákladmi na takúto prevenciu
sociálnych problémov, ako vysokými nákladmi v dôsledku neriešených problémov s bývaním a pod.
Sluţby pre deti klientok: výchova detí, voľnočasové aktivity, tábory – letné pobyty.
Vychovávateľka medzi profesiami: nie
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Personál

Personál: 6 ţien a 1 muţ, všetky platené, striedajú sa asi 5 dobrovoľnícky animátori, odborná činnosť
s klientelou 6 ţien a 1 muţ; práca so ţenami NPŢ 2 ţeny a 1 muţ. Funkcie interných zamestnankýň sú aj inak
rozdelené: p. Sedláčková – štatutárka sa stará o prezentáciu zariadení a zháňanie financií, PhDr. Michal
Sedláček – sociálny pracovník prezentuje organizáciu a zariadenie aj na konferenciách, píše príspevky,
publikuje) , projekty ( má to aj v náplni práce) a ostatné sociálne pracovníčky sa starajú hlavne o prevádzku
zariadenia, prácu s klientkami a deťmi. Profesie: sociálna práca, externe aj právo a ekonómia
Zaškolenosť: áno:
Názov/téma špeciálneho školenia o násilí
páchanom na ţenách
Fenestra - 100 osvedčených hodín
Domáce násilie

Školiaca inštitúcia
/organizácia
Fenestra
ASSP
(
Asociácia
a sociálnych poradcov)

supervízorov

Posilnenie

Participácia klientok: porady personálu, spätná väzba o činnosti zariadenia, pomoc ostatným ţenám
v zariadení, stretnutie komunity klientok, rozhodovanie o aktivitách vo voľnom čase. Zariadenie poskytlo 7
dotazníkov spokojnosti klientok: hodnotenie na úrovni 1 – 2, na úrovni 3 boli hlavne problémy s bezpečnosťou
a vzťahmi medzi klientkami. 2 klientky mali výhrady voči nízkej teplote v zariadení počas zimy a podala aj
návrh, ţe by mohli mať v zariadení psychologičku, aby nemuseli za ňou chodiť.
Podanie trestných oznámení na agresora: 25% - 50% ( 3 z o7). Komentár: Ak násilný partner prejaví záujem (
počas medového obdobia, napr. sa objaví s kyticou ruţí), veľa klientok sa vracia k partnerovi späť. Takýto
kolobeh sa môţe opakovať aj niekoľkokrát. Ak záujem nejaví, ţena sa z násilia úplne vymaňuje. Postup je taký,
ţe rozhodnutie sa necháva na ţene, pritom sa prízvukuje, ţe hocikedy sa môţe vrátiť ak bude potrebovať. T .j.
ţena sa svoje rozhodnutie vrátiť sa k partnerovi netrestá.
Dosiahnuté skóre

2.7.4. ZHODNOTENIE
ZAŢÍVAJÚCE NÁSILIE

ÚROVNE

2

Rok
absolvovania
Dávno, aspoň 3 roky
dozadu

POSKYTOVANÝCH

SLUŢIEB

PRE

2

22,5

ŢENY

Poradie monitorovaných subjektov v TTSK podľa dosiahnutého skóre
Subjekt
1.
2.

Dosiahnuté
skóre
( max. 30)

Kapacita pre ţeny/dievčatá NPŢ ( teoretická)

Kriţovatky n. o. - Azylový dom Emauzy,
Holíč

22,5

ZNB 41 miest

Štíbor – Mestské centrum sociálnych sluţieb,
n.o., Skalica – Útulok Cesta a Nocľaháreň

21,5

Útulok Cesta 45 miest

3.

Otvorená náruč , n. o., Piešťany

4.

Z.Z. Rodina – Azylový dom Tamara, Trnava

5.

OZ DOBROTA SV. ALŢBETY,
JOZEFÍNUM ZNB pre ţeny, Dolná Krupá

21

Špecializovaná poradenská činnosť pre obete domáceho
násilia bez rozdielu veku a pohlavia

19,5

ZNB 2, útulok 10

13,5

20 ZNB ( iba ţeny s deťmi)

Poznámka: zvýraznené zariadenia spĺňajú 75% maximálneho moţného skóre ( 22,5 bodu) vzhľadom na Minimálne štandardy
Rady Európy pre podporné sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie páchané na ţenách.

Komplexnosť sociálnych sluţieb v oblasti NPŢ podľa základnej úrovne sluţieb MŠ RE
a ich dostatočná kapacita vzhľadom na počet ţien v TTSK
Sluţba/ parameter
Krízová linka – dostupnosť, špecializácia,
bezpečnosť (7/24/365)

Poradenstvo – špecializované, 1/50 tis. ţien.
Vzhľadom na počet ţien v TTSK ( 284 421 ku
koncu roku 2011) by v kraji malo byť
najmenej 5 špecializovaných poradenských
centier ( počet prípadov NPŢ na jednu poradňu
pritom nie je stanovený)

Zhodnotenie úrovne, odhad potreby
V TTSK nebola monitoringom zistené špecializovaná krízová
nonstop linka zameraná na ţeny zaţívajúce násilie. Viaceré
organizácie však majú k dispozícií mobilné telefóny, ktorých
čísla sú verejne dostupné a stále v prevádzke. ( napr. azylový
dom Emauzy v Holíči).
Monitoringom sme zistili iba jedno špecializované poradenské
mieste, a to na domáce násilie bez rozdielu veku a pohlavia (
Otvorená náruč. N.o. v Piešťanoch). Poradňa však podľa nášho
arbitrárneho hodnotenia nesplnila podmienku 22,5 bodov
vzhľadom na MŠ RE. Podľa stanovených parametrov v TTSK
chýba 5 špecializovaných poradenských miest pre ţeny
zaţívajúce násilie.
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Vyhľadávacia činnosť – podľa koncentrácie
menšín
Bezpečné ţenské domy, 1 miesto/10 tis. ľudí/
alebo 1 rodinné miesto/10 tis. ţien. Na základe
stanovenia rodinného miesta ako 2,5 miesta na
10 000 ţien, v TTSK je potrebných najmenej
76 miest v špecializovaných BŢD.
Krízové centrá pre obete znásilnenia, 1/200 tis.
ţien. Vzhľadom na počet ţien v TTSK by malo
existovať aspoň jedno krízové centrum pre
obete znásilnenia.

Intervenčné projekty - existencia

Programy pre páchateľov - existencia

2.8.

Nezaznamenali sme cielenú vyhľadávaciu činnosť v oblasti
NPŢ
Vzhľadom na pobytové zariadenia zaradené do analýzy a ich
bodový rating, hranicu 75%
dosiahol iba azylový dom
Emauzy v Holíči s kapacitou 41 miest ( na hranici 22,5 bodu).
Budova zariadenia si však vyţaduje rekonštrukciu aj vzhľadom
na
bezpečnosť.
V TTSK
chýba
ešte
30
miest
v špecializovaných bezpečných ţenských domoch, ktoré by
spĺňali parametre MŠ RE.
Ţeny, ktoré zaţili znásilnenie či iných druh sexuálneho násilia sa
v TTSK sobotne nezaoberá ţiadne z analyzovaných zariadení.
Odporúčame v TTSK zriadiť aspoň jedno Krízové centrum
pre obete znásilnenia, alebo rozšíriť sluţby niektorého
z existujúcich krízových centier o špecializované poradenské
sluţby pre tento typ NPŢ spĺňajúce minimálne štandardy Rady
Európy.
Etablované intervenčné koordinované
aktivity sme
neidentifikovali, hoci najmú neformálne vytvorená sieť
podporných sluţieb v meste Holíč okolo činnosti azylového
domu Emauzy
má najväčší potenciál na realizáciu
štandardizovaného intervenčného projektu.
Neboli identifikované

ŢILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ (ŢSK)

Anketárka: Mgr. Petra Dubeňová, PhD
- absolventka Fakulty sociálno-ekonomických vied
UK Bratislava, odbor verejnej politiky. Venovala sa migračnej politike, absolvovala stáţ vo
Švédsku. Spolupráca s Krajským kontaktným miestom v Ţiline, národného projektu Inštitútu
rodovej rovnosti
2.8.1. ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Informácie boli získané na základe odpovedí Mgr. Marty Paukovej - riaditeľky odboru
sociálnych vecí Úradu ŢSK. Komunikácia s p. riaditeľkou Paukovou bola podľa anketárky Mgr.
Dubeňovej, nadštandardná. Pani riaditeľka bola veľmi ochotná a flexibilná stretnutiu, zároveň
vyplnila dotazník zodpovedne, poskytla veľmi prehľadné interné údaje o zariadeniach pre ţeny
zaţívajúce násilie.
Parameter

Špecializácia na
násilie páchané na
ţenách –
inštitucionálne
zabezpečenie;
špecifické sluţby;
odbornosť

Získané informácie/odpovede
Špecifická koncepcia/akčný plán: ŢSK zatiaľ nemá osobitný strategický materiál, ale
pracujú na ňom – odvolávajú sa pritom na úlohu, ktorá vyplýva z NAP pre prevenciu
a elimináciu násilia na roky 2009 – 2012. V súčasnosti je problematika NPŢ súčasťou
dokumentov: Koncepcia sociálnych sluţieb, sociálnej prevencie a sociálneho
poradenstva v ŢSK (2004) 105 a Sociálny program na ochranu práv a právom
chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na území ŢSK (2006). 106 ( Koncepcia sociálnych sluţieb je
neaktuálnym dokumentom s implementáciou do roku 2010; Sociálny program ...
z roku 2006 je primárne určený pre týrané detí, obsahuje však aj zámery v podpore
prevencie násilia páchanom na ţenách; napriek tomu, ţe má naposledy určené priority
na roky 2007 – 2010, v roku 2012 boli v rámci tohto programu udeľované dotácie na
základe vypracovaného projektu – najvyššia moţná dotácia na projekt bola 800Eur107 –
vloţila Holubová)
Vyhodnocovanie úloh: ŢSK uviedol, ţe kaţdoročne predkladá MPSVR SR odpočet

105

http://www.regionzilina.sk/files/odbory/soc_veci/2012/august/14/koncepcia-socialnych-sluzieb-zsk.pdf
www.regionzilina.sk/files/odbory/soc_veci/.../socialny_program.doc ;
107
http://www.regionzilina.sk/files/odbory/organizacny/rok-2012/zastupitelstvo/jun-zastupko/13-navrh-prerozdelenie-fpzmysle-socialneho-programu.pdf
106
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Dostupnosť (najmä
finančná
a kapacitná )
a bezpečnosť
v zmysle finančného
a kapacitného
zabezpečenia a
kontroly

Poskytovanie
špecializovanie
sluţieb priamo na
úrade a potenciál

Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách.
Tento odpočet je identický s odpočtom ich strategického dokumentu, preto ho
nevyhodnocujú osobitne.
Personálne zabezpečenie: problematika NPŢ je súčasťou
širšej náplne
pracovníčky/čok, takéto personálne zabezpečenie nie je povaţované za dostačujúce
Špecializované sluţby pre NPŢ: ŢSK uvádza, ţe vo svojej pôsobnosti má
špecializované sluţby výlučne pre ţeny ( a ich deti) – obete násilie a to: krízovú linku,
sociálne poradenstvo aj ubytovanie.
Bezplatnosť: ako bezplatnú ŢSK uvádza krízovú linku a sociálne poradenstvo podľa
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách - (základné soc. poradenstvo,
špecializované soc. poradenstvo) a sociálne poradenstvo podľa zákona č. 305/2005 Z.
Z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
Evidencia: Nie, iba všeobecnú evidenciu o počte klientov, ktorým boli poskytnuté
sociálne sluţby (konkrétnu presnú evidenciu klientov si vedú poskytovatelia
sociálnych sluţieb a poskytovatelia vykonávajúci opatrenia sociálno-právnej ochrany
detí a sociálnej kurately priamo v zariadeniach)
Štandardy: ako štandardy pre poskytovanie sluţieb uvádza KSK strategické
materiály: Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách
na roky 2009 aţ 2012 (ŢSK kaţdoročne vypracováva odpočet plnenia tohto
dokumentu); Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013 (ŢSK
kaţdoročne vypracováva odpočet plnenia tohto dokumentu); Stratégia prevencie
kriminality na roky 2011 – 2014 (ŢSK kaţdoročne vypracováva odpočet plnenia tohto
dokumentu); Národný akčný plán pre deti na roky 2009 – 2012 (ŢSK kaţdoročne
vypracováva odpočet plnenia tohto dokumentu), web stránku „zastavmenasilie“.
Financovanie: Všeobecne záväzné nariadenie Ţilinského samosprávneho kraja
18/2009 o poskytovaní sociálnych sluţieb v zariadeniach sociálnych sluţieb
zriadených Ţilinským samosprávnym krajom, o určení sumy úhrady za sociálne
sluţby, spôsob ich určenia a platenia v znení Dodatku č. 1; Všeobecne záväzné
nariadenie Ţilinského samosprávneho kraja číslo 11/2008 o poskytovaní starostlivosti
v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej
pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov; Všeobecne záväzné nariadenie Ţilinského samosprávneho kraja číslo
20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe ţiadosti subjektu na území
Ţilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 108 ; VZN Ţilinského
samosprávneho kraja číslo 21/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na
území Ţilinského samosprávneho kraja na základe výzvy Ţilinského samosprávneho
kraja. 109 (Podľa VZN 20/2010 bolo zistené, ţe na pobytovú sluţbu v krízovom
stredisku poskytuje ŢSK príspevok pribliţne 512 Eur na osobu/mesiac, na jednu
konzultačnú hodinu na vykonávanie opatrení SPODaSK kraj prispieva sumou 4,3
Eur.110 – vloţila Holubová)
Počet zazmluvnených poskytovateľov na NPŢ: v roku 2011 aj 2012 mal ŢSK
zamluvnených 6 zariadení/organizácií (uvádza však iba 5): SPKCH, Náruč o.z., Návrat
o.z., Áno pre Ţivot n.o., Brieţdenie o.z
Kritériá prideľovania financií: súlad s potrebami obyvateľov ŢSK, - sluţba na území
ŢSK a v jednotlivom regióne ŢSK chýba alebo je nedostatková, - splnenie všetkých
zákonom stanovených podmienok, - súlad s moţnosťami rozpočtu ŢSK. ŢSK uvádza
aj komentár k financovaniu: Kompetencie vyplývajúce zo zákona č. 305/2005 Z. z.
o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele by mali spadať výlučne pod štát,
nakoľko financovanie týchto sluţieb nie je zohľadnené v podielových daniach FO.
Systém vyhodnocovania kvality a kvantity: ako systém vyhodnocovania kvantity
uvádza ŢSK evidenciu prijímateľov sociálnych sluţieb a ako systém vyhodnocovania
kvality: v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách
Pomoc na Úrade VÚC: základné sociálne poradenstvo,
distribúcia na
špecializovaných poskytovateľov, pomoc pri zabezpečení núdzového bývania,
bezplatná právna poradňa.
Počet ţien za rok: pribliţne 15
Interná smernica: smernicu o postupe v prípade NPŢ Úrad vypracovanú nemá, ale
uvádza, ţe kaţdý prípad je špecifický a ku kaţdému prípadu pristupujeme
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http://www.regionzilina.sk/files/odbory/organizacny/rok-2010/vzn/marec/vzn-zsk-20_2010.pdf
http://www.regionzilina.sk/files/odbory/organizacny/rok-2010/vzn/marec/vzn-zsk-21_2010.pdf
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http://www.regionzilina.sk/files/odbory/organizacny/rok-2010/vzn/marec/vzn-zsk-20_2010.pdf
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individuálne.
Potenciál: ŢSK sa nechystá rozšíriť v budúcnosti pomoc pre ţeny zaţívajúce násilie.
V súčasnosti na území ŢSK sú tieto sluţby zabezpečené dostatočne.
Spolupráca: Úrad ŢSK spolupracuje pravidelne iba s mestami/obcami (veľmi zlá
spolupráca) a MVO poskytujúcimi pomoc pri násilí ( spolupráca hodnotená „na
dvojku“). Ojedinele spolupracuje s oddeleniami SPODaSK (hodnotenie „na štvorku“),
médiami (hodnotenie „na trojku“) a MVO obhajujúcimi ľudské práva ţien (hodnotenie
Holistické sluţby spolupráce ako veľmi zlej).
spolupráca (jej
Formalizácia pri spolupráci: ţiadna, podľa Mgr. Paukovej je kaţdý prípad
formalizovanie)
špecifický a pristupujú ku kaţdému prípadu individuálne.
a hodnotenie,
Siete/partnerstvá: Mgr. Pauková je členka Rady vlády SR pre ľudské práva,
koordinovaná
národnostné menšiny a rodovú rovnosť (za SK8)
odozva
Advokačné činnosti v NPŢ: ako pravidelné činnosti uvádza ŢSK regionálne kampane,
vydávanie propagačných materiálov, pripomienkovanie zákonov, fundrising
a monitoring. Viackrát zrealizovali aj školenia a semináre v oblasti NPŢ, ojedinele
účasť v národných kampaniach.
Definícia NPŢ: akýkoľvek rodovo podmienený násilný čin, ktorý vedie alebo by
mohol viesť k fyzickej, sexuálnej, alebo psychickej ujme, vrátane vyhráţania sa
Pracovať na
takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzovania slobody a to vo
základe rodovej
verejnom či súkromnom ţivote
analýzy
Za príčinu či rizikové faktory NPŢ: chudoba, nezamestnanosť, alkohol, drogy,
gamblerstvo.
Dosiahnuté skóre ( maximum 20 bodov)
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Voľný záverečný komentár: Pevne veríme, ţe spoločným úsilím všetkých zainteresovaných
subjektov a inštitúcií sa podarí v čo najväčšej miere eliminovať násilie páchané na ţenách
a v rodinách.

2.8.2. ZOZNAM MONITOROVANÝCH ZARIADENÍ

Zoznam oslovených zariadení/organizácií a reakcia na monitoring

3.

Názov
zariadenia/organizácie
Áno pre ţivot Rajecké
Teplice
Diecézna charita ŢilinaDom sv. Vincenta
Útulok Štart Ţilina

4.
5.

Náruč Ţilina (Čadca TPC)
Centrum Dafné Ţilina

6.

Poradňa Pomoci obetiam
násilia Ţilina
Centrum pre rodinu v Ţiline

1.
2.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

OZ Lumen Raková Čadca
Ţeny Kysuc OZ Čadca
Dom sv. Gianni Čadca
Slovenské centrum pomoci
Čierne
Mesto Martin

Reakcia na monitoring
Vyplnený dotazník, mali relevantnú klientelu
Dotazník s a nepodarilo získať, cieľovou skupinou sú: ľudia bez domova,
prepustení z výkonu trestu, sociálne slabí ľudia.
V DD a DSS majú celkovo 52 miest, ich hlavný problém je bezdomovectvo,
ani takú ţenu počas 5 rokov práce v tomto útulku nemali ( charitaza.sk)
Poslaný dotazník, zaradený do ďalšej analýzy
Tel. čísla z registra poskytovateľov soc. sluţby MPSVR SR neexistujú, na
internete je ďalšie číslo, avšak patrí súkromnej osobe.
Na adrese Horný val 24., telef. číslo neexistuje
Odmietli vyplniť dotazník, lebo nemajú takú klientelu a ak sa k týraným ţenám,
muţom, neplnoletým dievčatám dostanú, tak ich okamţite delegujú do
organizácie Áno pre ţivot
Nepodarilo sa ich skontaktovať
Neexistujúce číslo
Vyplnili dotazník a mali relevantnú klientelu
vyplnený dotazník a mali relevantnú klientelu
Mesto Martin má vo svojej správe ZNB (15 miest), útulok (22miest) a
nocľaháreň (32), nízkopraprahové denné centrum, finančne podporuje aj Dom
charity sv. Krištofa – sociálne sluţby pre bezdomovcov( diecézna charita
Ţilina); prevádzkujú v nich pobytové, ambulantné a terénne sluţby na neurčitý
čas. V týchto zariadeniach mali uţ ţeny bezdomovkyne, drogovo závislé
ţeny, ţeny po výkone väzby a pod., ţeny zaţívajúce násilie ešte nie: nemali sme
vedomosť o takomto prípade; Keď budeme mať vedomosť o takomto prípade,
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13.

Sociálne centrum Alţbetine
Krídla Martin

14.

Slovenský zväz zdravotne
postihnutých Martin

15.

Dom sv. Krištofa Martin
(Diecézna charita Ţilina)
Ţena v tiesni, Martin

16.

17.
18.
19.

DSS
Dolný
Kubín
(Zaskalická
a Poradenské
centrum Hattalová)
Prijatie n.o., Trstená
Misia Mladých Tvrdošín

20.

Anima, Liptovský Mikuláš

21.
22.

Dom Charita Sv. Kláry
Liptovský Mikuláš
Dom
Charitas
Sv.
Hildegardy
z
Bingenu
Rabča, Orava

23.
24.

Aprogram Liptovský Hrádok
Obec Liptovský Peter

25.

Mesto Ruţomberok

111

budeme sa snaţiť poskytnúť pomoc. Rozpočet na prevádzku sociálnych sluţieb
je čiastočne postačujúce./ informácie poskytli Mgr. K. Fúčelová – vedúca
Osaki, Mgr. R. Kuchárik, - správa ÚaN. Dotazník a vyplnenie jeho niektorých
častí podľa pravidiel mesta muselo najprv schváliť ich právne oddelenie.
Nepodarilo sa kontaktovať na základe uvedeného kontaktu na internete; majú
však uvedenú adresu, kam sa dajú poslať 2% z daní v roku 2012/2011; od
mesta Martin však v roku 2007 dostali dotáciu: SC Alţbetine krídla - 20 000,nákup stolov, stoličiek, koberec, prenájom miestnosti na výstavu, propagácia 111
Skončila im akreditácia na sociálne poradenstvo, kontaktovaný pán uviedol, ţe
zrejme končia úplne a on teraz rieši papierovú agendu zániku, nemá do konca
novembra čas na dotazník, a čo sa stretol za 3 roky u nich s prípadom Róma,
staršieho iliterate pána, ktorý tvrdil, ţe je obeťou násilia, inak sa na nich
obracajú ľudia so zdravotným postihnutím o právne poradenstvo
Dotazník sa nepodarilo získať; cieľovka skupina: ľudia bez domova, ľudia v
núdzi, osamelí, ľudia po výkone trestu ( www.charitaza.sk)
Dotazník sa nám nepodarilo získať, ale vytvorili sme profil na základe
dokumentácie o zariadení ( výročné správy, mediálne prezentácie, a pod.)
pretoţe organizácia je členom Bezpečnej ţenskej siete zdruţujúce MVO
pracujúci na základe EU štandardov.
Vyplnený dotazník a mali klientelu
Dlhodobo zapnutý len odkazovač
Nepodarilo sa ich skontaktovať; ide o o.z. z Tvrdošína; organizujú hlavne
voľnočasové aktivity pre deti a mládeţ ( nízkoprahové centrum), pomáhajú aj v
matkám a deťom ZNB v Dolnom Kubíne, 2 matkám s viacerými deťmi, ktoré
ušli od manţela tyrana a iným matkám v rodinám v núdzi (VS za rok 2011
KS, verejný poskytovateľ samosprávneho kraja, pobytová a ambulantná forma
sluţieb, 8 miest, iba pre neplnoleté osoby (chlapci a dievčatá v krízovej situácií.
Nie sú špecializovaný na klientelu ţien /dievčat zaţívajúcich násilie /
informácia od Mgr. T. Poliakovej - odborná prevent. pracovníčka
Vyplnený dotazník a mali relevantnú klientelu;
Neoslovené zariadenie ( zistené aţ dodatočne); zariadenie pre sprevádzanie
týraných detí, mladých ľudí a ţien s deťmi. Ide o pomoc obetiam domáceho
násilia v akejkoľvek otvorenej, "jemnej" alebo skrytej forme. Zariadenie
krízového strediska umoţňuje pobytovú formu pre 8 dospelých a 10 detí a
mladých (od 1. júna 2008); http://www.caritas.sk/index.php?Doc=108
Nepodarilo sa kontaktovať, nie je na nich tel. ani mailový kontakt
Verejný poskytovateľ , iba opatrovateľská sluţba v byte odkázanej osoby; nie
sú špecializovaný na klientelu ţien NPŢ a ani sa neplánujú rozšíriť/ informácia
od p. Bc. A. Papajovej – starostky Liptovského Petra .
Vyplnený dotazník od p. D. Majerníkovej – vedúcej odd. soc . sluţieb
a zdravotníctva.: v meste je útulok ( 15 miest) a opatrovateľská sluţba, NDC.
Medzi cieľovými skupinami označili aj ţeny zaţívajúce násilie s deťmi, avšak
taktieţ, ţe sa nešpecializujú na túto klientelu a ani neplánujú rozšíriť sluţby pre
tento druh klientely. Komentár: Samozrejme, ţe aj my sa stretávame
s problematikou ţien zaţívajúcich domáce násilie. Keďţe nemáme zariadenie,
v ktorom by sme poskytovali sociálne sluţby takýmto ţenám a matkám, snaţíme
sa im pomôcť inou formou – poradenstvom, riešením bytovej situácie,
odporúčaním na zariadenia, ktoré sa touto problematikou zaoberajú.

http://www.martin.sk/transparentne/?s=1240231420&ss=dotacie_socialne_2008-
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2.8.3. PROFILY A HODNOTENIE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŢIEB
DOM CHARITY SV. GIANNY
Par
.

Získané informácie/odpovede

Skóre

Posilnenie

Person
ál

Bezpečie a ochrana

Dostupno
sť

Spra
vodli
vý
príst
up

Rodová
analýza

Druh sluţieb

Autonóm
nosť

Špecializácia

Iden
tifik
ácia

Dom charity sv. Gianny, Diecézna charita Ţilina ; web: - ; Štatutár: Peter Birčák; charitaza@gmail.com ;
dotazník vyplnila: Katarína Melicháčová; sociálna pracovníčka; charita.cadca@centrum.sk;
adresa poskytovania sluţieb: Vysunuté pracovisko Čadca,; spádová oblasť: Čadca, aj mimo ŢSK pre migrujúcich ľudí
Cieľové skupiny: ţeny a muţi na ktorých je páchané násilie bez detí, ţeny NPŢ s deťmi, ţeny so sociálnymi
problémami, bezdomovkyne, ţeny po prepustení z väzby, drogovo závislí muţi a ţeny. Označili, ţe nie sú
špecializovaný na ţeny a dievčatá zaţívajúce násilie, ale klientela ţien NPŢ z celkovej klientely tvorí od 5 –
10%. Neplánujú rozširovať svoje sluţby o špeciálnu klientelu ţien/dievčat zaţívajúce násilie. Komentár: je to
3
potrebné, aby boli záchytné centrá a aby sa pracovala s týmito mamami a deťmi. Typ násilia, s ktorým sa
stretávajú: partnerské násilie. Evidencia za rok 2011: 5% z celkovej klientely ( partnerské, zo strany iných
príbuzných, sexuálne zneuţívanie – znásilnenie). V roku 2011 mali 2 ţeny NPŢ s ich 4 deťmi.
Poskytovateľ: verejný, zriaďovateľ cirkevná právnická osoba, MVO. Rok vzniku: 1999; Sluţby ţenám NPŢ
od: 2006; Registrácia: podľa zákona 448/2008; Akreditácia: na odbornú činnosť – špecializované poradenstvo
podľa 448/2008 – cieľová skupina Spoločensky neprispôsobivé osoby (fyzické osoby bez domova) a fyzické
1,5
osoby, ktoré potrebujú osobitnú pomoc (osamelo ţijúce fyzické osoby, fyzické osoby v ţivotnej kríze) 112
Zvyšovanie povedomia o NPŢ: ţiadne
Druh zariadenia: KS, útulok, nocľaháreň, základné a špecializované poradenstvo, nízkoprahové denné centrum
Forma poskytovania sluţieb: pobytová na určitý čas ( ale nedodrţiava sa ) a terénna ( áno aj podľa potreby, nie
je to systematické).
Kapacita: ZNB pre ţeny 5 miest, útulok 10 miest, nocľaháreň pre muţov, KS - Vedia sa prispôsobiť, moţnosť
1
spať v kaplnke alebo na chodbe na matraci.
Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: ubytovanie; skupinová terapia – podporné skupiny, rodinná ( partnerská
terapia), sprevádzanie na inštitúcie, sprostredkovane aj zdravotné ošetrenie, sociálnoprávne a psychologické
poradenstvo, advokátske zastupovanie, mediácia. Krízovú linku nie.
Definícia NPŢ: v sociálne slabších rodinách; teror, útlak, beznádej, strach; Riziká výskytu NPŢ: Agresivita,
alkohol, nedostatok lásky väčšinou rodičia sa zachovali tak, ţe deti boli týrané a potom v dospelosti robia to isté
0,5
ďalej, taký začarovaný kruh; Princípy: Citlivo a s láskou, ţiadne špeciálne; Štandardy: štandardy ešte len robia
. Skôr z vnútorného presvedčenia
Obmedzenia pre prijatie ţeny: neuviedli; Osobitné skupiny ţien: ţeny bez domova; Poskytovanie sluţieb
v cudzom jazyku: čiastočne v anglickom; Sprostredkovanie tlmočenia: nie; Moţnosť ubytovania ţeny na vozíku: 1
v útulku a v KS s menšími problémami
Rozpočet: neuviedli; Zdroje: štátne programy, VÚC, mesto/obec, súkromný darcovia, diecéza,
Dostatočnosť rozpočtu: nevedeli odpovedať; Bezplatnosť: za ubytovanie čiastočná ( ale neuviedli sumu)
Museli odmietnuť klientku NPŢ pre nedostatok miesta: vôbec nie – nikdy sa to nestalo
1
Počet ţiadostí o ubytovanie: nemajú evidenciu ţiadostí, ale nedostatok pociťujú v útulku a v KS.
Časový limit dĺţky poskytovania sluţby: pobyt nie je limitovaný ( koľko ţena potrebuje)
Krízová intervencia a linka: nie; Moţnosť ubytovania počas: v útulku a KS počas 24 hodín; návštevy sú
povolené, ale neplatí to pre manţela/partnera ţeny , ale aj pre manţela ( označili obidve moţnosti) Komentár:
Len chvíľu (asi návštevy manţelov), mali len 1 taký prípad, ale museli volať policajta, tradične sa to nestáva;
V KS môţu bývať ţeny NPŢ s deťmi aj bez detí, útulok a KS sú špeciálne budovy. Bývajú však spolu
s ostatnými klientmi a klientkami .V útulku sú 3 postele v KS 7 postelí. Moţnosť spať aj na chodbe na
matracoch. ; Utajené bývanie: áno ( vyškolení pre obchodovanie s ľuďmi) . Bezpečnostné opatrenia: neuviedli.
4
Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti: iba ubytovanie a základné poradenstvo. Spolupráca: pravidelne
s políciou a s MVO s podobnou činnosťou. Ojedinele aj s oddeleniami soc. dávok, RPPS, zdravotné ambulancie
a nemocnicou, súdy, cirkev, obec/mesto a MVO obehajúce ľudské práva ţien. Spolupráca hodnotená na 1 iba
s cirkvou. So všetkými ostatnými na 3 – 5 ( mesto na 2). Štandardy: nie. ; Sieťovanie: vôbec nie.
Info o subjekte: Webstranka, na MsÚ a ObÚ v okolí
Det Sluţby pre deti klientok: deťom neposkytujú osobitne sluţby, nemajú na to kapacitu.
0
Vychovávateľka medzi profesiami: nie
i
Personál: 12 ţien, platených 7; odborná práca s klientelou 7 ţien, so ţenami NPŢ 0.
Profesie: soc. práca, zdravotníctvo, externe aj ekonómia. Zaškolenosť: nie
1
Komentár respondentky: potreba vytvárať takéto zariadenia, na sociálne slabších sa najmenej myslí, nie je to
ani priorita štátu
Participácia klientok: Ţeny spolupracujú na varení, praní, ţehlení, upratovaní a varení - všetkých spomínaných
veciach, vyţaduje sa to od nich; pomoc ostatným ţenám v zariadení, úpravy domáceho poriadku, schôdze
klientkami, rozhodovanie o aktivitách vo voľnom čase; Podanie trestných oznámení na agresora: stane sa to len
výnimočne; Záverečný komentár anketárky: Momentálne nemajú ţiadnu ţenu, ktorá by mohla vyplniť dotazník
0,5
spokojnosti, pretoţe sa zameriavajú hlavne na ľudí bez domova, no neodmietajú nikoho. Dotazník je príliš dlhý,
podľa respondentky. Mnohým veciam tieţ nerozumela a nevedela čo uviesť. Celkovo môţem hodnotiť ochotu pri
vypĺňaní, lebo sme museli kvôli dĺţke dotazníka ho vypĺňať na 2 etapy.
13,5
Dosiahnuté skóre

112

http://www.employment.gov.sk/zoznam-subjektov-ktorym-bola-udelena-akreditacia-na-odbornu-cinnost-pravnicke-

osoby.pdf
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ÁNO PRE ŢIVOT, RAJECKÉ TEPLICE
Získané informácie/odpovede
Skóre
ÁNO PRE ŢIVOT n.o ; Web: www.anoprezivot.sk
Štatutárka a dotazník vyplnila: Anna Verešová, riaditeľka, 0903 534 894 ; apz@nextra.sk; 0903 534 894; adresa
poskytovania sluţieb:
ZNB utajená, ambulantné poradenstvo Rajecké Teplice, Farská
543/2; Dištančné
poradenstvo/bezplatná telefonická Linka Pomoci; spádová oblasť: ambulantné sluţby pre ŢSK, ostatné pre celú SR
Cieľové skupiny: iba ţeny NPŢ s deťmi a bez detí, neplnoleté dievčatá zaţívajúce násilie a osamelé matky.
Klientela ţien NPŢ z celkovej klientely: asi 50%. Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: násilie zo strany partnera
(súčasného aj bývalého),násilie zo strany iného príbuzného – blízkej osoby (otec, brat, matka,...), nebezpečné
prenasledovanie ( stalking), týranie a zanedbávanie, znásilnenie, sexuálne zneuţívanie, obchodovanie so ţenami,
vyuţívanie na komerčné účely ( pornografia, prostitúcia). Počas roku 2011 celkovo mali 82 klientok, z toho
bolo 15 ţien NPŢ a ich 22 detí. Ku koncu roku 2011 mali v ZNB celkovo 82 klientok, z toho 15 ţien NPŢ
a ich 22 detí. Na krízovú linku volá týţdenne asi 25 osôb, z toho je 20 ţien NPŢ. Evidencia za rok 2011:
Sexuálne
I. Partnerské
zneuţívanie,
SPOLU
r.
násilie
znásilnenie
5
Počet muţov a chlapcov
1
Počet ţien a dievčat
2
17
3
20
Počet evidovaných
SPOLU
3
klientov/tok
dievčatá do 18
3
5
3
rokov
Ambulantná starostlivosť
6
5
x
x
Vybrané formy
(poradenstvo)
poskytnutej pomoci
Pobytová starostlivosť
7
12
3
x
( počet osôb
Počet osôb Zariadenie
z r. 3)
8
12
3
x
z r.7
núdzového bývania
Z webu organizácie: Poslanie organizácie: Chrániť ľudský ţivot od počatia po prirodzenú smrť, chrániť ľudský ţivot v kaţdej
jeho vývinovej fáze, pomôcť zneuţívanej ţene a jej dieťaťu. Posilňovať úctu voči ţenám, voči materstvu, voči rodine, vplývať na
zmenu verejnej mienky voči násiliu na ţenách. Zasadzovať sa proti osobnej, rodinnej a profesijnej diskriminácie ţien, ktorými
ţena v histórii trpela a stále ešte trpí.
V preambule štatútu organizácie : V Kristovom duchu pomáhať blíţnemu bez rozdielu rasy a náboţenstva.
Linka pomoci predstavuje 24 – hodinovú sluţbu a umoţňuje získať základné informácie o formách pomoci ţenám
nachádzajúcim sa v krízovej situácii.: 0800 12 00 24 Bezplatná telefonická linka pre tehotné ţeny, obete domáceho násilia,
všetkých ľudí v núdzi. 113 Poskytovanie bezplatného poradenstva právnika, psychológa, špeciálneho pedagóga; a sociálneho
poradcu. Komu? _ všetkým členom rodín nachádzajúcim sa v ťaţkých ţivotných situáciách ; Kde?• v Centre poradenstva v
Rajeckých Tepliciach ul. Farská 543/2 (kancelária Áno pre ţivot n.o. pri budove; farského úradu); • v Komunitnom centre v
Rajci; Domov Gianny B. Mollovej , ul. Kostolná 658/60114
Poskytovateľ: neverejný, o.z.; typ MVO; Rok vzniku: 1998; Sluţby ţenám NPŢ od: 1998 (Do roku 2000
fungovala ako organizačná jednotka občianskeho zdruţenia Inštitútu Krista Veľkňaza zo Ţakoviec.)
Registrácia: podľa zákona 448/2008, akreditácia: podľa 305/2005; Zvyšovanie povedomia o NPŢ: pravidelne
školenia, regionálne kampane, propagačné materiály, fundrising, viackrát aj semináre, pripomienkovanie
2,5
zákonov; ojedinele aj lobing. Komentár
( vloţila B. Holubová): organizácia sa angaţuje pri
organizovaní kaţdoročnej konferencii „Vyberme si ţivot“ a spolupracuje s o.z. Fórum ţivota ( napr. to isté
číslo linky pomoci je uvedené aj na web stránke projektu „Zachráňme ţivoty“ - darcovský systém pravidelnej
mesačnej finančnej výpomoci určenej na záchranu počatého dieťaťa a pomoc jeho matke.) 115
Druh zariadenia: ZNB a základné sociálne poradenstvo; Forma poskytovania sluţieb: pobytové sluţby na
neurčitý čas; Kapacita: 25 miest; Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: ubytovanie, krízová linka, krízová
intervencia, odhad rizika násilia, zdravotné ošetrenie ( sprostredkované), sociálnoprávne poradenstvo,
psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie a psychoterapia – individuálna ( sprostredkované),
1,5
skupinová terapia - podporné skupiny, rodinná terapia a mediácia ( sprostredkovanie), sprevádzanie na
inštitúcie, prepravná činnosť, vypracovanie správ, posudkov; Nonstop linka pre ľudí v ohrození: linka pomoci
– 0800 12 00 24 (iba z pevnej siete).
Definícia NPŢ: veľké zlo / neúcta k ţivotu človeka; Príčiny a riziká výskytu NPŢ: vzory rodičov;
Princípy uplatňované pri poskytovaní pomoci ţenám NPŢ: princíp solidarity - poskytnutie pomoci osobe
nachádzajúcej sa v krízovej ţivotnej situácii; princíp rovnakého zaobchádzania; princíp nediskriminácie 0,5
dostupnosť pre všetky ţeny bez ohľadu na ich rodinný stav, počet detí, etnickú príslušnosť, štátnu slušnosť,
miesto trvalého pobytu, náboţenské a politické presvedčenie; princíp osoby – zachovanie individuálneho
prístupu / pomoc poskytnutá na konkrétnu osobu; Štandardy: dostupnosť; bezpečnosť; kvalita
Obmedzenia pre prijatie ţeny: ţiadne. Osobitné skupiny ţien: ţeny rómskeho pôvodu a so zdravotným
postihnutím viackrát, výnimočne aj cudzinky; Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: nemecky, 1 pracovníčka
2
ovláda posunkovú reč; Sprostredkovanie tlmočenia: neuviedli; Moţnosť ubytovania ţeny na vozíku: v ZNB
s menšími problémami.
Spravo
dlivý
prístup

