Projekt BEZ MODRÍN k Svetovému dňu prevencie týrania detí
Bratislava, 15. novembra 2011 - Fenomén týraných a zneužívaných detí – obetí domáceho násilia - je
celosvetovo vysoko aktuálnou problematikou. Slovensko je jednou z krajín, ktoré musí v tejto oblasti
prijať a zrealizovať rad opatrení, aby následky násilia páchaného na deťoch neohrozovali ich životy a
poskytli im možnosť žiť bez násilia.
„K riešeniu tejto problematiky boli vyzvaní aj oficiálni predstavitelia Slovenskej republiky. A to
medzinárodnými organizáciami, ktorých členom SR je, prípadne im táto skutočnosť vyplýva z
prijatých dokumentov a ratifikovaných multilaterálnych a bilaterálnych zmlúv (Dohovore o právach
dieťaťa, Európskom dohovore o výkone práv dieťaťa či Akčného plánu prijatého na Svetovom
kongrese proti pohlavnému zneužívaniu v Štokholme v roku 1996),” povedala riaditeľka n. o .
Centrum Slniečko Mariana Kováčová, ktorá sa touto problematikou zaoberá dvadsať rokov.
Na základe celosvetovej situácie v oblasti problematiky týraných a zneužívaných detí, globálnej
iniciatívy zameranej na ukončenie všetkých telesných trestov voči deťom a v súlade s celosvetovým
zameraním UNESCO na roky 2001 – 2010 v zmysle kréda
„Život bez násilia pre deti celého sveta“
inaugurovala Nadácia Ženského svetového summitu so sídlom v Ženeve (The Women´s World
Foundation) v roku 2000 za podpory 112 organizácií z 49 krajín sveta
19. november za Svetový deň prevencie týrania detí
(V súčasnosti je to už viac ako 700 organizácií z 129 krajín).
Prečo svetový deň prevencie Milióny detí na svete trpia následkami týrania, zneužívania a sexuálneho
zneužívania na komerčné účely… Najúčinnejším prostriedkom na elimináciu tohto javu je PREVENCIA.
A to nielen v podobe jedného článku či prednášky, ale formou interaktívnych hier, formou jasne
stanovených a metodicky pripravených programov pre deti, v rámci ktorých sa naučia chrániť, naučia
sa povedať NIE, ak im niekto ubližuje a naučia sa hľadať POMOC, ak si samy nevedia poradiť. Na
strane druhej je potrebné realizovať vzdelávacie aktivity pre dospelých, hlavne tých, ktorí sa s
takýmito deťmi môžu vo svojej profesii, prípadne dobrovoľníckej práci stretnúť, aby vedeli
spozorovať tento jav, a aby vedeli adekvátne pomôcť.
Medzi najdôležitejšie úlohy však patrí, aby boli vytvorené jednotné štandardy pre všetkých
zainteresovaných odborníkov pri práci s týranými, zneužívanými deťmi a deťmi u ktorých je
podozrenie, že sa stali obeťami týrania alebo sexuálneho zneužívania. A aby deti netrpeli

Nezisková organizácia Centrum Slniečko k 19. novembru realizuje
1. Informačnú kampaň spojenú s verejnou zbierkou
 V 39-tich mestách Slovenska za účasti takmer 1400 dobrovoľníkov pod názvom: “Ide to aj BEZ
MODRÍN“.
 Počas 19. novembra 2011 bude rozdaných 20 000 ks informačných letákov.

