
Za  finančnej  podpory  z  Nórskeho  finančného  mechanismu  a
štátneho  rozpočtu  SR  zahájila  v  novembri  2014  Aliancia  žien
Slovenska  realizáciu  projektu Poradenské  služby  pre  obete
domáceho  násilia  s dôrazom  na  deti,  mladých  dospelých
a znevýhodnené skupiny a prevencia. 

Partnermi projektu sú Únia nevidiacích a slabozrakých Slovenska
a Jednota dôchodcov Slovenska.  

Aktuálne:  Aktivity  projektu  boli  zahájené  v novembri  2014. Vytvorili  sme
pracovné skupiny, ktoré pripravili informačné brožúry pre osoby so zrakovým
znevýhodnením  a seniorov.  Súčasne  sme  vzdelali  sociálne  pracovníčky  a
pracovníky, ktorí poskytujú a budú poskytovať poradenstvo cieľovým skupinám
projektu. Projekt bude ukončený v marci 2016.

Komu je projekt určený: 

 Deti, mladí ľudia a dospelí
 Slabozrakí a nevidiaci
 Seniori/ky

https://alianciazien.files.wordpress.com/2015/01/logo-norske-fondy-na-web-fin.png


Hlavný cieľ

Aliancia  žien  Slovenska  sa  dlhodobo  významne  angažuje  v  oblasti  rodovo
podmieneného násilia.  Avšak okolo nás sa odohráva násilie aj uiných skupín
ľudí, akými sú napríklad osoby so zdravotným postihnutím či seniori.  Násilie sa
pri uvedených skupinách vyskytuje na veľmi podobnom princípe zneužívania
moci.  Preto  sme  sa  rozhodli  rozšíriť  svoju  pôsobnosť  a zužitkovať  naše
skúsenosti  aj  v prospech  dvoch  takýchto  skupín:  starších  ľudí  a ľudí
slabozrakých  a nevidiacich.   V rámci   projektu  im  budeme  poskytovať  štyri
druhy  poradenstva  –  právne,  psychologické,  ekonomické  a sociálne.   Druhy
a formy poradenstva  budú prispôsobené ich špecifikám a jedinečným potrebám.

Hlavné aktivity projektu

 Vytvorenie,  publikovanie  a  distribúcia  informačných  brožúr  pre
slabozrakých, nevidiacich  a seniorov,  ktoré   zohľadňujú  ich  špecifické
potreby.

 Poskytovanie  špecializovaného  poradenstva  týmto  ohrozeným
skupinám(právne,  sociálne,  psychologické  a ekonomické),  a to
telefonicky,  osobne,  ale  aj  cez  internet.  V rámci  projektu  sme  zriadili
Skype  kontakt,  na  ktorom poskytujeme  poradenstvo.  Nájdete  nás  pod
užívateľským menom AlianciaZien.

A home must be a safe place for everybody.

Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých.



Tlačová správa

Podľa prognóz Eurostatu bude do roku 2050 na Slovensku až tretina ľudí
starších ako 65 rokov. Nemôžeme zatvárať oči  pred skutočnosťou, že sa
zvýši tlak na systém sociálneho a zdravotného zabezpečenia. 

Starší ľudia ako aj slabozrakí a nevidiaci sú marginalizovaní, neraz vystavení
diskriminácii, sociálnemu vylúčeniu a rôznym formám násilia. Títo ľudia sa
často  vo  svojom živote  ocitajú  osamotení,  bez  možnosti  niečo  ovplyvniť
alebo o niečom rozhodovať. Násilie sa deje väčšinou potichu, v súkromí. Pre
týranie a zanedbávanie je príznačné, že je dlhodobé a často sa opakuje. Týka
sa hlavne ľudí v závislom postavení, medzi ktorých starší ľudia a nevidiaci
i slabozrakí často patria.

Problematike  týrania  pri  znevýhodnených  skupinách  ľudí  nevenovala
doposiaľ spoločnosť dostatok pozornosti, čo by sa malo zmeniť. 

