
Projekt: „ Bilaterálny fond - BŽD" 
 
Zámer a ciele projektu: 
 
Hlavným zámerom projektu je nadviazanie a posilnenie bilaterálnych vzťahov. Cieľom projektu je 
informovať nórskeho partnera o systéme sociálneho zabezpečenia v rámci Slovenskej republiky, 
navštíviť zariadenia, ktoré pôsobia v oblasti pomoci obetiam násilia, návšteva Univerzity 
Konštantína Filozofa a prijatie partnera dekanom. V rámci študijnej cesty v Nórsku sa oboznámiť 
s fungovaním nórskeho sociálneho systému a legislatívy, ako aj s prácou s obeťami domáceho 
a rodovo podmieneného násilia. 
 
Výstupy projektu: 
 
V dňoch 2.-7.11.2015 sa tím Centra Slniečko, n.o. zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty v Nórsku. 
V Oslo navštívil štyri zariadenia – LDO úrad Ombudsmanky, zastrešujúcu organizáciu pre krízové  
strediská „Dáždnik“, krízové stredisko Oslo a Bufetat. LDO sa zaoberá ľudskými právami, právami 
ohrozených skupín, dohliadajú na dodržiavanie deklarácií a dokumentov  v oblasti ľudských práv, 
ľudskej dôstojnosti a nediskriminácie. Riešia aj sťažnosti od jednotlivcov, sledujú dodržiavanie 
medzinárodných dokumentov. „Dáždnik“ sa hlavnej činnosti zaoberá zbieraním skúseností 
z krízových centier v Nórsku, pracujú na politikách a realizujú rôzne kampane pre obete domáceho 
a rodovo podmieneného násilia. Krízové stredisko Oslo poskytuje ambulantné poradenstvo, 
ubytovanie pre matky s deťmi a služby pre obete nútených sobášov (mladé ženy vo veku do 25 
rokov). Bufetat špecializované poradenské centrum, kde prioritne pracujú s jednotlivcom, s párom 
a s rodinou v kríze. V Kongsvingene sme boli prijatí na mestskom úrade,  kde nás predstavili 
zámery a aktivity, na ktorých pracujú s jednotlivými organizáciami. Hlavné činnosti v práci 
s obeťami násilia zastrešujú štátne inštitúcie, neziskové organizácie sú len podporou pre štátne 
organizácie. Poobede navštívil krízové stredisko v Kongsvingene, kde poskytujú služby aj pre 
mužov.  Po stabilizácii klientov sa práca sociálnych pracovníkov zameriava na hľadanie práce 
a bývania. Služby pre klientov/ky sú poskytované bezplatne.  V nasledujúci deň navštívil tím 
sociálne zariadenia pre utečencov (deti a mládež). Zloženie pracovníkov zariadenia je multietnické. 
Tím Centra Slniečko, n.o. navštívil Kvinnemuseet – múzeum, ktoré prezentuje ženu, jej postavenie 
v spoločnosti z historického hľadiska. 
 
Správa zo štúdijnej cesty / Report of Study Trip 

  

    
 
Kód podporenej žiadosti: BFB-PA29-001   
Programová oblasť:    Domáce a rodovo podmienené násilie (DGV) - PA29 
Partner projektu: Enerhaugen familycounselling Centre 
 
 

https://centrumslniecko.sk/wp-content/uploads/2015/11/Sprava-z-bilateralneho.pdf
https://centrumslniecko.sk/wp-content/uploads/2015/11/STUDY_TRIP_bilateralBZD.pdf


Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 1.10. 2015 do 31.12.2015 
 
Schválená suma: 6 579,20 Eur 
 
Financovanie projektu: Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet Slovenskej 
republiky 
 
„Aktivita bola financovaná z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom 
Nórskeho finančného mechanizmu“ 
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“ 
 
 

 


