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VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017

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.

Projekty

V apríli  roku 2017 skončila  podpora z Nórskeho finančného mechanizmu,  vďaka ktorému

boli financované projekty pre problematiku násilia na ženách a ich deťoch ako aj domáceho

násilia, ktoré nie je rodovo podmienené.  Nórsky finančný mechanizmus mal byť nahradený

Európskym  sociálnym  fondom  –  Operačný  program  Ľudské  zdroje,  konkrétne  výzva
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Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie (ďalej POPED). Avšak

vyhlásenie výzvy sa oddialilo a hrozilo, že organizácie nebudú môcť ďalej fungovať. Túto

krízovú  situáciu  riešilo  Ministerstvo  financií  SR  a vyčlenilo  pre  organizácie  obmedzené

finančné prostriedky na ich fungovanie, a to do konca roku 2017.

Ďalšia rana pre našu prácu prišla v podobe podvodníka, ktorý chcel POPED zneužiť a celý

proces tým zastavil.  V decembri 2017 sme sa tak ocitli úplne bez financií a naša práce sa na

ďalšie  3  mesiace  stala  dobrovoľníckou.  Naše  rozhodnutie  prácu  nezastaviť  vyplývalo

z presvedčenie, že na to nemáme oprávnenie, nakoľko naša SOS non stop linka je zapísaná na

každom policajnom oddelení na Slovensku, číslo na ňu má  vo svojich tajných databázach

každá z našich bývalých klientok a dáva ju ďalej svojim priateľkám a známym. Je mnohokrát

citované na internete. Jednoducho – nemôže prestať fungovať. 

V priebehu  roku  2017  sme  tak  vďaka  podpore  z MF  SR  mohli  pokračovať  v týchto

projektoch: 

1. Sociálnoprávne   poradenstvo,  podpora  a pomoc   pre  ženy  a ich  deti,  ktorú

vykonávame  už takmer 20 rokov, sme rozšírili o sociálno-právne  poradenstvo, podporu

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.  

2. Prácu s páchateľmi násilia na ženách, ako samostatný spôsob pomoci ženám sme

museli  zastaviť,  nakoľko  finančná  injekcia  z MF  SR  s takouto  činnosťou

nepočítala.  

Pritom  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.  

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. 

Tieto pobočky sme založili v projekte Vytvorenie nových poradenských centier pre ženy

a deti zažívajúce rodovo podmienené násilie a ich prevádzkovanie.  V tomto projekte aj

naďalej  spolupracujeme  s organizáciou  Aliancia  žien  –  Cesta  späť  a so  všetkými
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organizáciami a inštitúciami zaoberajúcimi sa s tematikou násilia na ženách a ich deťoch

a domáceho násilia v týchto obidvoch mestách. 

Mgr. Katarína Farkašová 

Riaditeľka

10.5.2018
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