Vieme,  že  populácia  starne  a téma  starších  ľudí  bude  stále  viac  aktuálna.
Starší ľudia, často doplácajú na svoju dôveru v iných ľudí, ktorí ich môžu
sklamať a zneužiť. Nevedia sa brániť, nemajú sa na koho obrátiť a nevedia
ako vyriešiť ťažké situácie svojho všedného života. Majú problém vyhodnotiť
svoje  obavy,  popísať  ich,  pretože  sa  často  týkajú  práve  ich  rodiny.  So
zhoršujúcimi sa fyzickými a psychickými schopnosťami v dôsledku procesu
starnutia  a zdravotného  postihnutia  často  pociťujú  zníženie  svojej
spoločenskej hodnoty, zdá sa im, že „zavadzajú“. 

V každodennom živote sa starší ľudia so zdravotným postihnutím stretávajú
s rôznymi prekážkami a problémami. Potrebujú informácie a pomoc. Chceme
im  pomôcť  poznať  svoje  ľudské  práva,   aby  mohli  rozpoznať zlé
zaobchádzanie zo strany rodiny, či širšej verejnosti. 

Obraciame  sa  na  celé  sociálne  prostredie  marginalizovaných  a
odkázaných  ľudí  a celú  spoločnosť, aby  vnímali  potreby   všetkých
znevýhodnených osôb v spoločnosti, pretože nikdy nevedia, kedy a ako sa to
môže týkať práve ich.

Každý človek má právo na rešpekt a zachovanie ľudskej dôstojnosti. 



K zanedbaniu a týraniu patrí nasledovné:

Telesné  týranie  je  chápané  ako  zámerné  pôsobenie  bolesti,  zámerné
zraňovanie,  alebo  zámerné  odopieranie  základných  životných  potrieb.  Ide
nielen  o fyzické  napádanie, bitie,   či   iné  agresívne  výpady,  ale  tiež
o rafinovanejšie  spôsoby  -  vystavovanie  chladu,  odopieranie  jedla,  liekov,
ošatenia, nezabránenie hroziacemu poraneniu , zámerné neodstránenie  rizík,
neposkytnutie pomoci.

Psychické  a citové  týranie  -  zahŕňa  verbálnu  agresivitu,  urážky,
zastrašovanie,  ponižovanie,  obmedzovanie  rozhodovania  o sebe  samom,
znižovanie  ich sebavedomia a sebaúcty, zdôrazňovanie nepotrebnosti.

Zanedbanie starostlivosti - je zlyhanie osoby zodpovednej za bezpečnosť
a uspokojovanie  primeraných  potrieb  závislej  osoby.  Typické  prejavy
zanedbávania  sú  poruchy  výživy  a hydratácie,  prechladnutie,  hrubé
nedostatky v osobnej hygiene a v oblečení.

Porušovanie práv – rôznymi inštitúciami, v rodine, na verejnosti , v doprave,
ale  aj  v zdravotníctve  (neposkytovanie  náležitej  zdravotnej  starostlivosti).
Podľa skúseností sú lekári menej aktívni a identifikujú menej prípadov ako
sociálni  pracovníci  a iní  odborníci.  Taktiež  ide  o upieranie  práva  byť
vypočutý  a podieľať  sa  na  rozhodovaní  o sebe  samom,  rozhodovanie
o podstatných záležitostiach.

Sexuálne  zneužívanie sa  dotýka  predovšetkým žien,  ale  aj  starších  žien,
o tomto  probléme  sa  hovorí  málo.  Väčšinou  sú  to  len  prípady  spojené
s kriminálnymi a trestnými činmi.

Finančné  a majetkové  zneužívanie-  neoprávnené  nakladanie  s ich
finančnými  prostriedkami,   prisvojovanie si dôchodku, atď. Často dochádza
k  nátlaku   napísať  závet,  nevýhodné  prevody  majetku  na  rodinných
príslušníkov,  ale  i iných  osôb  vrátane  bytov,  obmedzovanie  vlastníckych
a užívateľských práv

Domáce násilie predstavuje opakované a dlhodobé týranie blízkeho, s ktorým
sa delíme o súkromie.


