Koncerty ku Dňu matiek a Dňu otcov
Nitra, 9. 5. 2013 - Centrum Slniečko, n.o. sa vzhľadom na závažnosť súčasnej situácie v oblasti násilia
páchaného na deťoch a domáceho násilia rozhodlo aj pre cestu prevencie. Paradoxné je, že s týmito
projektmi prišli a realizujú ich dobrovoľníci z radov laickej verejnosti, ktorých osud našich detí nie je
ľahostajný. V najbližšom období sa Centrum Slniečko ako spoluorganizátor zapojilo do prípravy
benefičného koncertu ku Dňu matiek „Keď hudba a krása pomáhajú“ 11. mája v hoteli Mikado a do
príprav celoslovenského „Ďakovného koncertu pre dobrých otcov“ 15. júna v prírodnom amfiteátri v
Detve.
Myšlienka pravidelného benefičného koncertu pre Centrum Slniečko v Nitre vznikla v hlave
nitrianskej speváčky Brigity ešte v roku 2008. Vtedy sa odhodlala prvýkrát zorganizovať večer s
bohatým programom „Slniečko zažiari v noci“, z ktorého výťažok poputoval do Centra Slniečko n.o.
Po kratšej odmlke sa Brigita Tarinová rozhodla koncerty organizovať znova a vlani, kedy oslovila hotel
Mikado ako partnera podujatia. Ku Dňu matiek sa uskutočnil večer s bohatým programom na
podporu krízových centier pre matky s deťmi s názvom „Slniečko zažiari v máji“. Tento rok sa
uskutoční znova s podtitulom „Keď hudba a krása pomáhajú“. Organizačne sa na týchto koncertoch
podieľa Brigita a PIBI AD. Cieľom podpory sú krízové centrá pre matky s deťmi. Koncert bude
obohatený o módnu show salónu krásy SunnyDay Studio. Tento rok sa podujatie koná 11. mája o 19.
h v hoteli Mikado v Nitre.
Autorom myšlienky a konceptu celoslovenského Ďakovného koncertu pre dobrých otcov pre
príležitosti Dňa otcov je Silvia Struhárová, riaditeľka Profitmedia, s.r.o. Ide o preventívny projekt
násilia páchaného na deťoch a domáceho násilia na Slovensku, ktorý dodnes podporili viaceré
osobnosti verejného života a radových ľudí. Uskutoční sa v predvečer Dňa otcov 15. júna v prírodnom
amfiteátri v Detve s bohatým programom. O 14. hodine ho otvorí zábavné popoludnie pre rodiny s
deťmi a o 17. h hodine odštartuje koncertný maratón, v ktorom vystúpia: Štefan Itcho Pčelár, Crazy
Rock, Folklórny súbor Ratolesť, TRAJA, Brigita, Andy Ďurica, Míchal Chrenko, Anna Veselovská a
skupiny AYA a Mukatado. Výťažok z podujatia podporí Detskú linku záchrany. V súčasnosti totiž
Detská linka záchrany, ktorú Centrum Slniečko, n.o. prevádzkuje, nemá stálu podporu a nie je
financovaná zo strany štátu, ani samosprávy. Pritom v priebehu roka rieši viac ako 5 000 telefonátov
detí.

Centrum krízovej intervencie
Nitra, 9. 5. 2013 - Len pred niekoľkými týždňami bola pochovaná malá Lucka, ktorú utýral jej otčim a
ktorá dlhé 3 roky nikomu nechýbala. Luckin príbeh ukázal na systémové chyby v ochrane detí na
Slovensku. A nie je to len Luckin prípad.
Centrum Slniečko a mnoho ďalších organizácií na Slovensku, sa denne stretávajú s prípadmi týraných
a zneužívaných detí, ktorým buď pomoc prichádza veľmi neskoro, alebo dochádza k následnej
viktimizácii detí niekoľkonásobným vypočúvaním a dokazovaním toho, že práve oni sú obeťami. Často
dlhotrvajúce až niekoľkoročné súdne pojednávania týrané a zneužívané deti zneisťujú a utvrdzujú v
nich pocit viny a „nedôveryhodnosť“ ich výpovedí.

