Tlačová konferencia pri príležitosti 19.novembra- Svetový deň prevencie týrania detí a
vyvrcholenia dvoch celonárodných kampaní "Ide to aj bez modrín (na tele i na duši)" a
"Slovensko potrebuje dobrých otcov" a blížiacich sa Dní filantropie na Slovensku

Centrum Slniečko, n.o. Stop týraniu detí !
Nezabudnime na posolstvo malej Lucky! 19. november - Svetový deň prevencie týrania detí
Bratislava, 14. novembra 2013 - 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.
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. Ale 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. Na tretej strane musí fungovať systém, medzirezortná spolupráca a participácia
jednotlivých rezortov na systéme prevencie, intervencie a odbornej pomoci.
Aký je stav v SR?
...práve nefunkčnosť systému ochrany u nás vlani odhalil škandalózny prípad 3 roky mŕtvej utýranej
Lucky v Bratislave. Medzi najdôležitejšie úlohy , ktoré boli odporúčané mimoriadnym Výborom pre
deti a mládež a Radou vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť z októbra
2012, mesiac po objavení utýranej Lucky boli:

 vypracovanie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, ktorej by mal predchádzať výskum
 posilnenie personálnych kapacít oddelení SPODaSK
 vytvorenie inštitútu detského ombudsmana
Prvé dve úlohy aj spolu s výskumom boli zrealizované a na vytvorenie inštitútu detského
ombudsmana si ešte budeme musieť počkať.
Výsledky prieskumu z roku 1998 Prieskum bol realizovaný občianskym združením SLONAD. Výsledky
prieskumu ukázali, že 24,8 % z 5230 respondentov bolo vystavených telesnému týraniu zo strany
rodičov (bitie rôznymi predmetmi, kopanie do dieťaťa, porezanie a pod.) a 12,3 % uviedlo aspoň
jednu z foriem sexuálneho zneužívania.
Výsledky výskumu z októbra 2013 Výskum realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny na vzorke
1560 detí pod názvom „Prevalenica násilia páchaného na deťoch“. Z jeho výsledkov: a/ jednej alebo
viacerým zo štyroch foriem násilia je vystavených 36% detí b/ najčastejšou formou násilia bolo fyzické
násilie. Za ním nasledovalo vystavenie emočnému násiliu, zanedbávaniu a nakoniec sexuálnemu
zneužívaniu.
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Ak sa pozrieme bližšie na výsledky len v oblasti fyzického násilia, tak z 23% detí 8.-9. ročníkov ZŠ
uvádza v minulosti - kopnutie nohou 19,8%, popálenie cigaretou 4,5% a dusenie rukami či vankúšom
3.4% detí. Výskum priniesol viaceré otázky a závažné zistenia, ktoré sa čiastočne odzrkadlili aj v
spracovanej Národnej stratégii na ochranu detí pred násilím.
Zopár výpovedí detí....
„Vždy keď niečo spravím, rodičia ma bijú alebo mi dajú zaracha na počítač a na vonku. Raz ma otec
zbil, že mi praskol bubienok v uchu„
„Niekedy to bolo zaslúžené, lebo som bola neposlušná, aj keď si myslím, že to bolo občas prehnané,
hlavný dôvod niekedy ani neexistuje, otec si po dlhšom pokoji v domácnosti niečo nájde, aj keď je to
iba viac pohárov na stole.“
„Mama si našla priateľa, ktorý ma furt bije. Raz ma zbil tak, že som mala veľký monokel na pravom
oku.“
„Mala som len 10 rokov a ten chlap bol z našej dediny. S mojou susedkou nás lákal na žuvačky a my
sme šli každá zvlášť. Vždy ma hladkal, obchytkával. A dnes keď prechádzam okolo toho muža, mám
strach a bojím sa. O tomto som nikomu nepovedala, lebo som sa bála…“
Čo absentuje v systéme ochrany detí pred násilím?
Z hľadiska vytvorenia funkčného systému zameraného na ochranu detí pred násilím absentuje

 informovanosť detí a verejnosti o problematike a o tom, kto, ako a kde môže pomôcť
 multidisciplinárny prístup v riešení prípadov týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí tak, aby
každá zložka vedela, čo kedy má urobiť, aby dieťa v prípade podozrenia na týranie či sexuálne
zneužívanie nebolo zbytočne viktimizované
 vytvorenie štandardov práce multidisciplinárnych tímov a ich legislatívne zakotvenie  realizácia
systémových preventívnych programov pre deti už od útleho veku  vzdelávanie v oblasti
identifikácie, diagnostiky a odbornej intervencie
 dostatočné finančné pokrytie na vytvorenie účinného systému ochrany, finančné zrovnoprávnenie
krízových stredísk, podpora a realizácia informačných kampaní a preventívnych programov.