 Kampaň podporilo 37 regionálnych a celoslovenských mediálnych partnerov a mnoho významných
organizácií a spoločností, napr. Nafta, a. s. a Nadácia SPP.
 Dobrovoľníci v jednotlivých mestách budú označení nálepkou kampane – štvorlístkom. Budú mať
pri sebe pokladničku označenú štvorlístkom, logom neziskovej organizácie a číslom povolenia
verejnej zbierky. Pri sebe budú mať kópiu povolenia vydanú MV SR.
 V každom z miest je vytvorené koordinačné miesto. Celú zbierku koordinujú vyškolení koordinátori.
 Výťažok verejnej zbierky bude určený na podporu preventívnych a vzdelávacích programov pre deti
a dospelých, podporu krízových centier a Domu na polceste pre obete domáceho násilia.
Vlani bol čistý výnos verejnej zbierky : 19 188,63 € Všetky finančné prostriedky boli použité na
realizáciu preventívnych a poradenských projektov.
2. Čítanie rozprávok deťom v krízových centrách
 „Na myšlienku čítania rozprávok deťom nás priviedla pani Eva Matejková. Inšpirovala nás k tomu aj
rozprávka o kohútikovi a sliepočke, ktorá pripomína príbehy týraných detí, keď trpiace dieťa chce
niekto zachrániť, ale záleží na tom, kto sa zľutuje a príde na pomoc,“ hovorí riaditeľka n. o. Centrum
Slniečko Mariana Kováčová.
 V reálnom živote je pre včasnú záchranu dieťaťa kľúčové to, ako sa k problému postaví okolie,
ostatné orgány a inštitúcie. Zámerom čítania rozprávok a besied s umelcami je aj vytvorenie
pozitívneho vzťahu detí k umeniu, k rozprávkam, k umelcom a naopak. No aj týmto spôsobom dať
deťom nádej na dobrý koniec, tak ako tomu býva v rozprávkach... 19.11. budú čítať deťom z krízových
stredísk rozprávky Evka Pavlíková, Martin Fratrič, Ľudmila Trenklerová, Renáta Ryníková, Kristína
Farkašová. V priebehu novembra a decembra sa pripoja aj mnohí ďalší . Medzi inými aj Lukáš Latinák,
Marián Miezga, Juraj Kemka, Róbert Jakab……
3. Benefičný koncert „Bez modrín“
 V rámci aktivít k 19. novembru ho n. o. Centrum Slniečko pripravilo v spolupráci s partnermi:
Catering servis Nitra, fi Dahlia a nezisková organizácia Nitrianski rytieri, pod záštitou primátora mesta
Nitra presne 19. novembra 2011 v PKO Nitra.
 V jeho programe vystúpia slovenskí a českí umelci: Eva Pavlíková, Brigita, Tanečná škola Old School
Brothers, Michal Chrenko, Bacil&Rakby, Dominika Mirgová, Metropolis, Absolut, Campana Batucada,
Miro Jaroš, Ivana Kováčová, Ondrej Ďurica a Olga Lounová. Moderuje Nora Hamar Ducká. Umelci v
rámci koncertu vyjadria svoje NIE násiliu páchanému na deťoch.
 Manažér Jozef Šebo potvrdil účasť Petra Cmorika na koncerte. Keď už bola infokampaň v plnom
prúde, v médiách upútavky a na verejnosti plagáty, citylighty, vstupenky a pod., Jozef Šebo účasť na
benefičnom koncerte Bez modrín odvolal. S vysvetlením, že Peter Cmorik má dohodnuté vystúpenie
v tom istom čase v inom meste na honorovanom koncerte. Žiaľ, napriek nášmu naliehaniu svoje
rozhodnutie nezmenili.

 Súčasťou koncertu bude i odovzdávanie ocenení „Šľachetné srdcia“, ktoré každoročne udeľuje
nezisková organizácia Centrum Slniečko tým, bez ktorých by nemohli pomáhať.
Kampaň Ide to aj bez modrín a benefičný koncert BEZ MODRÍN podporili
Partneri: Mesto Nitra, Nezisková organizácia Nitrianski rytieri, Nafta, a. s., Nadácia SPP, Stavebná
spoločnosť Vachut, Euroawk, Stavorex – stavebno-obchodná spoločnosť, Energo, a. s., Profitmedia, s.
r. o., Bramac, Coca Cola, Chladfruct, Nitrawa pub, One design, Hriňovská mliekareň, Reštaurácia u
Zlatej svini, Tauris Rimavská Sobota, Topec.
Mediálni partneri: Jemné Melódie, Televízia Patriot, Televízia Central, Televízia Ružinov, Rádio
Lumen, TV Bratislava, Rádio Expres, Magazín FOCUS, TV Nitrička, Rádio One, PARDON, Rádio VIVA,
Gratis, radio.MAX, TV Mistral, Bardejovská televízia, Televízia AVT, Televízia Pohoda, TV Pezinok,
Kežmarská televízia, RTV Prievidza, Bánovská televízia, Turzovská televízia, TV Poprad, Hlohovská
televízia, TV Považie, Televízia Reduta, TV WYWAR, Devínskonovoveská televízia, TV Štrba, TV SEN
Senica, TV Močenok, Levická televízna spoločnosť, TV Liptov, TV Levoča, Ľubovnianska mediálna
spoločnosť, MY Nitrianske noviny.
Priestor a občerstvenie na tlačovej besede poskytol Hotel Crowne Plaza Bratislava.
POĎAKOVANIE patrí všetkým partnerom, bez ktorých by sme nemohli projekt zrealizovať a
nedokázali účinne pomáhať tým najbezbrannejším...