Rodová
analýza

Druh sluţieb

Autonómnosť

Špecializácia

Iné
násilie

Identifi
kácia

Par.
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http://www.anoprezivot.sk/pomoc-v-n%C3%BAdzi,46.html
http://www.anoprezivot.sk/files/Centrum_poradenstva_plagat%5B1%5D.pdf
115
http://www.zachranmezivoty.sk/o-projekte/#zriadovatel_systemu
114
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Dostupnosť
Bezpečie a ochrana
Personál

Deti

Rozpočet: v roku 2011 (výnosy) 142 tis. €, náklady 160 tis. €.; Zdroje: neuviedli; Dostatočnosť rozpočtu: úplne
nepostačujúci; Bezplatnosť: áno, okrem ubytovanie – čiastočná úhrada 1,60/deň a prepravná činnosť.
Museli odmietnuť klientku NPŢ pre nedostatok miesta: áno, pomerne často ... vţdy však nájdeme spôsob
v spolupráci s inými MVO ako jej pomôcť, aby sa nemusela vrátiť k násilníkovi!; Počet ţiadostí
o ubytovanie: áno, ku koncu roku 2011 cca 27, z toho ţien NPŢ 27.; Časový limit dĺţky poskytovania sluţby:
bez limitu.
Krízová intervencia a linka: áno. Linka nonstop. Bezplatná – na úkor volaného ( z pevnej linky). Všeobecná
linka pre ľudí v ohrození. V ZNB môţu byť ţeny NPŢ s deťmi aj bez detí. Ide o špeciálnu budovu. Ţeny NPŢ
bývajú spolu s ostatnými klientkami a klientmi. Celkovo 10 izieb s 25 posteľami. Moţnosť ubytovania počas:
kedykoľvek počas 24 hodín. Utajené bývanie: áno. 116 Bezpečnostné opatrenia: v ZNB bezpečnostné dvere,
kamery. Návštevy vôbec nie sú povolené. Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti: áno
Spolupráca pravidelná: oddelenie SPOaSK, oddelenie sociálnych dávok, polícia, zdravotnícka ambulancia,
nemocnica (ojedinele), súdy, prokuratúra ( ojedinele), cirkev, obec, mesto, VÚC, školy, učiteľky a učitelia,
médiá, MVO s podobnou činnosťou, odbory všeobecnej vnútornej správy, MVO obhajujúce ľudské práva ţien.
Formalizovanie spolupráce iba s mestom a VÚC ( hodnotenie na 3). Štandardy: neuviedli. Sieťovanie:
neuviedli. Info o subjekte: zdravotnícke zariadenia, samosprávne inštitúcie, školy , MVO, farnosti
Komentár: Najväčšie bariéry v pomoci ţenám, ktoré preţili domáce násilie vidíme v neposkytnutí krízovej
intervencie všetkým obetiam!
Sluţby pre deti klientok: psychologické poradenstvo, starostlivosť o malé deti, materské centrum, výchova detí ,
práca s matkami a deťmi, voľnočasové aktivity pre deti, kluby, tábory, psychologická pomoc. Vychovávateľka
medzi profesiami: áno.
Personál: 18 ţien a 2 muţi, platených je 14 ţien a 2 muţi, odborná práca s klientelou 10 ţien, práca so ţenami
NPŢ 5 ţien. Profesie: sociálna práca zdravotníctvo, vychovávateľstvo, lektorky ergoterapie.; externe aj
psychológia, právo a ekonómia. Personálne zabezpečenie v ZNB - Domova Gianny B. Molla: riaditeľka – 1;
sociálne pracovníčky – 4; sociálny poradca – 1, lektorka pracovnej terapie – 1 (skrátený úväzok);
vychovávateľky – 2 (skrátené úväzky); psychologička - 1 (skrátený úväzok); špeciálna pedagogička – 1
(skrátený úväzok); právnička – 1 (externe).
Zaškolenosť v oblasti NPŢ:
Názov/téma špeciálneho školenia o násilí
Školiaca inštitúcia
Rok
páchanom na ţenách
/organizácia
absolvovania
Psychosociálny výcvik
Fenestra Košice
2000
Dištančná krízová intervencia, modul II. a III
Školenie v metodike „SARA DN“
Školenie v metodike „B-SAFER“ (16 hod)

Spoločnosti priateľov detí –Li(e)nka
Košice
Petra Vitoušová a Ludmila Čírtková – Bíly
kruh bezpečí, Praha
P.Randall Kropp, PhD. A Stephen D.Hart,
PhD., Kanada

5

1,5

2,5

2010
2011
2011

Na krízovej linke pracujú 4 osoby, z toho 4 ţeny. Zaškolenie v oblasti násilia páchaného na ţenách: uviedli
áno: Dištančná krízová intervencia, modul II. a III; Spoločnosti priateľov detí –Li(e)nka Košice
Participácia klientok: ergoterapia /.pracovné činnosti; evaluácia činnosti zariadenia, pomoc ostatným ţenám
v zariadení, úpravy domáceho poriadku, schôdze klientkami, rozhodovanie o aktivitách vo voľnom čase;
Zariadenie poskytlo 2 dotazníky spokojnosti klientok. Celkovo hodnotené na úrovni :1 – 2, Citujeme: Prekáţa
mi, ţe vychádzky sú len do 18.00 hod. Uvítala by som aspoň o hodinu dlhšie; iný dotazník: Televízia je len do
23.00 a vychádzky len do 18.00.hod
Podanie trestných oznámení na agresora: 75 – 100%.
Dosiahnuté skóre
Posilnenie

2

1

23,5

NÁRUČ OZ, ŢILINA A ČADCA
Par
.

Získané informácie/odpovede

116

Skóre

Kapacitu utajeného bývania však neuviedli. ZNB je Domov Gianny B. Molla, ktoré sa nachádza na Kostolnej ul. 658/60
v Rajeckých Tepliciach – všeobecne dostupná informácia na webe stránke zariadenia: http://www.anoprezivot.sk/centrumporadenstva,32.html ; Domov Gianny B. Molla; Gianna B. Molla; V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách
poskytujeme sociálne sluţby v zariadení núdzového bývania (§ 29); zdroj: http://www.anoprezivot.sk/domov-gianny-b.molla,83.html
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Identifikácia

NÁRUČ – POMOC DEŤOM V KRÍZE; Web: www.naruc.sk ; Štatutár: Mgr. Ivan Leitman; 0905 988 800; e-mail:
oz.naruc@naruc.sk ; dotazník vyplnili: Mgr. Kristína Pokorná; Sociálna pracovníčka Detského krízového centra
Náruč; 041/5166544, 0948 578 053; pokorna@naruc.sk ; Mgr. Róbert Braciník; Riaditeľ Detského krízového centra
Náruč; 041/5166543, 0905 988 600 naruc@naruc.sk, bracinik@naruc.sk; Viera Chodelková; Ekonómka pre celé OZ
Náruč – pomoc deťom v kríze; 041/5166543 chodelkova@naruc.sk; Mgr. Iveta Vavreková; Sociálna poradkyňa
Poradne pre rodinu v kríze – Náruč; 041/5643652, 0918 185 576 vavrekova@naruc.sk ; Mgr. Stanislava Klieštiková;
Sociálna poradkyňa Poradensko – tréningového centra Náruč ; 041/4332244, 0907840552 kliestikova@naruc.sk ; Mgr.
Ľubomíra Mrázová; Psychologička Poradne pre rodinu v kríze – Náruč ; 041/5643652, 0918 185 576
mrazova@naruc.sk
adresa poskytovania sluţieb: o.z. prevádzkuje niekoľko zariadení na rôznych adresách a s rôznymi spádovými
oblasťami:
Druh
Spádová oblasť, pre ktorú
Adresa poskytovania soc. sluţby
soc. sluţby
sociálne sluţby poskytujete
Krízové stredisko
Detské krízové centrum Náruč (ďalej len DKC),
PO/VO - pre celé územie SR
Zádubnie 56, 010 03 Ţilina
dohoda so zákonným zástupcom Ţilinský kraj
Špecializované sociálne
Poradensko-tréningové centrum Náruč (ďalej len
Kysucký región
poradenstvo
PTC), Májová ulica 1099, 022 01 Čadca
Špecializované sociálne
poradenstvo

Poradňa pre rodinu v kríze – Náruč (ďalej len
PRK), Horný val č. 24, 010 01 Ţilina

Ţilinský región

Počet muţov a chlapcov
Počet ţien a dievčat
Počet
evidovaných SPOLU
klientov/tok
chlapci do 18 rokov
v
tom dievčatá do 18 rokov

1
2
3
4
5

0
3
3
0
3

8
10
18
8
10

Sexuálne
zneuţívanie,
znásilnenie

SPOLU
22
25
47
21
21

PRK

Počet
evidovaných
klientov/tok

Počet
evidovaných
klientov/tok

Násilie zo
strany
I. Partnerské
príbuzných
r.
násilie
( okrem
partnera)
Počet muţov a chlapcov
1
7
9
Počet ţien a dievčat
2
113
20
SPOLU
3
120
29
chlapci do 18 rokov
4
9
v
tom dievčatá do 18 rokov
5
2
PTC
Násilie zo
strany
I. Partnerské
príbuzných
r.
násilie
( okrem
partnera)
Počet muţov a chlapcov
1
2
11
Počet ţien a dievčat
2
56
16
SPOLU
3
58
27
chlapci do 18 rokov
4
11
v
tom dievčatá do 18 rokov
5
12
Spolu deti našich klientok, nezisťované pohlavie
Deti zneuţívané spolu s matkou, nezisťované pohlavie

Sexuálne
zneuţívanie,
znásilnenie

Iné násilie

I.
r.

Násilie zo
strany
Partnerské
príbuzných
násilie
( okrem
partnera)
0
14
3
9
3
23
0
13
0
8

Iné násilie

Evidencia za rok 2011 poskytli osobitne za kaţdé zo zariadení:
DKC
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1
1
1

1

1
Sexuálne
zneuţívanie,
znásilnenie
1

3

Iné násilie

Špecializácia

Cieľové skupiny: DKC ţeny NPŢ s deťmi a neplnoleté chlapci a dievčatá zaţívajúce násilie; PTC a PRK ţeny
a muţi zaţívajúce násilie s deťmi a bez detí, chlapci a dievčatá zaţívajúci násilie.
Klientela ţien NPŢ z celkovej klientely: DKC 19%, PRK 97%, PTC 90% z vyšok sú deti so syndrómom CAN.
Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: v DKC so všetkými + ekonomické násilie, okrem obchodovania, v PRK
takisto okrem obchodovania komerčného zneuţitia; v PTC ako v PRK + sekundárne násilie. Ku koncu roku
2011 bola v KS ubytovaná 1 ţeny s NPŢ s deťmi. Krízovú linku neprevádzkujú. Občianske zdruţenie si vedie
podrobnú evidneicu o všetkých činostiach ( napr. počte príprav na pojednávanie a osobných asistencií, o počte
poskytnutých konzulácií, nováých klietov a pod.
Zariadenie
Celkový počet klientov v Z toho počet ţien NPŢ
a ich deti
roku 2011
DKC
47
13
8
PTC
171
134
cca 270
PRK
254
214
cca 260

4
5

SPOLU
17
78
11
12
120
42

5

Autonómnosť
Druh sluţieb
Rodová analýza
Bezpečie a ochrana

Dostupnosť

Spravo
dlivý
prístup

Poskytovateľ: neverejný, o.z.; Právna forma: MVO obhajujúci ľudské práva ţien; Iný typ MVO (obhajujeme
práva detí); Rok vzniku: o.z. v roku 1997, DKC Náruč 2000, PTC v 2005 a PRK 2008.
Sluţby ţenám NPŢ od: krátko po vzniku v 1998.
Registrácia: poradne sú registrované podľa 448/2008 ako špecializované sociálne poradenstvo a všetky 3 aj
s krízovým centrom sú akreditované podľa 305/2005 a poradne majú aj akreditáciu na odbornú poradenskú
činnosť podľa 448/2008 – špecializované poradenstvo od roku 2012 pre cieľovú skupinu: Fyzické osoby
a rodiny ohrozené násilím a sociálnym vylúčením, fyzické osoby a rodiny vyţadujúce krízovú intervenciu z
dôvodu nepriaznivej sociálnej udalosti;
Zvyšovanie povedomia o NPŢ: vzdelávanie (školenia, tréningy pre školy aj dospelých); semináre; národné
kampane ( ojedinele) ; regionálne kampane;
propagačné materiály;
publikácie o násilí; lobbing;
pripomienkovanie zákonov; fundrising; monitoring, výskum ( ojedinele) + sieťovacie semináre
Druh zariadenia: DKC pobytová na určitý čas (na 1 rok), PTC a PRK poradne – ambulantné sluţby na neurčitý
čas, terénne sluţby DKC, PTC a PRK. Kapacita: v roku 2012 - 21 miest, z toho 1 matka a 20 detí.
Poskytované sluţby vo vlastnej réţií : ubytovanie ( iba v DKC) , krízová intervencia, odhad rizika násilia,
zdravotné ošetrenie (sprostredkovane), sociálnoprávne poradenstvo, psychologické poradenstvo, advokátske
zastupovanie, psychoterapia – individuálna, skupinová terapia - podporné skupiny, rodinná terapia, mediácia (
v PTC) , sprevádzanie na inštitúcie, prepravná činnosť, vyhľadávacia činnosť, vypracovanie správ, posudkov;
v PTC aj prevencia, filiálna terapia, Program Ja a mama, edukatívne aktivity – literatúra, arteterapia; podporné
sluţby, doučovanie, voľnočasové aktivity ( úplne bezplatne) + komplexné sluţby pre deti klietok.
Definícia NPŢ: Zneuţívanie moci a nerovnomerné postavenie zneuţívajúceho a zneuţívanej. K násiliu dochádza
opakovane a dlhodobo. Násilie je cyklické, stupňuje sa a má devastujúce následky na ţivot alebo zdravie obete
(psychické, fyzické).
Riziká výskytu NPŢ: Ako príčinu vnímame nerovnomerné postavenie muţa a ţeny, nerovnomerné rozloţenie síl
v partnerskom vzťahu. Ako rizikové faktory vnímame nezrelosť osobnosti, chýbajúcu podporu, emočnú a
ekonomickú závislosť na partnerovi.
Princípy: Princípy: bezpečie, vzájomný rešpekt, dôvernosť informácií, dostupnosť, bezplatnosť
Štandardy: áno, poskytnuté materiály ( Dôkladne vypracované štandardy organizácie, jej fungovania, procesov
a princípov, ako aj ich kontroly a supervízie. Východiskom je Dohovor o právach dieťaťa. Ţiadateľov o sluţby
majú vymedzených na primárnych klientov ( týrané deti; sexuálne zneuţívané deti ; zanedbávané deti; dospelé
obete domáceho násilia ) a sekundárnych klientov ( rodiny ohrozené domácim násilím; deti s poruchami
správania ako dôsledok preţitej traumy; deti – obete komerčného sexuálneho zneuţívania (CSEC); šikanované
deti).
Obmedzenia pre prijatie ţeny: drogová a alkoholová závislosť ţeny; Osobitné skupiny ţien: v DKC viackrát
rómske ţeny, v poradniach iba výnimočne, cudzinky v poradniach a ţeny so zdravotným postihnutím.
Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: angličtina; Sprostredkovanie tlmočenia: nie Moţnosť ubytovania ţeny
na vozíku: vôbec to nie je moţno v DKC.
Rozpočet: v roku 2012 celé o. z. hospodárilo s 412 tis. €, ; Zdroje: 56% štátne programy, 16 % z 2%daní, 11%
súkromní darcovia a firmy, 5% rozpočet mesta, 6% VÚC. ; Dostatočnosť rozpočtu: úplne nepostačujúci
Bezplatnosť: poradenské sluţby všetky bezplatné, ubytovanie v DCK 50€/mesačne. ; Museli odmietnuť
klientku NPŢ pre nedostatok miesta: v DCK pomerne často, v PRK vôbec nie, a PTC vôbec nie, aj keď často
na úkor kapacity zamestnancov.
Počet ţiadostí o ubytovanie: evidenciu ţiadostí do DCK nevedú a nemajú odhad koľko miest chýba, hoci
museli odmietnuť pomerne často z kapacitných dôvodov. ; Časový limit dĺţky poskytovania sluţby: na pobyt 1
rok , v poradniach nie – tu prevládajú klientky s dlhodobou dobou poskytovania sluţieb.
Krízová intervencia áno. Moţnosť ubytovania počas: kedykoľvek počas 24 hodín.
Utajené bývanie: nie. Bezpečnostné opatrenia: bezpečnostné dvere, kamery, stála prítomnosť personálu.
Ubytovanie len ţeny NPŢ s deťmi a samotné deti s CAN. Matka býva so svojimi deťmi v 1-izbovom byte
v budove zariadenia s úplne samostatným vchodom, 1 izba s 5 posteľami; ostatné deti bývajú vo vyhradenej
časti budovy; návštevy áno, ale neplatí pre partnera, manţela ţeny ( v štandardoch je presný rozpis politika
návštev – podmienky). Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti: okrem krízovej linky, takmer úplná.
Spolupráca pravidelne: oddelenie SPOaSK (hodnotenie niekedy na 1, niekedy na 5), oddelenie sociálnych
dávok, psychologické poradenstvo ÚPSVaR, polícia, zdravotnícka ambulancia, nemocnica ( iba ojedinele),
súdy, prokuratúra, cirkev ( iba ojedinele) , obec, mesto, VÚC, školy, učiteľky a učitelia, médiá, MVO
s podobnou činnosťou, odbory všeobecnej vnútornej správy, MVO obhajujúce ľudské práva ţien. Spolupráca je
formalizovaná s oddeleniami SPODaSK, mestom, VÚC, s MVO – s podobnou činnosťou aj objavujúcimi ľudské
práva ţien. ( hodnotenie na 1), s ÚPSVaR ( hodnotenie spolupráce na 3); Štandardy: poskytli. Sieťovanie:
Asociácia krízových stredísk na úrovni SR. Info o subjekte: ÚPSVaR, internet (web, facebook), polícia, médiá,
distribúcia tlačových propagačných materiálov
Sluţby pre deti klientok: psychologické poradenstvo, výchova detí skupinová práca, práca s matkami a deťmi,
voľnočasové aktivity pre deti, kluby, tábory, letné pobyty, skupinová terapia, psychologická pomoc (
poskytované sluţby sa čo do zariadenia trochu líšia, ale sú veľmi komplexné) Vychovávateľka medzi
profesiami: áno
Personál: 22 ţien a 6 muţov; ( okrem toho 27 dobrovoľníkov – 21 ţien a 6 muţov); odborná práca s klientelou
15 ţien a 4 muţi, práca so ţenami NPŢ 15 ţien a 4 muţi.
Profesie: soc. práca, psychológia, psychoterapia, vychovávateľstvo, právo- advokácia, ekonómia; externe aj
učiteľstvo, špeciálna pedagogika, fyzioterapia, Zaškolenosť: áno – priebeţne školenia organizované interne
alebo za pomoci externých partnerov ( v štandardoch sú presne stanovené pravidlá kontinuálneho vzdelávanie
pracovníkov/čok celého subjektu). Konkrétne školenia v oblasti NPŢ však neuviedli.
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Participácia klientok: rozhodovanie o svojom voľno čase, upratovanie. Zariadenie poskytlo jeden dotazník
spokojnosti klientky – ubytovanej v DKC ( zodpovedá kapacite KS): spokojnosť na 1 ( ale podmienky na
varenie a vzťahy s ostatnými klientmi v zariadení na 5).
Podanie trestných oznámení na agresora: v DKC 25 – 50%, v PRK 25 – 50%, v PTC menej ako 25%.
Komentár: Za DKC – téme domáceho násilia je potrebné venovať sa aj vo vzťahu k deťom o to viac, ţe sa
nedokáţu brániť samé
Dosiahnuté skóre

1

25,5

DOM CHARITY SV. KLÁRY, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Získané informácie/odpovede
Skóre
Dom Charitas sv. Kláry , Lip. Mikuláš, Spišská katolícka charita ; Web: www.caritas.sk
Štatutár: PhDr.Ing.Pavol Vilček; 0903 617081; e-mail: pavol.vilcek@caritas.sk
dotazník vyplnila: Mgr. Soňa Milaňáková; riaditeľka krízového strediska; 0911 950696; Dom Charitas sv. Kláry;
sona.milanakova@caritas.sk; adresa poskytovania sluţieb: Borbisova 385/5, Lipt.Mikuláš
spádová oblasť: KS pre ŢSK, nocľaháreň pre celú SR.
Cieľové skupiny: iba ţeny – s NPŢ s deťmi, bez detí, neplnoleté dievčatá s NPŢ, : neplnoleté dievčatá
s výchovnými problémami; ţeny so sociálnymi problémami.
Informácia z web stránky zariadenia: Zariadenie je určené na sluţbu dievčatám a mladým ţenám vo veku 15
aţ 25 rokov formou krátkodobého alebo dlhodobejšieho pobytu, ktoré sú bez prístrešia alebo sa vo svojej
ţivotnej situácii potrebujú zotaviť mimo svojej rodiny. Kapacita je maximálne 12 klientiek.; Pobytové sluţby nie
sú poskytované drogovo závislým a mentálne postihnutým. U klientiek sa nevylučuje predchádzajúci kontakt s
drogami. Dievčatám a ţenám v Dome Charitas predkladáme rodinný spôsob ţivota, duchovnú orientáciu
rešpektujúcu náboţenské presvedčenie či filozofiu ţivota, skupinovú a individuálnu psychoterapia, vzdelávanie a
nácvik beţných ţivotných zručností so zameraním na vedenie rodiny, materstvo a pomoc pri príprave na
pracovnú profesiu, sociálne, psychologické a duchovné poradenstvo
Klientela ţien NPŢ z celkovej klientely: 50% ; Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: násilie zo strany partnera
(súčasného aj bývalého), násilie zo strany iného príbuzného – blízkej osoby (otec, brat, matka,...), týranie
a zanedbávanie, znásilnenie, sexuálne zneuţívanie; počas roku 2011 mali celkovo 20 klientov, z toho 14 ţien
4,5
NPŢ a ich 2 deti. Ku koncu roka 2011 mali v útulku 7 klientov, z toho 2 ţeny zaţívajúce násilie a v KS
celkovo 11 klientov , z toho 6 ţien NPŢ s 2 deťmi. Evidencia za rok 2011:
Partnerské
násilie

Dostup
nosť

Spravodli
vý prístup

Rodová
analýza

Druh sluţieb

Autonó
mnosť

Počet muţov a chlapcov
Počet ţien a dievčat
SPOLU
Počet
chlapci do 18 rokov
evidovaných
v tom
dievčatá do 18 rokov
klientov/tok
Pobytová starostlivosť
Krízové stredisko
Útulok

0
2
2
0
0
2
x
2

Násilie zo strany
príbuzných (
okrem partnera)
0
10
10
0
6
10
9
1

Sexuálne
zneuţívanie,
znásilnenie
0
4
4
0
1
4
3
1

Iné
násilie
zaned
banie

Špecializácia

Identifiká
cia

Par.

SPOLU

1
5
6
1
5
6
6
x

1
21
22
1
12
22

Poskytovateľ: neverejný ; zriaďovateľ : cirkevná právnická osoba,
Právna forma: Cirkevná nezisková organizácia poskytujúca všeobecno-prospešné sluţby, nevytvárajúca zisky
Rok vzniku: 2002; Sluţby ţenám NPŢ od: 2002; Registrácia: podľa zákona 448/2008; Akreditácia: podľa
305/2005; Zvyšovanie povedomia o NPŢ: ojedinele lobing, fundrising.
Druh zariadenia: spojené KS a nocľaháreň ( v roku 2011 ešte - ale v roku 2012 zmenené na nocľaháreň.)
Forma poskytovania sluţieb: pobytová na neurčitý čas. Kapacita: KS 8 miest, nocľaháreň ( predtým útulok) 4
miesta. Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: ubytovanie, krízová linka, krízová intervencia, odhad rizika
násilia, zdravotné ošetrenie a sociálnoprávne poradenstvo ( sprostredkovane) , psychologické poradenstvo,
psychoterapia – individuálna (sprostredkovane) , skupinová terapia - podporné skupiny, sprevádzanie na
inštitúcie, prepravná činnosť, vypracovanie správ, posudkov, materiálne potraviny a šatstvo.
Definícia NPŢ: Vyuţívanie prostriedkov, ktoré sú proti dôstojnosti a slobode človeka;
Riziká výskytu NPŢ: Primárne prostredie obete aj násilníka, rôzne choroby, chudoba, alkoholizmus, závislosti,
slabé sociálne podmienky, nezabezpečenie základných potrieb... ;
Princípy: Izolácia, zabezpečiť bezpečie, rozhovory, individuálne terapie, sociálno-právna pomoc, spolupráca
s inými organizáciami...Štandardy: nie
Obmedzenia pre prijatie ţeny: Sme krízové stredisko pre dievčatá vo veku od 13-25 rokov. Na krátkodobý
čas môţeme prijať aj iné klientky, kt. potrebujú pomoc – ale nie dlhodobo.
Osobitné skupiny ţien: rómske ţeny viackrát, výnimočne aj migrantky a ţeny so zdravotným postihnutím
Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: angličtina, čiastočne nemčina; Sprostredkovanie tlmočenia: nie
Moţnosť ubytovania ţeny na vozíku: vôbec nie, bariérové zariadenie
Rozpočet: v roku 2012 celkovo 61 tis. €.; Zdroje: najviac VÚC a ÚPSVaR, Dostatočnosť rozpočtu: úplne
nepostačujúci; Bezplatnosť: zadarmo, len za ubytovanie 30€/mesiac.; Museli odmietnuť klientku NPŢ pre
nedostatok miesta: vôbec nie ; Počet ţiadostí o ubytovanie: nie
Časový limit dĺţky poskytovania sluţby: nie, koľko ţena potrebuje ( ale nie dlhodobo)
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Krízová intervencia a linka: nie; Moţnosť ubytovania počas: 24 hodín ; Utajené bývanie: nie
Bezpečnostné opatrenia: nonstop sluţba; návštevy áno, ale neplatí pre manţela /partnera ţeny; v KS len
dievčatá/ţeny bez detí, v nocľahárni ţena NPŢ s deťmi. Ide o rodinný dom. Bývajú s inými klientkami.
Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti: pomerne vysoká
Spolupráca pravidelne: oddelenie SPOaSK, oddelenie sociálnych dávok, psychologické poradenstvo ÚPSVaR,
polícia ( ojedinele) , zdravotnícka ambulancia, nemocnica a súdy, a prokuratúra ( ojedinele) , cirkev, obec,
mesto, VÚC, školy, učiteľky a učitelia, médiá a MVO s podobnou činnosťou a odbory všeobecnej vnútornej
správy a MVO obhajujúce ľudské práva ţien ( ojedinele). Formalizované spolupráca iba s SPODaSK (
hodnotenie spolupráce na 4) a s VÚC ( hodnotenie na 3). S ostatnými na 1 – 2. Štandardy: nie.
Sieťovanie: nie; Info o subjekte: Na stránkach Spišskej katolíckej charity – www.caritas.sk;
Deti Sluţby pre deti klientok: starostlivosť o malé deti, materské centrum, skupinová práca, voľnočasové aktivity
pre deti, kluby, psychologická pomoc; Vychovávateľka medzi profesiami: áno
Personál: 5,5 ţien 1 muţ. Práca so ţenami NPŢ 5,5 ţien a 1 muţ.
Profesie: soc. práca, vychovávateľstvo, rehoľné sestry; externe aj psychológia,
Zaškolenosť: áno - Obete domáceho násilia – podmienky poskytovania sluţieb pre obete
;
Mesto
Povaţská Bystrica , 2011
Participácia klientok: pomoc ostatným ţenám v zariadení, úpravy domáceho poriadku, schôdze klientkami,
rozhodovanie o aktivitách vo voľnom čase; Podanie trestných oznámení na agresora: stane sa to len výnimočne
Dosiahnuté skóre

4

1
1
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DSS DOLNÝ KUBÍN, ZNB A PC
Získané informácie/odpovede
Skóre
DSS Dolný Kubín, ZNB a PC ; Web: www.matuskova.dsszsk.sk
Štatutár: PhDr.Dušan Vlkolinský; 0905 668 794; e-mail:dssdk@vuczilina.sk
dotazník vyplnila: Mgr. Mária Vozáryová; vedúca ZNB; 0905668853; znb.dkubin@gmail.com ; .Bc.Janka Murinová
soc.prac.porad.centra pre obete dom. násilia; 0917328555; porad.centrumdk@gmail.com
adresa poskytovania sluţieb: DSS a ZNB, Matúškova 1631, 026 01 Dolný Kubín; ; spádová oblasť: ŢSK
Cieľové skupiny: ţeny a muţi zaţívajúci násilie s deťmi; ţeny so sociálnymi problémami, ţeny bez domova;
Klientela ţien NPŢ z celkovej klientely: 30%; Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: násilie zo strany partnera
(súčasného aj bývalého),násilie zo strany iného príbuzného – blízkej osoby (otec, brat, matka,...), nebezpečné
prenasledovanie ( stalking), týranie a zanedbávanie, znásilnenie, sexuálne zneuţívanie. Celkovo mali v roku
2011 v ZNB 65 klientov, z toho 4 ţeny NPŢ a 10 ich detí; v poradenskom centre celkovo 184 klientov, z toho
181 ţien NPŢ. Evidencia za rok 2011:
PC = poradenské centrum ; ZNP = zariadenie
Násilie zo
núdzového bývania
strany
Sexuálne
I. Partnerské
príbuzných zneuţívanie, SPOLU
r.
násilie
4,5
( okrem
znásilnenie
partnera)
Počet muţov a chlapcov
1
pc 3
znb 4
7
znb 4; pc znb 6; pc
znb 10;
Počet ţien a dievčat
2
pc 10
159
15
pc 184
Počet
evidovaných
znb 4; pc znb 10; pc
znb 14;
SPOLU
3
pc 10
klientov/tok
159
15
pc 184
chlapci do 18 rokov
4
4
v
4
tom dievčatá do 18 rokov
5
6
6
Poskytovateľ: verejný, zriadený VÚC, verejnoprávna inštitúcia; Rok vzniku a sluţby ţenám NPŢ od: ZNB
2002; PC 2008; Registrácia: podľa 448/2008. Zvyšovanie povedomia o NPŢ: pravidelne vzdelávanie, viackrát
1,5
semináre, regionálne kampane a propagačné materiály, ojedinele aj monitoring/výskum
Druh zariadenia: ZNB, základné sociálne poradenstvo; Forma poskytovania sluţieb: pobytová, ambulantná
a terénna sluţba na neurčitý čas; Kapacita: ZNB 32 miest; Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: ubytovanie,
krízová intervencia, odhad rizika násilia, zdravotné ošetrenie ( sprostredkovane), sociálnoprávne poradenstvo,
psychologické poradenstvo, advokátske zastupovanie a psychoterapia – individuálna ( sprostredkovane),
skupinová terapia - podporné skupiny, mediácia a sprevádzanie na inštitúcie ( sprostredkovane),vyhľadávacia
činnosť ( sprostredkovane), práca s násilníkom ( sprostredkovane) vypracovanie správ, posudkov + sluţby
deťom klientok
Definícia NPŢ: akékoľvek uplatňovanie a zneuţívanie moci medzi partnermi; Riziká výskytu NPŢ: Závislosť
na drogách, alkohole, gemblérstvo, nedostatok financií, strata práce, a iné; Princípy: Nebyrokratická okamţitá
pomoc, anonymita; Štandardy: nie
Obmedzenia pre prijatie ţeny: ţena v dôchodkovom veku, drogová a alkoholová závislosť, psychiatrické
ochorenie; Osobitné skupiny ţien: výnimočne ţeny rómskej a maďarskej národnosti, so zdravotným
postihnutím; Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: neuvideli; Sprostredkovanie tlmočenia: nie; Moţnosť
ubytovania ţeny na vozíku: vôbec o nie je moţné

Dostupno
sť
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ivý
prístup

Rod
ová
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Druh sluţieb

Auton
ómnos
ť

Špecializácia

Identifiká
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Par.

Rozpočet: v roku 2012 celkovo hospodárili so 630 tis. €; Zdroje: rôznorodé, úhrada klientok 4,2%;
Dostatočnosť rozpočtu: t. č. úplne postačujúci; Bezplatnosť: áno, aj advokátske zastupovanie, ale za ubytovanie
čiastočná a plná úhrada ( neuviedli výšku.
Museli odmietnuť klientku NPŢ pre nedostatok miesta: vôbec nie; Počet ţiadostí o ubytovanie: ku koncu
2011 0, voľné miesta 27; Časový limit dĺţky poskytovania sluţby: ½ - 1 rok , pre poradňu nie.
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Krízová intervencia a odhad rizika. Moţnosť ubytovania počas: len cez deň. Iba pre ţeny NPŢ s deťmi,
špeciálna budova, bývajú s ostatnými klientkami a klientmi. Celkovo 10 izieb s 32 posteľami, max. počet osôb
na 1 izbe 4. Návštevy moţné ,ale neplatí to pre manţela/partnera ţeny. Utajené bývanie: áno
Bezpečnostné opatrenia: mreţe; Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti: pomerne dobrá
Spolupráca: pravidelne s oddeleniami SPODaSK, súdy, VÚC a MVO s podobnou činnosťou, so všetkými
ostatnými ojedinele ( s cirkvou vôbec). Štandardy ani formalizácia nie. ; Sieťovanie: s OZ Ţena v tiesni a
Fenestra Košice; Linaje Bratislava; Inštitút prijatia Bratislava; Info o subjekte: www.matuskovadsszsk.sk
Deti Sluţby pre deti klientok: psychologické poradenstvo, starostlivosť o malé deti, materské centrum, výchova detí
skupinová práca, práca s matkami a deťmi, voľnočasové aktivity pre deti, kluby, tábory, letné pobyty,
skupinová terapia, psychologická pomoc
Vychovávateľka medzi profesiami: nie
Personál: ZN 4 ţeny, PC 1 ţena; Profesie: soc. práca, psychológia; Zaškolenosť:
Názov/téma špeciálneho školenia o násilí páchanom na
Školiaca inštitúcia
Rok
ţenách
/organizácia
absolvovania
Pomoc obetiam domáceho násilia a týraným deťom
OZ
Ţena
v tiesni 2008
Martin
Pomoc obetiam dom. násilia a týraným deťom
Nádej Bratislava
2009
Pomoc obetiam dom. násilia a týraným deťom
Náruč Ţilina
2010
Participácia klientok: pomoc ostatným ţenám v zariadení, úpravy domáceho poriadku, schôdze klientkami,
rozhodovanie o aktivitách vo voľnom čase; Podanie trestných oznámení na agresora: mene ako 25%.
Záverečný komentár: Urýchliť identifikáciu a izoláciu násilníka od obetí- detí a partnerky
Dosiahnuté skóre
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SLOVENSKÉ CENTRUM POMOCI, ČIERNE
Získané informácie/odpovede
Skóre
Slovenské centrum pomoci ; Web: www.krizovalinka.sk117
Štatutárka a dotazník vyplnila: Mgr. Jana Babuljáková – psychologička, 0940893057; e-mail: scpomoci@gmail.com;
adresa poskytovania sluţieb: - ; spádová oblasť: SR
Cieľové skupiny: všetky, okrem ţien a muţov drogovo závislých a prepustených z väzby. Klientela ţien NPŢ
z celkovej klientely: 90%. Typ násilia, s ktorým sa stretávajú: násilie zo strany partnera (súčasného aj
bývalého),násilie zo strany iného príbuzného – blízkej osoby (otec, brat, matka,...), nebezpečné prenasledovanie
( stalking), týranie a zanedbávanie, znásilnenie, sexuálne zneuţívanie, obchodovanie so ţenami, vyuţívanie na
komerčné účely ( pornografia, prostitúcia). V roku 2011 mali v starostlivosti celkovo 51 osôb, z toho bolo 48
ţien NPŢ a ich 21 detí. Evidencia za rok 2011:

Počet
evidovaných
klientov/tok
formy
poskytnutej
pomoci

Násilie zo strany
príbuzných (
okrem partnera)

Sexuálne
zneuţívanie,
znásilnenie

Iné
násilie

Špecializácia

Identif
ikácia

Par.

