
Projekt „Prevencia a eliminácia násilia na ženách“ 
 
Inštitút pre výskum práce a rodiny je riešiteľom národného projektu Prencia a eliminácia násilia na ženách (v 
období od júna 2014 do decembra 2015, miesto realizácie Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5-
6, 812 41 Bratislava). Národný projekt je zameraný na priamu podporu špecializovaných sociálnych služieb pre 
ženy zažívajúce násilie. Prostredníctvom 9 partnerov projektu, podporou ich odborných personálnych kapacít 
sa špecializované sociálne služby stabilizujú a rozšíria. V spolupráci s partnermi projektu sa zriadi aj Národná 
nonstop bezplatná linka pre ženy zažívajúce násilie a špecializované dištančné internetové poradenstvo. 
Celkovo sa pomôže viac ako 1 500 ženám zažívajúcim, ohrozeným alebo v minulosti vystavených rôznym 
formám násilia. 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 
 
Prioritné osi 
Tento projekt je spolufinancovaný z ESF ( www.esf.gov.sk ). 

 
Pozícia Centra Slniečka v projekte: partner 
Počet partnerov: 9 
Dĺžka realizácie aktivít projektu: júl 2014 – november 2015 
Ciele projektu: 
– sociálna inklúzia žien ohrozených násilím priamou podporou špecializovaných sociálnych služieb 
– stabilizácia a rozšírenie špecializovaných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce a ich deti 
– zriadenie národnej bezplatnej nonstop telefonickej linky a dištančného internetového poradenstva 
– stabilizované a dostupné zariadenia poskytujúce obnovené a širšie služby pre ženy zažívajúce násilie 
– fungujúca a využívaná webstránka krízovej linky s možnosťou online dištančného poradenstva a chatu 
– fungujúca národná bezplatná poradenská linka zabezpečená vyškolenými pracovníkmi/-čkami 
– nastavený systém monitoringu, evaluácie a supervízie činnosti na linke 
– využívaný manuál telefonickej krízovej intervencie a dištančného online poradenstva 
– distribuované informčné materiály v slovenčine, maďarčine, rómčine, angličtine, vietnamčine a ukrajinčine 
– posilnená spolupráca medzi partnermi – poskytovateľmi sociálnych služieb a vzájomná výmena informácií a 
know-how partnerov. 
 
Obsah plánovanej činnosti Centra Slniečko, n.o. v projekte: 
Počas projektu máme plánované poskytnutie pomoci 102 ženách a ich deťom, z toho marginalizované rómske 
komunity 5. Činnosť chceme rozšíriť o depistáž a vytvorenie intervenčného tímu. Posilníme odborné kapacity, 
supervíziu, psychologické a právne poradenstvo a zabezpečíme technické a materiálne vybavenie nevyhnutné 
pre poskytovanie odborných služieb cieľovej skupine. Ako jedno z mála zariadení sa chceme zamerať aj na 
obete sexuálneho násilia – znásilnenia a sexuálnych útokov, rozšíriť svoje služby o právne poradenstvo a 
špeciálno – pedagogické poradenstvo, sociálnu terénnu prácu, asistenciu a sprevádzanie. Zvýšime kapacitu 
poradenských miestností. Navyše máme skúsenosti aj s poskytovaním krízovej intervencie prostredníctvom 
telekomunikačných technológií a v rámci Nitry a Nitrianského kraja máme vypracovaný systém komplexných 
služieb a práce s rizikovými skupinami. Nápomocní budeme aj pri zavádzaní funkčného a celostného modelu 
podpory a pomoci sociálnych služieb pre obete násilia. 

http://www.sspr.gov.sk/IVPR/index.php?option=com_content&view=article&id=292&Itemid=38&lang=sk
http://www.employment.gov.sk/sk/esf/
http://centrumslniecko.sk/wp-content/uploads/2014/12/ESF_a_zamestnanost_logo.jpg
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