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Hlavný cieľ: Projekt bol zameraný na zvýšenie zapojenie MVO do tvorby politík, a to konkrétnych strategických 
dokumentov: revízia národného akčného plánu pre deti, novelizácia zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a 
sociálnej kuratele, zákon o detskom komisárovi či konkrétne kroky na implementáciu národnej stratégie na ochranu 
detí pred násilím (vrátane metodík). Zapojením MVO sme očakávali vyššiu kvalitu zlepšujúcich návrhov priamo 
reflektujúcu potreby detí ktoré zaznamenávame na základe našej dennodennej práce s detskými obeťami násilia, 
ale aj spolupráce s často nedostatočne efektívne fungujúcimi zástupcami úradov práce. Integráciou zlepšujúcich 
návrhov v systéme sociálnoprávnej ochrany detí sme očakávali priame pozitívne dopady na životy týchto detí a ich 
rodín. 
Projekt mal za cieľ zaplátať dieru v kapacitách MVO a poskytnúť ich zástupcom adekvátne možnosti zapojiť sa 
profesionálnym spôsobom do tvorby politík. Taktiež mal zaistiť potrebnú kvalitu práce, aby sa z MVO stali pre štátnu 
správu relevantní partneri schopní v danom časovom horizonte (často aj ad hoc) a v danej kvalite prispieť želanou 
formou k zlepšeniu vzájomnej spolupráce. 
 
Main goal: Project pursues an increase of involvment of NGOs in policy making processes, namely on following 
national strategical documents: revision of national action plan for children, novelization of legal act on legal and 
social protection of children, legal act on commissionaire for child rights as well as action plan for implementaion 
of national strategy on protection of children against violence (incl. methodologies). Through higher involvement 
of NGOs, we expect higher quality of improving suggestions for policy making processes. These should directly 
reflect the needs of children we are aware of based on our daily work with child victims of violence, but also on our 
experience cooperating too often with not sufficiently efficient work of state social protection officers. Thanx to 
integration of improving suggestions for the system of social protection for children, we expect direct positive 
impacts on these children and their families. 
Project aims at filling the gap in capacities of NGOs and provide their employees with adequate possibilities to get 
involved in a professional way in the drafting process of policies. This should also secure high quality of work, so 
that NGOs become relevant partners for government, also based on the presumption that they are able to respond 
quickly, meeting deadlines (often very short term and also ad hoc) and contribute in appropriate form and quality 
of insights to improvement of cooperation with government parties. 
 
Priebežná správa k 31.12.2015: Analýza stavu / monitoring – dve stretnutia odborníkov z MVO: na stretnutí 
odborníkov v TT sa podarilo spracovalo analýzu súčasného stavu a zhrnúť návrhy na legislatívne zmeny. Konzultácie 
k príprave metodiky a následnému vypracovaniu alternatívnej správy k plneniu Dohovoru o právach dieťaťa, 
príprava k vypracovaniu Alternatívnej správy, konzultácie s odborníkmi z diagnostických a resocializačných centier, 
konzultácie u právnych expertov na problematiku ochrany dieťaťa, vypracovanie komentárov k oficiálnemu 
stanovisku za Slovenskú stranu na tému „prístup detí v SR k vymožiteľnosti ich práv“ pre CRIN (Child Rights 
International Network), komunikácia s partnermi v Koalícii pre deti Slovenska ohľadom spoločnej informačnej 
kampane k posilneniu práv detí. 
Zhromažďovanie návrhov a podnetov – neustála komunikácia s odborníkmi v oblasti zameranej na problematiku 
násilia páchanom na deťoch, stretávanie sa jednotlivo i v menších špecializovaných skupinách. Výsledkom je 
jednotná línia zainteresovaných subjektov v postupe a smerovaní zmien. Výsledkom je jednotná línia 
zainteresovaných subjektov v postupe a smerovaní zmien. Účasť na pracovnom stretnutí prvej a druhej focusovej 
skupiny k téme „Zlepšenie fungovania systému ochrany detí pre násilím“ organizovanom IVPR, pripomienkovanie 
metodickej príručky zameranej na koordinovaný postup pri riešení prípadov násilia na deťoch pre Národné 
koordinačné stredisko, vypracovanie materiálu „Systém prepojených databáz ako nástroj identifikácie detí 
ohrozených syndrómom CAN“, zhodnotenie potreby vytvárania Mutidisciplinárnych tímov. Stretnutie zo 
zástupcami MVO, členmi Koalície pre deti a zástupcom Národného koordinačného strediska k príprave 
komunikačnej kampane a podkladom k alternatívnej správe. 