SPOLU

3
39
42

3
3

2
2

4
4

3
48
51
51

42

3

2

4

I.
r.

Partnerské
násilie

Počet muţov a chlapcov
Počet ţien a dievčat
SPOLU

1
2
3

Ambulantná starostlivosť
(poradenstvo)

6

Druh zariadenia: základné sociálne poradenstvo; Forma poskytovania sluţieb: terénna a online sluţby (
dištančné poradenstvo118) na neurčitý čas. Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: krízová intervencia a odhad
rizika násilia, krízová linka ( nezistili sme číslo, iba e-mail, viď web stránka poradne). Pre deti neposkytujú
ţiadne sluţby.
Definícia NPŢ: Násilie páchané na ţenách zahŕňa všetky formy správania, ktoré porušujú ľudské práva ţien.
Riziká výskytu NPŢ: Bazálny rizikový faktor je kombinácia veľkého výskytu násilia v spoločnosti /kaţdá piata
ţena/ a malej prevencie v nej /koľko detí vyrastá v rodinách, kde je ich matka týraná ?– minimálne psychicky –
z hľadiska detí sa jedná o zhruba 50 % detí, ktoré zaţívajú v rodine násilie – a spoločnosť na to adekvátne
nereaguje./; Princípy: dostupnosť ; bezpečnosť; dôvernosť; rešpektovanie; Štandardy: nie
Obmedzenia pre prijatie ţeny: neuviedli; Osobitné skupiny ţien: rómske ţeny viackrát, výnimočne aj ţeny so
zdravotným postihnutím; Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: AN, NJ.
Rozpočet: v roku 2010 17 tis. €; v roku 2011 cca 3 tis. €, v roku 2012 cca 2, 5 tis. €. Zdroje: nadácie, darcovia
vlastné podnikanie; Dostatočnosť rozpočtu: úplne nepostačujúci; Bezplatnosť: neuviedli; Museli odmietnuť
klientku NPŢ pre nedostatok miesta: vôbec nie; Počet ţiadostí o ubytovanie:; Časový limit dĺţky poskytovania
sluţby: nie ,klientky dlhodobo, vyše roka
Krízová intervencia; Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti: nízka
Spolupráca: pravidelne nemocnica cirkev, školy MVO s podobnou činnosťou, MVO obhajujúca ľudské práva
ţien ; Štandardy: nie; Sieťovanie: neuviedli; Info o subjekte: cez net
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Poskytovateľ: neverejný, o.z. Rok vzniku: 2009; Sluţby ţenám NPŢ od: 2009; Registrácia: podľa 448/2008 –
základné sociálne poradenstvo Zvyšovanie povedomia o NPŢ: viackrát semináre, školenia, ojedinele aj
propagačné materiály publikácie o násilí, pripomienkovanie zákonov, fundrising, monitoring a výskum.
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118
Na danej web stránke je tento odkaz: Vítame Vás na Krízovej linke pomoci. Je určená všetkým, ktorí majú problémy s
domácim násilím. Neváhajte sa obrátiť na náš email, prostredníctvom ktorého Vám poradíme. Kontakt:
pomoc@krizovalinka.sk,. Telefónna linka uvedená nie je.
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Sluţby pre deti klientok: nie
Vychovávateľka medzi profesiami: externe, laktačné poradenstvo
Personál: 7 ţien a 2 muţi, platená 1 ţena, ostatní dobrovoľníci, odborná práca s klientelou 1 ţena, so ţenami
NPŢ 1 ţena. Profesie: psychológia, externe aj sociálna práca, vychovávateľstvo – laktačné poradenstvo,
rehoľné sestry Zaškolenosť: uviedli áno, ale neuvideli aké školenia v posledných 2 rokoch.
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Participácia klientok: neuviedli; Podanie trestných oznámení na agresora: menej ako 25%.
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Dosiahnuté skóre
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ŢENA V TIESNI, O.Z., MARTIN

Druh sluţieb

Autonó
mnosť

Špecializácia

Identifi
kácia

Par
.

119

Získané informácie/odpovede

Skóre

Ţena v tiesni, o.z., Web: www.zenavtiesni.sk; Štatutárka: PhDr. T. Brnová,; oz.zenavtiesni@tipnet.sk ; 043/4220853,
údaje vyplnila: Holubová z výročných správ zariadenia119 a webstránky www.zenavtiesni.sk ; adresa poskytovania
sluţieb: Kollárová 49, 036 01 Martin; spádová oblasť: ŢSK, zastupovanie v trestných konaniach len v Turčianskom
regióne
Cieľové skupiny: ambulantné poradenstvo pre ţeny, na ktorých je páchané násilie, aj pre osoby zaţívajúce
násilie v rodine; Špecializované pracovisko sa komplexne zaoberá násilím v párových vzťahoch, najmä
páchaným na ţenách, v rámci Ţilinského kraja. Základnou prioritou je aktívne prispievať k riešeniu problémov
násilia v párových vzťahoch a v rodine - sociálnou prevenciou, bezplatným erudovaným poradenstvom a
sociálnymi sluţbami. Cieľová skupina sú ţeny, na ktorých je alebo bolo páchané násilie vo veku od 16. rokov
bez obmedzenia hornej hranice veku.
Krízovú poradňu v roku 2011 kontaktovalo 1550 klientok/ov. Priemerne v mediacie evidovali 129,2 kontaktov.
V poradni evidovali 305 osobných konzultácii s klientkami/klientmi. Do 15:00 hod v pracovných dňoch sa
uskutočnilo 83% volaní, po 15:00 hod a cez víkendy a sviatky sa uskutočnilo 17% volaní. 344 intervencii sme
poskytli formou emailu. Ročný prírastok nových klientok bol 204, z toho z Turca bolo 50%, zo Ţilinského kraja
70%. Priemerne mesačne sme zaznamenávali 17 nových klientok. Evidencia za rok 2010 a 2011:
5

Poskytovateľ: neverejný, občianke zdruţenie; Rok vzniku: 2006; Sluţby ţenám NPŢ od: 2006
Akreditácia: podľa 305/2005; Zvyšovanie povedomia o NPŢ: preventívne aktivity, účasť na kampaniach,
publikácie, konferencie, mediálne vystúpenia, letáky, informačné materiály, organizovanie tematikách výstav ,
prednášky na stredných školách, medializácia problematiky
Druh zariadenia: KS s utajeným miestom prevádzky,
Forma poskytovania sluţieb: krízové dištančné poradenstvo, ambulantné špecializované poradenské sluţby na
neurčitý čas; Poskytované sluţby vo vlastnej réţií: krízová poradňa, krízová linka. Krízová linka pondelok –
piatok; od 7:00 do 20:00 hod: 0907 346 374; 0911 346 374 (krízovú intervencia; sociálne poradenstvo; právne
poradenstvo; psychologické poradenstvo. Cieľom krízovej linky je zabezpečiť odbornú pomoc ţenám po útoku zaţívajúcim násilie (psychické, fyzické, ekonomické, sexuálne). Pomôţeme Vám zorientovať sa v probléme,
prekonať bariéry, naštartovať proces odpútania sa od zneuţívateľa, prípadne nasmerovať k špecialistovi.
Emailové poradenstvo poskytujeme anonymne ţenám, ktoré zaţívajú násilie alebo osobám jej blízkym, ktoré
hľadajú pre ňu pomoc.
Ţenám, na ktorých je páchané násilie poskytujú komplexný poradenský servis: právne poradenstvo v oblasti
rodinného práva – (rozvod, zverenie dieťaťa do výchovy, výţivné, … ), právne poradenstvo v oblasti
majetkového práva – (zrušenie, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manţelov, … ), právne
poradenstvo v oblasti trestného práva – (trestné oznámenie, zastupovanie v trestných konaniach, … ), sociálne a
psychologické poradenstvo, pomoc pri spisovaní ţiadostí, návrhov, vytvorenie bezpečného plánu odchodu od
násilníka, sprevádzanie na súdne konania. Podporné skupine pre ţeny; krízová a strániaca intervencia, sociálna
diagnostika, internetová poradňa, filiálna terapia, distribúcia klientely ku kompetentným odborníkom, sociálna
asistencia klientok, preventívne aktivity, sprostredkovanie ubytovania, právnych, psychologických a
pedagogických sluţieb.

http://www.zenavtiesni.sk/index.php?show=12
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ŠTANDARDY PRÁCE: Pri práci sa riadime Európskymi štandardami poskytovaných sluţieb pre ţeny - obete
násilia v párových vzťahoch:

prístupnosť pre všetky ţeny bez ohľadu na štátnu príslušnosť, etnicitu, vek, rodinný stav,

sexuálnu orientáciu, náboţenstvo, politickú príslušnosť...

bezplatné poskytovanie sluţieb,

rýchla a nebyrokratická pomoc,

dlhodobé poskytovanie sluţieb,

široká škála poskytovaných sluţieb,

ţeny pomáhajú ţenám,

bezpečnosť: utajená adresa,

anonymita: údaje sa nepodávajú bez súhlasu klientky,

feministický prístup: citlivosť k ţenským témam,

strániaca pomoc: pracovníčky sú na strane klientok, chránia ich záujmy a pomáhajú

uplatňovať ich práva,

pomoc svojpomocou: pomoc adresovaná potrebám a záujmom ţeny,

platený a školený personál.
Obmedzenia pre prijatie ţeny: nezistené ( ale viď štandardy) Osobitné skupiny ţien: nezistené ( ale viď
štandardy); Poskytovanie sluţieb v cudzom jazyku: nezistené; Sprostredkovanie tlmočenia: nezistené
Rozpočet: nezistený; Zdroje: VÚC, Slovensko-český ţenský fond, mesto Vrútky, MPSVR SR, nadácie.
Dostatočnosť rozpočtu: nezistená. Bezplatnosť: Sluţby sú bezplatné, anonymné a dôverné.
Časový limit dĺţky poskytovania sluţby: n neurčitý čas
Krízová intervencia a linka: Utajené ambulantné KS + sprostredkovanie ubytovania.
Komplexnosť sluţieb pre ţeny aj ich deti: ambulantnej a krízovej intervencia; Spolupráca: Pri výkone práce
spolupracujú so štátnymi úradmi a inštitúciami, s mimovládnymi; organizáciami, s odborníkmi v rôznych
oblastiach (právničky, psychologičky, pedagogičky...). Štandardy spolupráce: nezistené
Sieťovanie: Bezpečná ţenská sieť, Info o subjekte: webstránka, školy, polícia.

7

Sluţby pre deti klientok: filiálna terapia, terapia – individuálna, posilňovanie vzťahu matky a dieťaťa (tréning
rodičovských zručností pre matky s deťmi, ktorá sa uskutočňuje metódou hravej terapie); Individuálna terapia so
staršími deťmi pod vedením odbornej pracovníčky napomôţe dieťaťu zorientovať sa a vyrovnať sa s rodinnou
situáciou.
PERSONÁL PORADNE; krízová poradkyňa/sociálna pedagogička (VŠ) - 8 hod. úväzok; krízová
poradkyňa/sociálna pracovníčka (VŠ) - 8 hod. Úväzok; krízová poradkyňa/právnička (VŠ) - 4 hod. úväzok, od
1.7.2011 7,5hod.; office manaţérka – účtovníčka DVP; iní: 12 členov občianskeho zdruţenia; 14
dobrovoľníkov - asistencia pri mediálnych a preventívnych aktivitách
Zaškolenosť: nezistená
Participácia klientok: nezistené
Podanie trestných oznámení na agresora: nezistené.
Dosiahnuté skóre
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2.8.4. ZHODNOTENIE
ZAŢÍVAJÚCE NÁSILIE

ÚROVNE

POSKYTOVANÝCH

SLUŢIEB

PRE

1,5

1,5

0
25

ŢENY

Poradie monitorovaných subjektov v ŢSK podľa dosiahnutého skóre
Subjekt

Dosiahnuté
skóre
( max. 30)

1.

Kapacita pre ţeny/dievčatá NPŢ ( teoretická)

KS 1 miesto pre ţeny s deťmi 21 miest pre deti, 2
poradenské špecializované centrá pre domáce násilie(
25,5
NÁRUČ – POMOC DEŤOM V KRÍZE
primárne zamerané na deti s CAN, ale aj matky s deťmi –
obete domáceho násilia)
2.
Špecializovaná krízová poradňa a krízová linka pre ţeny
25
Ţena v tiesni o.z. Martin
zaţívajúce násilie
3.
ZBN 25 miest, základné soc. poradenstvo, nonstop
23,5 krízová linka pre ľudí v ohrození, spojenie NPŢ s agendou
ÁNO PRE ŢIVOT n.o, Rajecké Teplice
ochrany ţivota od počatia.
4. DSS Dolný Kubín,
20,25 ZNB 32 miest a poradenské centrum
5. Slovenské centrum pomoci, Čierne
15 Poradenská činnosť, dištančné a terénne poradenstvo
6.
Pobytové sluţby pre dievčatá od 15 – 25 rokov
Dom Charitas sv. Kláry , Lip. Mikuláš
13,5
s výchovnými problémami, 12 klientok v KS a nocľahárni.
7. Dom charity sv. Gianny, Diecézna charita
13,5 ZNB 5 miest
Poznámka: zvýraznené zariadenia spĺňajú 75% maximálneho moţného skóre ( 22,5 bodu) vzhľadom na Minimálne štandardy
Rady Európy pre podporné sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie páchané na ţenách.
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Komplexnosť sociálnych sluţieb v oblasti NPŢ podľa základnej úrovne sluţieb MŠ RE
a ich dostatočná kapacita vzhľadom na počet ţien v TTSK
Sluţba/ parameter
Krízová linka – dostupnosť, špecializácia,
bezpečnosť (7/24/365)
Poradenstvo – špecializované, 1/50 tis. ţien.
Vzhľadom na počet ţien v ŢSK ( 251 007 ku
koncu roku 2011) by v kraji malo byť
najmenej 5 špecializovaných poradenských
centier ( počet prípadov NPŢ na jednu poradňu
pritom nie je stanovený)
Vyhľadávacia činnosť – podľa koncentrácie
menšín

Bezpečné ţenské domy, 1 miesto/10 tis. ľudí/
alebo 1 rodinné miesto/10 tis. ţien. Na základe
stanovenia rodinného miesta ako 2,5 miesta na
10 000 ţien, v ŢSK je potrebných najmenej 88
miest v špecializovaných BŢD.
Krízové centrá pre obete znásilnenia, 1/200 tis.
ţien. Vzhľadom na počet ţien v ŢSK by malo
existovať aspoň jedno krízové centrum pre
obete znásilnenia.
Intervenčné projekty - existencia
Programy pre páchateľov - existencia

2.9.

Zhodnotenie úrovne, odhad potreby
Špecializovanú krízovú nonstop
linku pre ţeny NPŢ
poskytuje iba krízová poradňa Ţena v tiesni v Martine,
prípadne aj krízová linka organizácie Áno pre ţivot ( všeobecná
pre ľudí v ohrození)
Za špecializované poradne , ktoré spĺňajú arbitrárnu hranicu
75% MŠ RE dosiahli v kraji Poradensko-tréningové centrum
v Čadci, Poradňa pre rodinu v kríze v Ţiline organizácie Náruč o.z.
a krízová poradňa v Martine Ţena v tiesni. V ZSK vzhľadom na počet
ţien chýbajú najmenej ešte dve špecializované poradenské miesta.

Vyhľadávaciu činnosť
vykonáva iba OZ Náruč
a poradenské centrum v Dolnom Kubíne, pritom nie je
špecifikované či sa zameriavajú iba na vyhľadávanie ţien NPŢ
z rizikových skupín ) rómske marginalizované komunity, ţeny
so zdravotným postihnutím a pod.
Najväčší potenciál na poskytovanie špecializovaných sluţieb na
spôsob Bezpečného ţenského domu má v ŢSK iba n.o. Áno pre
ţivot so svojimi 25 miestami a Detské krízové centrum Náruč,
ktoré však má vyhradené iba 1 miesto pre ţenu s deťmi.
Celkovo teda vzhľadom na MŠ RE a počet ţien v kraji chýba
najmenej 63 miest v špecializovaných bezpečných ţenských
domoch.
So znásilnenými ţenami sa pri poskytovaní svojich sluţieb
stretli viaceré subjekty ( Dom charity sv. Gianny, sv. Kláry, áno
pre ţivot), ţiadne sa však nešpecializuje na tento druh násilia
NPŢ. V ŢSK by malo byť aspoň jedno špecializované
krízové centrum pre obete znásilnenia
Formalizované intervenčné projekty neboli v ŢSK zistené, hoci
miera spolupráce medzi niektorými inštitúciami a subjektmi je
pomerne vysoká.
Sprostredkované poskytovanie programov pre prácu
s násilníkmi – ich terapiu uviedlo iba poradenské centrum
v Dolnom Kubíne, bliţšie informácie však neboli zisťované

SÚHRNNÉ ZISTENIA PRE CELÉ ÚZEMIE SR

Prinášame zhrňujúce a doplňujúce zistenia za všetky regióny a za celé územie SR. Sústredili
sme sa na porovnanie dosiahnutého skóre na úrovni Úradov VÚC a niektorých spoločných
parametrov. Porovnali sme aj jednotlivé zariadenia/organizácie vzhľadom na ich dosiahnuté
skóre ( rating) a zostavili sme celkové poradie ( ranking) za celé Slovensko. Poskytujeme aj
prehľad o potrebných kapacitách – úrovni špecifických druhov sluţieb pre ţeny a dievčatá
zaţívajúce násilie v jednotlivých krajoch vzhľadom na odporúčanú minimálnu úroveň čo do
kvantity a kvality Rady Európy.
Celkovo sme zmonitorovali 8 úradov VÚC, 13 mestských úradov ( hlavne z Nitrianskeho
kraja) a 181 poskytovateľov sociálnych sluţieb či subjektov akreditovaných podľa zákona
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Z monitorovaných subjektov sme 52
zaradili do ďalšej analýzy a zhodnotili ich činnosť a aktivity podľa odporúčaných štandardov
MŠ RE.
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ROVINA ÚRADOV VÚC

Na úrovni Úradov VÚC sme sledovali ako majú problematiku násilia páchaného na ţenách
inštitucionálne riešenú a zabezpečenú. Zaujímalo nás či majú vypracované strategické a iné
dokumenty, v rámci ktorých sa problematika NPŢ a sluţby pre ţeny NPŢ riešia, ako sú tieto
vyhodnocované, ako je agenda NPŢ personálne zabezpečená. Sledovali sme tým špecializáciu
a profesionálnu úroveň predmetných oddelení.
Osobitný dokument v oblasti NPŢ - Regionálny akčný plán ( REP) pre oblasť NPŢ majú
Bratislavský a Prešovský kraj, ostatné majú problematiku zahrnutú v koncepciách rozvoja
sociálnych sluţieb, alebo v komunitných plánoch s rôznou úrovňou rozpracovanosti. Viaceré
Úrady VÚC ani neuvaţujú o tvorbe samostatného dokumentu, niektoré ani nevedeli, ţe
problematiku NPŢ majú zahrnutú v koncepcii rozvoja ( zrejme je to v dôsledku pomerne
častých zmien osôb pracujúcich na úradoch; dokumenty boli zahrnuté do analýzy z našej
iniciatívy). Navyše sa zdá, ţe aktívne s RAP či problematikou NPŢ sa pracuje iba tam, kde sú
úlohy konkrétne nastavené a ich splnenie sa dá zhodnotiť na základe presne stanovených
ukazovateľ. Rámcové nastavenie úlohy ( napr. podporovať vznik nových zariadení pre ţeny
NPŢ) neumoţňuje presnú evaluáciu plnenia RAP či koncepcie rozvoja. U viacerých Úradov
VUC, aj napriek RAP či koncepcii, boli tieto dokumenty viac-menej formálne a aktívne sa
s nimi v oblasti NPŢ nepracovalo, k čomu prispieva aj nekonkrétnosť úloh či absencia
ukazovateľov.
Personálne zabezpečenie NPŢ je na úrovni Úradov VÚC väčšinou riešené v rámci širšej
pracovnej náplne pracovníčky/ka a 4 Úrady ( Banskobystrický, Ţilinský, Košický a Nitriansky
) nepovaţujú takéto personálne zabezpečenie za dostačujúce, ostatné áno. Osobitnú pracovníčku
majú v Prešovskom kraji, v Trnavskom kraji nemajú nikoho a oba úrady povaţujú takéto
personálne zabezpečenie za dostačujúce.
Druhým parametrom bola finančná a kapacitná bezpečnosť a dostupnosť podporných sluţieb,
resp. subjektov poskytujúcich sociálne sluţby v oblasti NPŢ v zmysle ich finančnej podpory,
programov a zmlúv zo strany Úradov VÚC. Zaujímal nás aj počet finančnej podporených
(zazmluvnených) špecializovaných poskytovateľov soc. sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie.
Úrad VÚC
Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Ţilinský kraj

Počet podporených/ zazmluvnených špecializovaných subjektov pre ţeny NPŢ
v roku 2012
Ţiadne špecializované zariadenia
Za špecializované povaţuje úrad iba 2 – Alianciu ţien Slovenska, Pomoc ohrozeným
deťom ( finančne však podporuje aj viac zariadení, ktoré majú medzi svojou klientelou
ţeny NPŢ
8 ZNB a 3 špecializované poradenské sluţby
2 krízové strediská
krízovej centrum Mymamy a 2ZNB: SČK Snina, IKV Ţakovce
2
podľa zákona o sociálnych sluţbách 4 zariadenia a 2 podľa zákona o SPOaSK.
6 zariadení/organizácií (uvádza však iba 5): SPKCH, Náruč o.z., Návrat o.z., Áno pre
Ţivot n.o., Brieţdenie o.z

Sledovali sme aj sluţby poskytované ţenám NPŢ priamo na Úrade VÚC a potenciál ich
rozšírenia, ako aj pre účely formalizovania a implementácie holistických prístupu pri riešení
NPŢ, prípadne zavedenia spoločných efektívnych intervenčných projektov aj existenciu sietí
a partnerstiev. Úroveň týchto parametrov je medzi krajmi veľmi rôznorodá. Niekde
neposkytujú pre nedostatok kapacity ţiadne sluţby, niekde iba nevyhnutné a niekde aj
nadštandardné. V BSK dobre funguje pracovná skupina pre problematiku NPŢ a domáce
násilie, v KSK sa pravidelne stretávajú relevantné organizácie na prediskutovanie problémov,
niekde fungujú len neformálne siete tretieho sektora ( Bezpečná ţenská sieť) alebo profesijné
zdruţenia ( Asociácia krízových stredísk), často mimo Úradu VÚC.
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Pre jednotlivé Úrady VÚC sme vypracovali krátke profily z ich odpovedí na jednotlivé otázky (
viď jednotlivé VÚC). Jednotlivé parametre sme zhodnotili pridelením bodov a sčítali do
celkového skóre. Zostavili sme raking - poradie jednotlivých Ú VÚC podľa získaného
ratingu. Najvyššie skóre dosiahol Bratislavský a najniţší Banskobystrický kraj. Bodové skóre
je iba orientačné a reflektuje stav riešenia problematiky násilia páchaného na ţenách na
danom úrade, profesionálny prístup, prehľad o problematike a snahu o jej riešenie.
Zároveň však je aj zrkadlom nedostatkov v personálnej a inštitucionálnej oblasti, v prístupe
k riešeniu NPŢ. Pritom často to môţe byť len dôsledok stanovených iných priorít či dôrazom
na iné sociálne problémy ako je NPŢ v danom kraji, ktoré sa javia ako naliehavejšie ( napr.
Nitriansky kraj). Úlohu tu zohráva ale aj šírka kompetencií sociálnych odborov, závaţnosť
problémov, ktoré musia riešiť pri často nízkom počet pracovníkov a pracovníčok na danom
úrade a neustále sa zniţujúcom rozpočte ( napr. Banskobystrický kraj). Často však stačí aj
profesionálny prístup vedúcej či vedúceho príslušného oddelenia, alebo práca jednej
angaţovanej a kompetentnej pracovníčky na danom oddelení, aby problematika NPŢ a jej
riešenie boli stálou súčasťou politík rozvoja a podpory špecializovaných a kvalitných sluţieb
pre ţeny zaţívajúce násilia.
Porovnanie a poradie Úradov VÚC podľa dosiahnutého skóre
Vyššie územné celky
Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Ţilinský kraj

Dosiahnuté skóre (max.
moţné skóre 20)
3,9
13,25
10
7,5
7,7
9,25
5,25
10

Zostupné poradie podľa dosiahnutého
skóre
Bratislavský kraj
Košický kraj
Ţilinský kraj
Trenčiansky kraj
Prešovský kraj
Nitriansky kraj
Trnavský kraj
Banskobystrický kraj

Na Úradoch VÚC sme zisťovali aj názory na to, kto by mal niesť najväčšiu zodpovednosť za
to, aby sociálne sluţby pre špecifické potreby ţien zaţívajúce násilie boli dostupné
v dostatočnej kvantite aj kvalite. Zástupkyne VÚC mohli uviesť maximálne dve moţnosti ( na
1. mieste a na 2. mieste) z piatich moţností: obec, mestská časť; samosprávny kraj; štát;
neziskové organizácie; súkromný sektor. Z ôsmych krajov 5 krajov na prvom mieste uviedli
štát, na druhom mieste boli odpovede menej jednoznačné – trikrát bola označená moţnosť
obec/mestská časť a 2-krát neziskové organizácie a štát.
Zodpovednosť za dostatočnú kvantitu a kvalitu sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie ( Úrady
VÚC)
kraj

Na 1. mieste

Banskobystrický kraj

Štát

Bratislavský kraj

Štát

Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj

Samosprávny kraj
Štát
Štát
Obec/mestská časť
Štát
Obec, mestská časť (najlepšie poznajú
potreby a zároveň problémy svojich
obyvateľov)

Ţilinský kraj

Na 2. mieste
Súkromný sektor
Samosprávny kraj a obec/mestská
časť
Štát
Obec/mestská časť
Neziskové organizácie
Neziskové organizácie
Obec/mestská časť
Štát

Zamerali sme sa aj na zisťovanie názorov na zber a druh ukazovateľov o NPŢ. Pýtali sme na
to, aké ukazovatele v tejto oblasti je potrebné zisťovať, v akej frekvencii a kto by mal byť
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zodpovedný či daný zber údajov realizovať. Odpovede a návrhy boli veľmi rôznorodé, od
ukazovateľov indikujúcich potreby na zriaďovanie či podporu sluţieb pre ţeny NPŢ, alebo ich
úspešnosť – evaluáciu. Vzhľadom na frekvenciu zberu údajov väčšina Úradov VÚC označila
ročnú frekvenciu, zodpovednosť za zber údajov bolo prisúdená však inštitúciám od
miestnej/lokálnej úrovni ( konkrétne zariadenie/obec) aţ po celoštátnu pôsobnosť ( ŠÚ SR).
Konkrétne odpovede a návrhy prinášame v nasledujúcej tabuľke.
Návrhy v oblasti zberu štatistických údajov v oblasti násilia páchaného na ţenách( Úrady
VÚC)
Frekvencia
BBSK
BSK

V prípade aplikácie
a následného
vyhodnotenia
programov/politík pred
začatím, v priebehu a pri
ich ukončení, ale
minimálne 1x za dva roky

KSK

ročne

NSK
PSK
TSK

ročne
ročne
Ročne

TTSK

ročne

ŢSK

polročne

Ukazovatele
Napr. lokalitu, vek, vzdelanie, vzťah osôb,
ţivotnú situáciu, počet detí v domácnosti
ak ide o násilie v rodine, situácie v ktorých
sa násilie objavuje, aké moţnosti majú
obete sa brániť, aké sú moţnosti pomoci
v meste/obci, kde ţije obeť násilia, aké
moţnosti ţena, na ktorej bolo páchané
násilie vyuţila, aké bolo domáhanie práv
ţeny, na ktorej bolo páchané násilie (napr.
moţnosť vrátiť sa späť do svojho bytu) ,
ako ovplyvnila implementácia národných
politík správanie „obete a násilníka“.
Počet prípadov, počet potrebných miest
v zariadení soc. sluţieb
Evidencia počtu ţien, ktoré sú obeťou
násilia, počet detí, soc. status
Počet oznámení (podaní) o páchaní násilia
na ţenách, počet ţiadostí o pomoc; hľadať
systém ukazovateľov, ktoré eliminujú
duplicitu jednotlivých prípadov
Rizikové faktory (keď budeme vedieť
príčinu, budeme vedieť efektívne pomôcť),
úspešnosť pomoci ţenám (vymanenie sa
z kruhu násilia)

Kto by mal údaje zbierať a
vyhodnocovať
Inštitúcie, ktoré sa danou
problematikou
špecificky
zaoberajú a ktoré sú určené
na zber a vyhodnotenie dát (z
celoslovenského hľadiska by
mal monitoring zabezpečiť
(nemusí ho vykonávať) štát

Subjekty poskytujúce soc.
sluţby ţenám zaţívajúcim
násilie, polícia, ŢŠ školy,
nemocnica
Obec
Obec/mesto
ÚSPVaR, štatistický úrad

Štatistický úrad SR

ROVINA SUBJEKTOV POSKYTUJÚCICH ŠPECIALIZOVANÉ SLUŢBY/OPATRENIA
PRE NPŢ

Anketárky v krajoch svojho pôsobenia oslovovali
subjekty vytypované
na základe
zostavených zoznamov a konzultácie na Úradoch VÚC, ale aj na základe vlastných skúseností
a znalostí o danom regióne. Vyselektované zariadenia a organizácie anketárky kontaktovali
a vytriedili podľa toho, či dané subjekty poskytujú sluţby aj ţenám /dievčatám zaţívajúcim
násilie alebo či takéto klientky mali v rámci svojej klientely. V prípade pozitívnej odpovede
poţiadali tieto subjekty o vyplnenie dotazníka. Celkovo bolo anketárkami oslovených 181
subjektov poskytujúcich pobytové, ambulantné aj terénne sluţby .
Reakcie na vyplnenie dotazníkov boli rôzne, viaceré subjekty prisľúbili spoluprácu, avšak pre
nedostatok času, kapacity či komplikovanosť a rozsah dotazníka nakoniec údaje neposkytli.
Subjekty, ktoré dotazník vyplnili a mali evidenciu alebo aspoň odhad počtu ţien NPŢ sme
zaradili do ďalšej analýzy. Zhodnotili sme ich odpovede na základe stanovených parametrov
MŠ RE a vypočítali ich skóre – rating. Celkovo bolo evaluovaných 52 subjektov, pričom sme
vychádzali nielen z ich odpovedí v dotazníkoch, ale aj z dostupných informácií a z verejne
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dostupných dokumentov ( najmä výročných správ) alebo z dokumentov, ktoré
vyţiadanie boli poskytnuté ( štandardy, záznamové hárky, protokoly a pod.).

nám

na

Počty oslovených, evaluovaných a najvyššie hodnotených subjektov podľa krajov
kraj

Počet oslovených
subjektov

BBSK
BSK
KSK
NSK
PSK
TSK
TTSK
ŢSK
SPOLU

Počet subjektov zaradených do
evaluácie
27
27
16
27
32
17
10
25
181

Počet subjektov spĺňajúcich 75%
MŠ RE

9
9
8
1
6
7
5
7
52

1
4
4
1
1
1
1
3
16

Pre všetky evaluované subjekty bol zostavený profil na základe získaných odpovedí
a informácií o danom zariadení/organizácií. Sledované parametre MŠ RE sme zhodnotili
pridelením bodového skóre a spočítali do celkového ratingu. Rating subjektu sa dá vnímať aj
ako miera spĺňania minimálnych štandardov Rady Európy pre špecializované podporné
sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie a ich deti. Predstavuje aj mieru potenciálu daného subjektu
na naplnenie MŠ RE a identifikuje ich pozitíva a nedostatky. Pre výpočet dostatkovosti, resp.
deficitu kapacity sluţieb vzhľadom na MŠ RE sme určili hranicu 75% maximálneho moţného
skóre ( z 30 bodov, t. j. 22,5 bodu). Na základe tejto arbitrárne stanovenej hranice sme
identifikovali 16 subjektov, ktoré majú najväčší potenciál napĺňať štandardy Rady
Európy a byť skutočne špecializovanými subjektmi pre ţeny zaţívajúce násilie.
Raking subjektov zaradených do evaluácie podľa MŠ RE
Subjekt
17.
18.

Fenestra ZZŢ, Košice
ZZŢ MyMamy, Prešov

Dosiahnuté
skóre ( max.
30)

29,5
28

19.
SCK Dotyk Beckov
20. KOTVA, n.o. Trebišov

27,5
25,75

21.
NÁRUČ – POMOC DEŤOM
V KRÍZE
22.

Ţena v tiesni o.z. Martin

25,5
25

Druh poskytovaných sluţieb, špecializácia a kapacita

kraj

Špecializované poradenské centrum, špecializovaná krízová
linka
Špecializovaná poradňa pre NPŢ ZNB s utajenou adresou
s kapacitou 11 miest, špecializovaná krízová linka pre NPŢ
( nie nonstop).
Pobytové a poradenské sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie (
aj špecializácia na domáce násilie a obchodovanie s ľuďmi)
kapacita 20 miest v ZNB, utajené bývanie 10 – 14 miest,
špecializovaná krízová nonstop linka

KSK

20 ( ZNB)
KS 1 miesto pre ţeny s deťmi 21 miest pre deti, 2
poradenské špecializované centrá pre domáce násilie(
primárne zamerané na deti s CAN, ale aj matky s deťmi –
obete domáceho násilia)
Špecializovaná krízová poradňa a krízová linka pre ţeny
zaţívajúce násilie

23. Krízové centrum SOS,
Rimavská Sobota

24,75

25 ( ZNB), 25 ( útulok)

24. Aliancia ţien Slovenska, o.z.;
Bratislava

24,75

Špecializovaná poradňa , špecializovaná krízová linka

25. SČK – Trebišov
26.
Centrum Slniečko, Nitra
27.

ÁNO PRE ŢIVOT n.o,
Rajecké Teplice

28. Pomoc ohrozeným deťom,
o.z., Bratislava

PSK
TSK

KSK
ŢSK

ŢSK
BBSK
BSK

24
23,5
23,5
23

18 ( ZNB)
Špecializované poradenstvo pre obete domáceho násilia,
špecializovaná linka pre deti, 19 miest pre ţeny s deťmi
v Bezpečnom dome ( útulok) a v KS
ZBN 25 miest, základné soc. poradenstvo, nonstop krízová
linka pre ľudí v ohrození, spojenie NPŢ s agendou ochrany
ţivota od počatia.
Poradenské sluţby, 6 miest s utajenou adresou,
špecializovaná krízová linka
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KSK
NSK
ŢSK
BSK

29. OZ Pomoc rodine Michalovce
30. Brána do ţivota, Krízové
centrum, o.z., Bratislava
31. Slovenský výbor pre
UNICEF, o. z., BA
32. Kriţovatky n. o. - Azylový
dom Emauzy, Holíč
33. Maják nádeje n.o. Bratislava
34. Jazmín n.o. Handlová
35. Poradňa PON – Pomoc obetiam
násilia Trenčín
36. Štíbor – Mestské centrum
sociálnych sluţieb, n.o., Skalica
– Útulok Cesta a Nocľaháreň
37. Otvorená náruč , n. o., Piešťany

23

Špecializované sociálne poradenstvo pre ţeny NPŢ

BSK
22,5

ZNB – 19, útulok 5, KS 21

22,5

Špecializované poradenské a terénne sluţby zamerané
primárne na deti

22,5

ZNB 41 miest

21,75
21,75
21,5

26 ( ZNB), 7 ( útulok), 22 (KS)
ZNB 18, útulok 27
Špecializované poradenstvo pre obete trestných činov ,
vrátane domáceho násilia, obchodovania s ľuďmi

21,5
21

Útulok Cesta 45 miest
Špecializovaná poradenská činnosť pre obete domáceho
násilia bez rozdielu veku a pohlavia
40 ( ZNB a útulok, od roku 2013)

40. DSS Dolný Kubín,
41. Stredisko krízovej intervencie,
Adlerova ul., Košice

20,25

ZNB 32 miest

20

73 miest ZNB

20,5

20

44. Z.Z. Rodina – Azylový dom
Tamara, Trnava

19,5

ZNB 2, útulok 10

49. Centrum sociálnych sluţieb
Krupina
50. PPCP . Psych. – právne
centrum pomoci o.z. Bošany
51. Kľúč, n.o. Bratislava;
52. Slovenské centrum pomoci,
Čierne
53. Dom SV. Alţbety n.o., Banská
Bystrica
54.
Familiaris o.z.; Svit
55. Útulok a ZNB vo Svite,
Centrum sociálnych sluţieb
Batizovce
56. Stredisko sociálnych sluţieb
Petrţalka, Bratislava
57. OZ DOBROTA SV.
ALŢBETY, JOZEFÍNUM
ZNB pre ţeny, Dolná Krupá
58. Dom Charitas sv. Kláry , Lip.
Mikuláš

ŢSK
KSK

Pobytové sluţby v ZNB a útulku pre ţeny
Pobytové a poradenské sluţby pre ţeny NPŢ s deťmi ; KS
38 miest, ZNB 38 miest.

