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VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016

Predstavenie organizácie
Od svojho vzniku v roku 1994 sa venujeme riešeniu problematiky ľudských práv
v zmysle monitorovania dodržiavania medzinárodných dokumentov, ktoré sú pre Slovenskú
republiku záväzné. Sústreďujeme sa na ľudské práva žien a ich porušovanie ako aj na prejavy
diskriminácie žien. Do tejto oblasti patria trestné činy, ktorých spoločným menovateľom je
to, že postihujú ženy viac ako mužov, najmä násilie na ženách a ich deťoch a domáce násilie.
Približne

od

roku

2000

prevádzkujeme

SOS

NON

STOP

telefónnu linku

a poskytujeme ženám zažívajúcim násilie a ich deťom sociálne právne poradenstvo, podporu
a pomoc; vzdelávame, poskytujeme mediálne výstupy, venujeme sa zmenám legislatívy
a hľadáme nové spôsoby práce s verejnosťou a verejnou mienkou na zvýšenie dodržiavania
ľudských práv.
V roku 2014 nám bola Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR znovu
predĺžená akreditácia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzdelávanie a prevencia
V spolupráci s kozmetickou firmou AVON sme v roku 2016 spustili projekt vzdelávania
zdravotných sestier a pôrodných asistentiek v spolupráci s Slovenskou komorou sestier a
pôrodných asistentiek o násilí páchanom na ženách a ich deťoch v rámci vyhľadávania
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profesií, s ktorými sa obete násilia dostávajú do kontaktu.

Zámerom spolupráce bolo

očakávanie, že obete sa skôr otvoria ženám – zdravotníčkam, ktoré na ne majú aj viac času
ako lekár. Navyše lekári vo všeobecnosti nejavia záujem o vzdelávanie v tejto problematike.
V ďalšom slede sa pokúsime zaviesť toto vzdelávanie na lekárske fakulty pre študentov
a študentky.
Ďalšie vzdelávacie aktivity:
Vzdelávanie pracovníčok bratislavského bezpečného ženského domu Dúha a trenčianskeho
LUNA, ktoré mali záujem o realizáciu projektov v schéme Nórskych fondov.

Projekty
Aj v roku 2016 pokračovali Nórske fondy v podporovaní projektov pre problematiku násilia
na ženách a ich deťoch ako aj domáceho násilia, ktoré nie je rodovo podmienené.
Pracovali sme na projektoch:
1. Sociálnoprávne

poradenstvo, podpora a pomoc

pre ženy a ich deti, ktorú

vykonávame už takmer 20 rokov, sme v tomto roku dočasne rozšírili na sociálno právne
poradenstvo, podpora a pomoc

pre ostrakizované skupiny obyvateľstva.

Projekt mal

názov: Poradenské služby pre obete domáceho násilia s dôrazom na deti, mladých
dospelých a znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Spolupracovali sme s Úniou

nevidiacich a slabozrakých Slovenska, s Jednotou dôchodcov a Fórom pre pomoc
starším.
2. Práca s páchateľmi násilia na ženách, ako samostatný spôsob pomoci ženám.
Pretože

hlavnou

podmienkou

spustenia

reálnej

práce

s páchateľmi

násilia

je

profesionálne fungujúca sieť organizácií na podporu a pomoc obetiam násilia, museli
v tomto projekte spojiť svoje sily dve organizácie: Aliancia žien Slovenska a jej dcérska
organizácia Aliancia žien – Cesta späť.
Túto činnosť definuje právny záväzok Slovenska

voči medzinárodným dokumentom

Rady Európy, EU a OSN a predpisuje ju aj slovenský Národný akčný plán pre
elimináciu a prevenciu násilia na ženách 2014 – 2019.

Postupovali sme prísne podľa

viac ako 30 rokov osvedčeného Duluth modelu, ktorý je používaný na celom svete a je
súčasťou európskych štandardov. Ich prostredníctvom sme naďalej v kontakte so
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zahraničnými expertkami/mi s dlhoročnou praxou v tejto oblasti Ute Reoseman

a

Rolandom Hertlom, ktorí nám pomohli vzdelať vyše 30 lektoriek a lektorov na prácu
v násilníkmi v projektoch v roku 2012 a 2013. Naša organizácia má s Duluth uzavretú
dohodu o spolupráci. Práve v Landau, ktoré sa vďaka Ute Roeseman stalo miestom
prenosu duluthskeho know how,

sa dlhodobo pripravuje na medzinárodnú

akreditáciu

náš kolega Mgr. Róbert Vavro.
V projekte OSF: Podpora a pomoc pre ženy zažívajúce násilie a ich deti prostredníctvom
zavedenia sociálnych programov pre páchateľov násilia sme pracovali na:
a) realizácii 4 odborných seminárov na tému programov pre páchateľov násilia na
ženách pre 53 osôb (UPSVaR, MS SR, sudcovia a sudkyne a Ústav pre výkon trestu
odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou)
b) analýze právnej situácie
c) návrhu novelizácie legislatívy
d) adresných informačných materiáloch
e) krátkom filme o programoch pre násilníkov
f) spustení reálnej práce s násilníkmi vo väzniciach a na slobode
Tento projekt v roku 2016 skončil.
Práca

s násilníkmi

prebiehala

vo

väznici

Hrnčiarovce

Trnava

a v Justičnom

paláci

v Bratislave.
V projekte pre KMC v rámci aktivity Vypracovanie štandardov a postupov zavedenia
sociálno – intervenčných programov pre páchateľov násilia na ženách sme pre programy
pre páchateľov vytvorili štandardy práce.

3. Práca v nových pobočkách na územných celkoch, ktoré určila analýza Úradu vlády
ako územia s nedostatkom služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti: VÚC Trnava
a VÚC Trenčín. V tomto projekte spolupracujeme s organizáciou Aliancia žien – Cesta
späť a so všetkými organizáciami a inštitúciami zaoberajúcimi sa s tematikou násilia na
ženách a ich deťoch a domáceho násilia v týchto obidvoch mestách.
Názov projektu je

DGV01007 Vytvorenie nových poradenských centier pre ženy a deti

zažívajúce rodovo podmienené násilie a ich prevádzkovanie, pobočky boli uvedené do
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prevádzky spolu so 6 seminármi „Efektívne riešenie problematiky rodovo podmieneného
násilia v našom kraji.“ pre miestne odborné komunity a tlačovými konferenciami.

Osvetová práca prostredníctvom FILMOV
Pokračovali sme vo výrobe filmov na témy, ktoré reprezentujeme.
K. Farkašová s kolektívom pripravila 9 krátkych filmov s témou násilie na ženách,
ktoré sú výukovým materiálom pre celú škálu recipientov a v prvom rade pre účastníkov
programov pre páchateľov a najmä odborníkom a odborníčkam, ktorí by na realizácii
programov mali spolupracovať. Ďalších 7 krátkych filmov je venovaných právnym analýzam
situácií z týchto krátkych filmov. Nasleduje slovenská verzia slávneho Nórskeho
animovaného filmu Sinna Mann – Nahnevaný muž, Žena ( výpoveď sexuálne týranej ženy)
a Dieťa (výpovede detí týraných žien).

Mgr. Katarína Farkašová
Riaditeľka
10.5.2017
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