Čo z toho vyplýva?
Deti sú zvlášť zraniteľné voči všetkým formám zneužívania a častejšie sa môžu stať obeťami
všeobecných trestných činov než dospelí, vrátane útoku a znásilnenia. Je na každom z nás, aby téma
týraných a zneužívaných detí neutíchla a nezostala neviditeľná, akými sa tieto deti zväčša stávajú.
Podľa zahraničných výskumov sa asi každé piate dieťa v Európe stane aspoň raz obeťou sexuálneho
zneužívania, pričom sa odhaduje, že v 70 až 85 percentách je páchateľom človek, ktorého obeť
pozná. (zdroj: Úradný vestník EÚ - Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na
tému „Preventívne opatrenia na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním“, doplňujúce stanovisko 2012/C 24/33)
Zaoberať sa problémom týrania detí Slovenskej republike vyplýva aj z prijatých medzinárodných
dokumentov a ratifikovaných multilaterálnych a bilaterálnych zmlúv. (Dohovor o právach dieťaťa,
Európsky dohovor o výkone práv dieťaťa, Akčný plán prijatý na Svetovom kongrese proti pohlavnému
zneužívaniu v Štokholme v roku 1996).

Preventívny projekt týrania detí a domáceho násilia – kampaň SLOVENSKO
POTREBUJE DOBRÝCH OTCOV
Bratislava, 14. november 2013 – Pilotný ročník celonárodnej filantropickej kampane SLOVENSKO
POTREBUJE DOBRÝCH OTCOV v januári 2013 iniciovala a pripravila v rámci svojich CSR aktivít
Profitmedia, s.r.o., ako preventívny projekt domáceho násilia, zanedbávania a týrania detí, ktorej
výťažok podporí Detskú linku záchrany 0800 12 12 12. Oslovila Centrum Slniečko, n.o., ktoré ju
prevádzkuje, aby pri jej realizácii spojili sily, s ambicióznym cieľom postupne zastaviť, alebo aspoň
zmierniť rast červených čísiel obetí týrania detí a domáceho násilia na Slovensku.
Podľa štatistík sa počet odhalených prípadov násilia na deťoch, a žiaľ, aj ich závažnosť, u nás z roka na
rok zvyšuje. Najnovší výskumu MPSVaR z októbra 2013 zistil, že sa s viacerým formami násilia stretlo
až 36% detí! (Pričom významnú rolu pri tom zohráva alkohol a násilníkom je vo väčšine prípadov
muž.)

„Vážime si odbornú prácu sociálnych pracovníkov, ktorí pomáhajú v náročných životných situáciách
tým, ktorí sa nevedia alebo nedokážu brániť pred násilím a týraním – psychickým, telesným či
ekonomickým. Pokiaľ takýto sociálno-patologický jav v SR existuje, treba stavať a prevádzkovať
sociálne útulky. Avšak pre ekonomiku, komunitu i spoločnosť je oveľa lacnejším a bezbolestnejším
riešením prevencia,“ povedala riaditeľka Profitmedia, s.r.o., Silvia Struhárová.
Záštitu nad kampaňou SLOVENSKO POTREBUJE DOBRÝCH OTCOV prevzala podpredsedníčka Rady
vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Lucia Faltinová. Hlavným
partnerom kampane je Fórum donorov, ktorého je výkonnou riaditeľkou. „Ak chceme spravodlivosť
pre seba, musíme byť spravodliví ku všetkým. To je prvý dôvod, prečo som bez váhania podporila
myšlienku kampane Slovensko potrebuje dobrých otcov. Druhým je fakt, že iniciatívy, ktoré sa venujú
pomoci obetiam domáceho násilia a jeho prevencii, nepatria u donorov medzi atraktívne. Ide o
bolestné problémy, ktoré sa nedajú promptne vyriešiť a výsledky úsilia nie sú hneď viditeľné. Práve
preto si u nás ľudsko-právne témy vyžadujú oveľa väčšiu pozornosť a dlhodobú, systematickú
podporu.“
Zámerom kampane SLOVENSKO POTREBUJE DOBRÝCH OTCOV je verejne poďakovať a spoločensky
oceniť radových dobrých otcov. Vyzdvihnúť ich rolu pre dieťa, jeho matku i komunitu. Spopularizovať
Deň otcov na Slovensku a zamerať pozornosť na ich kľúčový vplyv na jednotlivých členov rodiny.
Pripomenúť, že materiálne zabezpečenie z ich strany nie je všetkým a pre kvalitu života a prosperitu
spoločnosti je ich poslanie oveľa komplexnejšie a významnejšie.
Psychologička Mgr. Helga Palušová - Menkeová: „Dnes sa veľa hovorí o téme úspešných ľudí. Ak si
získa pozornosť médií žena-matka, ktorá dosiahla pozoruhodný pracovný výsledok, otázka znie "Ako
sa Vám darí kombinovať pracovný život so starostlivosťou o rodinu a deti?" Pri úspešných mužoch
však registrujem podobné otázky zriedka. Mužom-otcom, ktorým sa v práci darí, spoločnosť, priatelia
a médiá túto otázku takmer nekladú. Akoby stačilo, že keď podáva výborný výkon v práci, už sa nič
ďalšie od neho neočakáva. No v rodinnom živote je muž rovnako dôležitý ako žena, i keď iným
spôsobom. Matka symbolizuje skôr pokoj a bezpečie, otec výkon, dobrodružstvo či súťaž... Preto by
bolo pre deti dobré, keby sa celospoločenský diskurz na tému "úspešný muž-otec" rozšíril aj o otázky
ako: Koľko hodín ste tento týždeň strávili s vašimi deťmi? Na čom sa najlepšie s vašimi deťmi
zasmejete? Ako by vás charakterizoval váš syn/vaša dcéra?"
Generálnymi partnermi kampane SLOVENSKO POTREBUJE DOBRÝCH OTCOV ako preventívneho
projektu domáceho násilia, zanedbávania, týrania a zneužívania detí, sú NAFTA, a.s. a Nadácia SPP.
„„Naša spoločnosť podporila a podporuje viaceré projekty na pomoc deťom. Projekt Slovensko
potrebuje dobrých otcov nás však tento rok oslovil najviac, pretože je nový a najmä na problematiku
rodiny a výchovu, či starostlivosť o deti nazerá z iného uhla,“ povedal generálny riaditeľ, Ing. Martin
Bartošovič. Akciová spoločnosť NAFTA je najväčším skladovateľom zemného plynu v podzemných
zásobníkoch na Slovensku. Okrem skladovania zemného plynu sa zaoberá aj prieskumom a ťažbou
prírodných uhľovodíkov.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Nafty, a.s.
Kontakt: Profitmedia, s.r.o. profitmedia@profitmedia.sk 0911 112 710 www.profitmedia.sk