47. Návrat OZ, Prešov/Bardejov
48. Čakanka KC, Povaţská
Bystrica

BBSK
BBSK

PSK

19,5

46. Domov Dúha o. z., Bratislava

TTSK

13 ( ZNB) 22 ( KS)

Orchidea no. Prievidza

45. Azylový dom Betánia,
Malacky

BSK
TSK
TSK
TTSK

20,75

43.

BSK
TTSK

38. OZ Za dôstojný ţivot, Lučenec
39. Krízové stredisko AMORET,
Lučenec

42. INŠTITÚT KRISTA
VEĽKŇAZA,
Ţakovce/Keţmarok

KSK

TSK
TTSK
BSK

19

21 ţien a detí v ZNB

18,5

24 lôţok v KS

18,5

Nízkoprahové denné centrum + terénne sluţby

18,5

ZNB 20 miest, špecializovaná krízová linka nonstop

16,75

5 ( ZNB, aj s deťmi)

15,75

Základné poradenstvo

15,5

Špecializované sociálne poradenstvo pre jednotlivcov
a rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii

15

Poradenská činnosť, dištančné a terénne poradenstvo

14,75

23 ( ZNB s deťmi aj bez detí), 6 ( KS)

13,75

Špecializované poradenské sluţby pre marginalizované
skupiny ( aj práca s násilníkmi)

13,75

Útulok ( 20) a ZNB 15 miest)

BSK
PSK
TSK
BBSK
TSK
BSK
ŢSK
BBSK
PSK
PSK
BSK

13,5

17 (ZNB )
TTSK

13,5

20 ZNB ( iba ţeny s deťmi)

13,5

Pobytové sluţby pre dievčatá od 15 – 25 rokov
s výchovnými problémami, 12 klientok v KS a nocľahárni.
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ŢSK

59. Dom charity sv. Gianny,
Diecézna charita
60. Centrum sociálnych sluţieb
Slnečný dom, KS, Prešov
61. Lumen, Sečovce
62. OÁZA, Útulok mesta
Partizánske
63. ZNB Kotva- Banská bystrica
64. Miesto pod Slnkom Košice
65. Nádej- útulok mesta Zvolen
66. Náruč – ZNB, Brezno
67. DD a DDS Klenovec
68. Dorka, n.0. Košice

13,5
12,75

ZNB 5 miest
KS pre deti s kapacitou 10 pobytových miest

12,5

12 miest (ZNB)

12,5

ZNB 8 miest, útulok 12 miest

11,5

28 ( ZNB – s deťmi, bez detí, ţeny aj muţi)

10,5

Poradenské sluţby

10,25

22 ( útulok, ţeny bez detí)

9,75
9,5

12 ( ZBN), 22 ( útulok)
16 miest (útulok , bez detí)

6

ZNB 45 miest

ŢSK
PSK
KSK
TSK
BBSK
KSK
BBSK
BBSK
BBSK
KSK

Poznámka: zvýraznené subjekty dosiahli 75- percentnú hranicu splnenia MŠ RE.

V piatich krajoch túto hranicu dosiahol iba jeden subjekt, v BSK a KSK 4 subjekty, v ŢSK 3
subjekty. Z toho 10 subjektov poskytuje takmer výlučne alebo aj špecializované poradenské
sluţby, viaceré sú kombinované s pobytovými sluţbami, alebo vedia bezpečné ubytovanie pre
ţeny NPŢ sprostredkovať u iných pobytových zariadení. Minimálne 4 sú viac pobytové ako
poradenské zariadenia a klientky navštevujú špecializované poradenstvo v iných inštitúciách.
Viaceré evaluované a nad 75-percentnou hranicou sa umiestnené subjekty sa primárne
zameriavajú na domáce násilie, resp. ochranu detí pred násilím ( väčšinou ide
o akreditované subjekty podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately).
Patria sem napríklad Slovenský výbor UNICEF z Bratislavy, Centrum Slniečko z Nitry, Náruč
- Pomoc deťom v kríze v Čadci a Ţiline, pričom monitoringom nebolo moţné zistiť, či ochrana
detí a poskytovaná pomoc aj ţenám – matkám NPŢ navzájom interragujú, či dochádza
k vzájomnému posilňovaniu dôslednou aplikáciou rodovej analýzy alebo k re-viktimácií ţien –
matiek.
Viaceré subjekty skončili tesne pod hranicou 75% a pre jej dosiahnutie stačilo iba veľmi málo.
Často išlo o nedostatočne vyplnený dotazník alebo neposkytnutú evidenciu. Ide o ďalších
najmenej 10 subjektov, ktoré pri doplnení informácií alebo prípadnom doškolení môţu byť
špecializovanými zariadeniami pre ţeny NPŢ. Otázkou zostáva ich záujem a ochota
špecializovať sa pre klientelu NPŢ v zmysle štandardov Rady Európy.

ROVINA ÚROVNE ŠPECIFICKÝCH DRUHOV SLUŢIEB NPŢ

Viaceré kombinované pobytové a poradenské špecializované zariadenia napĺňajú parametre
bezpečného ţenského domu, ako ich stanovujú MŠ RE. Na odhadnutie počtu chýbajúcich miest
v špecializovaných BŢD sme do úvahy brali uţ existujúcu kapacitu subjektov spĺňajúcich
hranicu 75% , počet ţien v danom kraji ku koncu roku 2011 a odporúčanú úroveň - počet miest
v BZĎ podľa MŠ RE. Celkovo je vzhľadom na počet ţien a rodinné miesto120 potrebných na
Slovensku 695 miest v špecializovaných BŢD. V zariadeniach, ktoré uţ poskytujú pobytové
sluţby ţenám NPŢ a spĺňajú MŠ RE na 75% je celkovo 238 miest. Na Slovensku chýba ešte
457 miest pre ţeny zaţívajúce násilie v špecializovaných ţenských bezpečných domoch.
Pri odhade počtu potrebných miest v špecializovaných BŢD pre ţeny zaţívajúce násilie a ich
deti sme nebrali do úvahy ich geografické umiestnenie v rámci regiónu, pričom v niektorých
regiónoch sú výrazne veľké plochy, kde zatiaľ nebolo identifikované ţiadne zariadenie, ktoré
by spĺňalo MŠ RE.

120

odhadované na 2,5 osoby

141

Počet odporúčaných, existujúcich a potrebných miest v BŢD pre ţeny zaţívajúce násilie
Kraj

Počet ţien

Odporúčaný počet miest
podľa MŠ RE
85
80
102
89
105
76
71
88
695

Počet existujúcich miest
v špecializovaných BŢD

Počet potrebných miest pre
ţeny NPŢ v BŢD
35
50
74
70
94
42
30
63
457

50
BBSK
340 626
30
BSK
319 038
28
KSK
406 011
19
NSK
355 125
11
PSK
421 772
34
TSK
303 035
41
TTSK
284 421
25
ŢSK
351 007
SPOLU 2 781 035
238
Poznámky:
5) Počet ţien v danom regióne k 31.12. 2011; dostupné na (http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html)
6) Odporúčaný počet miest v BŢD podľa MŠ RE = 1 rodinné miest na 10 000 ţien ( rodinné miest = 1ţena + 1,5
dieťaťa, t. j. 2,5 miesta)
7) Počet existujúcich miest = kapacita pobytových zariadení/subjektov, ktoré boli zaradené do evaluácie a spĺňajú 75percentnú hranicu plnenia Minimálnych štandardov Rady Európy
8) Počet potrebných miest pre ţeny NPŢ v BŢD = počet odporúčaných miest – počet existujúcich

Špecializované poradenské miesta môţu tvoriť integrovanú súčasť BŢD, alebo môţu byť
osobitnými poradňami vzhľadom na umiestnenie, ktoré budú poskytovať iba špecializované
ambulantné poradenské
sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie. Monitoringom bolo
identifikovaných 11 špecializovaných poradní , ktoré dosiahli 75% MŠ RE, pritom vzhľadom
na počet ţien v regiónoch je potrebných celkovo 52 poradenských miest. Na Slovensku chýba
41 špecializovaných poradenských miest pre ţeny NPŢ, ktoré by spĺňali štandardy RE.
MŠ RE nestanovujú počet personálu, resp. odborného personálu vzhľadom na počet klientok (
prijímateliek sociálnych sluţieb) Podľa z. 448/2008 o sociálnych sluţbách by na jedného
zamestnanca malo byť v ZNB či útulku max. 6 prijímateľov sociálnych sluţieb a z celkového
počtu zamestnancov by malo byť 50% odborných zamestnancov ( podľa vymedzených
kvalifikačných predpokladov). Pre odborné špecializované poradenstvo pre ţeny NPŢ bude
treba stanoviť v budúcnosti počet prípadov/ ţien NPŢ na jednu odbornú poradkyňu aj
vzhľadom na priemerný počet fyzicky poskytnutých konzultácií. Stanovenie tohto parametru
by malo zamedziť preťaţenosť odborníčok v špecializovaných poradniach pre NPŢ, aby nebola
zniţovaná kvalita poskytovaných sluţieb.
Počet stanovených, existujúcich a potrebných
zaţívajúce násilie
Kraj
BBSK
BSK
KSK
NSK
PSK
TSK
TTSK
ŢSK
SPOLU

Odporúčaný počet
špecializovaných poradní

špecializovaných

Počet existujúcich
špecializovaných poradní
7
6
8
7
8
6
5
5
52

poradní pre ţeny

Počet chýbajúcich
špecializovaných poradní
1
2
2
1
1
1
0
3
11

6
4
6
6
7
5
5
2
41

Jednotná krízová nonstop linka - špecializovaná pre ţeny zaţívajúce násilie, prevádzkovaná
subjektom spĺňajúcim 75% MŠ RE na Slovensku v podstate neexistuje. Viaceré organizácie si
však pri poskytovaní krízovej nonstop linky pre ţeny NPŢ vypomáhajú ( napr.
presmerovávaním hovorov), alebo sa vedia skoordinovať počas sviatkov či prázdnin, resp.
nízkej kapacity. Fungovanie jednotlivých liniek , profesionalita poskytovaných telefonických
krízových intervencií však vyţaduje ďalšie preverenie. Do pozornosti dávame aj linku 0800
191 222 - bezplatná telefonická linka ÚPSVaR pre nahlásenie zanedbávania starostlivosti o deti.
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Ide však aj o linku pre nahlasovanie zneuţívania sociálneho systému.121 Celkovo treba preveriť
efektívnosť viac-účelovosti krízových liniek a ich vyuţívanie, technologické vybavenie
a poplatky za volania.
Poskytované krízové linky v jednotlivých krajoch monitorovanými subjektmi
Kraj
BBSK V subjektoch zaradených do monitoringu ani jedno zariadenie neprevádzkovalo krízovú linku. Napriek
tomu tel. kontakty na dané zariadeniach sú dostupné cez viaceré informačné kanále a klientky ich môţu
kontaktovať
BSK Špecializovanú krízovú linku pre NPŢ prevádzkuje Aliancia ţien: 0903 519 550, nonstop. O.z. Pomoc
ohrozeným deťom prevádzkujú aj špecializovanú krízovú linku pre ţeny NPŢ: 0905 463 425; Unicef
prevádzkuje nešpecializovanú linku 116 111 a 116 000 - čísla sociálneho významu odporúčané Európskou
komisiou, linka primárne pre deti a ich rodičov a iných dospelých, ktorý volajú v záujme detí. Brána do ţivota Krízové centrum tieţ prevádzkuje všeobecnú krízovú linku: 0915 439245 + internetová linka pomoci; Maják
nádeje tieţ všeobecnú krízovú linku pre ľudí v ohrození (0904700866; 0911526267; 02/53626701);
KSK V KSK sú dve špecializované telefonické linky pre ţeny zaţívajúce násilie, prevádzkované ZZŢ Fenestra
(055/6256237, 0911440808); od pondelka do piatku, len cez deň od 9 – 16) a OZ Pomoc rodine Michalovce (
pevná linka iba cez deň/záznamník, mobil nonstop; 056/6884473 a 0908954873)
NSK Špecializovaná krízová nonstop linka pre ţeny zaţívajúce násilie monitoringom nebola zistená. Centrum
slniečko v Nitre však prevádzkuje špecializovanú krízovú linku pre deti. Zároveň sú na stránke zariadenia
k dispozícií aj kontakty na útulok – Bezpečný dom pre ţeny.
PSK Špecializovanú krízovú linku pre ţeny zaţívajúce násilie prevádzkuje len ZZŢ Mymamy, avšak nie nonstop
a zaškolenie pre krízovú linku taktieţ nie je dostatočné.
TSK Špecializovanú nonstop linku pre ţeny zaţívajúce násilie prevádzkuje SCK Dotyk v Beckove (0903 704 784) a
krízovú linku všeobecná pre ľudí v ohrození aj špecializovanú pre ţeny NPŢ (042/43 61 006) prevádzkuje
aj CK Čakanka v Povaţskej Bystrici. Parametre na 75% spĺňa však iba SCK Dotyk Beckov.
TTSK Špecializovanú nonstop linku pre ţeny zaţívajúce násilie prevádzkuje SCK Dotyk v Beckove (0903 704 784) a
krízovú linku všeobecná pre ľudí v ohrození aj špecializovaná pre ţeny NPŢ (042/43 61 006) prevádzkuje
aj CK Čakanka v Povaţskej Bystrici. Parametre na 75% spĺňa však iba SCK Dotyk Beckov.
ŢSK Špecializovanú krízovú nonstop linku pre ţeny NPŢ poskytuje iba krízová poradňa Ţena v tiesni
v Martine, prípadne aj krízová linka organizácie Áno pre ţivot ( všeobecná pre ľudí v ohrození)

Na Slovensku by malo byť aspoň 11 krízových centier pre obete znásilnenia. Hoci viaceré
špecializované poradenské miesta pre NPŢ sa stretávajú aj so znásilnenými ţenami, osobitne
nie sú zamerané len pre tento typ násilia páchaného na ţenách. Vzhľadom na vysokú latenciu
znásilnených a sexuálne napadnutých ţien na Slovensku a nízky počet evidovaných prípadov
znásilnenia políciou, je potrebné tomuto druhu špecifických podporných sluţieb venovať
zvýšenú pozornosť.

Kraj

Krízové centrám
pre obete
znásilnenia stanovený počet
1/200 tis. Ţien

BBSK

1-2

BSK

1-2

KSK

2

NSK

2

PSK

2

TSK

121

1-2

Zistenia z monitoringu
Znásilneniu či sexuálnemu násiliu sa osobitne ţiadne 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 ţiadne z monitorovaných zariadení či poradní, hoci viaceré
sa vo svojej práci so znásilneniami ako typom NPŢ stretávajú
Monitoringom neidentifikované. Viaceré subjekty sa však pri svojej práci so sexuálnym násilím
stretávajú ( hlavne sexuálne zneuţívané detí). Osobitné centrá pre znásilnené ţeny/dievčatá však
neboli do analýzy zahrnuté
V Centre slniečko sa stretávajú aj s prípadmi znásilnenia ţien a v roku 2011 mali vo svojej
starostlivosti 20 prípadov sexuálneho zneuţívania či znásilnene. Osobitne sa však znásilneným ţenám
a dievčatám nevenujú, a súčasná kapacita zariadenia by to zrejeme ani nedovoľovala. Preto môţeme
konštatovať, ţe v NSK sú potrebné 2 špecializované krízové centrá pre obete znásilnenia
Viaceré monitorované subjekty sa stretávajú pri poskytovaní svojich sluţieb aj so znásilnenými
ţenami , viac sa však venujú sexuálnemu zneuţívaniu 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 sluţieb. Parametre však spĺňa opäť

Číslo je uverejnené na stránkach úradov SVaR
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TTSK

1

ŢSK

1

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
Ţeny, ktoré zaţili znásilnenie či iných druh sexuálneho násilia sa v TTSK sobotne nezaoberá ţiadne
z analyzovaných zariadení. Odporúčame v TTSK zriadiť aspoň jedno Krízové centrum pre obete
znásilnenia, alebo rozšíriť sluţby niektorého z existujúcich krízových centier o špecializované
poradenské sluţby pre tento typ NPŢ spĺňajúce minimálne štandardy Rady Európy.
So znásilnenými ţenami sa pri poskytovaní svojich sluţieb stretli viaceré subjekty ( Dom charity sv.
Gianny, sv. Kláry, áno pre ţivot), ţiadne sa však nešpecializuje na tento druh násilia NPŢ. V ŢSK by
malo byť aspoň jedno špecializované krízové centrum pre obete znásilnenia

Vyhľadávacia činnosť je súčasťou proaktívneho prístupu v podporných sluţbách NPŢ. Na
Slovensku by sa vyhľadávacia činnosť mala zamerať hlavne na rómske ţeny v segregovaných
a marginalizovaných rómskych komunitách, na ţeny ţijúce vo odľahlých vidieckych sídlach či
ţeny v rôznych druhoch inštitúcií ( vrátane zariadeniach sociálnych sluţieb). Monitoringom
sme zistili len niekoľko zariadení, ktoré vykonávali aj vyhľadávaciu činnosť, aj keď nie moţno
špecializovanú pre ţeny NPŢ a v osobitne ohrozených skupinách ţien. Pomerne často však boli
ţeny z osobitne ohrozených skupín ţien, na rómske ţeny súčasťou klientely, ktorej sa
v monitorovaných subjektoch poskytovali sluţby.
Kraj
Zistenia monitoringu
BBSK Vyhľadávaciu činnosť spomedzi monitorovaných zariadení realizuje Dom. Sv. Alţbety v Banskej Bystrici
a Náruč z Brezna. Pritom nie je však zrejmé či ide o vyhľadávanie ţien /dievčat s problémom násilia., pretoţe
dané zariadenia sa nešpecializujú výhradne na ţeny s NPŢ. Vzhľadom na koncentráciu menšín ( napr. rómskych
ţien z marginalizovaného prostredia sme vyhľadávaciu činnosť neevaluovali). Dom. Sv. Alţbety sa s rómskymi
ţenami stretáva pri svojej činnosti len výnimočne
BSK
Špecifickú vyhľadávaciu činnosť zameranú na osobitne ohrozené skupiny ţien NPŢ nevykonáva ani jedno
z monitorovaných zariadení; potenciál na špecifické vyhľadávanie a streetwork majú organizácie Odyseus,
Prima, Vagus ( pozri krátke profily podporných organizácií).
KSK Cielenú vyhľadávaciu činnosť sme monitoringom neidentifikovali uţ ţiadneho subjektu. Do analýzy sa nám
však nepodarilo zahrnúť ţiadnu z organizácií, ktorá pracuje v KSK s marginalizovanými rómskymi komunitami
či s inými, ťaţšie dostupnými ohrozenými skupina ţien ( napr. pracujúcimi v sexbiznise či bezdomovkyňami).
NSK Monitoringom sme identifikovali vykonávanie vyhľadávacej činnosti a terénnej formy poskytovania sluţieb
opäť iba Centrum slniečko, ktoré malo vo svojej starostlivosti aj rómske ţeny a ţeny maďarskej národnosti.
Zariadenie s cielenou vyhľadávacou činnosťou na juhu NSK, kde koncentrácia menšín je najintenzívnejšia, sme
monitoringom neidentifikovali
PSK Vyhľadávaciu činnosť medzi poskytovanými sluţbami uviedli IKV a o.z. Familiaris. Tieto subjekty však
nedosiahli arbitrárnu hranicu 22. 5 bodu. Pre rozvoj vyhľadávacej terénnej činnosti osobitne ohrozených ţien
násilím v rómskych marginalizovaných komunitách či iných skupinách rizikových ţien by pri vhodnom
zaškolení mohli byť nápomocné.
TSK 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.
TTSK Nezaznamenali sme cielenú vyhľadávaciu činnosť v oblasti NPŢ
ŢSK Vyhľadávaciu činnosť vykonáva iba OZ Náruč a poradenské centrum v Dolnom Kubíne, pritom nie je
špecifikované či sa zameriavajú iba na vyhľadávanie ţien NPŢ z rizikových skupín ) rómske marginalizované
komunity, ţeny so zdravotným postihnutím a pod.

Intervenčné projekty v zmysle holistickej intervencie a koordinovanej pomoci, zdruţujúcej
všetky relevantné subjekty pri riešení jednotlivých prípadov sú taktieţ súčasťou MŠ RE. Vo
viacerých krajoch fungujú neformálne intervenčné zoskupenia a partnerstvá, ktoré treba len
inštitucionalizovať a štandardizovať. Potenciálom pre sformovanie intervenčným tímov je
fungovanie pracovných skupín pre problematiku NPŢ v niektorých krajoch a či mestách.
Kraj
Zistenia monitoringu
BBSK Nezistené, hoci viaceré subjekty pravidelne spolupracujú so všetkými relevantnými zloţkami. Formalizované
a reálne fungujúce intervenčné tímy v BBKS neboli zistené
BSK V BSK zatiaľ nefunguje formalizovaná koordinovaná intervencia, hoci viaceré organizácie a inštitúcie medzi
sebou spolupracujú, ( napr. Unicef a Domov Dúha). Dobrý potenciál pre formálne inštitucionálne zriadenie
intervenčných projektov poskytuje aj pracovná skupina pre RAP na Úrade BSK.
KSK Potenciál na formalizovanie a dôkladnú implementáciu intervenčnej koordinácie má pracovná skupina pri KSK.
NSK Niektoré získané informácie naznačujú, ţe v NSK môţu neformálne fungovať siete vzájomného vypomáhania
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medzi zariadeniami pri distribúcii klientok s problémom NPŢ. Centrum slniečko zrejme takisto disponuje
vlastným postupom a skúsenosťami pri intervencii v prípadoch NPŢ. Formálne ustanovené a implementované
intervenčné projekty však v NSK monitoringom neboli zistené.
PSK V meste Prešov oficiálne funguje pracovná skupina Synapsia, ktorá zdruţuje partnerov na pomoc rodine, deťom
a mládeţi v ohrození, ktorej nosný cieľ je zvyšovať kvalitu sociálnej práce a hľadať efektívne prístupy v podpore
rodín, detí a mládeţe. Táto skupina by mohla byť základom aj pre vznik intervenčných projektov pre prípady
ţien ohrozených násilím avšak iba za predpokladu dôkladnej implementácii rodovej analýzy a východísk
rodovej podmienenosti násilia na ţenách pri práci jednotlivých subjektov siete
TSK Viaceré monitorované zariadenia a poradenské miesta spolu komunikujú a spolupodieľajú sa na distribúcií ţien
zaţívajúcich násilia. Formalizované a dobre fungujúce intervenčné projekty, ktoré by zapájali všetky nevyhnutné
inštitúcie však v TSK neboli identifikované.
TTSK Etablované intervenčné koordinované aktivity sme neidentifikovali, hoci najmú neformálne vytvorená sieť
podporných sluţieb v meste Holíč okolo činnosti azylového domu Emauzy má najväčší potenciál na realizáciu
štandardizovaného intervenčného projektu v tejto oblasti.
ŢSK
Formalizované intervenčné projekty neboli v ŢSK zistené, hoci miera spolupráce medzi niektorými inštitúciami
a subjektmi je pomerne vysoká.

Programy pre páchateľov sú taktieţ súčasťou podporných sluţieb stanovených v MŠ RE.
Dôraz sa však kladie na štandardy programov pre násilníkov ako programy v záujme
bezpečnosti a ochrany ţien a v úzkej spolupráci so špecializovanými sluţbami pre ţeny - obete
NPŢ a ich deti. Monitoringom sme zistili niekoľko subjektov, ktoré vedia sprostredkovať prácu
s násilníkom. Kvalita týchto sluţieb vzhľadom na MŠ RE by mala byť predmetom ďalšieho
zisťovania.
Kraj
Zistenia monitoringu
BBSK Monitoringom nebolo nezistené ţiadne zariadenie, ktoré by poskytovalo takéto programy v BBSK.
BSK Sprostredkovane poskytuje programy pre prácu s násilníkmi Aliancia ţien ( aktuálne prebiehajú školenia pre
odborníkov/čky) a Unicef (práca s násilníkom, jeho terapia). Úrad BSK chystá osobitný sociálny program pre
vytrénovanie odborníkov/čiek, a implementáciu osobitných programov pre násilníkov.
KSK Neboli identifikované
NSK
PSK

TSK

nezistené
Programy pre násilníkov podľa uvedených informácií má vo svojej ponuke poradňa o.z. Familiaris
a sprostredkovane aj útulok a ZNB vo Svite CCS Batizovce ( zrejme práve od o.z. Batizovce). Bliţšie informácie
o týchto programoch nemáme ( ich východiská, štandardy a pod.). Akreditované programy pre páchateľov
rodovo-podmieneného násilia, ako ich určujú parametre Rady Európy monitoringom v PSK neboli zistené
Prácu s násilníkom, jeho terapiu vie sprostredkovať z monitorovaných subjektov iba Poradňa PON z Trenčína.
Iné organizácie túto sluţbu neponúkajú.

TTSK Neboli identifikované
ŢSK Sprostredkované poskytovanie programov pre prácu s násilníkmi – ich terapiu uviedlo iba poradenské centrum
v Dolnom Kubíne, bliţšie informácie však neboli zisťované

Ďalšie zistenia:







Aj subjekty s najvyšším ratingom mali svoje nedostatky, napr. neadekvátne, alebo
nedostatočné zaškolenie vzhľadom na dobu posledného absolvovaného školenia
Monitoringom nebola zisťovaná nehierarchická – horizontálna kultúra riadenia
bezpečných ţenských domov, ktorá má napomôcť posilneniu a uzdraveniu ţien NPŢ.
Vo viacerých prípadoch bol však indikovaný prísny domový poriadok, striktné
pravidlá a vynucovanie ich dodrţiavania, ktoré často vyplývali z kombinovania rôznych
druhov sociálnych sluţieb a cieľových skupín ( napr. útulku a ZNB, ľudí s drogovou
závislosťou so ţenami zaţívajúcimi násilie) – špecializácia zariadení pre ţeny NPŢ je
preto nevyhnutná
Problematické pravdepodobne bude aj vyuţívanie a práca na základe rodovej
perspektívy a rodovej dynamiky hlavne pri násilí na ţenách v párových vzťahoch (
viaceré odpovede indikovali len deklaratívne a povrchné znalosti o problematike,
účelovo vyuţívané termínov, bez hlbšieho pochopenia)
Viaceré parametre napr. nediskriminácia a dostupnosť sluţieb pre všetky ţeny,
bezplatnosť a pod.) sú v priamom rozpore s ustanoveniami predmetných zákonov
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alebo VZN Úradov VÚC a MsÚ ( napr. poskytnutie pobytových sluţieb môţe byť
viazané na trvalý pobyt v danom meste či kraji hlavne u verejných poskytovateľov) a nie
neochoty samotných poskytovateľov poskytnúť sluţby

ODPORÚČANIA A ZÁVER

Monitoringom sme získali základné informácie o činnosti a sluţbách poskytovaných vybranými
subjektmi. Evaluácia na základe parametrov MŠ RE, stanovenie ratingu a zostavenie rankingu
subjektov podľa získaného skóre má svoje obmedzenia:








Napriek snahe zmonitorovať všetky relevantné zariadenia, do evaluácie mohli byť zaradené
iba tie, ktoré poskytli vyplnený dotazník, alebo o ktorých boli dostupné relevantné
informácie
Vyradené mohli byť aj tie zariadenia, ktoré síce poskytujú sluţby ţenám NPŢ, avšak
neviedli o tom ţiadnu evidenciu ( tam kde nie je štatistika, problém neexistuje)
Viaceré parametre bolo moţné danou metodikou sledovať len orientačne, napr. kľúčové je
poskytovanie sluţieb na základe rodovej perspektívy a vyuţívaním rodovej analýzy – tento
parameter sme sledovali len otvorenými otázkami o definícii NPŢ, rizikách výskytu NPŢ
a pouţívaných princípoch v poskytovaní pomoci. Deklarovanie rodovej perspektívy však
ešte nemusí zaručovať aj jej aplikáciu pri poskytovaných sluţbách
Problematické môţe byť aj spájanie sluţieb sociálnoprávnej ochrany detí a podporných
sluţieb pre ţeny – matky so skúsenosťou s týraním zo strany partnera. Na kontroverzie
a riziká re-viktimácie týraných ţien v prípade riešenia iba týrania ich detí poukázali aj
odborníčky z Bezpečnej ţenskej siete. Monitoringom sme však tieto kontroverzie nemohli
identifikovať a medzi subjektmi s najvyšším ratingom sú aj organizácie, ktoré sa venujú
primárne deťom so syndrómom CAN
Spoľahli sme sa na pravdivosť výpovedí a poskytnutých informácií, indikovaná však bola
aj nekonzistentnosť údajov, protirečenia, čo mohlo byť spôsobené aj komplikovanosťou
poloţených otázok

Odporúčania
Pri nastavovaní ďalších opatrení, programov, rozvoja sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie zváţiť
výsledky monitoringu a podporiť vznik a poskytovanie nasledovných podporných
špecializovaných sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie:
a) Zabezpečiť vznik špecializovaných bezpečných ţenských domov alebo rozšíriť
kapacitu uţ existujúcich zo súčasných 238 miest na celkových 457 miest na Slovensku
Počet odporúčaných, existujúcich a potrebných miest v BŢD pre ţeny zaţívajúce násilie
Kraj

Počet ţien

BBSK
340 626
BSK
319 038
KSK
406 011
NSK
355 125
PSK
421 772
TSK
303 035
TTSK
284 421
ŢSK
351 007
SPOLU 2 781 035
Poznámky:

Odporúčaný počet miest
podľa MŠ RE
85
80
102
89
105
76
71
88
695

Počet existujúcich miest
v špecializovaných BŢD
50
30
28
19
11
34
41
25
238
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Počet potrebných miest pre
ţeny NPŢ v BŢD
35
50
74
70
94
42
30
63
457

1)
2)
3)
4)

Počet ţien v danom regióne k 31.12. 2011; dostupné na (http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html)
Odporúčaný počet miest v BŢD podľa MŠ RE = 1 rodinné miest na 10 000 ţien ( rodinné miest = 1 + 1,5 dieťaťa, t.
j. 2,5 miesta)
Počet existujúcich miest = kapacita pobytových zariadení/subjektov, ktoré boli zaradené do evaluácie a spĺňajú 75percentnú hranicu plnenia Minimálnych štandardov Rady Európy
Počet potrebných miest pre ţeny NPŢ v BŢD = počet odporúčaných miest – počet existujúcich

b) Zriadiť nové alebo podporiť uţ existujúce špecializované poradenské miesta pre ţeny
zaţívajúce násilie. Zváţiť pritom aj geografické rozloţenie jednotlivých poradní kvôli
zabezpečeniu väčšej dostupnosti pre ţeny ţijúcich sluţbách nepokrytých a v odľahlých
sídlach
Počet stanovených, existujúcich a potrebných
zaţívajúce násilie
Kraj
BBSK
BSK
KSK
NSK
PSK
TSK
TTSK
ŢSK
SPOLU

Odporúčaný počet
špecializovaných poradní

špecializovaných

Počet existujúcich
špecializovaných poradní
7
6
8
7
8
6
5
5
52

poradní pre ţeny

Počet chýbajúcich
špecializovaných poradní
1
2
2
1
1
1
0
3
11

6
4
6
6
7
5
5
2
41

c) Zjednotiť uţ existujúce, alebo zaviesť jednu národnú špecializovanú nonstop krízovú
linku pre ţeny zaţívajúce násilie s dostatočne zaškoleným personálom pre všetky druhy
násilia na ţenách ( osobitný dôraz na ţeny – obete znásilnenia)
d) Zriadiť v kaţdom regióne aspoň jedno špecializované krízové centrum pre obete
znásilnenia
e) Posilniť špecializovanú vyhľadávaciu činnosť zacielenú na ťaţko dostupné a vysoko
rizikové skupiny ţien, hlavne na území s vysokou koncentráciou rómskych
marginalizovaných komunít
f) Skoordinovať a inštitucionalizovať intervenčné projekty na riešenie prípadov NPŢ –
vyuţiť pritom uţ existujúce pracovné skupiny a partnerstvá v krajoch či mestách
g) Zaviesť programy pre páchateľov násilia, pracujúcich podľa štandardov MŠ RE
V ďalšom slede zaviesť aj akreditáciu zariadení a organizácií, ktoré poskytujú alebo plánujú
poskytovať podporné sociálne, právne, zdravotnícke a iné sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie
a ich deti. Akreditáciu nastaviť podľa štandardov Rady Európy, najmä vzhľadom na rozsah
a obsah vzdelávania, ktoré je nevyhnutné pre riadne poskytovanie špecializovaných sluţieb pre
ţeny zaţívajúce násilie a ich deti.
Takisto zaviesť osobitný druh supervízie určený pre špecializované sluţby pre ţeny zaţívajúce
násilie a nastaviť jeho pravidelné vykonávanie.
Usilovať sa zaviesť aspoň minimálne štandardy podporných sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie
a ich deti aj pre orgány činné v trestnom konaní a v zdravotníctve. Zavedeniu štandardom by
malo predchádzať opäť akreditované, systematické a pravidelné vzdelávanie všetkých
profesionálov a profesionálok z príslušných inštitúcií.
Odporúčania pre ďalší výskum a monitoring:
Podporné sociálne špecializované sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie sú iba časťou zo širšieho
súboru podporných sluţieb pre ţeny – obete rodovo-podmieneného násilia a ich deti. Do
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multidisciplinárneho súboru sluţieb pomoci patria aj právnické poradenské sluţby,
zdravotnícka pomoc a podpora orgánov činných v trestnom konaní. V ďalšom výskume či
monitoringu odporúčame zamerať sa na nasledovné subjekty a inštitúcie:










Referáty poradenstvo-psychologických sluţieb pri ÚPSVaR
Právnické sluţby – centrá právnej pomoci, (externé) právnické sluţby poskytované
v rámci subjektov sociálnych sluţieb a subjektov akreditovaných na vykonávanie
opatrení SPO
Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – prístup, evidencia,
rodová perspektíva v práci so ţenami zaţívajúcimi násilie
Dôkladne preveriť fungovanie krízových liniek pre ţeny zaţívajúce násilie kvalifikácia a zaškolenosť osôb pracujúcich na špecializovaných krízových linkách, ich
nonstop poskytovanie ( 7/24/365) a iné parametre podľa MŠ RE ( vrátane linky 0800
191 222 na ÚPSVaR)
Zdravotnícke sluţby – v zmysle zriadenia centier pre obete sexuálneho napadnutia
a špecializované nemocničné sluţby, ale aj systém evidencie ( preveriť
Orgány činné v trestnom konaní: polícia, prokuratúra , súdy
Programy pre páchateľov násilia - kto ich poskytuje, z akej perspektívy je práca
s páchateľmi násilia koncipovaná, podmienky zaradenia násilníka do programu, a pod.
V budúcnosti nastaviť evaluáciu špecializovaných sluţieb pre ţeny NPŢ na základe
zisťovania spokojnosti klientok bez sprostredkovania zamestnankýň zariadení, aby sa
zabezpečila úplná anonymita a objektívnosť pri hodnotení (

Do pozornosti chceme dať aj informáciou, ţe zozbierané informácie na úrovni Úradov VÚC
ako aj na úrovni subjektov poskytujúcich sociálne sluţby a vykonávajúcich opatrenia
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately boli poskytnuté neanonymne a v prípade potreby
a záujmu je moţné poţiadať o poskytnutie kompletnej dokumentácie ( dotazníka a iných
získaných – nájdených dokumentov ) o danom kraji a konkrétnom subjekte.122 V jednotlivých
profiloch nebolo moţné zachytiť všetky informácie, ktoré sme získali. Za prípadné
nezrovnalosti v jednotlivých informáciách a profiloch subjektov sa ospravedlňujeme. Vznikli
neúmyselne v dôsledku časového stresu pri spracovávaní údajov.
Zároveň by sme chceli všetkým pracovníčkam a pracovníkom, ktorí poskytli informácie
o svojej činnosti, poďakovať za ich ochotu a čas pri vypĺňaní dotazníkov. Veríme, ţe získané
informácie o monitorovaných subjektoch zvýšia vzájomné vymieňanie informácií a posilnia
sieťovanie a partnerstvá v dane oblasti. Ďakujeme všetkým, aj tým, ktorí si čas na vyplnenie
dotazníka nenašli, za ich vytrvalosť a profesionalitu pri poskytovaní pomoci ţenám
zaţívajúcim násilie. Veríme, ţe výsledky monitoringu prispejú ku zvýšeniu kvality sluţieb
a adekvátnej podpore zo strany zodpovedných inštitúcií.

122

Pre poskytnutie kompletnej dokumentácie kontaktujte Mgr. B. Holubová (holubova@ivpr.gov.sk, 02/20 441 408)
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PRÍLOHY
1. MINIMÁLNE A IDEÁLNE ŠTANDARDY EU

ÚROVNE POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŢIEB
Druh
sluţby

Krízová linka

Ideálne
štandardy
Jedna linka pokrývajúca všetky formy násilia na ţenách
Volajúca by mala
(NNŢ) alebo jedna pre domáce násilie a jedna pre sexuálne počuť reálny hlas,
násilie. Počet liniek by mal závisieť od počtu obyvateľov. V nie záznamník.
menších krajinách môţe stačiť jedna. V hustejšie osídlených Zaznamenávať
štátoch by mala byť aspoň jedna krízová linka v kaţdom
počet neprijatých
regióne/kraji.
hovorov.
Základné poţiadavky

Poradenstvo
a právne
projekty

Jedna na 50 000 ţien.