Z výsledkov reprezentatívneho prieskumu, ktorý bol realizovaný Inštitútom pre výskum práce a
rodiny v decembri 2012 o prevalencii násilia páchaného na deťoch medzi dospelou populáciou
vyplýva, že :
a) násilie páchané na deťoch je rozšírený fenomén. Vyše polovica respondentov prieskumu (takmer
54%) uviedla, že je veľmi alebo dosť rozšírené,
b) približne každý piaty respondent (necelých 22%) uviedol, že pozná vo svojom okolí dieťa/deti,
ktoré
boli
vystavené
niektorej
forme
násilného
správania
inej
osoby.
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2013/Repkova/2273_web.pdf
Tieto varovné údaje korešpondujú aj s údajmi Rady Európy „Každé piate dieťa“, ako aj s výsledkami
staršieho prieskumu z roku 1998, ktorý ukázal, že 24,8 % z 5230 respondentov ( 14 až 15-ročných
detí) bolo vystavených telesnému týraniu zo strany rodičov (bitie rôznymi predmetmi, kopanie do
dieťaťa, porezanie a pod.) a dokonca 12,3 % uviedlo aspoň jednu z foriem pohlavného zneužívania.
Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že z populácie 1 200 000 detí je obeťou týrania, sexuálneho
zneužívania cca 240 000 detí. Z týchto informácií vyplýva, že väčšine týraných, zneužívaných detí nie
je poskytnutá žiadna pomoc.
Za priority v skvalitnení ochrany týraných a zneužívaných detí považujeme predovšetkým kvalitnú
medzirezortnú spoluprácu, spolupracujúce odborné tímy a s tým súvisiacu zmenu legislatívy.
Nevyhnutnosťou je aj spracovanie postupov a metodík, ako identifikovať týrané, sexuálne zneužívané
dieťa a aké konkrétne kroky majú urobiť jednotliví zainteresovaní odborníci, aby u dieťaťa
neprehlbovali traumu, ale riešili jeho situáciu individuálne, vzhľadom na jeho potreby a jeho najlepší
záujem.
Súčasná prax nám ukazuje, že s rodinami priamo v teréne sa pracuje len sporadicky. Často s rodinou,
kde dochádza k násiliu, a to aj v prípadoch odobratia dieťaťa, nikto nepracuje! Obdobná situácia je aj
v rodinách, do ktorých sú po ukončení pobytu v krízových strediskách, prípadne detských domovoch
deti umiestňované ( pôvodné alebo náhradné rodiny). A práve preto, mnohé rodiny a deti v nich
zlyhávajú.
Z týchto dôvodov sme sa rozhodli zrealizovať a následne rozvíjať projekt Centrum krízovej
intervencie. Naším cieľom je, aby sa postupne z tohto centra stalo po vzore ČR intervenčné centrum,
špecializované multidisciplinárne poradenské pracovisko prepojené so všetkými zainteresovanými
subjektmi a stalo sa koordinátorom práve pre problematiku týraných, zneužívaných detí a obetí
domáceho násilia.
Od marca pracuje v CKI tím odborníkov pozostávajúci z psychológa, sociálneho poradcu, dvoch
sociálnych terénnych pracovníkov, ktorí už k dnešnému dňu majú v starostlivosti 14 klientov, z toho 3
rodiny a 2 matky a v rámci poradenského centra od začiatku roka máme v starostlivosti 27 klientov .
Zrealizovať tento projekt môžeme vďaka podpore spoločnosti Johnson and Johnson a Blokovému
grantu pre MVO a podporu partnerstiev ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE
V súčasnosti naším najväčším problémom pre úspešnú realizáciu a rozvoj poradenského centra sú
priestory. Rokujeme s viacerými partnermi a subjektmi (Mesto Nitra, súkromné spoločnosti, štátne a

samosprávne inštitúcie), aby sme vytvorili trvalo udržateľné špecializované odborné centrum.
Veríme, že i túto prekážku postupne zdoláme.