Advokačné a lobbyingové aktivity – aktívne individuálne stretnutia so zástupcami MPSVaR SR, vyjednávania, 
pripomienkovania jednotlivých zmien tak k zákonu 305, ako aj podieľanie sa na príprave samostatného 
legislatívneho rámca špecializujúceho sa na problematiku násilia na deťoch. Účasť na Výbore pre deti a mládež , 
aktívne individuálne stretnutia so zástupcami MPSVaR SR. Stretnutie s riaditeľkou odboru na MPSVaR SR 
I.Mrázkovou a pracovníkmi MPSVaR SR ohľadom posledných pripomienok k zákonu o detskom komisárovi pred 
jeho zverejnením a predložením do parlamentu a k novele zákona 305. Účasť na okrúhlom stole k téme sexuálneho 
zneužívania detí organizovaný v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia 
na deťoch. Stretnutie s prezidentom Andrejom Kiskom. Aktívna účasť na odbornej diskusii na MPSVaR SR „Spoločne 
proti násiliu na deťoch“. Aktívna účasť na stretnutí s hlavným odborníkom MZ SR, zameranom na zvýšenie 
participácie pediatrov na implementácii opatrení vyplývajúcich z národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. 
Príprava podkladov pre vytvorenie metodiky pre prácu multidisciplinárnych tímov pre riešenie prípadov násilia na 
deťoch pre NKS pre riešenie problematiky násilia na deťoch MPSVaR SR a po ich zapracovaní jej následné 
pripomienkovanie. 
Práca s médiami – vytvorenie www.bezmodrin.sk. Stretnutie so zástupcami MVO a MPSVaR SR k príprave 
komunikačnej kampane na roky 2015-2016. Komunikácia s Nadáciou Markíza ohľadom plánovanej spolupráce na 
medializáciu témy násilia na deťoch. Vypracovanie stanoviska ohľadom podmienok medializácie citlivých prípadov 
ohrozených detí, s dôrazom na ochranu identity detí (osveta, edukácia). Stretnutie MVO a zástupcov médií k 
spoločnému týždňu na podporu práv detí „Počúvajme deti.“ Ad hoc vyjadrenia na tému ochrany detí pred násilím 
pre médiá. 
 
Záverečná správa projektu: Situácia na Slovensku v ochrane detí pred násilím nie je jednoduchá. Čo bolo pred 
spustením projektu zjavné, boli formálne vzťahy a formálna komunikácia. Tak ako participujúce inštitúcie 
a organizácie pre túto tému, tak aj obete násilia sa strácali a strácajú v problematike. 
Je skvelé, že aj vďaka podpore z tohto projektu sa podarilo posunúť spoluprácu zúčastnených a to hlavne MVO 
a štátnych inštitúcií viac na úroveň neformálnu. Podarilo sa povzbudiť sieťovanie a ukázať, aké je zdieľanie 
a sieťovanie pri tak náročnej úlohe, ako ochrana dieťaťa pred násilím je. Vďaka podpore z projektu sa mohli experti 
zapojiť do aktivít smerujúcich k prijatiu Zákona o rodine i Zákona o detskom komisárovi a aj v súčasnej dobe sú aj 
naďalej členmi odbornej pracovnej skupiny, ktorá pripravuje novelizáciu zákona 305 o SPOD. Práve aktívnosť, 
podporená projektom zmenila pozíciu zástupcov MVO pri zapájaní do činností smerujúcich k ochrane detí zo strany 
štátnych inštitúcií. 
Krásny príkladom rovnocenného prijatia bola spoločná odborná konferencia 4. júna 2015 „Multidisciplinárna 
spolupráca pri ochrane detí pred násilím“, ktorej sa zúčastnilo riaditelia SPOD z celého Slovenska, MVO, zástupcovia 
ďalších rezortov a ktorú prišiel osobne otvoriť minister práce sociálnych vecí a rodiny. Odborné príspevky na 
konferencii boli zaznamenané a už dnes je to pár tisíc pozretí. VIDEÁ 
Spolupráca už nie je deklarovaná, ale reálna, čo sa odzrkadlilo aj na tom, že aj média majú záujem o spoluprácu 
a začínajú sa stotožňovať s tým, že chrániť detí pred násilím sa dá len spoločne. A o možnostiach sa diskutovalo na 
neformálnom stretnutí s novinármi 25.9.2015. 
A určite nemalý význam je spustenie webovej stránky www.bezmodrin.sk, ktorá bola na jeseň 2014 prvou webovou 
stránkou venujúcou sa výhradne informáciám k téme ochrany detí pred násilím a tiež zhrnutím kontaktov na 
pomáhajúce organizácie. Presne o rok v októbri 2015 rozšírená o priame prepojenie na online poradňu. 
Jednoznačne je možné zhodnotiť projekt ako úspešný a čo je hlavné, jeho výsledky, i keď čiastkové, ako 
s dlhodobým dopadom na celú spoločnosť. 
 
Celý projekt sa realizoval vďaka podpore Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Programu aktívne 
občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia 
na podporu sociálnych zmien. 
 
The project is realized thanx to support of Island, Lichtenstein and Norway through program „active citizenship 
and inclusion“, which is being delivered by Ekopolis foundation together with Foundation for Children in Slovakia 
and SOCIA – foundation supporting social changes. 
 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.987194664633880.1073741853.180245161995505&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.987194664633880.1073741853.180245161995505&type=3
https://www.facebook.com/centrum.slniecko.nitra/videos
http://www.bezmodrin.sk/