Poradenstvo

Jedno centrum na 50 000 ţien.
Môţe zahŕňať existujúce špecializované sluţby pre ţeny
zaţívajúce násilie na ţenách (NNŢ) ako napr. BŢD alebo
krízové centrá pre obete znásilnenia a poradenské centrá, ak
poskytujú dlhodobé poradenstvo alebo prácu v skupinách.
V kaţdom krajskom meste by malo byť jedno poradenské
centrum.

Malo by byť dostupné aspoň pre najväčšie koncentrácie Malo by byť
menšín a handikepovaných ţien.
nasmerované
na ţeny, ktoré
majú
obmedzený
prístup
k
sluţbám
ako
napr. Ţeny vo
väzniciach
alebo
psychiatrických
zariadeniach.
V členských štátoch, kde sú BŢD ako najmä/len jediná Tam kde je to
Bezpečné
ţenské
domy forma sluţby, malo by byť jedno miesto pre 10 000 potrebné, mala by
obyvateľov. V členských štátoch, kde sú BŢD časťou byť sluţba BŢD
(BŢD)
komunitnej stratégie s intervenčnými projektami, by malo dostupná aj pre
byť jedno rodinné miesto pre 10 000 ţien. V kaţdom kraji obete násilia “v
by mal byť aspoň jeden špecializovaný BŢD.
mene
cti”,
nútených
manţelstiev,
nútenej
ţenskej
obriezky,
obchodovania
s
ľuďmi
a
sexuálneho
napadnutia detí.
Mali
by
byť
dostupné aj ţenám
z
vidieka
a
doprava by mala
byť zadarmo.

Dostupnosť/
vyhľadávanie
klientok
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Ľudské práva
• Zákaz neľudského zaobchádzania,
EDĽP čl. 3 , MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.
1
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo
psychickej nedotknuteľnosti,
EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3
• Aktívne úsilie na prevenciu,
DEVAW čl. 4 (c), Pekingská platforma
odst. 124
(b) & ORE Rec(2002)5
• Zákaz diskriminácie, CEDAW &
EÚ Charta čl.21
• Zákaz neľudského zaobchádzania,
EDĽP čl. 3, MPOPP
čl. 6 & VDĽP čl.1
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo
psychickej nedotknuteľnosti, EDĽP čl.
8, EÚ Charta čl.3
• Aktívne úsilie na prevenciu,
DEVAW čl. 4 (c), Pekingská platforma
odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5
• Právo na primerané štandardy
zdravotného a lekárského ošetrenia,
Európska sociálna charta & Európska
sociálna charta revidovaná čl.11,
CEDAW čl. 12, MPHSK čl. 12,
EÚ Charta čl. 35
• Zákaz neľudského zaobchádzania,
EDĽP
čl.
3,
MPOPP
čl. 6 & VDĽP čl.1
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo
psychickej nedotknuteľnosti, EDĽP čl.
8, EÚ Charta čl.3
• Aktívne
úsilie
na
prevenciu,
DEVAW čl. 4 (c), Pekingská platforma
odst.
124
(b) & ORE Rec(2002)5
• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl.
14
&
Protokol
č.
12
,
čl.1,
CEDAW,
VDĽP
čl.
7,
&
EÚ
Charta čl.21.
•
Dodrţiavanie práv osôb so
zdravotným
postihnutím,
EÚ Charta čl. 26.

Zákaz
zaobchádzania,
•

neľudského

EDĽP
čl.
3,
MPOPP
čl. 6 & VDĽP čl.1
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo
psychickej nedotknuteľnosti, EDĽP čl.
8, EÚ Charta čl.3
• Aktívne
úsilie
na
prevenciu,
DEVAW čl. 4 (c), Pekingská platforma
odst.
124
(b) & ORE Rec(2002)5

Krízové centrá Jedno na 200 000 ţien. V kaţdom kraji by malo byť aspoň
pre
obete jedno Krízové centrum pre obete sexuálneho násilia,
zamerané predovšetkým na znásilnenie
znásilnenia

Centrá
pre
obete
sexuálneho
napadnutia

Jedno pre 400 000 ţien

Zákaz
zaobchádzania,
•

neľudského

EDĽP
čl.
3,
MPOPP
čl. 6 & VDĽP čl.1
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo
psychickej nedotknuteľnosti, EDĽP čl.
8, EÚ Charta čl.3
• Aktívne
úsilie
na
prevenciu,
DEVAW čl. 4 (c), Pekingská platforma
odst.
124
(b) & ORE Rec(2002)5
• Právo na primerané štandardy
zdravotného a lekárského ošetrenia,
Európska sociálna charta & Európska
sociálna charta revidovaná čl.11,
CEDAW čl. 12, MPHSK čl. 12
EÚ Charta čl. 35
Ako vyššie

ZÁKLADNÉ MINIMÁLNE A IDEÁLNE ŠTANDARDY PODPORNÝCH SLUŢIEB RADY
EURÓPY
ÚCTA A DÔSTOJNOSŤ
Minimálne štandardy
Ţeny, ktoré vyuţívajú sluţby, majú za kaţdých okolností
právo na úctu a dôstojnosť

Ideálne štandardy
Osobný kontakt sa musí odohrávať v bezpečnom,
čistom a príjemnom prostredí.

Ľudské práva

• Rešpektovanie
dôstojnosti, EÚ Charta
čl.1, VDĽP čl.1 &
Miléniová deklarácia
odst. 6
Musí byť dodrţiavaná dôvernosť. Akákoľvek písomná
Všetky záznamy sa musia drţať bezpečne uzamknuté, • Rešpektovanie
alebo ústna komunikácia alebo iná informácia obsahujúca prístupné len pre oprávnené osoby. Sluţby musia
dôstojnosti, EÚ
čokoľvek, čo by mohlo poodhaliť identitu klientky sluţby, získať písomný súhlas na uvoľnenie/poskytnutie
Charta čl.1, VDĽP
sa môţe zdieľať len s jej informovaným súhlasom. Jediné dôvernej informácie a personál musí byť o tomto
čl.1 & Miléniová
výnimky sú tieto:
poučený. (mať výcvik)
deklarácia
• ak je ohrozený ţivot, zdravie alebo sloboda klientky
odst. 6
• ak je dôvod obávať sa, ţe je ohrozené bezpečie
• Zákaz neľudského
ostatných a treba ho chrániť
zaobchádzania, EDĽP
Tento princíp dôvernosti sa musí klientke vysvetliť pred
čl. 3,
poskytovaním sluţby.
MPOPP čl. 6 & VDĽP
čl.1
• Úcta k fyzickej a
morálnej alebo
psychickej
nedotknuteľnosti,
EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3
• Aktívne úsilie na
prevenciu,
DEVAW čl. 4 (c),
Pekingská
platforma odst. 124 (b) &
ORE Rec(2002)5
• Ochrana osobných
Všetky sluţby musia vychádzať z kultúry princípu:
• Rešpektovanie
údajov, EDĽP čl.8 &
nespochybňovať a rešpektovať obeť a brať na
dôstojnosti,
EÚ Charta
EÚ
zodpovednosť násilníka.
čl.1,
VDĽP
Charta
čl.8 čl.1 &
Miléniová deklarácia
odst. 6
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BEZPEČIE A OCHRANA
Minimálne štandardy

Ideálne štandardy

Bezpečie a ochrana by malo byť prioritou, zásadným kritériom. Týka sa to Sluţby by mali byť rovnomerne
bezpečia ţien, detí a odkázaných osôb týkajúcich sa prípadu a personálu. distribuované na celom území s
Nejedná sa len o okamţitú ochranu, ale psychické a sociálne bezpečie, vrátane ohľadom na hustotu osídlenia.
sociálnej inklúzie.

Krízové sluţby by mali byť nepretrţite k dispozícii, dosaţiteľné 24 hodín
denne a 365 dní v roku.

Sluţby by mali byť komplexné (holistické) a riadiť sa potrebami klientky.
Poskytovateľ sluţby by mal byť schopný:
poskytnúť to, čo klientky potrebujú a vyţadujú

-

Ľudské práva
• Právo na ţivot, EDĽP
čl.
2, MPOPP čl. 6, VDĽP
čl.3, EÚ Charta čl.2
• Zákaz
neľudského
zaobchádzania, EDĽP čl. 3,
MPOPP čl. 6 & VDĽP
čl.1
• Úcta k fyzickej a
morálnej alebo psychickej
nedotknuteľnosti,
EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3
• Aktívne
úsilie
na
prevenciu,
DEVAW čl. 4 (c), Pekingká
platforma odst. 124 (b) &
ORE Rec(2002)5
• Zákaz
neľudského
zaobchádzania, EDĽP čl. 3,
MPOPP čl. 6 & VDĽP
čl.1
• Úcta k fyzickej a
morálnej alebo psychickej
nedotknuteľnosti,
EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3
• Aktívne
úsilie
na
prevenciu,
DEVAW čl. 4 (c), Pekingská
platforma odst. 124 (b) &
ORE Rec(2002)5
Ako vyššie

kde je to moţné, odoslať/ delegovať klientku k príslušným iným
odborným sluţbám

DOSTUPNOSŤ
Minimálne štandardy

Ideálne štandardy
Tlmočníčky by mali byť vyškolené na prácu s
Sluţby by mali byť dostupné pre všetky ţeny. násilím a mali by podpísať dohovor o zachovaní
Toto
dôvernosti.
vyţaduje ich aktívne vyhľadávanie,
Poskytovatelia sluţieb by mali zabezpečiť, aby ich
prispôsobenie resp.
zariadenia boli prístupné aj pre ţeny s fyzickým
vytvorenie špecializovaných sluţieb pre
sluchovým postihnutím a s poruchou učenia.
potreby uţívateliek
Aktívne vyhľadávanie by malo prebiehať v
(napr. pre migrantky, etické menšiny alebo
komunitách, ktoré sú skryté (migrantky, postihnuté
hendikapované
ţeny, lesby, ţeny pracujúce v sex biznise)
ţeny)

Ľudské práva
• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 &
Protokol č. 12, čl.1,
CEDAW, VDĽP čl. 7,
& EÚ Charta čl.21
• Záväzok prijať osobitné opatrenia pre
odstránenie násilia páchaného na ţenách,
najmä zraniteľných, Pekingská platforma
odst. 1261

Sluţby by mali pracovať podľa pravidiel
nediskriminácie a rovnakých príleţitostí s
ohľadom na personál a klientky sluţieb.

• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 &
Protokol č. 12, čl.1,
CEDAW, VDĽP čl. 7,
& EÚ Charta čl.21
• Záväzok vlády zabezpečiť ţenám so
zdravotným postihnutím prístup k
informáciám a sluţbám ohľadom násilie na
ţenách
Pekingská platforma odst. 124
• Dodrţiavanie prv osôb so zdravotným
postihnutím, EÚ
Charta čl. 26
• Rešpektovanie kultúrnej, náboţenskej
a jazykovej diverzity, EÚ Charta čl.22
• Právo na ţivot, EDĽP čl.
2, MPOPP čl. 6, VDĽP
čl.3, EÚ Charta čl.2
• Zákaz neľudského zaobchádzania,
EDĽP čl. 3,
MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1.
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo
psychickej nedotknuteľnosti,
EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3

Sluţby by sa mali rozvíjať, aby boli stále viac
dostupné;
Sluţby by sa mali spájať s ostatnými
špecializovanými sluţbami pre menšinové
komunity – mali by mať spoločné vzdelávania tréningy a satelitné/vysunuté sluţby

Sluţby by mali byť poskytované bezplatne

Tam, kde to nie je moţné, fakturovanie by malo
podliehať jasnej podmienke, ţe neschopnosť
uhradiť faktúru by nemala byť dôvodom
odmietnuť poskytnutie sluţby
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• Aktívne úsilie na prevenciu,
DEVA W čl. 4 (c), Pekingská
platforma odst. 124 (b) &
ORE Rec(2002)5
• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 &
Protokol č. 12, čl.1,
CEDAW, VDĽP čl. 7,
& EÚ Charta čl.21

DETI
Základné štandardy, týkajúce sa všetkých sluţieb
Ideálne štandardy
Poskytovatelia sluţieb by mali zohľadňovať • Špeciálne sluţby pre deti, dievčatá
potreby detí klientok a svoju špeciálnu a mladé ţeny
zodpovednosť voči mladým ţenám a dievčatám • Sluţby by mali byť zamerané na
ochranu detí a personál by mal byť na
to špeciálne vyškolený
Deti by nemali byť vyuţívané ako ”tlmočníci/čky”
svojich matiek

Ľudské práva
•
Právo dieťaťa na ochranu, DPD čl. 19,
Európska sociálna
charta čl. 14, Európska
sociálna charta revidovaná čl.17, EÚ Charta čl.24
Ako vyššie

PERSONÁL
Základné štandardy, týkajúce sa všetkých sluţieb
Personál by mal byť kvalifikovaný a riadne zaškolený:
• Minimálne úvodné zaškolenie ako aj nasledujúce trvalé ďalšie
školenie by mali byť súčasťou pracovnej zmluvy;
• Úvodné zaškolenie by malo obsahovať porozumenie rodovej
dynamike násilia, informáciu o rôznych formách násilia na
ţenách, o nediskriminácii
a rôznorodosti, o práve na
spravodlivosť a sociálnom práve;
•
Tento štandard platí pre všetky profesie v štátnych a
mimovládnych inštitúciách. Vzdelávať by mali špecializované
MVO a mali by byť riadne platené;
V ţenských MVO by mali pracovať ţeny a ostatné inštitúcie by
mali zabezpečiť dostatok ţenského personálu, vrátane tlmočníčok,
zdravotníčok a policajtiek.

Ideálne štandardy
Ľudské práva
Poskytovatelia sluţieb by mali zabezpečiť, • Zákaz diskriminácie, EDĽP
ţe ich personál bude vzdelaný o súčasnom čl. 14 &
výskume a bude oboznámený s príkladmi
Protokol č. 12, čl.1,
dobrej praxe.
CEDAW1, VDĽP čl. 7,
Personál by mal mať stálu supervíziu a
& EÚ Charta čl.21
podporu.
•
Záväzok vlády dodrţovať
politiku gender mainstreaming,
Pekingská platforma odst. 124
Nábor personálu by
rôznorodosť (diverzitu)

mal

odráţať •
Rešpektovanie dôstojnosti,
EÚ Charta čl.1, VDĽP
čl.1 & Miléniová deklarácia
odst. 6
•
Rešpektovanie kulturnej,
náboţenskej
a
jazykovej
diverzity, EÚ Charta čl.22

POSILNENIE
Základné štandardy, týkajúce sa všetkých sluţieb

Ideálne
štandardy

Sluţby by mali byť riadené demokraticky. Personál aj klientky by mali mať
moţnosť zúčastňovať sa vedenia. Sluţby mali by zabezpečiť, aby muţská
dominancia nebola nahradená dominanciou inštitúcie v rozhodovacích procesoch
klientok.
Klientky by mali byť informované o svojich právach, napr. Na aké sluţby majú
nárok, aké sú ich zákonné a ľudské práva.
Právo klientky na poskytnutie informácie a podpory by nemalo byť podmienené
oficiálnou sťaţnosťou ani súhlasom vyuţiť akýkoľvek program/skupinu/sluţbu.
Klientky by mali mať dostatok času na zváţenie informácie, aby mohli urobiť
informované rozhodnutie.

Všetky informácie, právne rady a poradenstvo by mali vychádzať z princípu
posilnenia a práv obete:
• Informovaný súhlas by mal predchádzať pred akoukoľvek akciou alebo
precedúrou;
• Najlepší záujem klientky by mal byť prioritou pre všetkých poskytovateľov
sluţieb;
• Jedine klientka rozhoduje o tom, či podá na políciu trestné oznámenie.

Klientky by mali mať prístup k vlastným záznamom (zloţke), mať moţnosť
hodnotiť ich a ţiadať, aby boli vykonané doplnenia a aktualizácie.
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Ľudské práva
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ
Charta
čl.1,
VDĽP
čl.1, &
Miléniová deklarácia
odst. 6.
• Zákaz diskriminácie, CEDAW, &
EÚ; Charta čl.21
•
Obecné právo prístupu k
informáciám bez zásahu štátu, EDĽP
čl.10, VDĽP čl.19 & EÚ Charta čl.11
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ
Charta
čl.1,
VDĽP
čl.1, &
Miléniová deklarácia
odst. 6
• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14
&
Protokol
č.
12,
čl.1,
CEDAW,
VDĽP
čl.
7,
& EÚ Charta čl.21
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ
Charta čl.1,VDĽP čl.1, & Miléniová
deklarácia
odst. 6
• Rešpektovanie slobodného a
informovaného súhlasu v oblasti
medicíny, EÚ Charta
čl.3
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo
psychickej nedotknuteľnosti, EDĽP čl.
8
• Rešpekt k súhlasu so spracovaním
osobných údajov, EÚ Charta čl.8
• Právo na rešpektovanie
súkromného ţivota, EDĽP čl.8,
DOJASOÚ čl.8 & EÚ Charta čl.8
(2)

POSKYTOVANIE SLUŢIEB
Základné štandardy, týkajúce sa všetkých sluţieb

Ideálne štandardy

Ľudské práva

Všetky sluţby by mali byť autonómne, neziskové a mali by byť Osobný kontakt s klientkou by mal • Aktívne úsilie na prevenciu, DEVAW
schopné poskytovať dlhodobú podporu.
prebiehať v bezpečnom, príjemnom a čistom čl. 4 (c), Pekingská platforma odst. 124
prostredí
(b) & ORE Rec(2002)5
Vláda alebo miestne zastupiteľstvá by mali mať dostatok
prostriedkov na sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie a ich deti.

• Vládny záväzok vyčleniť dostatočné
zdroje a rozpočtové poloţky, Pekingská
platforma odst.s 124-51

Všetky sluţby by mali byť zaloţené na pochopení násilia ako Poskytovatelia sluţieb by sa mali podieľať • Zákaz diskriminácie, CEDAW2
príčiny a dôsledku nerovnováţneho postavenia ţien.
na zvyšovaní povedomia v komunite, aby
zmenili podmienky, na základe ktorých sa
násilie akceptuje.

Sluţby by mali;
Sluţby by sa mali vyvíjať k zvyšovaniu pozornosti voči potrebám •mať vypracovaný jasný postup na podávanie
klientok, pýtať sa ich na ich názor a brať ho do úvahy – toto by mala sťaţností;
byť podstatná časť pravidelných monitorovacích procesov.
•snaţiť sa získavať financovanie, aby mohli
participovať;
• hľadať externú evaluáciu, ktorej prioritou
sú
názory
klientok
Sluţby by mali vypracovať návody a pravidlá na spoluprácu medzi Protokoly a dohovory o porozumení a
inštitúciami (multiagency)
spolupráci
s hlavnými externým
inštitúciami

• Zákaz neľudského zaobchádzania,
EDĽP
čl.
3,
MPOPP
čl.
6
&
VDĽP
čl.1
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo
psychickej
nedotknuteľnosti,
EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3
• Aktívne úsilie na prevenciu &
výskum,
DEVAW
čl.
4
(c),
Pekingská
platforma
odst.
124 (b) & ORE Rec(2002)

Údaje by mali byť zhromaţďované a ukladané systematicky podľa Sluţby by mali pripravovať výročné alebo
demografie klientok a podľa povahy napadnutia, spôsobom, ktorý dvojročné správy na základe skúseností
neohrozí právo klientky na dôvernosť (údajov)
svojich klientok.

• Právo na rešpektovanie súkromného
ţivota, EDĽP čl.8, CPIAAPD čl.s.5 to
7 & EÚ Charta čl.8

MINIMÁLNE A IDEÁLNE ŠTANDARDY PRE ŠPECIFICKÉ SLUŢBY

KRÍZOVÉ TELEFONICKÉ LINKY
Minimálne štandardy
Ideálne štandardy
Personál musí byť špeciálne zaškolený na Personál by mal byť schopný poskytovať právnu pomoc,
prácu so všetkými formami násilia na ţenách. zdravotné poradenstvo, sociálne právo, finančné
záleţitosti, zodpovedať otázky o bývaní, a ľudských
právach. Sluţby by mali vytvoriť a udrţiavať databázu,
ktorá by umoţňovala správne delegovanie klientok k
ďalšej pomoci.
Má poskytovať krízovú
pohotovostnú Má byť non stop, teda 7 dní v týţdni 24 hodín denne
podporu a poradenstvo
Číslo musí byť dostatočne zviditeľňované, Sluţby by mala byť poskytovaná v rôznych jazykoch a aj v
uvádzané v telefónnych zoznamoch a braillovom slepeckom písme.
dostupné v relevantných inštitúciách ako napr.
nemocnice a zdravotné strediská.
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Ľudské práva
• Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP čl.
3, MPOPP čl. 6 & VDĽP
čl.1
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej
nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3 •
Aktívne úsilie na prevenciu, DEVAW čl. 4 (c),
Pekingská platforma odst. 124 (b) & ORE
Rec(2002)5
Ako vyššie
•
Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14
&
Protokol
č.
12
,
čl.1,
CEDAW,
VDĽP
čl.
7,
& EÚ Charta čl.21
•
Záväzok šíriť informácie o pomoci
dostupnej ţenám a rodinám, ktoré sú obeťami
násilia,
Pekingská
platforma odst. 1251

PRÁVNE PORADENSTVOA PRÁVNE ZASTUPOVANIE
Minimálne štandardy
Advokáti/tky by mali mať dostatočné vedomosti o ostatných
sluţbách a personál by mal byť schopný poskytnúť informácie,
rady a poradenstvo, ako aj delegovanie na:

Podpora a zdravotnícke sluţby

Orgány činné v trestnom konaní

Zákonné opravné prostriedky a sluţby

Sociálne práva, vzdelanie, príprava na zamestnanie

Krátkodobé, dočasné a/alebo stále bývanie

Sluţby starostlivosti o dieťa a vzdelávanie k
rodičovstvu

Ochrana detí

Sluţby pre alkoholové a drogové závislosti

Sluţby pre osoby s postihnutím

Prekladateľské sluţby a/alebo sluţby pre imigrantov

Štatút ţiadateľky o azyl, azylantky alebo osoby
s doplnkovou ochranou (Slovenská republika)

Ideálne štandardy
Poskytovatelia sluţieb by mali mať pre
klientky k dispozícii aktuálny zoznam
kontaktov na:

Miestne orgány činné v trestnom
konaní;

Miestne, štátne, alebo národné
zdroje pre komplexné sluţby ako
napr. pre migrantky
•
Miestne právničky/ov, ktoré/í
pracujú v oblasti NPNŢ, vrátane
pracujúcich pro bono (bez poplatkov)

Ľudské práva
• Právo vyuţívať sluţby sociálnej
starostlivosti (Social Charta & Revised
Social Charta čl.s. 14)
• Právo na primerané štandardy
zdravotného a lekárskeho ošetrenia, Social
Charta & Re čl.11, CEDAW čl. 12,
MPHSK čl. 12, EÚ Charta čl. 35
• Právo na vzdelanie, vrátane odbornej
prípravy, EÚ Charta čl.14
• Právo dieťaťa na ochranu, DPD čl. 19,
Social Charta čl. 14, Re čl.17, EÚ Charta
čl.24
• Právo na rovnakú ochranu zo zákona,
MPOPP čl. 26, CEDAW čl. 2, VDĽP čl. 7,
EÚ Charta čl.20
• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 &
Protokol č. 12, čl.1, CEDAW, VDĽP čl. 7,
& EÚ Charta čl.21
Advokátky/ti by mali byť schopné vysvetliť procesy v trestnom Právničky (právne poradkyne) by mali • Právo na rovnakú ochranu zo zákona,
konaní a občianskom konaní, moţnosti podávania trestných mať pracovné vedomosti o miestnom MPOPP čl. 26, CEDAW čl. 2,
oznámení a práva klientky.
súde a o moţnostiach miestnej právnej VDĽP čl. 7, EÚ Charta čl.20
odozvy.
• Vládny záväzok poskytnúť ţenám, ktoré
sú vystavené násiliu, prístupom k
mechanizmov spravodlivosti, Pekingská
platforma odst. 124
Finančné zdroje pre sluţbu právneho poradenstva nesmú
•
Zohľadnenie ochrany osobných dát,
ohroziť jeho nezávislosť.
EDĽP čl.8 & EÚ Charta čl.8
• V krízových situáciách, najmä v • Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta
prípadoch sexuálneho násilia, by mala
čl.1, VDĽP čl.1, & Miléniová
mať kaţdá klientka moţnosť hovoriť s
deklarácia odst. 6
právničkou
pred
policajným • Vládny záväzok vytvárať a posilňovať
výsluchom a odovzdaním dôkazov.
inštitucionálne mechanizmy, aby ţeny
• Právničky by mali byť schopné
a dievčatá mohli hlásiť násilné činy proti
reagovať na poţiadavky polície a
nim
klientky o spoluprácu rýchlo.
v bezpečnom a dôvernom prostredí, bez
strachu z odplaty odst. 124
Sprevádzanie
na
stretnutia
s
ostatnými sluţbami by malo byť
základnou
časťou
právneho
poradenstva
V prípadoch pokračujúceho násilia by
právne poradenstvo malo v spolupráci
s klientkou sluţby viesť k vytvoreniu
bezpečnostného plánu, pravidelne ho
sledovať a aktualizovať.
Poskytnutie komplexných (holistických
) sluţieb by malo zahŕňať krízovú
telefónnu linku, drop-in sessions,,
svojpomocné skupiny, prácu na prípade
a dlhodobú podporu.
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta
Príprava právnych poradkýň by mala mať minimálne 30 hodín a
čl.1, VDĽP
mala by pokrývať témy:
čl.1, & Miléniová deklarácia odst. 6
• Ochrana osobných dát
 Rodová analýza NNŢ;
data, EDĽP čl.8 & EÚ Charta čl.8.
 Techniky krízovej intervencie;
• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 &
 Zachovanie dôvernosti ;
Protokol č. 12, čl.1, CEDAW, VDĽP čl.
 Komunikačné zručnosti a techniky krízovej intervencie;
7,
 Ako robiť patričné vhodné delegovanie k iným sluţbám
& EÚ Charta čl.21
 Informácie o traume, vyrovnaní sa s ňou a o preţití;
• Záväzok uplatňovať gender mainstreaming
 Prehľad o systéme občianskeho a trestného práva;
a tvoriť, zdokonaľovať, rozvíjať alebo
 Aktualizácia a revízia príslušných zákonov štátu;
financovať vzdelávacie programy,
 Dostupnosť miestnych a štátnych zdrojov
Pekingská platforma odst. 124 – viď Core
 Nediskriminácia a rôznorodosť;
Standards
 Posilnenie;
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PORADENSTVO
Minimálne štandardy
Ideálne štandardy
Poradenstvo by malo pripravovať individuálne plány činnosti Má byť stanovený minimálny
s klientkou a sústrediť sa na jej bezpečie, podporu a praktické čas, za ktorý klientka dostane
potreby.
poradenstvo

Príprava poradkýň by mala trvať minimálne 30 hodín a mala
by pokrývať témy:
• Rodová analýza NNŢ;
• Techniky krízovej intervencie;
• Trauma, vyrovnanie sa s ňou a preţitie;
• Pochopenie well being a sociálnej inklúzie;
• Zachovanie dôvernosti informácií ; ( o informáciách)
• Komunikačné zručnosti a techniky krízovej intervencie;
• Prehľad o systéme občianskeho a trestného práva;
• Aktualizácia a revízia príslušných zákonov štátu;
• Dostupnosť miestnych a štátnych zdrojov
• Nediskrimináca a rôznorodosť;
• Posilnenie.

Odporúčania (delegovanie) na iné terapeutické sluţby by malo
byť iba k odborníčkam, ktoré majú dostatočne špecializované
pracovné skúsenosti alebo vzdelanie o oblasti NNŢ
Klientky majú mať prístup k individuálnemu aj skupinovému
poradenstvu

Ľudské práva
• Právo na primerané štandardy zdravotného a
lekárskeho ošetrenia, Social Charta & Re čl.11,
CEDAW čl. 12, MPHSK čl. 12, EÚ Charta čl. 35
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej
nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3
• Aktívne úsilie na prevenciu, DEVAW čl. 4 (c),
Pekingská platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5
• Právo na primerané štandardy zdravotného a
lekárskeho ošetrenia, Social Charta & Re čl.11,
CEDAW čl. 12, MPHSK čl. 12, EÚ Charta čl. 35
• Záväzok uplatňovať gender mainstreaming a tvoriť,
zdokonaľovať, rozvíjať alebo financovať vzdelávacie
programy, Pekingská Plat- form odst. 124 – viď Core
Standards
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1, VDĽP
čl.1,
• & Miléniová deklarácia odst. 6
• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 & Proto 12,
čl.1,
CEDAW, VDĽP čl. 7, & EÚ Charta čl.21
• Rešpektovanie kultúrnej, náboţenskej a jazykovej
rozmanitosti, EÚ Charta čl.22
• Právo na rešpektovanie súkromného ţivota
vate life, EDĽP čl.8, DOJASOÚ čl.8 & EÚ
Charta čl.8
• Právo na primerané štandardy zdravotného a
lekárskeho ošetrenia, Social Charta & Re čl.11,
CEDAW čl. 12, MPHSK čl. 12, EÚ Charta čl. 35
Ako vyššie

VYHĽADÁVANIE KLIENTOK
Minimálne štandardy
Ideálne štandardy
Ľudské práva
Vyhľadávanie by sa malo uskutočňovať pre skupiny, ktoré sú ohrozené • Vyhľadávanie
sa
má
uskutočňovať
pre • Zákaz
diskriminácie,
sociálnym vylúčením alebo majú sťaţený prístup k sluţbám, ako aj
identifikované ohrozené osoby, osoby vylúčené
EDĽP
čl.
14
&
menšiny. Informačné materiály majú byť pripravené vo formáte, ktorý
alebo také, ktoré majú sťaţený prístup k sluţbám.
Proto 12 , čl.1, VDĽP
sa k nim ľahko dostane.
• Rozšírenie vyhľadávacej činnosti sa môţe
čl. 7, & EÚ Charta
odohrávať aj v spolupráci s inými inštitúciami v
čl.21
ich vysunutých kanceláriách a v kostoloch, • Rešpektovanie
kultúrnej,
školách a iných miestach v rámci komunity.
náboţenskej a jazykovej
rozmanitosti, EÚ Charta
čl.22
Personál má byť vyškolený na (multi)kultúrnu spôsobilosť.
Tlmočníci/čky majú byť primerane školené a Ako vyššie
skúsené.

INTERVENČNÉ PROJEKTY
Minimálne štandardy
Ideálne štandardy
Na začiatku intervenčných projektov by Medzi organizáciami by mali byť jasné dohovory a
malo byť partnerstvo medzi inštitúciami.
písomné zmluvy o zbere údajov a výmene informácií
medzi organizáciami
Všetky intervencie by mali byť
koordinované MVO zameranými na
podporu ţien.
Spolupráca polície a súdov s
Poskytovatelia sluţieb by mali mať aktívny postup v
intervenčnými projektmi by mala byť
obhajobe jednotlivých prípadov ako aj pri obhajobe
povinná.
systému podpory práv klientok.

Medzi spolupracujúce inštitúcie by mali
patriť minimálne zdravotné a sociálne
sluţby.
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Ľudské práva
• Aktívne úsilie na prevenciu, & Výskum, DEVAW čl. 4 (c),
Pekingská platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5
• Záväzok uplatňovania gender mainstreamingu,
Pekingská platforma odst. 124 – viď Core Standards
• Právo na ţivot, EDĽP čl. 2, MPOPP čl. 6, VDĽP
čl.3, EÚ Charta čl.2
• Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP čl. 3,
MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej
nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3
• Aktívne úsilie na prevenciu, DEVAW čl. 4 (c), Pekingská
platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5
• Právo na primerané štandardy zdravotného a
lekárskeho ošetrenia, Social Charta & Re čl.11,
CEDAW čl. 12, MPHSK čl. 12, EÚ Charta čl. 35

BEZPEČNÝ ŢENSKÝ DOM (BŢD)
Minimálne štandardy
Sluţby v BŢD by mali poskytovať ţeny.

Ideálne štandardy

Bezpečie obyvateliek posilňuje utajená Pre návštevníkov by mali existovať
adresa a bezpečnostné opatrenia a písomné pravidlá (tam, kde sú návštevy
monitoring.
povolené), aby bolo jasné, ţe rozumejú
princípom utajenia BŢD.

Ak BŢD nemá dostatok miest, alebo Náhradné ubytovanie by malo byť
sluţby nie sú k dispozícii, BŢD by mal porovnateľné s bezpečím v BŢD a s
klientke pomôcť nájsť vhodné bezpečné rovnakými pravidlami utajenia.
náhradné ubytovanie.

Odmietnuť prijatie alebo znovu prijatie
klientky sa môţe IBA ak sa prišlo k
závaţným porušeniam pravidiel alebo
ohrozeniu bezpečia ţien a detí.

Ľudské práva
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej
nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1, VDĽP
čl.1, & Miléniová deklarácia odst. 6
• Právo na ţivot, EDĽP čl. 2, MPOPP čl. 6, VDĽP
čl.3, EÚ Charta čl.2
• Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP čl. 3,
MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej
nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3
• Aktívne úsilie na prevenciu, DEVAW čl. 4 (c), Pekingská
platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5
• Právo na ţivot, EDĽP čl. 2, MPOPP čl. 6, VDĽP
čl.3, EÚ Charta čl.2
• Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP čl. 3,
MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej
nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3
• Aktívne úsilie na prevenciu, DEVAW čl. 4 (c), Pekingská
platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5
• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 & Proto 12, čl.1,
CEDAW, VDĽP čl. 7, & EÚ Charta čl.21
• Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP čl. 3,
MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej
nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3
• Aktívne úsilie na prevenciu, DEVAW čl. 4 (c), Pekingská
platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5

Sluţby majú byť poskytované na takú
Ako vyššie
dlhú dobu, ako ich klietka potrebuje.
Úroveň personálu má byť dostatočná na
Ako vyššie
poskytovanie potrebných sluţieb pre
práve ubytované klientky a ich deti.
Kaţdá klientka má dostať krízovú pomoc a • Má poskytovať informácie o právach Ako vyššie
podporu a bezpečnostný plán.
klientok a ich povinnostiach (vrátane
opatrení na dôvernosť informácií) do 24
hodín od prijatia.
• Pravidlá by mali byť vysvetlené
povzbudzujúcim spôsobom.
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Minimálne štandardy
Ideálne štandardy
Do 3 – 7 dní od prijatia klientky by mali byť spísané jej Pre ţeny závislé na návykových látkach by
potreby. Mali by obsahovať:
mali byť vytvorené
špeciálne bezpečné
• potreby týkajúce sa zdravia;
domy.
• detí;
• bývania;
• právnych moţností;
• finančnej podpory a jej moţností;
• prípravu na zamestnanie a vzdelanie;

Mali by vedieť poskytnúť (alebo odporučiť) právne
poradenstvo, právne zastupovanie, sprevádzanie na inštitúcie a
inú pomoc.
Mali by pomôcť zabezpečiť, aby klientka pri odchode z BŢD,
mala nezávislé finančné prostriedky.