DNI FILANTROPIE 18.11. - 18.12.2013: Dajte zelenú filantropii s Fórom
donorov!
Bratislava, 14.11.2013 – Filantropia ako životný štýl - v tomto duchu sa nesú tohtoročné Dni
filantropie, ktoré už druhý rok poriada Fórum donorov. Už len niekoľko dní nás delí od otvorenia Dní
filantropie, ktorí predstavia verejnosti, aký význam majú pre ľudí vzájomná pomoc, dobrovoľníctvo,
darcovstvo a spolupráca neziskových organizácií s firmami a médiami. Od 18.11. do 18.12. uvedie
Fórum donorov prvú Školu filantropie, pravidelné DMS a Známku kvality darcovskej praxe. Spolu s
partnermi uskutoční niekoľko filantropických aktivít, vrátane vyhlásenia Filantropa roka a TOP
firemného filantropa 2013. Organizátori chcú zároveň upriamiť pozornosť na ľudí, ktorí sa v tejto
oblasti aktívne angažujú. Ak chcete, aby sa stala filantropia u nás životným štýlom, dajte jej zelenú aj
vy - od 18.novembra až do 18.decembra v rôznych kútoch Slovenska.
„Filantropia je najmä vec životného štýlu a postoja. Ak má byť účinná a dlhodobá, je nemysliteľná bez
vzájomnej dôvery a súčinnosti všetkých aktérov. Filantropický večer, ktorý otvorí Dni filantropie, je
ukážkou toho, že vôbec nezáleží na stave bankového konta, aby sme konali filantropicky. Pre
všetkých, ktorým nie je ľahostajná téma domáceho násilia, sme pripravili na Malej scéne netradičný
benefičný večer. Divadelným predstavením a koncertom Philanthropy Band, ktorá spája zahraničných
diplomatov na Slovensku a predstaviteľov tretieho sektora, chceme podporiť kampaň Slovensko
potrebuje dobrých otcov. V hre SPOVEĎ II uvidia návštevníci nehercov, ktorí sa v dôsledku sociálnej
situácie ocitajú na okraji našej spoločnosti. Ide vôbec o prvé úsilie bezdomovcov podporiť deti v
núdzi,“ hovorí Lucia Faltinová, výkonná riaditeľka Fóra donorov a podpredsedníčka Rady vlády SR pre
ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.
Dni filantropie sú mozaikou rôznorodých aktivít spoločenského a kultúrneho života. Týkajú sa
vážnych celospoločenských tém, ale i drobnej ľudskej pomoci. Ich súčasťou bude séria workshopov
Násilie doma - násilie na všetkých a Spoločenská zodpovednosť médií. Návštevníkov určite poteší aj
Vianočný bazár Medzinárodného ženského klubu a ďalšie besedy. Vyvrcholením bude vyhlásenie
výsledkov rebríčka Top firemný filantrop a Filantrop roka 2013.
„Filantropia je v našej spoločnosti nanajvýš potrebná. Ide o sekulárne spoločenstvo ľudí, ktorí
prastarý program lásky a zodpovednosti uskutočňujú novou rečou v súčasnom prostredí. Kresťania
svojou charitatívnou činnosťou niekedy čakajú odmenu v nebi, kým sekulárni ľudia robia to isté,
niekedy aj viac a len z čisto ľudskej potreby. Z hrdého sebavedomia, z radosti, z presvedčenia, že si na
druhú stranu života nič nezoberieme. Z ľudskej potreby vyrovnávať rozdiely vo všetkých úsekoch
nášho života, hlavne v sociálnej oblasti. V minulosti boli veľkí filantropi aj veľkými dobrodincami
ľudstva. Vďaka nim sa aj na Slovensku dá žiť ľudsky, dôstojne a slobodne,“ vysvetľuje Anton Srholec,
kňaz, charitatívny pracovník a nositeľ titulu Filantrop roka 2012.
Fórum donorov si pri tejto príležitosti pripravilo aj 1. Školu filantropie, ktorá má interaktívnou formou
pomôcť jednotlivcom i neziskovým organizáciám zorientovať sa vo svete donorov, viaczdrojového
financovania projektov a ich komunikácie. Prostredníctvom tejto aktivity sa chcú organizátori dostať
do bezprostredného kontaktu so skupinami dobrovoľníkov v oblasti filantropie a čo najadresnejšie
reflektovať na ich potreby v teréne.
„V rámci Dní filantropie uvedieme aj dlho očakávanú Známku kvality darcovskej praxe, ktorej cieľom
je budovať značku transparentných a dôveryhodných nadácií. Veríme, že sa nám spoločne podarí,

