
Projekt “Mosty spolupráce” 
 
Ciele projektu: 
 
Zvyšovanie informovanosti a zainteresovanosti predstaviteľov samosprávy na riešení 
problematiky porušovania ľudských práv detí so sy CAN a obetí domáceho násilia s cieľom 
aktivizácie samosprávy na posilňovaní práv svojich občanov ohrozených násilím a tiež 
sieťovanie subjektov participujúcich na pomoci obetiam násilia, pretože pre včasnú a 
efektívnu pomoc dieťaťu so sy CAN alebo dospelej obeti domáceho násilia je nutný spoločný 
postup zúčastnených strán. 
 
Obdobie realizácie projektu: október 2015 – december 2015 
Schválená suma podpory: 8000 € 
 
Záver projektu: 
 
Realizáciu projektu začala 3.10.2015 stretnutím členov odborného tímu, kde bol dohodnutý 
postup realizácie projektu. Prvým krokom bolo zmapovanie počtu obcí v NSK, vytvorenie 
adresárov obcí a plánu pracovných ciest. Súbežne bol spracovaný informačný leták, ktorý 
mal poskytnúť základné kontakty na neziskovú organizáciu, ktoré budú slúžiť pre ľahké 
kontaktovanie príslušného pracoviska organizácie v prípade pomoci. Bola vytvorená rovnako 
prehľadná prezentácia o aktivitách Centra Slniečko, n.o. zameraných na prevenciu násilia 
a možnosti intervencie a postupov v oblasti násilia. Cieľom prezentácie bolo zvyšovanie 
informovanosti predstaviteľov a zamestnancov samospráv a zainteresovať ich do riešenia 
prípadov domáceho násilia.  
 
Dňa 12.11. 2015 sa poradilo uskutočniť prvú pracovnú cestu smerom ku starostom v rámci 
Nitrianskeho kraja. Pracovníčky neziskovej organizácie oslovovali priamo starostov obcí 
a miest, komunikovali so zamestnancami obecných a mestských samospráv. Častokrát sa 
stalo, že otázok na strane starostov bolo veľa. Bolo potrebné okrem poskytnutia informácií 
o možnostiach práce poskytovať aj odbornú konzultáciu v oblasti pomoci obetiam domáceho 
násilia. Niektorí predstavitelia samospráv poznali neziskovú organizáciu Centrum Slniečko, 
n.o.. Čím sa však realizovali cesty vzdialenejšie od Nitry, bola informovanosť o práci 
organizácie menej známa. Bolo zistené, že práve v malých obciach, ktoré sú vzdialené od 
väčšieho mesta uvítali s veľkým nadšením možnosť spolupráce a konzultácií v prípade 
potreby pri riešení problematiky domáceho násilia.   
 
Boli uskutočnené dva bezplatné odborné semináre. Témou prvého stretnutia bolo 
predstavenie neziskovej organizácie, ktorá sa špecializuje na pomoc deťom so sy CAN 
a obetiam domáceho násilia a disponuje s potrebným odborným personálom v prospech 
pomoci. Druhý odborný seminár sa venoval téme intervencie a postupov v oblasti násilia 
páchaného na ženách s ohľadom na terénnu sociálnu prácu.   
 
V realizácii aktivít projektu sa bude naďalej pokračovať aj v roku 2016, aby sa postupne 
uskutočnili osobné stretnutia a konzultácie s predstaviteľmi všetkých obcí NSK s cieľom 
aktívne ich zapojiť do riešenia situácie obetí domáceho násilia. 
 
 



    
 

    
 

   
 
 
Link na grantový program: https://www.silociary.net/rocnik/1 
 
Projekt bol podporený prostredníctvom otvoreného grantového programu Siločiary, ktorý 
spustil Nadačný fond EPH zriadený pri Nadácii J&T. Siločiary podporujú existujúce siete, 
strešné platformy a asociácie mimovládnych organizácii, ktoré efektívnym a transparentným 
spôsobom prispievajú k dosahovaniu verejnoprospešného účelu a rozvoju občianskej 
spoločnosti na Slovensku. 
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