Ľudské práva
• Právo na primerané štandardy
zdravotného a lekárskeho ošetrenia,
Social Charta & Re čl.11, CEDAW
čl. 12, MPHSK čl. 12, EÚ Charta čl.
35
• Právo vyuţívať sluţby sociálnej
starostlivosti
(Social Charta & Revised Social
Charta čl.s. 14)
• Právo na vzdelanie, vrátane
odbornej prípravy, EÚ Charta čl.14
• Právo dieťaťa na ochranu, DPD
čl. 19,
Social Charta čl. 14, Re čl.17, EÚ
Charta čl.24

• Právo vyuţívať sluţby sociálnej
starostlivosti
(Social Charta & Revised Social
Charta čl.s. 14)
• Práva matiek na sociálnu a
ekonomicku ochranu, Social Charta
čl.17
• Právo dieťaťa na ochranu, DPD
čl. 19,
Social Charta čl. 14, Re čl.17, EÚ
Charta čl.24
• Záväzok poskytnúť prístrešie a
podporu, ako aj vhodnú pomoc, ktorá
umoţní nájsť prostriedky na ţivobytie,
Pekingská platforma odst. 1251
Mali by mať zamestnanú aspoň jednu sociálnu pracovníčku • jedna pracovníčka špecializovaná na prácu • Právo dieťaťa na ochranu, DPD
kvalifikovanú na prácu s deťmi
s deťmi na 10 detí;
čl. 19, Social Charta čl. 14, Re
• bezpečné detské ihrisko;
čl.17, EÚ Charta čl.24
• výlety s deťmi;
• opatrenia na bezpečie detí.
BŢD by mali vytvárať a podporovať úctu a nenásilie vo
Ako vyššie
všetkých vzťahoch vrátane tých medzi deťmi a dospelými.
Ak BŢD nemôţe ubytovať klientku vzhľadom na vek syna,
• Právo na ţivot, EDĽP čl. 2,
mal by pomôcť nájsť pre rodinu iné bezpečné miesto.
Akékoľvek náhradné ubytovanie by malo MPOPP čl. 6, VDĽP čl.3, EÚ Charta
vyhovovať
bezpečnostným poţiadavkám čl.2
BŢD na utajenie a zachovanie dôvernosti • Zákaz neľudského
informácií.
zaobchádzania, EDĽP čl. 3,
MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo
psychickej nedotknuteľnosti, EDĽP
čl. 8, EÚ Charta čl.3
• Aktívne úsilie na prevenciu,
DEVAW čl. 4 (c), Pekingská platforma
odst. 124 (b) &ORE Rec(2002)5
Mali by zabezpečiť, aby dieťa mohlo pokračovať vo vzdelaní •
Mať dohovor s miestnymi školami • Právo dieťaťa na vzdelanie, DPD
pre prípad potreby ubytovaného dieťaťa
čl. 28, MPHSK čl.13, VDĽP čl.26,
•
Mať priestor a zariadenie pre EÚ Charta čl.14
staršie deti na školskú prípravu
Klientky by mali mať prístup k telefónu
• Právo na rešpektovanie
súkromného ţivota, EDĽP čl.8
Personál aj celé prostredie by mali byť (multi)kultúrne citliví Spoločné priestory by mali mať bezbariérový • Zákaz diskriminácie, EDĽP čl.
prístup.
14 & Proto 12, čl.1,
CEDAW, VDĽP čl. 7, & EÚ Charta
čl.21
• Rešpektovanie kultúrnej,
náboţenskej a jazykovej
rozmanitosti, EÚ Charta čl.22
Výcvik pre dobrovoľníčky a personál pracujúci v BŢD by mal •
Personál by mal školený na • Záväzok uplatňovať gender
trvať minimálne 30 hodín a obsahovať:
komunikáciu v znakovej reči. Informácie a mainstreaming a tvoriť,
•
Rodová analýza NNŢ;
poradenstvo by mali byť k dispozícii v zdokonaľovať, rozvíjať alebo
•
Komunikačné zručnosti
a techniky krízovej jazykoch, ktoré sa vyskytujú v komunite, kde financovať vzdelávacie programy,
intervencie;
BŢD poskytuje sluţby.
Pekingská Plat- form odst. 124 –
•
Zachovanie dôvernosti informácií ;
•
Personál by mal dostať základný viď Core
•
Ochrana detí;
vzdelanie o azylovom práve a postavení Standards
•
Poskytovanie prekladateľskej sluţby a sluţieb pre migrantky.
• Právo dieťaťa na ochranu, DPD
postihnuté ţeny;
čl. 19, Social Charta čl.14, Re čl.17,
•
Ako robiť vhodné odporúčania
EÚ Charta čl.24
•
Informácie o traume, ako sa s ňou vyrovnať a
• Právo na rešpektovanie
preţiť;
súkromného ţivota & ochranu
•
Odhad nebezpečenstva
osobných dát, ECHR čl.8,
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•
•

Nediskriminácia a rôznorodosť;
Posilnenie.

DOJASOÚ čl.8
& EÚ Charta čl.8
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ
Charta čl.1, VDĽP
čl.1, & Miléniová deklarácia odst. 6
• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl.
14 & Proto 12, čl.1, CEDAW,
VDĽP čl. 7, & EÚ Charta čl.21
• Rešpektovanie kultúrnej,
náboţenskej a jazykovej
rozmanitosti, EÚ Charta čl.22
• Zákaz neľudského
zaobchádzania, EDĽP čl. 3,
MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1
• Úcta k fyzickej a morálnej
alebo psychickej nedotknuteľnosti,
EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3
• Právo dieťaťa na ochranu, DPD
čl. 19, Social Charta čl.14, Re čl.17,
EÚ Charta čl.24
• Aktívne úsilie na prevenciu,
DEVAW čl. 4 (c), Pekingská
platforma odst. 124 (b) &ORE
Rec(2002)5

Klientky a ich deti by mali mať k dispozícii moţnosť
odsťahovať sa a aj naďalej vyuţívať sluţby BŢD.
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KRÍZOVÉ CENTRÁ PRE OBETE ZNÁSILNENIA (KCOZ)
Minimálne štandardy
Sluţby by mali obsahovať:
• Anonymnú telefónnu linku pomoci
• Individuálnu podporu a poradenstvo
• Sprevádzanie k iným sluţbám, napr. do
nemocnice, na políciu, na súd
• Moţnosť zúčastniť sa skupinovej terapie
• Advocacy (zvyšovanie povedomia)
Výcvik pre dobrovoľníčky a personál pracujúci v
KCOZ by mal trvať minimálne 30 hodín a obsahovať:
• Rodová analýza NNŢ (vrátane sexuálneho násilia
na deťoch);
• Zachovanie dôvernosti informácií ;
• Rôznorodosť;
• Dopad a význam znásilnenia;
• Aktívne počúvanie;
• Odhad nebezpečia;
• Posilnenie.

Ideálne štandardy
Ľudské práva
Malo by tieţ poskytovať zvyšovanie povedomia a • Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta
účasť na osvete za sociálnu zmenu v komunite.
čl.1, VDĽP čl.1, & Miléniová deklarácia
odst. 6
• Právo na primerané štandardy
zdravotného a lekárskeho ošetrenia, Social
Charta & Re čl.11, CEDAW čl. 12, MPHSK
čl. 12, EÚ Charta čl. 35
Dobrovoľníčky pracujúce v KCOZ by mali mať • Záväzok uplatňovať gender mainstreaming a
prístup
k
výcvikovým
materiálom
na tvoriť, zdokonaľovať, rozvíjať alebo financovať
posúdenie/intervenciu a zoznam na delegovanie.
vzdelávacie programy, Pekingská Plat- form
Všetky dobrovoľníčky by mali mať minimálny počet odst. 124 – viď Core Standards
hodín (napr. 8) trvalého výcviku počas sluţby ročne, ak • Právo na rešpektovanie súkromného
si chcú udrţať postavenie dobrovoľníčky .
ţivota & ochranu osobných dát, ECHR čl.8,
CPIAAD čl.8 & EÚ Charta čl.8
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1,
VDĽP čl.1, & Miléniová deklarácia odst. 6
• Rešpektovanie kultúrnej, náboţenskej a
jazykovej rozmanitosti, EÚ Charta čl.22

Centrá by mali zaručiť bezpečie pre klientky aj pre
personál/dobrovoľníčky.

• Protokoly pre krízové volania s hrozbou
samovraţdy
•V krízových situáciách by mala byť
zabezpečená doprava
• Mali by zváţiť protokoly pre anonymné hlásenie
3. stranou, napr. poskytnutie informácií polícii o
druhu napadnutia, o násilníkovi, mieste činu, za
účelom zhromaţdenia dôkazov.

Po pracovnom čase môţu byť informácie poskytované Volajúci, ktorí nechali odkaz na záznamníku, by
prostredníctvom záznamníka alebo môţu byť mali dostať odpoveď do 48 hodín. Ideálne by ale
automaticky presmerované na celoštátnu (národnú) mali byť hovory preberané personálom osobne.
krízovú linku.
Všetky sluţby by sa mali odohrávať v pohodlnom
súkromnom prostredí.

Sluţby by mali byť holistické a mali by zahŕňať:
právne poradenstvo a zastupovanie;
praktickú podporu;
informácie a odporúčania na iné inštitúcie;
pomoc pri kompenzácii.
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• Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP
čl. 3, MPOPP čl. 6 & VDĽP
čl.1
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo
psychickej nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8, EÚ
Charta čl.3
• Aktívne úsilie na prevenciu, DEVAW čl. 4
(c), Pekingská platforma odst. 124 (b) &
ORE Rec(2002)5
Ako vyššie

• Právo na rešpektovanie súkromného
ţivota & ochranu osobných dát, ECHR čl.8,
DOJASOÚ čl.8 & EÚ Charta čl.8
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta
čl.1, VDĽP čl.1, & Miléniová deklarácia odst.
6
• Vládny záväzok na zaistiť bezpečné a
dôverné hlásenie, Pekingská platforma odst.
1241

CENTRÁ PRE OBETE SEXUÁLNEHO NAPADNUTIA A ŠPECIÁLNE NEMOCNIČNÉ SLUŢBY
Minimálne štandardy
Obete sexuálneho napadnutia by mali dostať
rovnakú štandardnú starostlivosť bez ohľadu na
okolnosti sexuálneho napadnutia, ich právne alebo
sociálne postavenie (štatút).

Ideálne štandardy
• Poskytovatelia zdravotných sluţieb
by mali zabezpečiť rovnaký prístup ku
kvalitnej zdravotnej starostlivosti.
• Sluţby by mali vytvoriť protokoly a
postupy podľa vekových kategórií

Sluţby by si mali vybudovať dobré pracovné
vzťahy s krízovým centrom pre obete znásilnenia,
BŢD a akýmkoľvek iným poskytovateľom
sluţieb.

• Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP čl.
3, MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej
nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3
• Aktívne úsilie na prevenciu &
výskum, DEVAW čl. 4 (c), Pekingská platforma
odst.124 (b) & ORE Rec(2002)5
• Právo na primerané štandardy zdravotného a
lekárskeho ošetrenia, Social Charta & Re čl.11,
CEDAW čl. 12,
MPHSK čl. 12, EÚ Charta čl. 35
• Aktívny výskum DEVAW čl. 4 (c), Pekingská
platforma odst. 124 (b) &
ORE Rec(2002)5
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1,
VDĽP čl.1, & Miléniová deklarácia odst. 6
Ako vyššie

Oddelenia pohotovosti v nemocniciach by mali mať
protokoly ako riešiť sexuálne násilie (prípady) a
personál by mal mať adekvátny výcvik.

Prijímacie aj ďalšie priestory by mali byť
bezpečné, čisté a malo by tam byť súkromie.
Sluţby pre obete sexuálneho násilia by mali
pracovať podľa princípu dodrţiavania práv obete
- viď základné štandardy
Klientkam by sa mali venovať ţeny - súdne
znalkyne, iba ak by sa klientka rozhodla inak.
Sluţba by mala:
• zvýšiť počet pracovníčok v tejto profesii
• zvyšovať zručnosti súdnych znalkýň v
dokumentovaní, zbere dôkazov, vrátane písania
lekárskeho a právneho posudku

.
Súdne znalkyne/ovia by mali vypracovať postup na
získavanie informovaného súhlasu pre celý
process.

Ľudské práva
• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 & Protokol
č. 12, čl.1, CEDAW, VDĽP čl. 7 & EÚ Charta
čl.21

• Poskytovatelia sluţieb by mali zváţiť
zavedenie súdnoznaleckej sestry a rozšíriť
moţnosti dostupnosti
• Zdravotné sluţby by mali byť
poskytované v materinskom jazyku obete
alebo v inom jazyku, ktorému rozumie.
• Klientky by mali myť k dispozícii
tlmočníčky so skúsenosťou v práci s
traumou.

• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ
Charta čl.1, VDĽPčl.1, & Miléniová
deklaráciaodst. 6
• Aktívny výskum,DEVAW čl. 4 (c), Pekingská
platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5
• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 & Proto
12, čl.1,CEDAW, VDĽP čl. 7 & EÚ Charta čl.21
• Rešpektovanie kultúrnej, náboţenskej a jazykovej
rozmanitosti, EÚ Charta čl.22

Minimálne
štandardy pre
zdravotnú
starostlivosť a súdnoznalecké vyšetrenie a
dokumentovanie nálezu, by mali byť v
súlade s postupmi WHO – medzinárodnej
zdravotnej organizácie .1

• Rešpektovanie slobodného a informovaného
súhlasu v oblasti medicíny, EÚ Charta čl.3
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej
nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8
• Právo na primerané štandardy zdravotného
a lekárskeho ošetrenia, Social Charta & Re
čl.11, CEDAW čl. 12, MPHSK čl. 12, EÚ Charta
čl. 35
• Právo na rešpektovanie súkromného ţivota a
ochranu osobných dát, EDĽP čl.8, DOJASOÚ
čl.8 & EÚ Charta čl.8
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1,
VDĽP čl.1, & Miléniová deklarácia odst. 6
• Právo na rešpektovanie súkromného ţivota,
EDĽP čl.8

Celý personál by mal mať výcvik o dodrţiavaní
dôvernosti informácií, vrátane zaobchádzania s
odobratými vzorkami a lekárskou správou.
Počas vyšetrenia, ošetrenia by mali byť prítomní
iba:
• Ľudia, ktorých prítomnosť je nevyhnutná
z profesionálneho hľadiska;
• Ľudia, ktorých prítomnosť si vyţaduje ako
podporu klientka.
Sluţby majú poskytnúť odozvu na beţné fyzické a
psychické reakcie.

• Právo na primerané štandardy zdravotného a
lekárskeho ošetrenia, Social Charta & Re čl.11,
CEDAW čl. 12, MPHSK čl. 12, EÚ Charta čl. 35
• Právo na primerané štandardy zdravotného
a lekárskeho ošetrenia, Social Charta & Re
čl.11, CEDAW čl. 12, MPHSK čl. 12, EÚ Charta
čl. 35
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1,
VDĽP čl.1, & Miléniová deklarácia odst. 6
• Právo na rovnakú ochranu zo zákona,
MPOPP čl. 26, CEDAW čl. 2,
VDĽP čl. 7, EÚ Charta čl.20
• Vládny záväzok prijať opatrenia na
zabezpečenie ochrany ţien vystavených násiliu
poskytujúce spravodlivé a účinné nápravné
prostriedky, Pekingská platforma
odst. 124
• Rešpektovanie slobodného a informovaného
súhlasu v oblasti medicíny, EÚ Charta čl.3
• Právo na rešpektovanie súkromného ţivota a
ochrany osobných dát, EDĽP čl.8, DOJASOÚ
čl.8 & EÚ Charta čl.8
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1,
VDĽP čl.1, & Miléniová deklarácia odst. 6

Všetky klientky by mali byť informované o
všetkých moţnostiach sluţieb, vrátane post
koitálnej antikoncepcie a podľa potreby aj
prerušenie tehotenstva.
Všetky lekárske správy a potvrdenia by mali byť
poskytované zadarmo a nemali by mať časovo
obmedzenú platnoť pre právne účely.

Akékoľvek lekárske nálezy a lekárske potvrdenia
by sa mali byť zhormaţďované a zverejňované pre
autority len so súhlasom klientky.

162

ORGÁNY ČINNÉ V TRESTNOM KONANÍ
Minimálne štandardy
Ideálne štandardy
Poskytnutie právneho poradenstva alebo právnej Príslušný zákon by mal
pomoci by mali byť zadarmo počas všetkých poskytnutý migrantkám v
vlastnom jazyku
právnych úkonov.
Násilie na ţenách by malo byť povaţované za
rovnako váţne ako akýkoľvek iný trestný čin

Obete by sa mali stretnúť so špeciálne školeným
policajtom čím skôr.
Mal by byť jeden policajt/ka špeciálne
vyškolený pre obete domáceho násilia a
jedna/en pre obete sexuálneho násilia na
kaţdom policajnom oddelení.

Ľudské práva
Právo na rovnakú ochranu zo zákona, MPOPP čl. 26,
CEDAW čl. 2, VDĽP čl. 7, EÚ Charta čl.20
Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 & Proto 12, čl.1,
CEDAW, VDĽP čl. 7 & EÚ Charta čl.21 Záväzok
poskytovať v prípade potreby bezplatne alebo za nízku
cenu právnu pomoc, a vytvoriť jazykovo prístupné sluţby
pre migrujúce ţeny & dievčatá, Pekingská platforma odst.
1252
 Právo na rovnakú ochranu zo zákona, MPOPP čl. 26,
CEDAW čl. 2, VDĽP čl. 7, EÚ Charta čl.20
 Aktívne úsilie na prevenciu, výskum a trest, DEVAW čl. 4
(c), Pekingská platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej
nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl. 3
• Aktívne úsilie na prevenciu & výskum DEVAW čl. 4
(c), Pekingská platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5
• Právo na ţivot, EDĽP čl. 2, MPOPP čl. 6, VDĽP čl.3, EÚ
Charta čl.2
• Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP čl. 3,
MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej
nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3
• Aktívne úsilie na prevenciu, DEVAW čl. 4 (c), Pekingská
platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5
Ako vyššie

byť 
ich


V husto osídlených oblastiach by mali byť
vytvorené špeciálne policajné jednotky.
Polícia by mala mať oprávnenie vstúpiť do Predbeţné opatrenie by malo byt:
Ako vyššie
súkromného majetku, zatknúť a odviesť násilníka. •
K dispozícii na zásah
polície pre všetky formy násilia na
ţenách
•
Povinné všade tam, kde je
ohrozený ţivot, zdravie alebo
sloboda obete
Vykázanie by malo byť moţné všade
tam, kde treba vykázať násilníka z
domu aj v prípade, ţe on je jeho
zákonným vlastníkom.
Neuposlúchnutie predbeţného opatrenia by malo
Ako vyššie
byť trestným činom.

Vyšetrovanie sexuálneho násilia a zbieranie
dôkazov by sa malo odvíjať od faktu, ţe útočníci
väčšinou nie sú cudzí ľudia, ale sú nejakým
spôsobom známi obete.

• Aktívny výskum DEVAW čl. 4 (c), Pekingská
platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5
• Záväzok vlády vykonávať politiku gender mainstreaming,
Pekingská platforma odst. 1243

Polícia by mala odporúčať obete na patričné
(príslušné) podporné organizácie.

• Právo na ţivot, EDĽP čl. 2, MPOPP čl. 6, VDĽP
čl.3, EÚ Charta čl.2
• Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP čl. 3,
MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej
nedotknuteľnosti, EDĽP čl. 8 & EÚ Charta čl.3
• Aktívne úsilie na prevenciu, DEVAW čl. 4 (c), Pekingská
platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1, VDĽP čl.1, &
Miléniová deklarácia odst. 6

Polícia by mala povoliť a umoţniť právničkám/kom
alebo iným podporujúcim osobám zúčastniť sa
policajného výsluchu alebo súdneho procesu na
základe súhlasu alebo ţiadosti obete.
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Orgány činné v trestnom konaní (pokračovanie)
Minimálne štandardy
Systém policajných záznamov by mal umoţniť identifikáciu v
prípadoch násilia na ţenách a povoliť monitoring policajných
zásahov, opakovanej viktimizácie a výsledkov vyšetrovania.

Polícia by mala mat dohody o zdieľaní informácií s inými
organizáciami a inštitúciami týkajúce sa aj anonymne zbieraných
údajov aj údajov o prípade.

Poţiadavky, aby obeť musela hovoriť o svojom prípade
opakovane od policajného vyšetrovania aţ po súd, by mali byť
zníţené na minimum.

Prokurátor by mal zabezpečiť, ţe obeť má právo byť vypočutá
a/alebo dopĺňať dôkazy počas konania.
Odozva na násilie na ţenách by mala byť zahrnutá do opatrení a
štandardov o ochrane svedkov.

Trestné konanie v prípadoch násilia na ţenách by malo byť
zrýchlené.
Súd by mal zabezpečiť anonymitu obetí pred médiami.

Ideálne štandardy

Ľudské práva
• Aktívne
úsilie
na
prevenciu,
DEVAW
čl.
4
(c),
Pekingská
platforma
odst.
124
(b)
&
ORE Rec(2002)5
• Právo na rovnakú ochranu zo zákona, MPOPP
čl.
26,
CEDAW
čl.
2,
VDĽP
čl.
7,
EÚ
Charta
čl.20
• Právo
na
ţivot,
EDĽP
čl.
2,
MPOPP
čl.
6,
VDĽP
čl.3, EÚ Charta čl.2
• Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP čl. 3,
MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej
nedotknuteľnosti,
EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3
• Aktívne úsilie na prevenciu, & výskum DEVAW čl.
4
(c),
Pekingská
platforma
odst.
124 (b) & ORE
R ec(2002)5
• Rešpekt k morálnej alebo psychickej integrite,
ECHR
čl. 8, EÚ Charta čl.3
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1,
VDĽP
čl.1,
&
Miléniová
deklarácia
odst. 6
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1, VDĽP
čl.1, & Miléniová deklarácia odst. 6
• Právo
na
ţivot,
EDĽP
čl.
2,
MPOPP
čl.
6,
VDĽP
čl.3, EÚ Charta čl.2
• Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP čl. 3,
MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej
nedotknuteľnosti,
EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3
• Aktívne úsilie na prevenciu, & výskum DEVAW čl.
4
(c),
Pekingská
platforma
odst.
124 (b) & ORE R ec(2002)5
• Záväzok vlády vykonávať politiku gender
mainstreaming, Pekingská platforma odst. 124
K dispozícii by malo byť • Aktívne úsilie na prevenciu, & trest DEVA W čl. 4 (c),
tlmočenie
a
iné Pekingská platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5
komunikačné
prostriedky.
• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1, VDĽP
čl.1, & Miléniová deklarácia odst. 6
• Právo na rešpektovanie súkromného ţivota,
EDĽP
čl.8,
&
EÚ Charta čl.7
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Orgány činné v trestnom konaní (pokračovanie)
Minimálne štandardy
Ideálne štandardy
Konanie pred súdom by malo obsahovať Tieto metódy môţu obsahovať:
postupy,
ako
ochrániť
obeť
pred
reviktimizáciou aj umoţniť jej predloţiť svoje
•
Pouţitie zásteny na
dôkazy čo najlepšie.
•
oddelenie obete od
násilníka
•
Pouţitie video techniky
•
Vyprázdnenie
súdnej
siene
•
Právne zastupovanie
obete

•

Pripustenie
dôkazov

Ľudské práva
• Zákaz neľudského zaobchádzania, EDĽP čl. 3,
MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej
nedotknuteľnosti,EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3
• Aktívne úsilie na prevenciu, &
výskum DEVAW čl. 4 (c), Pekingská platforma odst. 124 (b) & ORE
Rec(2002)5

písomných

Súd by mal zabezpečiť obeti rešpekt počas
celého konania.

•
Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1, VDĽP čl.1, &
Miléniová deklarácia odst. 6

Obete by mali byť podporené tak, aby mohli Odškodnenie by malo obsahovať:
dosiahnuť svoje právo na odškodnenie.
•
výdavky spojené so svedčením
alebo za inú účasť na konaní;
• odškodné za utrpenú ujmu a straty
spôsobené ujmou.
Všetky obete by mali dostať:
• Informáciu o tom, v akom štádiu je ich
prípad, ako sa vyvíja;
• Právnu pomoc a poradenské sluţby
•
Prístup k občianskemu odškodneniu a
ochranným opatreniam;
• Informácie o podmienkach väzby a aj kedy
bude páchateľ prepustený;
• Informácie o moţnostiach podpory;
•
Ako postupovať v uplatnení nároku na
odškodnenie

• Rešpektovanie dôstojnosti, EÚ Charta čl.1, VDĽP
čl.1, & Miléniová deklarácia odst. 6
• Vládny záväzok na zabezpečenie prístupu na spravodlivé a účinné
opravné prostriedky, vrátane náhrady a odškodnenia, Pekingská
platforma odst. 124
• Právo na rovnakú ochranu zo zákona, MPOPP čl. 26, CEDAW
čl. 2, VDĽP čl. 7, EÚ Charta čl.20
• Vládny záväzok poskytnúť ţenám, ktoré sú vystavené násiliu, prístup
k mechanizmu spravodlivosti, účinným opravným prostriedkom a
informovať ţeny o ich právach pri hľadaní nápravy prostredníctvom
týchto mechanizmov, Pekingská Plat-form odst. 124

Povinný výcvik všetkých pracovníkov orgánov
činných v trestnom konaní (vrátane súdnictva)
by mal obsahovať:
• rodovú analýzu násilia na ţenách ;
• pochopenie viktimizácie a rôznych moţností,
ako jej predísť;
• najlepšie postupy na predkladanie dôkazov
počas vyšetrovania a počas konania pred
súdom;
• prístup zaloţený na právach obete;
• nediskriminácia.

• Úcta k fyzickej a morálnej alebo psychickej nedotknuteľnosti,
EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3
• Aktívne úsilie na prevenciu, & výskum DEVAW čl. 4 (c), Pekingská
platforma odst. 124 (b) & ORE Rec(2002)5
• Právo na rovnakú ochranu zo zákona, MPOPP čl. 26, CEDAW
čl. 2, VDĽP čl. 7, EÚ Charta čl.20
• Zákaz diskriminácie, EDĽP čl. 14 & Proto 12, čl.1,
CEDAW, VDĽP čl. 7 & EÚ Charta čl.21
• Záväzok vlády vykonávať politiku gender mainstreaming,
Pekingská platforma odst. 124
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PROGRAMY PRE PÁCHATEĽOV
Minimálne štandardy
Ideálne štandardy
Prvoradým cieľom programov musí byť bezpečie a • Vytvoriť pravidlá aktívnej ochrany detí.
pohoda ţien a ich detí.
• Malo by udrţiavať aktívne spojenie s detí a
To znamená určiť limity, v ktorých má páchateľ právo inštitúciami sociálnych sluţieb
na dôvernosť informácií.
Programy musia stále vychádzať z rodovej analýzy
chápania rodovo podmieneného násilia na ţenách.

Ľudské práva
• Právo na ţivot, EDĽP čl. 2,
MPOPP čl. 6, VDĽP čl.3, EÚ Charta
čl.2
• Zákaz neľudského
zaobchádzania, EDĽP čl. 3, MPOPP
čl. 6 & VDĽP čl.1
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo
psychickej nedotknuteľnosti, EDĽP čl.
8, EÚ Charta čl.3
• Právo dieťaťa na ochranu, DPD
čl. 19, Social Charta čl. 14, Re čl.17,
EÚ Charta čl.24
• Aktívne úsilie na prevenciu,
DEVAW čl. 4 (c), Pekingská platforma
odst. 124 (b) &
ORE Rec(2002)5
Mali by existovať spolupracujúce podporné sluţby Podporné sluţby pre ţeny by mali byť aktívne a • Aktívne úsilie na prevenciu,
pre obete,
kontaktovať partnerku alebo ex-partnerku a ponúknuť DEVAW čl. 4 (c), Pekingská platforma
jej podporu (bez ďalšieho povinného začlenenia ţeny odst. 124 (b) &
do programu)
ORE Rec(2002)5
• Záväzok vlády uskutočňovať
politiku gender mainstreaming,
Pekingská platforma odst. 124
Práca s páchateľom by sa mala odohrávať mimo
• Právo na ţivot, EDĽP čl. 2,
priestorov, kde sa poskytujú podporné programy pre
MPOPP čl. 6, VDĽP čl.3, EÚ Charta
ţeny.
čl.2
• Zákaz neľudského
zaobchádzania, EDĽP čl. 3, MPOPP
čl. 6 & VDĽP čl.1
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo
psychickej nedotknuteľnosti, EDĽP čl.
8, EÚ Charta čl.3
• Právo dieťaťa na ochranu, DPD
čl. 19, Social Charta čl. 14, Re čl.17,
EÚ Charta čl.24
• Aktívne úsilie na prevenciu,
DEVAW čl. 4 (c), Pekingská platforma
odst. 124 (b) &
ORE Rec(2002)5
Programy by sa nemali povaţovať za alternatívu
•
Aktívne úsilie na prevenciu &
namiesto trestného stíhania, odsúdenia a trestu.
potrestanie, DEVAW čl. 4 (c),
Pekingská platforma odst. 124 (b) &
ORE Rec(2002)5
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Programy pre páchateľov
Minimálne štandardy
Programy by nemali v ţiadnom prípade obsahovať
poradenstvo ani mediáciu, ani vzdelávanie v ovládaní
hnevu, ani liečbu závislostí na návykových látkach.
Programy by mali pred prijatím konkrétneho páchateľa
zhodnotiť jeho vhodnosť pre tento program.

Ideálne štandardy
Mali by mať dohody o spolupráci s
miestnymi odvykacími programami

Ľudské práva

Páchatelia majú byť poţiadaní, aby
podpísali dohodu o uvoľnení dôverných
informácií, kým budú zaradení do
programu.

Programy majú sústavne zhodnocovať odhad nebezpečnosti
páchateľa

• Právo na ţivot, EDĽP čl.
2, MPOPP čl. 6, VDĽP čl.3, EÚ
Charta čl.2
• Zákaz neľudského
zaobchádzania, EDĽP čl. 3,
MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo
psychickej nedotknuteľnosti,
EDĽP čl. 8, EÚ Charta čl.3
• Právo dieťaťa na ochranu, DPD
čl. 19, Social Charta čl. 14, Re
čl.17, EÚ Charta čl.24
• Aktívne úsilie na prevenciu,
DEVAW čl. 4 (c), Pekingská
platforma odst. 124 (b) &
ORE Rec(2002)5
Programy majú mať :
Pred nástupom do programu majú byť Ako vyššie
• Jasné pravidlá o výmene informácií medzi programom násilníci poţiadaní aby podpísali dohodu
pre páchateľov a sluţbami pre ţeny;
o uvoľnení dôvernosti údajov.
• Podmienka vstupu do programu je, ţe páchatelia
poskytnú adresy svojej súčasnej aj bývalej partnerky a táto
informácia bude odovzdaná podpornej sluţbe pre ţeny.
Programy by mali súčasné, aj bývalé partnerky informovať
Ako vyššie
ak:
• Páchateľ odišiel z programu;
• Páchateľ bol vylúčený z programu;
• Nastali akékoľvek obavy o jej bezpečie alebo bezpečie jej
detí.
Programy by mali byť dostupné pre dobrovoľníkov aj Programy môţu od muţov poţadovať
páchateľov, ktorí dostanú účasť v programe ako povinné.
primeraný poplatok za účasť.
Programy by mali poskytovať individuálnu aj skupinovú
prácu .
Personál pracujúci s páchateľmi by mal dostať minimálne
• Právo na ţivot, EDĽP čl. 2,
30 hodinové vzdelanie, obsahujúce:
MPOPP čl. 6, VDĽP čl.3, EÚ
• Rodovú analýzu násilia na ţenách;
Charta čl.2
• Skúsenosti ţien a ich pohľad na násilie;
• Zákaz neľudského
• Páchateľove vzory minimalizácie a manipulácie;
zaobchádzania, EDĽP čl. 3,
• Skúsenosť detí s násilím;
MPOPP čl. 6 & VDĽP čl.1
• Právny rámec;
• Úcta k fyzickej a morálnej alebo
• Ochranu detí;
psychickej nedotknuteľnosti, EDĽP
• Rôznorodosť;
čl. 8, EÚ Charta čl.3
• Závislosti;
• Právo dieťaťa na ochranu, DPD
• Chápanie procesu zmeny;
čl. 19, Social Charta čl. 14, Re
• Odhad nebezpečenstva a práca s ním.
čl.17, EÚ Charta čl.24
• Aktívne úsilie na prevenciu,
DEVAW čl. 4 (c), Pekingská
platforma odst. 124 (b) &
ORE Rec(2002)5
• Záväzok vlády uskutočňovať
politiku gender mainstreaming,
Pekingská platforma odst. 124
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2. DOTAZNÍK PRE VÚC/MESTÁ

DOTAZNÍK Č. 1
pre vedúce sociálnych odborov/oddelení
Dobrý deň,
ďakujeme, ţe sa zúčastníte monitoringu sociálnych sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie pod gesciou
Ministerstva práce sociálnych vecí a a rodiny SR. Cieľom monitoringu je zistiť rozsah a kvalitu
sociálnych sluţieb poskytovaných ţenám zaţívajúcim násilie. Monitoring nie je anonymný, údaje
však budú pouţité iba pre ciele monitoringu.
Pod násilím páchaným na ţenách máme na mysli akýkoľvek čin násilia, ktorého dôsledkom je alebo
môţe byť fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie ţeny, prípadne dievčaťa vrátane vyhráţania
sa takýmito činmi. Medzi hlavné formy patrí psychické, fyzické a sexuálneho násilie na ţene/dievčati
zo strany partnera alebo iného člena rodiny, znásilnenie a sexuálne zneuţívanie ţien a dievčat,
obchodovanie so ţenami/dievčatami.
1.

Územie pôsobnosti Vášho úradu ( vypíšte) : ...............................................................................................
Vaše meno (osoba vypĺňajúca dotazník) :................................................................................................
Aká je, prosím, Vaša funkcia? ...................................................................................................................

2.

„Máte pre Vaše územie pôsobnosti vypracovanú koncepciu alebo akčný plán na riešenie problematiky
násilia páchaného na ţenách?“
1) áno, máme samostatný dokument
→ ot.3
2) áno, ako súčasť širšieho dokumentu
→ ot.3
→ ot.5
3) nie, ale práve na ňom pracujeme

     nevie
4) nie, ani o ňom neuvaţujeme
→ ot.5
5) iná moţnosť, aká ( vypíšte): .............................................................................................................→ ot.5

3.

„Uveďte názov predmetného dokumentu“: .........................................................................................................
Vypýtajte si fotokópiu alebo weblink dokumentu

4.

„Vyhodnocujete úlohy vyplývajúce z daného dokumentu?“
1) áno, pravidelne
 nevie
2) áno, ale nie pravidelne




3) nie, nevyhodnocujeme
4) iná moţnosť, aká ( vypíšte):.................................................................................................................... ....

5.

„Ako je problematika násilia na ţenách na Vašom úrade zabezpečená personálne?“
1)
2)
3)
4)

máme pracovníčku/ky určenú primárne na túto problematiku
problematika je súčasťou širšej náplne práce pracovníčky/čok
takto vymedzenou problematikou sa osobitne nikto nezaoberá
iná moţnosť, aká ( vypíšte):.....................................................................








 nevie

6.

„Povaţujete personálne zabezpečenie problematiky násilia páchané ho na ţenách na Vašom úrade za
dostatočné?“
1) áno
2) nie



7.

Vychádzate pri poskytovaní sociálnych sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie z nejakých medzinárodných či
svojich štandardov?
1)
2)

Áno
Nie

 
Ak áno, uveďte, z akých:....................................................................
Vypýtajte si fotokópiu, alebo weblink dokumentu.
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8.

„Ktoré z nasledujúcich sociálnych sluţieb poskytujete? Rozlíšte, prosím, či ide o všeobecné alebo
špecializované sluţby a zariadenia podľa klientely. Označte všetky, ktoré sa na územie Vašej pôsobnosti
vzťahujú.“
Áno
Nie
Krízová linka


Špecializované výlučne iba pre
Sociálne poradenstvo
A


ţeny ( a ich deti) - obete násilia
Ubytovanie



B

Špecializované pre všetky
obete násilia (deti, ţeny, muţi)

Krízová linka
Sociálne poradenstvo
Ubytovanie









C

Všeobecné – aj pre iné cieľové
skupiny

Krízová linka
Sociálne poradenstvo
Ubytovanie








 nevie, neodpovedal

9.

10.

Poskytujete niektoré zo sluţieb pre ţeny a ich detí zaţívajúc násilie aj bez úhrady, bezplatne?
Áno
Nie
a) Krízová linka


b) Ambulantné sociálne sluţby


c) Ubytovanie


Aké, vypíšte:..............................................
d) Iné


Vediete evidenciu o počte ţien/dievčat zaţívajúcich násilie, ktorým boli poskytnuté sociálne sluţby na území
vášho pôsobenia?
1) Áno, vedieme evidenciu o tejto špecifickej klientele
Áno, ale ako súčasť evidencie klientov vystavených
2)




domácemu násiliu
Nie, iba všeobecnú evidenciu o počte klientov,
3)
ktorým boli poskytnuté sociálne sluţby
4) Iná moţnosť, aká ( vypíšte):.................................................................................................................... .......

11.

Aké programy, moţnosti financovania sú zo strany Vášho úradu k dispozícií pre subjekty poskytujúce pomoc
ţenám zaţívajúcim násilie? Vymenujte:
............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ...................
............................................................................................................................................................................................

12.

S koľkými organizáciami poskytujúcimi pomoc ţenám zaţívajúcim násilie ste mali/máte aktuálne podpísanú
zmluvu o financovaní činnosti? Uveďte počet organizácií:
a) V roku 2011
........................................
b) V roku 2012
........................................

13.

Uveďte základné kritériá, ktoré pouţívate pri rozhodovaní o pridelení financií jednotlivým organizáciám:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

14.

Uveďte Váš komentár k celkovému spôsobu financovania špecifických sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

15.

Máte vytvorený systém vyhodnocovania kvantity a kvality sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie, ktoré poskytujú
zariadenia financované z Vašich prostriedkov:
1) Áno
2) Nie → ot.16
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16.

Ak áno (majú systém vyhodnocovania), mohli by ste ho v krátkosti priblíţiť?.........................................................
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

17.

Čo všetko, akú pomoc je schopný poskytnúť ţenám ohrozeným násilím priamo Váš úrad (vypíšte):
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................. .............................
..............................................................................................................................................................

18.

Koľko ţien ohrozených násilím sa v priemere za rok objaví na Vašom úrade so ţiadosťou o poskytnutie
pomoci? Uveďte, alebo odhadnite počet ţien:................................

19.

Máte vypracovanú internú smernicu ako postupovať, keď sa takáto ţena na Váš úrad obráti so ţiadosťou
o pomoc?
1) Áno → poproste o fotokópiu, weblink
2) nie



20.

Chystá sa Váš úrad v budúcnosti rozšíriť pomoc pre ţeny zaţívajúce násilie? Popíšte prečo áno, alebo prečo
nie:............................................................................................................................ ..........................................................
....................................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................................................................

21.

Spolupracujete pri riešení problematiky ţien zaţívajúcich násilie aj s niektorými z nasledovných inštitúcií ?
Uveďte, prosím, pri kaţdej z nich či je spolupráca pravidelná, ojedinelá alebo s danou inštitúciou vôbec
nespolupracujete.
Pravidelne
Ojedinele
Vôbec
a) ÚPSVaR - oddelenie SPODaSK



b) ÚPSVaR – oddelenia dávok



c) ÚPSVaR – psychologické poradenstvo



d) polícia



e) zdravotnícka ambulancia



f) nemocnica



súdy
g)



h) prokuratúra



i) cirkev



j) obec, mesto /resp. VÚC



k) školy, učiteľky a učitelia



l) médiá



m) MVO venujúce sa pomoci pri násilí



n) odbory všeobecnej vnútornej správy



o) MVO obhajujúce ľudské práva ţien



p) Iné, aké:..........................................