aby bola práve táto známka kvality zárukou dôveryhodnosti organizácie a tiež v plnej miere
akceptovaná verejnou správou. Jej držiteľovi by totiž v budúcnosti mala uľahčiť získavanie finančných
prostriedkov od firemných i individuálnych darcov. V konečnom dôsledku prispeje k rozvoju kultúry a
tradície občianskej spoločnosti,“ dodáva ku iniciatíve Soňa Lexmanová, konzultantka pre stratégiu a
komunikáciu Fóra Donorov.
Viac informácií nájdete na www.donorsforum.sk

DNI FILANTROPIE 18.11. - 18.12.2013
PROGRAM V SKRATKE
Pondelok 18.11. o 19:00 h. Večer filantropie
Otvárací program Dní filantropie:
Divadelné predstavenie zoskupenia bezdomovcov s názvom SPOVEĎ 2 a benefičný koncert Philatropy
Band.
Divadlo Malá scéna, Dostojevského rad, Bratislava.
Štvrtok 21.11. 16:30 h. -18:00 h.
Beseda: Sexuálne násilie: Ariadnina niť? Nadácia POLIS, Žilina.
Nedeľa 24.11.
Vianočný bazár Medzinárodného ženského klubu Stará tržnica, Námestí SNP, Bratislava.
Streda 27.11. Deň filantropie
10.00 h.- 12:30 h.
Seminár o aktuálnych filantropických nástrojoch podpory mimovládneho neziskového sektora.
14:00 h.- 15:00 h.
Vyhlásenie výsledkov 2. ročníka česko-slovenskej súťaže Byť videný a CEENDEX 2013 - Indexu
filantropie v strednej a východnej Európe.
15:00 h.-16:30 h.
Workshop Spoločenská zodpovednosť médií: Legislatívne a praktické aspekty zobrazovania CSR
aktivít v médiách.
19:00 h.-20.00 h.
Vyhlásenie výsledkov ankety Filantrop roka 2013, TOP firemný filantrop a zamestnanec roka 2013, a
Ceny Centra pre filantropiu za najlepšiu študentskú prácu v oblasti filantropie.
Divadlo Malá scéna, Dostojevského rad, Bratislava.
Nedeľa 1.12. o 19:00 h.
Slávnostný benefičný večer – vyvrcholenie kampane Ide to aj bez modrín a Slovensko potrebuje
dobrých otcov. Divadlo Andreja Bagara, Nitra.

Pondelok 2.12.- streda 18.12.
Škola filantropie Fóra donorov na témy: aktuálne nástroje filantropie, DMS, optimálna komunikácia
grantistov a donorov, Známka kvality darcovskej praxe. Interaktívne workshopy pre MNO a
jednotlivcov v Nitre, Žiline, Košiciach.
Pre ďalšie informácie kontaktujte Fórum donorov: Sona Lexmanová : sona.lexmanova@gmail.com;
tel: +421 903 905 658