Vznik Asociácie krízových stredísk
Bratislava, 15. novembra 2011 - Asociácia krízových stredísk (AKS) vznikla pri príležitosti Svetového
dňa prevencie týrania a zneužívania detí 19. novembra.
„Poslaním AKS je skvalitňovať vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v krízových strediskách. Účelom je účinná ochrana klientov, ako aj záujmov akreditovaných subjektov
prevádzkujúcich krízové strediská,“ povedal Ivan Leitman, predseda výkonného výboru AKS.
Prvoradým cieľom AKS je združovať akreditované krízové strediská, pôsobiace na Slovensku.
Presadzovať ich záujmy a prispievať k vzájomnej spolupráci členov vo všetkých oblastiach ochrany
detí a rodín, ktoré sú ohrozené týraním, zneužívaním, zanedbávaním, domácim násilím a sociálnym
vylúčením. Uplatňujúc pritom najnovšie odborné poznatky, skúsenosti a príklady dobrej praxe.
„AKS chce prispievať k skvalitňovaniu slovenskej legislatívy, upravujúcej činnosť krízových stredísk, a v
širšom kontexte vytvárajúcej rámec pre účinnú ochranu obetí týrania, zneužívania a zanedbávania.
Ďalej vytvárať a do praxe zavádzať štandardy kvality služieb poskytovaných v krízových strediskách a
zvyšovať profesijnú úroveň pracovníkov krízových stredísk,“ doplnil Ivan Leitman z Asociácie
krízových stredísk (AKS).
Pod stále rastúcim tlakom na zvyšovanie ochrany týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí si
odborníci z viacerých krízových stredísk na Slovensku uvedomili, že prišiel čas na spájanie síl a
presadzovanie účinného systému pomoci. Ako konštatuje Mariana Kováčová, prezidentka AKS: „V
práci s týranými a sexuálne zneužívanými deťmi nie je možné tolerovať dlhoročné trvanie procesov,
niekoľkonásobné vypočúvanie detí aj po rokoch, niekoľkoročné pobyty detí v krízových strediskách (v
zmysle zákona by malo ísť o najviac 6-mesačný pobyt), prieťahy v konaniach, nekompetentné

rozhodovanie, nekonanie orgánov činných v trestnom konaní, ale aj ďalších orgánov, ktoré majú
riešiť situáciu dieťaťa.“
„Deti ohrozené násilím potrebujú osobitnú ochranu a starostlivosť,“ upozorňuje ďalej Ivan Leitman,
predseda Výkonného výboru AKS, „pretože oproti iným obetiam násilia sú zraniteľnejšie, odkázané
na pomoc dospelých a vzhľadom na svoju fyzickú a psychickú nezrelosť majú obmedzenú (u
najmenších detí žiadnu) možnosť brániť sa. Táto skutočnosť je všeobecne známa, ale v praxi sa na ňu
často zabúda a záujmy ohrozených detí sa strácajú v spleti iných záujmov a priorít.“
V zmysle početných medzinárodných dohovorov je preto zodpovednosťou štátu, aby účinnejšie ako
dosiaľ chránil práva ohrozených detí, predchádzal násiliu na deťoch a bojoval proti všetkým formám
násilia páchaného na deťoch.
Asociácia krízových stredísk je pripravená podieľať sa na všetkých opatreniach, ktoré týraným,
zneužívaným a zanedbávaným deťom pomôžu vymaniť sa z násilia a vrátiť im šťastné detstvo.

