
 
  

 
ZASTAVME NÁSILIE PRIAMO U JEHO PÁCHATEĽOV 

  
Aliancia žien Slovenska vo februári 2014 úspešne ukončila realizáciu projektu 

pod názvom 
 

Sociálna inklúzia páchateľov domáceho násilia 
 

podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia v celkovej výške 39 278 EUR. 

  
 
 

Projekt realizovala Aliancia žien Slovenska, ktorá vznikla v roku 1994 s cieľom získavať 

informácie o postavení žien v slovenskej spoločnosti, šíriť ich a hľadať konkrétne cesty k jeho 

zlepšeniu. Prioritne sa pritom venuje eliminácii násilia v intímnych vzťahoch, ktoré 

celospoločensky funguje ako nástroj udržiavania nerovného postavenia medzi partnerom a 

partnerkou. Spôsob riešenia situácie žien postihnutých násilím a ich detí je nutné uchopiť 

komplexne, čo zahŕňa nielen poskytnúť im priamu podporu a pomoc, ale aj prácovať 

s páchateľmi tohto  násilia tak, aby ďalej nepoužívali naučené patologické vzorce správania.  

 

Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky pre intervenčné programy pre páchateľov 

partnerského násilia, ktoré sú alternatívou k takému súčasnému riešeniu problému, kedy je 

násilný človek maximálne len izolovaný od rodiny, ale nepracuje sa na zmene jeho správania. 

Vo svete najrozšírenejším modelom práce s páchateľmi partnerského násilia je tzv. Duluth 

model. K výrazným osobnostiam, ktoré tento model práce preniesli do Európy a úspešne ho 

uplatňujú v Nemecku, patrí Ute Rösemann a Roland Hertel. Práve táto odborníčka a odborník 

navštívili Slovensko, aby predali svoje vedomosti a skúsenosti na výcviku profesionálom 

a profesionálkam v Bratislavskom samosprávnom kraji. Počas projektu Aliancia žien aktívne 

spolupracovala aj priamo s touto  organizáciou, Domestic Abuse Intervention Project (DAIP) 

v Duluth v Minnesote. V rámci projektu absolvovali workshop aj študenti a študentky sociálnej 

práce, ktorí sa pripravujú na výkon svojej profesie, ktorou budú prispievať k eliminácii násilia 

na ženách a deťoch. 

 

Hlavné aktivity projektu boli: 
1. Analýza zahraničných skúseností a integrovaných systémov za účelom vytvorenia   

kľúčových metodických a analytických materiálov,  zhodnotenia súčasného stavu legislatívy SR 

a navrhnutia potrebných novelizácií zákonov. 

2. Vytvorenie metodiky vzdelávania profesionálov a profesionálok (z oblasti sociálnej 

práce, psychológie, väzenskej psychologickej starostlivosti, socioterapie a pod.). 

3. Výcvik profesionálov a profesionálok. 

4. Workshop pre pomáhajúce profesie. 



5. Práca s páchateľmi násilia (systematická aplikácia intervenčných terapeutických 

a resocializačných programov vytvorených v rámci projektu). 

 
Cieľové skupiny:  

• Profesie pracujúce s násilím na ženách (z oblasti sociálnej práce, psychológie, väzenskej 

psychologickej starostlivosti, socioterapie a pod.) a muži, ktorí sa dopúšťajú násilia na 

svojich partnerkách a deťoch. 

 

Výstupy projektu: 
• Metodika práce s páchateľmi násilia založená na Duluth modeli spracovaná do materiálu 

spolu s analýzou možností inštitucionálnej implementácie a odporúčaní. 

 
Výsledky projektu: 

• 26 profesionálov a profesionálok, ktorí prešli výcvikom pre prácu s páchateľmi domáceho 

násilia  pod vedením Ute Rösemann a Rolanda Hertela. 

• 36 študentiek a  študentov sociálnej práce, ktorí sa zúčastnili workshopu. 

• Pilotné overenie Duluth modelu na jednej skupine páchateľov násilia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. 

 

Kontaktné údaje: 

Aliancia žien Slovenska  

Telefón 0903 519 550      

alianciazien@alianciazien.sk      

www.alianciazien.sk 

  
 

 

 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 

programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 