22. Zhodnoťte, prosím, pri kaţdej z nasledovných inštitúcií spoluprácu na škále od 1 do 5, kde 1 znamená veľmi
dobrú spoluprácu a 5 veľmi zlú.

Veľmi dobrá

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

ÚPSVaR - oddelenie SPOaSK
ÚPSVaR – oddelenia dávok
ÚPSVaR – psychologické poradenstvo
polícia
zdravotnícka ambulancia
nemocnica
súdy
prokuratúra
cirkev
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Veľmi zlá









































j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
23.

obec, mesto /resp. VÚC
školy, učiteľky a učitelia
médiá
MVO venujúce sa pomoci pri násilí
odbory všeobecnej vnútornej správy
MVO obhajujúce ľudské práva ţien
Iné, aké:...............................................................









































Máte vypracovanú smernicu alebo ustálený formalizovaný postup spolupráce s inštitúciami, ktorý uplatňujete
v kaţdom jednotlivom prípade ţeny zaţívajúcej násilie?
1)
2)

Áno
Nie

→ ak áno, vypýtajte si fotokópiu, alebo weblink na predmetný dokument





24.

Je Váš úrad (niektoré pracovníčky či pracovníci úradu) členom siete, partnerstva či skupiny špecializovanej
na problematiku násilia alebo nie je:
áno
nie
Ak áno, vypíšte akých
a) vo vašom meste


b) v širšom regióne


c) na úrovni SR


d) na nadnárodnej úrovni



25.

Zapája sa Váš úrad – jeho pracovníčky a pracovníci - aj do iných aktivít v oblasti násilia páchaného na
ţenách?
Pravidelne
Viac krát
Ojedinele
Vôbec
a) školenia, tréningy




b) semináre




c) národné kampane




d) regionálne kampane




e) propagačné materiály




publikácie
o
násilí
f)




g) lobbing




h) pripomienkovanie zákonov




i) fundrising




j) monitoring, výskum




k) iné, aké:....................................





26.

Ako by ste čo najstručnejšie definovali „ násilie páchané na ţenách“?:......................................
............................................................................................................................................................................................

27.

Čo povaţujte za príčinu či rizikové faktory násilia páchaného na ţenách?
..........................................................................................................................................................................................

28.

Monitoring a výskum sú dôleţité nástroje na sledovanie efektívnosti činnosti, tvorby a implementácie politík.
Pre oblasť násilia páchaného na ţenách to platí dvojnásobne. Chceli by sme Vás preto poprosiť o expertné
vyjadrenie k zberu štatistických dát – čo by ste navrhovali?
a)
b)
c)

29.

akú frekvenciu zberu dát ? (ročne, polročne, iné,...).......................................
ktoré ukazovatele sledovať?.............................................................................
kto by mal dáta zbierať a spracovávať?...................................................................

Kto by mal podľa Vás niesť najväčšiu zodpovednosť za to, aby sociálne sluţby pre špecifické potreby ţien
zaţívajúce násilie boli dostupné v dostatočnej kvantite aj kvalite? Vyberte maximálne 2 moţnosti a uveďte aj
poradie:
1) obec, mestská časť
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2)
3)
4)
5)
6)
30.

samosprávny kraj
štát
neziskové organizácie
súkromný sektor
iný, kto

Na 1. mieste:
Na 2. mieste:



















Váš voľný komentár k téme násilia páchaného na ţenách a jeho riešeniu na Slovensku a vo Vašom
regióne:............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................... ...............................................
Ďakujeme, ţe za Váš čas a ochotu zúčastniť sa monitoringu. Zároveň ďakujeme aj za odborné materiály, ktoré
ste poskytli. Prosím ešte o posúdenie zoznamu inštitúcií predbeţne vybraných na ďalšie monitorovanie.
Prosím, odstráňte, alebo doplňte zariadenia a organizácie, v ktorých s najväčšou pravdepodobnosťou sú
poskytované sociálne sluţby ţenám zaţívajúcim násilie.

Vyplní anketárka:
Meno anketárky:
Dátum vyplnenia dotazníka:
Spôsob vyplnenia dotazníka: .........................................................
Približný čas vypĺňania dotazníka v min.:
Zhodnoťte mieru ochoty respondentky:
veľmi ochotná
skôr ochotná
skôr neochotná
veľmi neochotná
Ďalšie poznámky a postrehy anketárky:

3. DOTAZNÍK PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŢIEB
DOTAZNÍK Č. 2
pre poskytovateľov sociálnych sluţieb
Dobrý deň,
ďakujeme, ţe sa zúčastníte monitoringu sociálnych sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie pod
gesciou Ministerstva práce sociálnych vecí a a rodiny SR. Cieľom monitoringu je zistiť rozsah
a kvalitu sociálnych sluţieb
poskytovaných ţenám zaţívajúcim násilie.
Údaje o Vašom
zariadení/organizácií budú neanonymné, t. j. budú môcť byť vzťahované na Vaše zariadenie či
organizáciu. Ich vyuţitie však bude slúţiť iba pre ciele monitoringu.
Pod násilím páchaným na ţenách máme na mysli akýkoľvek čin násilia, ktorého dôsledkom je alebo
môţe byť fyzické, sexuálne alebo psychické poškodenie ţeny, prípadne dievčaťa vrátane vyhráţania
sa takýmito činmi. Medzi hlavné formy patrí psychické, fyzické a sexuálne násilie na ţene/dievčati zo
strany partnera a iného člena rodiny, znásilnenie a sexuálne zneuţívanie ţien a dievčat, obchodovanie
so ţenami a dievčatami.

A. IDENTIFIKAČNÉ ZNAKY SUBJEKTU
1. Obchodné meno/názov:
Webová stránka :
Ulica a číslo
Sídlo
Obec/okres
Kraj
Štatutárny
Meno a priezvisko
zástupca/kyňa
Telefón
Osoba/y
Meno a priezvisko
vypĺňajúce
Funkcia
dotazník
Telefón/mail

e-mail:
2.

1.
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Ak je potrebné pridajte ďalšie riadky pre osobu, ktorá sa zúčastnila vypĺňania dotazníka

2.

Registrácia a akreditácia
podľa zákona 448/2008 a 445/1991 Z.z.
Registrácia
iná, aká:
na vykonávanie opatrení SPODaSK ( zákona č. 305/2005 Z.z)
na odbornú činnosť – špecializované poradenstvo (podľa 448/2008)
Akreditácia
na vzdelávaciu činnosť v oblasti sociálnych sluţieb ( podľa 448/2008)
iné, aké:
3.

POSKYTOVATEĽ

verejný

Áno

neverejný

4.
ZRIAĎOVATEĽ
Samosprávny kraj
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Obec/mesto
Cirkevné právnické osoby
Slovenský Červený kríţ
Občianske zdruţenie, nezisková organizácia
Ostatné právnické osoby
Fyzická osoba
Iné, aké:

PRÁVNA FORMA
Verejnoprávna inštitúcia
MVO obhajujúci ľudské práva ţien
Iný typ MVO
Podnikateľský subjekt
Iný typ, aký:

5. Druh poskytovaných sociálnych sluţieb/zariadenia
vzťahujú):

( označte všetky, ktoré sa na Vás

Zariadenie núdzového bývania( ZNB)
Útulok ( ÚT)
Krízové stredisko ( KS)
Nocľaháreň ( N)
Domov na pol ceste (DPC)
Nízkoprahové denné centrum (NDC)
Základné sociálne poradenstvo ( ZSP)
Špecializované sociálne poradenstvo (ŠSP)
Bezpečný ţenský dom ( BŢD)
Iné (ostatné), aké:

6. Adresy poskytovania sociálnej sluţby/zariadení ( vypíšte pre všetky druhy soc. sluţieb, ktoré
poskytujete)
Druh
soc.
sluţby

Adresa
poskytovania soc.
sluţby

Spádová oblasť,
pre ktorú
sociálne sluţby
poskytujete

Meno zod.
zástupcu/kyne

Telefonický
kontakt

Mailový
kontakt

Ak je potrebné, pridajte riadky. V prípade utajeného bývania adresu neudávajte.

7. Rozsah poskytovania sociálnej sluţby:
určitý čas
neurčitý čas

8. Forma poskytovania sociálnych sluţieb ( označte všetky formy, ktoré sa na Vás vzťahujú)
pobytová
ambulantná
terénna
iná forma, aká :

9. Kapacita - počet miest a rozsah sluţieb ubytovania k 31. 12. daného roku ( vzťahuje sa na
všetky druhy pobytových zariadení daného poskytovateľa)
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V roku 2011
kapacita z toho celoročne

Druh soc. sluţby/ zariadenia

V roku 2012
kapacita z toho celoročne

Zariadenie núdzového bývania
Útulok
Krízové stredisko
Iné: vypíšte; ak je potrebné, pridajte riadok

B. FINANCOVANIE
Nasledujúce otázky sa vzťahujú na všetky druhy sociálnych sluţieb, ktoré poskytujte a všetky
zariadenia, ktoré prevádzkujete.
10. Aký bol váš rozpočet za posledné dva roky a aký je váš súčasný rozpočet pre všetky druhy
sluţieb/zariadení, ktoré poskytujete ( v eurách)
2010

2011

2012

a) Celkový rozpočet ( príjmy)
b) Na poskytovanie sluţieb
c) Celkové výdavky

11. Je takýto rozpočet na zabezpečenie vašej činnosti postačujúci alebo nepostačujúci?
úplne postačujúci – nemáme ţiadne deficity, problémy
čiastočne postačujúci – máme menšie deficity, problémy
úplne nepostačujúci – máme veľké deficity, problémy
iná moţnosť, aká:
12. Aké boli zdroje financovania všetkých druhov soc. sluţieb/zariadení, ktoré ste poskytovali
v roku 2011? Napíšte sumu v eurách alebo podiel v % (spolu = 100 %):
Áno

Nie

Ak áno, uveďte sumu v eurách alebo podiel v %:

a/ štátne programy, projekty ESF
b/ rozpočet VÚC
c/ rozpočet mesta, obce
d/ nadácia, nadačné fondy
e/ súkromní darcovia, firmy
f/ dve % z daní
g/ vlastné podnikanie, zárobkové aktivity
h/ úhrada od prijímateľa/ľky sluţby
g/ iné, aké:

Váš voľný komentár k téme financovanie sociálnych sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie:
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

C. CIEĽOVÉ SKUPINY
Nasledujúce otázky sa vzťahujú na všetky druhy sociálnych sluţieb, ktoré poskytujte a všetky
zariadenia, ktoré prevádzkujete.
13. Ktorým cieľovým skupinám ţien a muţov poskytujete vo svojich zariadeniach sluţby, resp.
mali ste niekedy v rámci klientely? Označte všetky cieľové skupiny, ktoré sa na Vás vzťahujú.
Otázka sa vzťahuje na všetky druhy sluţieb/zariadenia, ktoré prevádzkujete.
Ţeny
A.
B.
C.
D.
E.

ľudia zaţívajúci násilie (obete násilia) – bez detí
ľudia zaţívajúci násilie (obete násilia) – s deťmi
neplnoleté osoby – deti zaţívajúce násilie
osamelí rodičia
ľudia so sociálnymi problémami
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F.
G.
H.
I.
J.

ľudia bez domova
drogovo závislé osoby
ľudia po prepustení z väzby
ľudia páchajúci násilie
iné skupiny, aké:.....................................

AK POSKYTUJETE SLUŢBY aj ţenám zaţívajúcim násilie ( s deťmi, bez detí) alebo
neplnoletým dievčatám zaţívajúcim násilie → POKRAČUJTE OTÁZKOU Č. 17.
AK NIE → pokračujte nasledujúcou otázkou:
14. V prípade ţe ste nemali takúto klientelu, uveďte dôvod ( označte jeden, najdôleţitejší):
nedostatok kapacity
nedostatok financií
nie sme špecializovaní na takúto klientelu
nie sme vybavení ( personálne, odborne či materiálne) na takúto klientelu
iný dôvod, aký:..................................................

15. Ktoré vyjadrenie najviac zodpovedá Vašej situácii ( označte iba jednu moţnosť):
v budúcnosti by sme sa chceli zamerať aj na takúto klientelu
neplánujeme rozšíriť sluţby pre tento druh klientely
v prípade navýšenia finančných prostriedkov poskytneme sluţby aj takejto klientele
iná moţnosť, aká:....................................................

16. Váš voľný komentár
k téme poskytovania sluţieb osobám zaţívajúcim násilie:
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ďakujeme za Vašu účasť v monitoringu. Dotazník, prosím, zašlite na dohodnutú adresu.
TÍ, ČO POSKYTUJÚ SLUŢBY aj ţenám/dievčatám zaţívajúcim násilie:
17. Akú časť vašej klientely tvoria ţeny/dievčatá zaţívajúce násilie (vrátane ich detí) :
celú klientelu – sluţby poskytujeme výlučne len takýmto ţenám/dievčatám ( a ich deťom)
časť klientely – odhadnite v %:..........
18. S akým typom násilia páchaného na ţenách a dievčatách sa vo svojej práci stretávate
(označte všetky, ktoré sa na Vás vzťahujú)
Áno
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Násilie zo strany partnera (súčasného aj bývalého)
Násilie zo strany iného príbuzného – blízkej soby (otec, brat, matka,...)
Nebezpečné prenasledovanie ( stalking)
Týranie a zanedbávanie
Znásilnenie
Sexuálne zneuţívanie
Obchodovanie so ţenami
Vyuţívanie na komerčné účely ( pornografia, prostitúcia)
iné násilie, aké:....................................

I.
r.

Počet muţov a chlapcov
Počet
Počet ţien a dievčat
evidovaných
klientov/tok SPOLU
chlapci do 18 rokov
v
tom dievčatá do 18 rokov
Vybrané
Ambulantná starostlivosť
formy
(poradenstvo)

Násilie zo
strany
Partnerské
príbuzných
násilie
( okrem
partnera)

Sexuálne
zneuţívanie,
znásilnenie

Iné násilie

19. Uveďte počet evidovaných klientok a klientov počas roku 2011 vo všetkých vašich
zariadení/niach podľa druhu zaţitého násilia. Vyuţite pri tom vysvetlivky pod tabuľkou.

1
2
3
4
5
6

x
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x

x

x

SPOLU

x
poskytnutej Pobytová starostlivosť
7
x
x
x
pomoci
Zariadenie
x
8
x
x
x
( počet osôb
núdzového bývania
Počet
z r. 3)
x
Krízové stredisko
9
x
x
x
osôb
x
Útulok
10
x
x
x
z r.7
Ostatné pobytové
x
11
x
x
x
zariadenia
Vysvetlivky:
Evidovaní klienti/tky = osoby, ktorým boli počas roka 2011 poskytované sociálne sluţby, s ktorými ste pracovali v roku 2011
Riadok 1 aţ 3 - uveďte počet evidovaných klientov/tok, u ktorých bolo dôvodné podozrenie, ţe na nich bolo páchané
partnerské násilie, násilie zo strany iného príbuzného (okrem partnera), sexuálne násilie/znásilnenie, boli obeťami
obchodovania alebo iného násilia
Riadok 3 predstavuje súčet riadkov 1 a 2 v príslušnom stĺpci
Riadky 4 a 5 – uveďte počet chlapcov a počet dievčat do 18 rokov, u ktorých bolo dôvodné podozrenie, ţe na nich bolo
páchané partnerské násilie, násilie zo strany iného príbuzného (okrem partnera), sexuálne násilie/znásilnenie, boli obeťami
obchodovania alebo iného násilia
Riadok 6 – uviesť počet klientov/tok, ktorým bola poskytnutá ambulantná starostlivosť
Riadok 7 – uviesť počet klientov/tok, ktorým bola poskytnutá pobytová starostlivosť
Riadky 8 aţ 11 – rozklad osôb z riadku 7 podľa pobytového zariadenia

D. ROZSAH A KVALITA SLUŢIEB
Teraz sa zameriame na sociálne sluţby a pomoc, ktoré poskytujete ţenám a dievčatám zaţívajúcim
násilie. Nasledujúce otázky sa vzťahujú na všetky druhy sociálnych sluţieb, ktoré poskytujte a všetky
zariadenia, ktoré prevádzkujete.
20. Ako by ste čo najstručnejšie definovali „násilie páchané na ţenách“?
21. Čo povaţujete za príčinu či rizikové faktory násilia páchaného na ţenách?
22. Aké princípy uplatňujete v pomoci ţenám a dievčatám zaţívajúcim násilie?
23. Vychádzate pri poskytovaní sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie z nejakých medzinárodných
alebo svojich štandardov?
áno - ak áno, uveďte z akých:
nie

( poskytnite fotokópiu, weblink):

24. Aké sluţby poskytujete konkrétne ţenám a dievčatám zaţívajúcim násilie?
ÁNO
vo vlastnej réţii Sprostredkovane1
a)
Ubytovanie
b)
Krízová linka
c)
Krízová intervencia
d)
Odhad rizika násilia
e)
Zdravotné ošetrenie
f)
Sociálnoprávne poradenstvo
g)
Psychologické poradenstvo
h)
Advokátske zastupovanie
i)
Psychoterapia - individuálna
j)
Skupinová terapia - podporné skupiny
k)
Rodinná terapia ( partnerská terapia)
l)
Mediácia
m)
Sprevádzanie na inštitúcie
n)
Prepravná činnosť
o)
Vyhľadávacia činnosť
p)
Práca s násilníkom, jeho terapia
q)
Vypracovanie správ, posudkov
r)
Iné sluţby , aké ........................................
(1 ) Viete zabezpečiť sluţbu u iných poskytovateľov
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25. U tých sluţieb, ktoré poskytujete vo vlastnej réţii označte, či sú pre klientky bezplatné alebo
sa podieľajú na úhrade za jednotlivé sluţby.
Úplne
bezplatné
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Finančná účasť
klientov/tok
čiastočná
úplná

Ubytovanie
Zdravotné ošetrenie
Sociálnoprávne poradenstvo
Advokátske zastupovanie
Psychoterapia - individuálna
Skupinová terapia - podporné skupiny
Rodinná terapia
Mediácia
Sprevádzanie na inštitúcie
Prepravná činnosť
Práca s násilníkom, jeho terapia
Vypracovanie správ, posudkov
Iné sluţby , aké ...................................

Ak uhrádza klient/ka,
uveďte sumu/čas (úkon)
......../........
......../........
......../........
......../........
......../........
......../........
......../........
......../........
......../........
......../........
......../........
........../.........
......../........

26. Nastala v priebehu posledných dvoch rokov situácia, ţe ste museli dievča alebo ţenu
zaţívajúcu násilie ( prípadne aj jej deti) vo svojom zariadení odmietnuť pre nedostatok
kapacity alebo financií?
áno, pomerne často
iba ojedinele
vôbec nie
iné:.....................................................
27. Celkový počet klientov, ktorým ste poskytovali sluţby/ s ktorými ste pracovali v priebehu
roka 2011:
a/ Uveďte počet:...................
b/ - z toho počet ţien zaţívajúcich násilie:
počet ich detí:
28. Ak poskytujete sluţby aj ţenám s ich deťmi, ktoré sluţby poskytujete špeciálne deťom:
Áno
a/ psychologické poradenstvo
b/ starostlivosť o malé deti, materské centrum
c/ výchova detí
d/ skupinová práca
e/ práca s matkami a deťmi
f/ voľnočasové aktivity pre deti, kluby
g/ tábory, letné pobyty
h/ skupinová terapia
i/ psychologická pomoc
j/ iné sluţby, aké:..................................................

29. Dá sa odhadnúť, koľko z Vašich klientok zaţívajúcich násilie podá na násilníka trestné
oznámenie?
75-100 %
50-75 %
25-50 %
menej ako 25 %
stane sa to len výnimočne
30. Dátum vzniku vašej organizácie/ zariadenia (uveďte rok):.....................
31. Odkedy poskytujete sluţby aj ţenám zaţívajúcim násilie (kedy ste mali 1. takúto klientku):.......
32. Aký typ klientok – ţien so skúsenosťou násilia u Vás prevaţuje - krátko, alebo dlhodobejšie?
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klientky poţadujúce jednorazovú konzultáciu (1-2 konzultácie)
klientky so strednodobo poskytovanou sluţbou (medzi 1-2 konzultáciami a 1 rokom)
klientky s dlhodobo poskytovanou sluţbou (vyše 1 roka)
iná moţnosť, aká:.........................
33. Máte stanovený nejaký časový limit na dĺţku poskytovania podpory či pomoci ţenám
zaţívajúcim násilie?
nie
áno – uveďte aký:.....................................................
34. Do ktorých aktivít v rámci vášho zariadenia zapájate klientky, na čom participujú, na akých
činnostiach?
Áno
a/ porady personálu
b/ evaluácia činnosti zariadenia
c/ pomoc ostatným ţenám v zariadení
d/ úpravy domáceho poriadku
e/ schôdze s klientkami
f/ rozhodovanie o aktivitách vo voľnom čase
d/ iné aktivity, aké:................................................

35. Objavili sa v priebehu poskytovania činnosti vašej organizácie medzi vašimi klientkami so
skúsenosťou s násilím aj predstaviteľky nasledovných skupín ţien?
Viac krát

Výnimočne

Vôbec

a/ ţeny rómskej národnosti
b/ ţeny z iných krajín (migrantky, ţeny cudzincov)
c/ ţeny maďarskej národnosti
d/ ţeny so zdravotným postihnutím
e/ iná skupina, aká:................................

36. Aké obmedzenia platia pre prijatie ţien zaţívajúcich násilie do vášho zariadenia/í?
Áno

Nie

a/ ţeny v dôchodkovom veku
b/ drogová závislosť
c/ alkoholová závislosť
d/ zdravotné postihnutie
e/ mentálne postihnutie
f/ vysoký počet detí (4 a viac)
g/ syn vo veku 15+ rokov
h/ neovládanie slovenčiny
i/ akútna choroba, zdravotné problémy
j/ tehotenstvo
k/ psychiatrické ochorenie, diagnóza
e/ iné, aké:..............................................................

E. PERSONÁL
Nasledujúce otázky sa vzťahujú na všetky druhy soc. sluţieb, ktoré poskytujete a všetky Vaše
zariadenia, ktoré prevádzkujete.
37. Aký bol počet pracovníkov/čok zariadenia/ organizácie k 31. 12. 2011?
Ţeny
............
............
............
............

a/ Celkový počet osôb
b/ - z toho platených
c/ - z toho dobrovoľnícka práca
d/ - z toho priamo pracujúci s klientelou
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............
............
............
............

e/ - z toho odborná práca s klientelou
f/ - z toho práca so ţenami zaţívajúcimi násilie

............
............

............
............

38. Aké odbory či profesie sú zastúpené medzi personálom vášho zariadenia/ organizácie?
Interný personál

Externý personál

Nemáme

a/ Sociálna práca
b/ Zdravotníctvo
c/ Psychológia
d/ Psychoterapia
e/ Výchova detí, starostlivosť o deti
f/ Právo, advokácia
g/ Ekonómia, manaţment
h/ Rehoľné sestry
i/ Psychiatria
g/ Iné profesie, aké:............................

39. V akom jazyku je váš personál schopný poskytnúť potrebné sluţby?
výlučne v slovenskom jazyku (príp. vrátane češtiny a poľštiny)
aj v inom jazyku/ jazykoch – akých:...............................................
40. Ak nie, poznáte organizáciu, ktorá vie poskytnúť pomoc aj cudzinkám neovládajúcim
slovenčinu?
nepoznáme
poznáme – a je to:...............
41. Bol odborný personál poskytujúci sluţby vo vašom zariadení/organizácii špeciálne
zaškolený na násilie páchané na ţenách/dievčatách?
áno
nie
42. Ak áno (personál bol špeciálne zaškolený), uveďte názov či tému špeciálneho školenia, kto
ho poskytoval a rok – kedy ste ho absolvovali:
Názov/téma špeciálneho školenia o násilí páchanom
na ţenách

Školiaca inštitúcia
/organizácia

Rok
absolvovania

Ak je potrebné, pridajte riadky
43. Aké iné aktivity v oblasti násilia páchaného na ţenách/dievčatách vaša organizácia robí?
Pravidelne
a/ vzdelávanie (školenia, tréningy pre školy aj dospelých)
b/ semináre
c/ národné kampane
d/ regionálne kampane
e/ propagačné materiály
f/ publikácie o násilí
g/ lobbing
h/ pripomienkovanie zákonov
i/ fundrising
j/ monitoring, výskum
i/ Iné, aké:.............................................

F. SPOLUPRÁCA
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Viac krát

Ojedinele

Vôbec

Nasledujúce otázky sa vzťahujú na všetky druhy sociálnych sluţieb, ktoré poskytujte a všetky
zariadenia, ktoré prevádzkujete.
44. Kde sa môţu ţeny potrebujúce pomoc dozvedieť o vašom zariadení, resp. o sluţbách, ktoré
poskytujete? .....................................................................................................................
45. Ste súčasťou (vaša organizácia) nejakej siete organizácií či inštitúcií v oblasti násilia
páchaného na ţenách?
Áno

Ak áno, uveďte názov:
.......
.......
.......
.......

a/ vo vašom meste
b/ v širšom regióne
c/ na úrovni SR
d/ na nadnárodnej úrovni

46. Spolupracujete pri vašich aktivitách aj s inými inštitúciami či organizáciami? Označte
s ktorými pravidelne, ojedinele alebo vôbec?
Pravidelne

Ojedinele

Vôbec

a/ oddelenie SPODaSK
b/ oddelenie sociálnych dávok
c/ psychologické poradenstvo ÚPSVaR
d/ polícia
e/ zdravotnícka ambulancia
f/ nemocnica
g/ súdy
h/ prokuratúra
i/ cirkev
j/ obec, mesto
k/ VÚC
l/ školy, učiteľky a učitelia
m/ médiá
n/ MVO s podobnou činnosťou
o/ odbory všeobecnej vnútornej správy
p/ MVO obhajujúce ľudské práva ţien
r/ Iné, aké:.............................................

47. S ktorými organizáciami je spolupráca formalizovaná ( zmluva, dohoda, memorandum
a pod.) a spoluprácu zhodnoťte na škále od 1 pod 5.
Áno
(formalizácia
spolupráce)
a/ oddelenie SPODaSK
b/ oddelenia sociálnych dávok
c/ psychologické poradenstvo ÚPSVaR
d/ polícia
e/ zdravotnícka ambulancia
f/ nemocnica
g/ súdy
h/ prokuratúra
i/ cirkev
j/ obec, mesto
k/ VÚC
l/ školy, učiteľky a učitelia
m/ médiá
n/ MVO s podobnou činnosťou
o/ odbory všeobecnej vnútornej správy
p/ MVO obhajujúce ľudské práva ţien

Hodnotenie spolupráce na škále 1-5
(1 = veľmi dobrá aţ 5 = veľmi zlá)
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
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r/ Iné, aké:...........................................

.......

48. Pouţívate pri práci s prípadmi násilia páchaného
na ţenách nejaké protokoly,
štandardizované postupy a inštrukcie rovnaké pre kaţdý jednotlivý prípad?
áno → ak áno, aké?:.......................................................( Poskytnite, prosím fotokópiu)
nie
49. Pripravujete pravidelne nasledovné materiály. Ak áno, v akej periodicite?
Aspoň raz ročne

Zriedkavejšie

Vôbec

a/ Výročné správy
b/ Kazuistiky
c/ Štatistické prehľady
d/ Evaluačné analýzy činnosti
e/ Iné, aké:...........................................

50. Monitoring a výskum sú dôleţité nástroje na sledovanie efektívnosti činnosti, tvorby
a implementácie politík a pod. Chceli by sme vás preto poprosiť o expertné vyjadrenie
k zberu štatistických dát – čo by ste navrhovali:
a/ akú frekvenciu zberu dát (ročne, polročne, inak...):..........................................................
b/ ktoré ukazovatele určite sledovať:.....................................................
c/ kto by mal dáta zbierať a spracovávať:....................................................................
51. Váš voľný komentár k téme násilia páchaného na ţenách a jeho riešeniu na Slovensku a vo
Vašom regióne:.......................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
G. KRÍZOVÁ LINKA
52. Prevádzkuje vaše zariadenie/organizácia krízovú linku?
áno → AK PREVÁDZKUJETE KRÍZOVÚ LINKU – pokračujte otázkou č. 53
nie → AK NIE – prejdite za otázku č. 61
53. Uveďte číslo/la Vašej aktuálnej krízovej linky:...................................................
54. V akom reţime vaša krízová linka pracuje – koľko dní v týţdni?
od pondelka do nedele (7 dní v týţdni)
od pondelka do piatku ( iba v pracovné dni)
iný reţim, aký:......................................................................
55. V akom reţime vaša krízová linka pracuje - koľko hodín denne je k dispozícii?
kedykoľvek počas 24 hodín
len cez deň od ...... do .........
len doobeda od .......... do ............
inak, ako:............................................................................
56. Volania na krízovú linku sú bezplatné alebo ich uhrádza volajúca osoba?
bezplatné - na úkor volaného
hradí volajúca osoba
iná moţnosť, aká:.................................................................................................................
57. Ide o linku všeobecnú alebo špecializovanú na určitú skupinu?
všeobecná linka pre ľudí v ohrození
špecializovaná linka pre ţeny zaţívajúce násilie
špecializovaná linka na iné skupiny, alebo špecifický druh násilia – aké:..............................
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58. Uveďte počet volaní na krízovú linku – priemer za týţdeň:
a/ Celkový počet volaní:...............................................
b/ - z toho hovory týkajúce sa ţien zaţívajúcich násilie:.....................
59. Koľko osôb pracuje na vašej krízovej linke?
a/ Celkový počet osôb:................................................................................................................
b/ - z toho počet ţien:..................................................................................................................
60. Bol personál pracujúci na krízovej linke špeciálne zaškolený na násilie páchané na ţenách?
áno
nie
61. Ak áno (personál bol špeciálne zaškolený), uveďte aký typ školenia či tréningu absolvovali
(uveďte príp. aj rozsah v hodinách a školiacu inštitúciu či organizáciu):...................................

AK POSKYTUJETE UBYTOVANIE ţenám/dievčatám zaţívajúcim násilie POKRAČUJTE
OTÁZKOU Č. 62. AK NIE, ďakujeme za vašu účasť v monitoringu a váš čas. Dotazník, prosím,
zašlite na dohodnutú adresu.
V prípade záujmu voľne uveďte svoje vyjadrenie k nasledujúcemu bodu:
Chystá sa vaša organizácia v budúcnosti rozšíriť svoje sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie – popíšte
prečo áno alebo prečo nie:....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

H. UBYTOVANIE
V PRÍPADE, ŢE PREVÁDZKUJETE VIACERÉ DRUHY POBYTOVÝCH ZARIADENÍ,
ODPOVEDAJTE ZA KAŢDÉ ZARIADENIE ZVLÁSŤ.
(poznámka: ZNB = zariadenie núdzového bývania)
62. Prijímate do ubytovacieho zariadenia výlučne len ţeny/dievčatá zaţívajúce násilie alebo aj
ţeny s ich deťmi, na ktorých je páchané násilie. Ak prijímate obe skupiny ţien, zaškrtnite
obe kategórie. Označte u všetkých pobytových zariadení, ktoré sa na vás vzťahujú.
ZNB

Útulok

Krízové
stredisko

ostatné
pobytového zariadenia

výlučne len ţeny/dievčatá ( bez ich detí)
výlučne len ţeny s ich deťmi
iná moţnosť, aká:.............................................

63. Koľko obyvateľov/liek ste mali ubytovaných k 31. 12. 2011?
ZNB

Útulok

Krízové
stredisko

ostatné
pobytového zariadenia

a/ Celkový počet:
b/ - z toho ţeny zaţívajúce násilie:
c/ - z toho ţeny zaţívajúce násilie s ich deťmi

63a.Organizácia ubytovania:
ZNB

špeciálna budova
rozptýlené bytové jednotky – uveďte počet bytov
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Útulok

Krízové
stredisko

ostatné
pobytového
zariadenia

kombinácia základná budova + byty – uveďte počet bytov
iná moţnosť, aká:.................................

64. Ponúkate aj moţnosť ubytovania s utajenou adresou?
áno
nie
iná moţnosť - aká:
65. Aké je bezpečnostné vybavenie budov a bytov s ubytovanými ţenami/dievčatami
zaţívajúcimi násilie?
ZNB

ostatné
pobytového
zariadenia

Krízové
stredisko

Útulok

a/ mreţe
b/ bezpečnostné dvere
c/ signalizačné zariadenie na políciu
d/ kamery
e/ SBS
f/ iné, aké:..............................................

66. Ak poskytujete ubytovanie rôznorodým cieľovým skupinám, ako je ubytovanie
koordinované vo vzťahu k ţenám so skúsenosťou násilia?
ZNB

Útulok

Krízové
stredisko

ostatné
pobytového
zariadenia

bývajú spolu s inými klientkami a klientmi
bývajú spolu s inými ţenami vo vyhradenej časti
majú spolu s inými ţenami úplne samostatný vchod
iná moţnosť, aká:.....................................

67. Kvantitatívne moţnosti ubytovania k 31. 12. 2011:
ZNB

Útulok

Krízové
stredisko

ostatné
pobytového zariadenia

a/ Počet izieb
b/ počet miest ( postelí)
c/ maximálny počet osôb v jednej izbe

68. Vyuţitie kapacity ubytovania. Uveďte počty aktuálne voľných miest a odhadnite počet
miest, ktoré by ste potrebovali1 ( k dátum vypĺňania dotazníka).
ZNB

Útulok

Krízové
stredisko

ostatné
pobytového
zariadenia

a/ voľné miesta
b/ nedostatok miest ( odhad)
c/ z toho pre ţeny/dievčatá zaţívajúce násilie
(1) Na základe počtu odmietnutých osôb, ktoré potrebovali ubytovanie v priebehu roka 2012

69. Vedie vaša organizácia čakací list ( evidenciu ţiadostí) na prijatie do zariadenia?
= áno
nie
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70. Ak áno, koľko ľudí bolo na čakacom liste ( evidovaných ţiadostí) k 31. 12. 2011?
ZNB

Útulok

Krízové
stredisko

ostatné
pobytového
zariadenia

a/ celkový počet čakateľov/liek
c/ z toho pre ţeny/dievčatá zaţívajúce násilie ( odhad)

71. Koľko hodín denne môţete prijímať na ubytovanie ţeny (a ich deti) zaţívajúce násilie?
ZNB

Útulok

Krízové
stredisko

ostatné
pobytového
zariadenia

Kedykoľvek počas 24 hodín
Len cez deň
Len doobeda
Inak, ako:.....................................

71a.Po akú dobu je moţné, aby bola u vás ubytovaná ţena so skúsenosťou násilia?
ZNB

Útulok

Krízové
stredisko

ostatné
pobytového
zariadenia

ZNB

Útulok

Krízové
stredisko

ostatné
pobytového
zariadenia

pobyt nie je limitovaný (ako dlho ţena potrebuje)
pobyt je limitovaný – a to na:.....................

72. Viete ubytovať aj ţenu na vozíku?

úplne bez problémov
s menšími problémami
vôbec to nie je moţné
iná odpoveď, aká:......................

73. Sú vo vašom zariadení povolené návštevy rodinných príslušníkov ţien zaţívajúcich násilie?
ZNB

Útulok

Krízové
stredisko

ostatné
pobytového
zariadenia

nie, vôbec
áno, ale neplatí to pre manţela (partnera) ţeny
áno, vrátane manţela (partnera) ţeny
iná moţnosť, aká:....................

73a.Ktoré činnosti si vaše klientky so skúsenosťou násilia zabezpečujú samé?
ZNB
varenie
pranie a ţehlenie
upratovanie
nakupovanie
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Útulok

Krízové
stredisko

ostatné
pobytového
zariadenia

Čo by ste na záver chceli uviesť na tému pomoci ţenám (a deťom) zaţívajúcim domáce
násilie?........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
VEĽMI PEKNE VÁM ĎAKUJEME ZA OCHOTU ZÚČASTNIŤ SA MONITORINGU A ZA
VÁŠ ČAS. Dotazník, prosíme, zašlite na dohodnutú adresu.
Vyplní anketárka:
Meno anketárky:
Dátum vyplnenia dotazníka:
Spôsob vyplnenia dotazníka: .........................................................
Pribliţný čas vypĺňania dotazníka v min.:
Zhodnoťte mieru ochoty respondentky:
veľmi ochotná
skôr ochotná
skôr neochotná
veľmi neochotná
Ďalšie poznámky a postrehy:
4. DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI KLIENTOK

DOTAZNÍK Č. 3
Dotazník spokojnosti klientok
Dobrý deň,
ďakujeme, ţe nám odpoviete na niekoľko otázok pre ministerstvo práce. Vaše odpovede sú
anonymné a svoje meno neuvádzajte. Zaujíma nás, či ste spokojná so sluţbami, ktoré sú Vám
poskytované. Privítame, ak sa dozvieme aj Vaše návrhy na zlepšenie sluţieb.
1. Odkedy ste tu, prosím, ubytovaná alebo v starostlivosti tohto zariadenia?
Napíšte mesiac:................... rok: ......................
2. Ste tu ubytovaná sama, alebo aj s Vašimi deťmi?
Sama
S deťmi
Netýka sa ma ( nie som tu ubytovaná, alebo nemám deti, resp. sú uţ veľké)
3.

