
Ochrana obetí pomocou práce s páchateľmi

Kto sme?
Centrum sociálneho výcviku Aliancie žien združuje odborníkov a odborníčky na prácu 
s páchateľmi násilia na ženách. Problematikou sa zaoberáme od roku 2012, naši pracovní-
ci a pracovníčky disponujú unikátnym know-how od vedúcich zahraničných kapacít tohto 
odvetvia, ktoré si neustále doplňujú. Absolvovali viaceré domáce aj zahraničné školenia, 
semináre, kurzy, stáže a aj certifi kovaný dlhodobý výcvik pre prácu s páchateľmi násilia 
na ženách v Nemecku podľa štandardov BAG-TäHG a sú prvými na Slovensku, ktorí tieto 
svoje vedomosti a zručnosti aplikujú v praxi. 

Spolupracujeme s ministerstvami, štátnymi organizáciami, výskumnými inštitúciami a mi-
movládnymi organizáciami pri nastavení a implementácii komplexného systému preven-
cie a eliminácie násilia na ženách vrátane aktívnej participácie na legislatívnom procese. 

Zároveň rozširujeme poznatky o  práci s  páchateľmi medzi zainteresovanými profesiami 
a pripravujeme ďalších odborníkov a odborníčky na praktickú prácu.

Naša vízia
Našou víziou je spoločnosť bez 
násilia. Naším prvoradým cieľom 
je bezpečie pre ženu zažívajúcu 
násilie.

Vieme, že násilné správanie 
je naučené a dá sa aj odučiť. 
Základným kameňom našej práce 
je rešpekt k ľudskej dôstojnosti 
a viera v zodpovednosť.  Ak násilník 
preberie zodpovednosť za svoje 
správanie, dokáže ho zmeniť.
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Čo robíme?
Jadro našej ponuky tvorí program pre prácu s páchateľmi 
násilia na ženách.  Ide o sociálno-výcvikový program, ktorý sa 
realizuje skupinovou formou s počtom maximálne 10 účast-
níkov. Programu predchádza výberová fáza, v ktorej posu-
dzujeme vhodnosť uchádzača o účasť v programe. Následné 
trvanie programu je 25 dvojhodinových skupinovných 
stretnutí, v rámci ktorých sa násilní muži pod vedením facili-
tátora a facilitátorky efektívnou zážitkovou formou zaoberajú 
témami ako násilie, jeho druhy a následky, bilancujú svoje 
vlastné násilné správanie, učia sa nenásilným formám správa-
nia a komunikácie.   Program je zameraný na zmenu hodnôt, 
postojov, aj konkrétneho správania.  Hlboké analytické fázy 
sa v priebehu programu striedajú s praktickými nácvikmi 
pre dosiahnutie udržateľného efektu. Program je aplikovaný 
v súlade s navrhovanými slovenskými štandardami pre tento 
typ práce.

Pre koho je program určený?
Pre každého dospelého muža, ktorý bol násilný voči svojej part-
nerke. Do programu môže muž vstúpiť aj dobrovoľne. Typickým 
účastníkom programu je však páchateľ, ktorému súd alebo 
prokurátor nariadi povinnosť   „podrobiť sa v súčinnosti s probač-
ným a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu 
sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu“, naprí-
klad pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody, 
podmienečnom odsúdení, podmienečnom prepustení z výkonu 
trestu odňatia slobody, či podmienečnom zastavení trestného 
stíhania.   Program taktiež aplikujeme u odsúdených v ústavoch 
na výkon trestu odňatia slobody.

Účasť na programe nie je spoplatnená ani pre účastníka, ani pre 
vysielajúcu či odporúčajúcu inštitúciu.

Pomôžte zastaviť násilie na ženách!
Ak vás zaujala naša ponuka, činnosť, alebo máte otázky, 
radi vám povieme viac.
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Kontaktné údaje: Mgr. Róbert Vavro, riaditeľ  •  tel.: 0904 696 971  •  e-mail: csv@alianciazien.sk
web: www.alianciazien.sk  •  Hviezdoslavovo námestie 17  •  811 02 Bratislava    

Co-fi nanced by the State Budget 
of the Slovak Republic.  
•  Spolufi nancované zo štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky.

Materiál vznikol v rámci projektu Intervenčné centrum – projekt práce s páchateľmi rodovo 
podmieneného násilia (2016). Projekt bol podporený sumou 188 377 eur.
A home must be a safe place for everybody.  •  Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých.

Supported by a grant from Norway.  
•  Projekt je fi nancovaný z grantu Nórskeho 
královstva prostredníctvom Nórskeho 
fi nančného mechanismu.

http://eeagrants.org/