Aké sluţby sú Vám poskytované? Označte kríţikom.
Áno
a) Som tu ubytovaná
b) Stravujem sa tu
c) Pomáhajú mi rozhodnúť sa, čo ďalej robiť
d) Pomáhajú mi riešiť moje problémy
e) Pomohli mi utiecť do bezpečia
f) Sprevádzajú ma po úradoch
g) Poskytli mi právnu pomoc
h) Chodím za psychologičkou
i) Iné sluţby, vypíšte aké:
4. Oznámkujte ako v škole 1-tkou aţ 5-kou, podľa toho, ako ste spokojná alebo nespokojná
s nasledovnými sluţbami:
Veľmi
spokojná

S vybavením zariadenia ( napr. chladnička, práčka, telefón,...)
S ubytovaním ( napr. veľkosť izby, súkromie, ...)
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Veľmi
nespokojná

Netýka
sa ma

S bezpečnosťou ( nikto Vás neohrozuje, cítite sa bezpečne)
S rýchlosťou, ako Vás ubytovali
S podmienkami na varenie, so stravou
S výškou sumy, ktorú platíte za sluţby
S tým, ako sa ku Vám správa personál ( sociálni pracovníci/čky)
S rešpektovaním Vašich potrieb a predstáv o riešení situácie
Ako Vám veria vo všetkom, čo poviete
So vzťahmi s ostatnými spolubývajúcimi
5. Prekáţa Vám niečo? Ak áno, čo konkrétne?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
6. Zlepšili by ste niečo? Ak áno, čo konkrétne?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ďakujeme za Vaše názory a postrehy.

5. REGIONÁLNA ŠTATISTIKA

Vybrané ukazovatele regionálne štatistiky k 31. 12. 2011123
BBSK
Ukazovateľ

Hodnota

Počet okresov [LAU 1]

13

Počet obcí [LAU 2]

516

z toho so štatútom mesta

24
2

Hustota [počet obyvateľov na km ]

70

Počet obyvateľov

660 128

z toho ţien [%]

51,6
2

Výmera územia [km ]

9 454,4

Počet ţien

340 626
2)

Hustota F ( počet ţien na km

36

BSK
Ukazovateľ

Hodnota

Počet krajov [NUTS 3]

1

Počet okresov [LAU 1]

8

Počet obcí [LAU 2]

73

z toho so štatútom mesta

7
2

Hustota [počet obyvateľov na km ]

295

Počet obyvateľov

606 537

z toho ţien [%]

52,6
2

Výmera územia [km ]

2 052,7

Počet ţien

319 038

123

Zdroj: Mestská a obecná štatistika MOŠ (http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html) a vlastné prepočty
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Hustota F ( počet ţien na km2)

155
KSK
Ukazovateľ

Hodnota

Počet okresov [LAU 1]

11

Počet obcí [LAU 2]

440

z toho so štatútom mesta

17

Hustota [počet obyvateľov na km2]

117

Počet obyvateľov

792 991

z toho ţien [%]

51,2
2

Výmera územia [km ]

6 754,5

Počet ţien

40 6011

Hustota F ( počet ţien na km2)

60
NSK
Ukazovateľ

Hodnota

Počet okresov [LAU 1]

7

Počet obcí [LAU 2]

354

z toho so štatútom mesta

15
2

Hustota [počet obyvateľov na km ]

109

Počet obyvateľov

689 564

z toho ţien [%]

51,5
2

Výmera územia [km ]

6 343,8

Počet ţien

355 125
2)

Hustota F ( počet ţien na km

56
PSK
Ukazovateľ

Hodnota

Počet okresov [LAU 1]

13

Počet obcí [LAU 2]

666

z toho so štatútom mesta

23

Hustota [počet obyvateľov na km2]

91

Počet obyvateľov

815 806

z toho ţien [%]

50,7

Výmera územia [km2]

8 973,6

Počet ţien

421 772

Hustota F ( počet ţien na km2)

47
TSK
Ukazovateľ

Hodnota

Počet okresov [LAU 1]

9

Počet obcí [LAU 2]

276

z toho so štatútom mesta

18
2

Hustota [počet obyvateľov na km ]

132

Počet obyvateľov

594 186

z toho ţien [%]

51,0
2

Výmera územia [km ]

4 502,0

Počet ţien

303 035
2)

Hustota F ( počet ţien na km

67
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TTSK
Ukazovateľ

Hodnota

Počet okresov [LAU 1]

7

Počet obcí [LAU 2]

251

z toho so štatútom mesta

16
2

Hustota [počet obyvateľov na km ]

134

Počet obyvateľov

555 509

z toho ţien [%]

51,2
2

Výmera územia [km ]

4 146,6

Počet ţien

284 421

Hustota F ( počet ţien na km2)

69
ŢSK
Ukazovateľ

Hodnota

Počet okresov [LAU 1]

11

Počet obcí [LAU 2]

315

z toho so štatútom mesta

18
2

Hustota [počet obyvateľov na km ]

101

Počet obyvateľov

689 601

z toho ţien [%]

50,9
2

Výmera územia [km ]

6 808,7

351 007

Počet ţien
2)

Hustota F ( počet ţien na km

51

Počet ţien podľa regiónov v 31.12. 2011
Kraj

Počet obyvateľov k 31.12. 2011 % ţien Počet ţien Výmera územia (km2)

Hustota
( počet ţien na km2)

BBSK

660 128

51,6

340 626

9 454,40

36

BSK

606 537

52,6

319 038

2 052,70

155

KSK

792 991

51,2

406 011

6 754,50

60

NSK

689 564

51,5

355 125

6 343,80

56

PSK

815 806

51,7

421 772

8 973,60

47

TSK

594 186

51

303 035

4 502,00

67

TTSK

555 509

51,2

284 421

4 146,60

69

ŢSK

689 601

50,9

351 007

6 808,70

52

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika MOŠ a vlastné prepočty
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6. POSKYTNUTÉ MATERIÁLY, PROTOKOLY A FORMULÁRE POUŢÍVANÉ ZZŢ
FENESTRA, KOŠICE
ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ A PRINCÍPY PORADENSKÉHO CENTRA FENESTRA:
Feministická analýza
Násilie, ktoré páchajú muţi na ţenách, je prejavom historicky nerovných mocenských vzťahov medzi muţmi a ţenami a
odrazom existujúcich rodových vzťahov v spoločnosti a v politike. Preto je potrebné primárne ho vnímať ako spoločenský a
politický problém. Sluţby by mali plniť aj politickú úlohu tým, ţe budujú povedomie o spoločenskom, historickom,
kultúrnom a politickom rámci, ktorý udrţiava násilie muţov voči ţenám. Aktivistky sa snaţia o to, aby bolo počuť hlasy ţien
a detí proti násiliu. Spoločnosť musí preniesť zodpovednosť za násilie na páchateľov. Feministické princípy, implementované
do práce, by mali ţenám a deťom ukázať spôsoby, ako sa oslobodiť od násilia.
Ľudsko-právne východiská sa premietajú do našej kaţdodennej práce. Vyplývajú z nich spôsoby, akými poskytujeme
podporu a pomoc ţenám zaţívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom, ako aj naše snahy o presadenie systémových
zmien, aby si ţeny mohli uplatňovať svoje ľudské práva. Násilie páchané na ţenách a ich deťoch je váţny spoločenský
problém, je preto úlohou spoločnosti prebrať plnú zodpovednosť za riešenie situácie ţien a detí, ktoré zaţívajú násilie. Ţivot
bez násilia je ľudské právo. Pre násilie neexistuje ospravedlnenie. Zodpovednosť za násilie nesie vţdy ten, kto ho pácha.
Ţivot v bezpečí si netreba zaslúţiť.
Pri našej práci vychádzame z medzinárodných a národných dokumentov, ktoré vláda SR ratifikovala a prijala. Násilie
páchané na ţenách vnímame ako rodovo podmienené násilie, tak ako je definované v Deklarácií OSN o odstránení násilia
páchaného na ţenách (1993) a vo všeobecnom odporúčaní č.19 Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie ţien z roku 1992.
V rámci tohto odporúčania sa uvádza, ţe rodovo podmienené násilie je súčasťou definície diskriminácie. Rodovo
podmienené násilie znamená násilie, ktoré je namierené proti ţene kvôli tomu, ţe je ţenou, alebo ktoré ţeny zasahuje
nepomerne viac. Zahŕňa činy, ktoré spôsobujú fyzickú, duševnú alebo sexuálnu ujmu alebo utrpenie; vyhráţanie sa takýmito
činmi; donucovanie a iné odopieranie slobôd. Tieto definície sú prijaté vládou SR a sú súčasťou Národného akčného plánu
na prevenciu násilia páchaného na ţenách na roky 2009-2012. Rodová perspektíva je základom uznania násilia páchaného na
ţenách ako ľudsko-právneho problému, a preto je zdôrazňovaná ako základný princíp. Takéto zarámcovanie vplýva na to,
ako je násilie páchané na ţenách chápané, ako aj na to, akým spôsobom sú sluţby poskytované. Z takéhoto vnímania násilia
páchaného na ţenách vyplýva, ţe na vine nie sú jednotlivé ţeny a ţe voči páchateľom násilia by mala byť vyvodená
zodpovednosť. Naše podporné sluţby sa vyznačujú vhodným informovaným prístupom, relevantným pre ich uţívateľky
(ţeny zaţívajúce násilie). Takýto prístup uznáva rodovú dynamiku, dopad a dôsledky násilia páchaného na ţenách, a to v
kontexte rovnosti a ľudských práv. Násilie páchané na ţenách, vnímame ako príčinu, ale aj ako dôsledok nerovnosti medzi
muţmi a ţenami. V rámci takéhoto prístupu uznávame potrebu existencie sluţieb určených iba ţenám. V rámci podporných
sluţieb obhajujeme práva ţien v jednotlivých prípadoch, ako aj na systémovej úrovni; podporujeme a presadzujeme práva
ţien a detí; a tým napĺňame ich potreby. Poskytované sluţby fungujú na dvojakom princípe: dôvery a rešpektu voči ţenám a
deťom a vyvodzovania zodpovednosti voči páchateľom násilia za ich násilné správanie.
Násilie často krát vedie k ohrozeniu ţivota a zdravia ţien a detí, preto dôleţitým princípom je pre nás bezpečie a ochrana.
Kladieme dôraz na bezpečie a ochranu ţien, detí a personálu Poradenského centra Fenestra. V tomto kontexte bezpečie
neznamená iba priamu fyzickú ochranu, ale aj psychické a sociálne bezpečie, vrátane sociálnej inklúzie. Je prvoradé, aby boli
ţeny a deti v bezpečí, preto je pre nás bezpečie najdôleţitejšou prioritou. Aby sme mohli zaistiť bezpečie ţien, detí
a personálu, adresa Poradenského centra Fenestra je utajená.
Násilie je traumatická skúsenosť. Cieľom akejkoľvek pomoci ţenám a deťom, ktoré zaţili násilie je prekonanie bezmocnosti
a posilnenie ţien a detí k tomu, aby mohli (znovu) viesť samostatný ţivot, o ktorom samé rozhodujú. Násilie zanecháva
stopy nielen na tele, ale aj na myslení a sebaúcte. Skúsenosti ukazujú, ţe je veľmi dôleţité ţeny vnímať ako expertky na
vlastnú situáciu. Potrebujú podporu na to, aby si situáciu uvedomili a porozumeli jej. Chápanie mechanizmov násilia ţenám
umoţní vytvárať stratégie na účinnú ochranu. Konečným cieľom je ţiť ţivot bez násilia. Klientky sú informované o svojich
právach, t.j. na aké sluţby majú právo a aké sú ich zákonné a ľudské práva. Klientkám poskytujeme dostatok času na to, aby
mohli poskytnúť informovaný súhlas. Všetky informácie, rady a poradenstvo sú zaloţené na modeli posilnenia a práv ţien.
Pred akýmkoľvek úkonom, alebo vykonaním postupu získavame od klientok informovaný súhlas. Podporné sluţby
vychádzajúce z princípu posilnenia umoţňujú ţenám a deťom pomenovať svoju vlastnú skúsenosť s násilím, spoznať svoje
práva a umoţňujú ţenám a ich deťom robiť rozhodnutia v podporujúcom prostredí, ktoré k nim pristupuje citlivo, s
rešpektom a dôstojne.
V rámci poskytovania sluţieb rešpektujeme a dodrţiavame právo ţien a detí na dôvernosť informácií. Všetky ţeny a deti sú
informované o situáciách, v ktorých môţe byť táto dôvernosť obmedzená. Ţeny majú za kaţdých okolností právo na to, aby
sa s nimi zaobchádzalo s rešpektom a úctou. Pri poskytovaní sluţieb vychádzame z dvojitého princípu zaloţeného na
kultúre nespochybňovania a rešpektovania ţien a vyvodzovania zodpovednosti voči páchateľom násilia. Sluţby poskytované
našim Poradenským centrom sú dostupné všetkým ţenám. Rešpektujeme rôznorodosť ţien a detí a pozitívne prispievame
k praxi zaloţenej na nediskriminácii. Pri poskytovaní sluţieb dodrţiavame zásady nediskriminácie a rovnosti v súvislosti s
personálom, aj so ţenami. Všetky sluţby poskytujeme ţenám a ich deťom bezplatne. Sluţby, ktoré poskytujeme sú
holistické a sú prispôsobené potrebám ţien a detí. Personál je kvalifikovaný a špeciálne zaškolený. Personál má prístup
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k pravidelnej supervízii. Podporné sluţby sú prevádzkované v kontexte relevantnej spolupráce medzi inštitúciami
a koordinovaného poskytovania takýchto sluţieb na miestnej a národnej úrovni.
Ţeny pomáhajú ţenám
Ţeny, ktoré zaţili násilie boli/sú ovládané a týrané svojimi partnermi. Preto je pre ne dôleţité, aby im podporu a pomoc
poskytovali ţeny – poradenské pracovníčky so špecializáciou v danej oblasti. Ţeny, ktoré zaţili násilie, majú pocity slabosti a
straty viery vo vlastné schopnosti a silu. PCF preto slúţi ţenám ako model, v ktorom môţu nadobudnúť skúsenosť, ţe sú
schopné ţiť aktívny a samostatný ţivot. Odráţa to aj štruktúra PCF, v ktorom ţeny pracujú nielen na základnej úrovni, ale
majú aj zodpovednosti spojené s riadením chodu PCF. Ţenám to pomáha prehodnotiť a prekonať stereotypné rodové roly.
Obhajoba práv ţien
Konať proti násiliu znamená osvojiť si jasný postoj a odmietať akúkoľvek formu násilia páchaného na ţenách. Pre násilie
neexistuje ţiadne ospravedlnenie. Snaha o zachovanie neutrálneho postoja k tomu, čo sa stalo, so sebou prináša riziko, ţe
budeme násilie tolerovať. Ţeny, ktoré prídu hľadať pomoc, nemusia dokazovať násilie, ktoré zaţili. Veríme tomu, čo hovoria,
a pristupujemek nim bez predsudkov. Ţeny, ktoré zaţili násilie, potrebujú ľudí, ktorí budú stáť pri nich a podporovať ich pri
kaţdom kroku, ktorý je potrebné urobiť. Obhajoba práv ţien a solidarita sú nesmierne dôleţité. Za násilie je vţdy
zodpovedný páchateľ. Osvojenie si jasného postoja proti akejkoľvek forme násilného správania znamená odmietanie
násilných činov, nie páchateľa ako človeka.
Tímová práca (a horizontálna hierarchia)
V rámci fungovania našej organizácie sa snaţíme presadzovať demokratické princípy, zdieľaním moci a vyhýbaním sa príliš
hierarchickým a byrokratickým štruktúram. Všetky zamestnankyne sa podieľajú na všetkých rozhodnutiach a na rozvoji
sluţieb. Takéto štruktúry sú zárukou toho, ţe interakcia a vzťahy nie sú zaloţené na uplatňovaní moci zhora, ale toho, ţe
ľudia spolu môţu ţiť a pracovať v atmosfére solidarity a rovnosti.
Právo na sebaurčenie
Rešpektujeme právo ţien rozhodovať o svojich ţivotoch. Príbuzní, priatelia/ky a odborníci/čky sa často snaţia ţene hovoriť,
čo má robiť. Niektorí si myslia, ţe by mala od násilného partnera odísť, iní jej hovoria, aby mu ešte dala šancu. Nanešťastie
sa potom často stane, ţe títo ľudia sú sklamaní alebo dokonca nahnevaní, ak ţena ich rady neposlúchne. Takéto rady môţu na
ţenu vytvárať ešte väčší tlak a ţena ich vôbec nepovaţuje za nápomocné. Preto je dôleţité ţene vyjadriť, ţe iba ona sama
môţe rozhodovať, a ţe jej rozhodnutie budeme rešpektovať. Cieľom intervencie je ukončiť násilie, nie vzťah. Právo na
sebaurčenie je dôleţitým princípom. To, ako dlho sa rozhodne ţena byť klientkou PCF, a či sa rozíde s partnerom, je iba na
nej.
Dôvernosť a anonymita
Na to, aby sme chránili práva ţeny a jej integritu, je nevyhnutné, aby sa mohla rozhodnúť, aké informácie posunie ďalej.
Preto v rámci PCF nezverejňujeme ţiadne informácie o klientke bez jej súhlasu. Existujú výnimky v prípadoch, keď je
ohrozené zdravie a ţivot ţeny alebo jej detí (napr. pokusy o samovraţdu, akútne nebezpečenstvo zo strany násilného partnera
alebo ţena správajúca sa násilne k svojim deťom). Ţeny, ktoré kontaktujú naše PCF majú právo na poskytnutie poradenstva a
pomoci bez zverejnenia svojej totoţnosti.
Neobmedzená dĺţka poskytovania sluţieb

190

ZÁZNAMOVÉ HÁRKY KLIENTELY KRÍZOVÉHO CENTRA FENESTRA

124

List klientky Krízového centra Fenestra
( I. Záznam z telefonátu na krízovú linku)
Telefón prevzala:
Pohlavie:

Dátum:
žena

muž

dieťa

Klasifikácia:
žena po akútnom útoku (zaznamenať kde sa nachádza)
žena žijúca v manželstve
žena žijúca v neformalizovanom vzťahu
je prítomné násilie vo vzťahu

ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

NIE
NIE
NIE
NIE

Vyhráža sa zneužívateľ zabitím ?

ÁNO

NIE

Je zneužívateľ ozbrojený ?

ÁNO

NIE

Je zneužívateľ závislý na alkohole alebo drogách ?

ÁNO

NIE

Je alebo bol zneužívateľ liečený na psychiatrii ?

ÁNO

NIE

Hrozí klientke zničenie osobných vecí a majetku ?

ÁNO

NIE

Je klientka v ohrození života alebo zdravia ?

ÁNO

NIE

Je volajúca v bezprostrednom nebezpečenstve ?

ÁNO

NIE

Informácie o volajúcej osobe:
Meno a priezvisko:
Odkiaľ volá:
Telefónne číslo:
Iný spôsob kontaktovania:
Podmienky kontaktu (upozornenia):
Deti (počet detí, vek, situácia detí):

Odhad nebezpečenstva:
Aké najťažšie zranenia mala klientka za posledný rok ?
Aké zranenia mala klientka za posledný polrok ?
Aká je frekvencia násilia za posledný polrok ?
Aká bola frekvencia násilia pred rokom ?

Dohodnutý plán (bezpečnostný plán):

Zhrnutie telefonického rozhovoru:

Dĺţka telefonického rozhovoru:
Dostala kontakt na:
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Pre kompletné záznamové hárky vo formáte excel kontaktujte, prosím, holubova@ivpr.gov.sk
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List klientky Krízového centra Fenestra
( II. Základné informácie o klientke )

Telefonický kontakt na klientku:

Meno a priezvisko:

Dátum prvého telefonátu:

Dátum narodenia:

Dátum prvej návštevy:

Trvalé bydlisko:

Miesto súčasného pobytu:

Dátum:

Spolubývajúce osoby:

Vzdelanie:
Zamestnanie 1:
Zamestnanie 2:
Zamestnanie 3:
Zamestnanie 4:

Pravidelný príjem:
dátum

mzda

dávka soc. pomoci

prídavky na deti rodičovský príspevok

DB

RD

výživné na deti výživné na manželku

Bytová situácia:
OB

vlastníctvo

spoluvlastníctvo

Počet detí:
Stav:
vydatá

rozvedená

slobodná

Odkiaľ vie o Fenestre:
Poznámky:
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vdova

úţívateľka

List klientky Krízového centra Fenestra
( III. Informácie o zneuţívateľovi )
Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodinný stav:

Vzťah ku klientke:

Vzdelanie:
Zamestnanie:

Príjem:

Zdravotný stav:

Psychiatrická liečba:

áno / nie

Psychofarmaká:

áno / nie

Opis:

Voči komu alebo čomu je násilný:
klientke

deťom

rodinným príslušníkom

zvieratám

zariadeniu v domácnosti

klientkiným osobným veciam

ľuďom mimo domu
iné:
Uţíva zneuţívateľ alkohol:

áno / nie

Uţíva zneuţívateľ drogy:

Opis (závislosť, ako často, koľko, ako sa správa):

Je zneuţívateľ gambler ?

áno / nie

Opis (aké, ako často, ako sa správa):

Má zneuţívateľ prístup k zbraniam:

áno / nie

K akým:

Poznámky:
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áno / nie

List klientky Krízového centra Fenestra
( IV. Násilie )
FORMY NÁSILIA
PSYCHICKÉ:
klamstvá

poučovanie

kritizovanie

obviňovanie

urážky

obmedzovanie kontaktov

nadávky

žiarlivosť

ponižovanie

izolácia

kontrola

zabraňovanie zamestnať sa

zastrašovanie

zľahčovanie

zvaľovanie viny

vyhrážanie sa

sebapoškodzovanie vyhrážanie sa samovraždou

vyhrážanie sa zabitím

iné:

EKONOMICKÉ:
nesprispievanie financiami

odmietanie starostlivosti

vymáhanie peňazí

ničenie vecí a majetku

obmedzovanie prístupu k majetku

iné:

SEXUALIZOVANÉ:
obťažovanie

vynucovanie sexu

nútenie k nepríjemným sexuálnym praktikám

iné:

FYZICKÉ:
sácanie

hádzanie

fackovanie

kopanie

popálenia

bodnutia

ohrozovanie zbraňami, akými

udieranie

škrtenie

iné:

ZRANENIA:
žiadne

modriny

popáleniny

rezné rany

zlomeniny

vnútorné zranenia

lekár

pohotovosť

klinika

nevyhľadala, aj keď potrebovala

iné:

OŠETRENIA:
žiadne

sama
PN

dní

hospitalizácia
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dní

OSOBNÁ STRATÉGIA KLIENTKY:
Ako ste sa v minulosti pokúšali ochrániť seba a svoje deti ?

Čo Vám pomáhalo ?

Čo zvyčajne robíte (ako sa správate) v situácii akútneho útoku ?

Kto Vám pomáha / kto by Vám mohol pomôcť ?

SITUÁCIA ODCHODU OD ZNEUŽíVATEĽA:
Ktorý odchod v poradí:
Ako dlho je mimo domova:
Kde sa zdržiava po odchode:
Rodisko klientky:
Rodisko zneužívateľa:
Pri odchode si zobrala tieto veci:

Potrebuje si zobrať veci z bytu:

ÁNO / NIE

aké:

Potrebuje policajnú asistenciu:

ÁNO / NIE

ktoré OO PZ:

195

List klientky Krízového centra Fenestra
(V. Idnetifikácia násilia )
Je klientka v izolácii ?

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

Čo robí:
Vníma deformovane seba, zneužívateľa a svoje možnosti ?
Ako:
Jé prítomné vyčerpávanie ako forma týrania (napr. budenie v noci) ?
Aké:
Je prítomné ponižovanie verbálne ?
Aké:
Vynucuje si zneužívateľ určité triviálne činnosti, alebo platia v byte špeciálne pravidlá týkajúce sa pohybu v byte, denného režimu rodiny
a pod ?
ÁNO
NIE
Aké:
Používa zneužívateľ zastrašovanie ?

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

Aké:
Ničí zneužívateľ obľúbené veci ?
Aké:
Ubližuje zneužívateľ domácim zvieratám ?
Ako:
Vyhráža sa zneužívateľ ?
Ako:
Je prítomná totálna kontrola spoločných financií ?
Aká:
Je prítomná totálna kontrola trávenia voľného času ?
Aká:
Je prítomná totálna kontrola myšlienok ?
Aká:
Vyskytujú sa vo vzťahu príležitostné láskavosti ?
Aké:
Používa zneužívateľ deti ako nástroje zastrašovania, alebo vyhrážania sa ?
Ako:
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List klientky Krízového centra Fenestra
(VI. Odhad nebezpečenstva)

KLASIFIKÁCIA ZRANENÍ
1.
2.
3.
4.
5.

Fackovanie, sácanie, zranenia bez pretrvávajúcej bolesti
Štípanie, kopanie, modriny, tržné rany a zranenia s pretrvávajúcou bolesťou
Surové mlátenie, ťažké pomliaždeniny, popáleniny, zlomeniny
Ohrozovanie zbraňou, poranenia hlavy, vnútorné zranenia, zranenia s trvalými následkami
Použitie zbraní a zranenia spôsobené zbraňou

Aké najťažšie zranenia mala klientka ?

Aké zranenia mala klientka za posledný polrok ?

Aká je frekvencia násilia za posledný polrok ?

Aká bola frekvencia násilia pred rokom ?

Vyhráža sa zneužívateľ zabitím, alebo sebevraždou ?

ÁNO

NIE

Je zneužívateľ ozbrojený ?

ÁNO

NIE

Je zneužívateľ závislý na alkohole alebo drogách ?

ÁNO

NIE

Je alebo bol zneužívateľ liečený na psychiatrii ?

ÁNO

NIE

Je zneužívateľ extrémne vlastnícky k žene a deťom ?

ÁNO

NIE

Napadá iné osoby mimo členov rodiny ?

ÁNO

NIE

Bol zneužívateľ trestaný alebo je zapojený do organizovaného zločinu ?

ÁNO

NIE

Je klientka v ohrození života alebo zdravia ?

ÁNO

NIE

Hrozí zničenie osobných vecí a majetku ?

ÁNO

NIE
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List klientky Krízového centra Fenestra
(VII. Bezpečnostný plán)
1. klientka ţije v spoločnom priestore so zneuţívateľom
2. klientka odchádza zo spoločného priestoru so zneuţívateľom
3. klientka zneuţívateľa (súdne) vysťahovala alebo teraz ţije sama

ÁNO
ÁNO
ÁNO

NIE
NIE
NIE

List klientky Krízového centra Fenestra
(VII. Bezpečnostný plán 1.)

klientka ţije v spoločnom priestore so zneuţívateľom
Čo môže urobiť pre svoje bezpečie v krízovej situácii ? Čo jej pomáha ?

TELEFONOVANIE V KRÍZOVEJ SITUÁCII:
Komu môže v krízovej situácii zavolať ?

Bude volať políciu, keď sa opäť začne zneužívateľ správať násilne ?

ÁNO

NIE

Má prístup doma k telefónu ?

ÁNO

NIE

Môže si dohodnúť signál s deťmi alebo so susedmi, aby zavolali políciu ?

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

S kým? Aký?

ÚTEK V KRÍZOVEJ SITUÁCII:
Potrebuje klientka dočasne utiecť?
Kam môže ísť? (Pomôžte jej premýšľať o miestach kam môže odísť počas krízy )

Zapíšte adresy a telefónne čísla?

Ak potrebuje utiecť, aké sú únikové cesty z domu?

Ak sa nachádzajú doma zbrane, premyslite ako by sa dali odstrániť?

Pripomente jej, že počas násilného útoku je vždy najlepšie veriť vlastnému úsudku o tom, čo robiť.
(niekedy je najlepšie utiecť, niekedy uchlácholiť útočníka, čokoľvek čo ju ochráni)
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List klientky Krízového centra Fenestra
(VII. Bezpečnostný plán 2)

klientka, ktorá odchádza zo spoločného priestoru so zneuţívateľom
Ako a kedy môže najbezpečnejšie odísť?

Má podmienky na prevoz?
Aké?

ÁNO

NIE

Má peniaze?

ÁNO

NIE

Má kam ísť?
Kam?

ÁNO

NIE

Zavolá políciu, keď ju bude potrebovať?

ÁNO

NIE

Komu môže povedať o odchode?

Čo môže ona a ostatní urobiť, aby ju zneužívateľ nenašiel?

Komu dôveruje,kto ju môže chrániť?

Ako bude bezpečne cestovať do práce a z práce, alebo do školy vyzdvihnúť deti?

Ktoré komunitné alebo právne zdroje jej pomôžu cítiť sa bezpečnejšie?

Ktoré opatrenia týkajúce sa návštev detí môžu klientku a jej deti ochrániť?

Bolo by súdne nariadenie realizovateľnou možnosťou?

List klientky Krízového centra Fenestra
(VII. Bezpečnostný plán 3)

klientka zneuţívateľa (súdne) vysťahovala alebo teraz ţije sama
Mohla by klientka vymeniť zámky na dverách a oknách ?

ÁNO

NIE

Naučila klientka deti zavolať políciu, rodine alebo priateľom v nebezpečných situáciách ?

ÁNO

NIE

Upozornila školu a iné inštitúcie, kam dochádzajú deti o tom, kto môže deti vyzdvihovať ?

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

Je potrebné vyvinúť ďalšie špeciálne opatrenia na ochranu detí ?

Je potrebné upraviť podmienky styku s deťmi ?
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Zoznam vecí potrebných pri prípadnom neplánovanom úteku:
1. Pas, rodný list (originál alebo kópie)
2. Karty zdravotného poistenia
3. Sobášny list, vodičský preukaz a papiere od auta
4. Číslo bankového účtu, kreditné karty, vkladné knižky
5. Sociálne dokumenty
6. Lieky a predpisy
7. Rozvodové papiere alebo iné súdne dokumenty
8. Telefónne čísla a adresy rodiny, priateľov a priateliek, krízových centier a ubytovacích zariadení
9. Oblečenie a hygieické potreby pre seba a deti
10. Kľúče

List klientky Krízového centra Fenestra
( VIII. Zdravotný stav klientky)
FYZICKÉ OCHORENIA:
Chronické ochorenia

Závažné ochorenia

Závažné zranenia

Trvalé následky zranení

LEKÁRSKE SPRÁVY:
dátum
meno lekára

diagnóza

počet dní PN

PSYCHICKÉ OBTIAŢE:

SÚDNOZNALECKÉ POSUDKY:
dátum
meno súdneho znalca

kto uložil vypracovať posudok
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záver posudku

List klientky Krízového centra Fenestra
( IX. Situácia klientky )
C. Uzatvorenie kontaktu
dátum / rok

popis dôležitých skutočností
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List klientky Krízového centra Fenestra
( X. Kontakt s inštitúciami )
Sociálny úrad
Koľkokrát ste hlásili svoju situáciu alebo žiadali opomoc na sociálnom oddelení OÚ a v akej veci ?

Čo urobili, aké možnosti Vám ponúkli, ako Vám pomohli ?

Ako sa k Vám správali ?

Sekundárna viktimizácia klientky

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

Polícia
Koľkokrát ste kontaktovali políciu a v akej veci ?

Čo urobili, ako Vám pomohli ?

Ako sa k Vám správali ?

Sekundárna viktimizácia klientky
Lekár
Koľkokrát ste bola ošetrená po útoku lekárom ?

S akými zraneniami ste vyhľadala lekára ?

Ako lekár klasifikoval Vaše zranenia ?

Ako sa k Vám správal ?
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List klientky Krízového centra Fenestra
( X. Kontakt s inštitúciami )
Psychológ
Koľkokrát ste hľadali pomoc u psychológa a v akej veci ?

Čo urobil, aké možnosti Vám ponúkol, ako Vám pomohol ?

Ako sa k Vám správal ?

Sekundárna viktimizácia klientky

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

Psychiater
Koľkokrát ste hľadali pomoc u psychiatra a v akej veci ?

Čo urobil, aké možnosti Vám ponúkol, ako Vám pomohol ?

Ako sa k Vám správal ?

Sekundárna viktimizácia klientky
Iné inštitúcie
Kontaktovala ste iné inštitúcie ? ( linka dôvery, Prezidentská kancelária, Ombucman a pod.)

S akým výsledkom ?

Ako sa k Vám správali ?

Sekundárna viktimizácia klientky
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ČÍSLO SPISOVEJ ZNAČKY

Podaný návrh

ÁNO

NIE

Vyjadrenie

ÁNO

NIE

Uznesenie

ÁNO

NIE

Odvolanie k uzneseniu

ÁNO

NIE

Rozsudok

ÁNO

NIE

Odvolanie k rozudku

ÁNO

NIE

Právoplatný rozsudok

ÁNO

NIE

PRÍLOHY:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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( XI. Právna situácia klientky )

A. Pred kontaktom s KCF
Občiansko-právne konania
ČSZ:

Podaný návrh ( kto písal )

Vyjadrenie

Uznesenie

ČSZ:

Podaný návrh

Vyjadrenie

Uznesenie

Odvolanie

Rozsudok

Odvolanie

Právoplatný rozsudok

Rozsudok

Odvolanie

Právoplatný rozsudok

Rozsudok

Odvolanie

Právoplatný rozsudok

Rozsudok

Odvolanie

Právoplatný rozsudok

Trestno-právne konania
Odvolanie

List klientky Krízového centra Fenestra
( XI. Právna situácia klientky )

B. Počas kontaktu s KCF
Občiansko-právne konania
ČSZ:

Podaný návrh

Vyjadrenie

Uznesenie

ČSZ:

Podaný návrh

Vyjadrenie

Uznesenie

Odvolanie

Trestno-právne konania
Odvolanie
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KONTRAKT o poskytnutí poradenských sluţieb
medzi

KCF

a

p.

o poskytovaní bezplatných sluţieb.
dátum

zákazka klientky

zákazka naplnená
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

KCF sa zaväzuje, že:
a) služby, ktoré v rámci KCF poskytujeme sú pre všetky klientky a ich deti bezplané a bezodplatné
b) neposkytne informácie o klientke nikomu a za žiadnym účelom, bez súhlasu klientky a to aj v súlade zo
zákonom o ochrane osobných údajov
c) pracovníčky KCF budú rešpektovať rozhodnutia klientiek
d) ak sa pracovníčky nemôžu venovať klientke v dohodnutom termíne, informujú o tom klientku a
dohodnú si náhradné stretnutie
e) pracovníčky KCF budú poskytovať klientkám všetky dostupné informácie
f) ak sa pracovníčka KCF rozhodne ukončiť vzájomnú spoluprácu informuje o tom klientku a zúčastní sa
ukončovacieho stretnutia
KCF má právo:
a) porušiť mlčanlivosť ak je ohrozený život a zdravie detí (pracovníčky KCF sú oprávnené informovať
príslušné úrady a inštitúcie)
b) pracovníčky KCF majú právo kedykoľvek unončiť kontrakt pre nedodržanie záväzkov zo strany klientky
c) pracovníčy KCF majú právo kedykoľvek ukončiť kontrakt ak klientky poškodzuje alebo týra svoje deti a
informovať príslušné úrady
Klientka sa zaväzuje, že:
a) neposkytne za žiadnych okolností a nikomu adresu KCF
b) vždy si vopred telefonicky dohodne termín návštevy KCF
c) ak sa nemôže dostaviť na dohodnutý termín, oznámi telefonicky túto skutočnosť KCF
d) bude sa pravidelne zúčastňovať dohodnutých termínov stretnutí a najmenej jeden krát za mesiac
informovať pracovníčku KCF o svojej situácii
e) oznámi všetky podstatné informácie pracovníčke KCF a v prípade právnych skutočností najmenej jeden
deň po ich obdržaní
f) ak sa klientka rozhodne ukončiť vzájomnú spoluprácu informuje o tom pracovníčku KCF a zúčastní sa
ukončovacieho stretnutia
Klientka má právo:
a) na bezplatné a bezodplatné služby, ktoré KCF poskytuje
b) má právo kedykoľvek rozšíriť zákazku v súlade so službami, ktoré KCF poskytuje
c) má právo opakovane vstúpiť do klientely aj keď sa v minulosti rozhodla ukončiť spoluprácu s KCF

podpis prac. KCF

podpis klientky
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PRVÝ KONTAKT
Prvé dojmy poradenskej pracovníčky:
(predstava, ktorá celkovo vystihuje klientku a jej vzťahy k prostrediu a druhým ľuďom)

Vonkajšie prejavy vzťahujúce sa ku kontaktovým funkciám:
Vzhľad:

Slovný prejav, hlas, zvuky:

Zrak, spôsob pohľadu atď.:

Sluch, jak a čo počuje a čo nie:

Pohyb, pohyblivosť, dotyky atď.:

Prečo prichádza klientka práve teraz:

Čo očakáva:
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Poradenstvo PCF - evidencia úkonov
EČK:
PR ( poradenský rozhovor)
TR (telefonický rozhovor)
SK (sprevádzanie klientky)
PS ( podporná skupina)
IK (informácia o klientke iným inštitúciám)
dátum
typ úkonu

čas

JK (jednanie za klientku)
KK (konzultácia o klientke s inými inštitúciami)
I (iný úkon)

P (písomnosť)

popis úkonov

vybavila

EČK:

Vybavila:

List klientky Poradenského centra Fenestra
ZÁZNAM Z ROZHOVORU S KLIENTKOU
TYP ROZHOVORU:

PCF
TKI

DÁTUM ROZHOVORU:
ČAS ROZHOVORU:
ČAS ZÁZNAMU:

ZÁZNAM Z ROZHOVORU:
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