
Projekt “Slovensko bez násilia páchaného na ženách” 

 
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného 
mechanizmu“ 
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“ 
 
Číslo programu: SK09    číslo projektu: DGV02002      číslo zmluvy: 1015/2015 
Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 27. august 2015 do 30. apríl 2017 
Programová oblasť:    Domáce a rodovo podmienené násilie 
Financovanie projektu: Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet Slovenskej republiky 
Celkové náklady projektu: 525 605 € 
Výška projektového grantu: 473 045 € 
Spolufinancovanie projektu: 52 560 € 
Rozpočet Centra Slniečko, n.o. v projekte: 129 324 € 
 
Prijímateľ projektu: MyMamy, o.z. 
Partneri projektu: Centrum Slniečko, n.o.,  Woman Institute Slovakia, PRERAG, obec 
Medzany a nórsky partner Norasenteret 
 
Zámer projektu:  
Projekt nadväzuje na rovnakú snahu partnerov zabezpečiť na území, v ktorom pôsobia, 
komplexný medzisektorový prístup k riešeniu a eliminácii násilia páchaného na ženách. Už 
dnes jednotlivý partneri zabezpečujú časť týkajúcu sa špecializovaných sociálnych služieb, 
ktoré zahŕňajú okrem pobytových služieb krízové, sociálne, právne, psychologické, 
pedagogické, pracovné a výchovné poradenstvo a zároveň sa podieľať na komplexe činností 
spojených so zvyšovaním povedomia širokej verejnosti k téme rodovo podmieneného násilia 
a rizík, ktoré tento sociálno-patologický jav so sebou prináša. 
Spolupráca týchto centier s podporou PR, ktorú zabezpečuje agentúra PRERAG, prispeje k 
zvýšeniu bezpečnosti klientok, k zvýšeniu odborných kompetencií pracovníčok a vďaka 
mediálnej kampani aj k zlepšeniu informovanosti širokej verejnosti, ale aj relevantných médií 
a inštitúcií o tejto problematike. Súčasný stav totiž považujeme za nedostatočný, čo sa nám 
potvrdilo aj v čase príprav a začiatkov realizácie projektu Bezpečného ženského domu u nás v 
Prešove, ale čiastočne aj v Nitre. V oboch mestách sa vyskytli hlasy, vyjadrujúce 
nepochopenie témy rodovo podmieneného násilia. 
Spolupráca zapojených centier na tomto projekte by mala okrem zdieľania know-how 
zabezpečiť aj udržateľnosť poradenských a konzultačných služieb pre našu klientelu vo 
všetkých troch organizáciách. 
 
Ciele a aktivity projektu: 
Základným cieľom projektu je zníženie rodovo podmieneného násilia a to podporou 
existujúcich alebo spustením nových služieb špecificky pre ženy ohrozené násilím a 
zažívajúce násilie a ich deti. 
Zvýšiť by sa mala i informovanosť širokej verejnosti o téme násilia páchaného na ženách a 
deťoch. Okrem zapájania do bežného diania poskytovaním rozhovorov, účasťou v diskusiách, 
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sú naplánované aj dve zaujímavé aktivity.  Prvou je autorské divadelné predstavenie 
“Natreté strachom”. Inscenácia hovorí o tom, že násilie na ženách má rôzne formy, že sa 
týka žien z celého sveta. 
Druhou aktivitou bude podujatie “Beh na vysokých opätkoch”, aktivita, ktorá je plánovaná 
pre mestá Prešov, Liptovský Mikuláš i Nitra, mestách v ktorých pôsobia partneri projektu. 
 
PREBIEHAJÚCE AKTIVITY 
 
Okrúhly stôl, Nitra, 13. decembra 2016 
Nosnou témou stretnutia zástupcom štátnej polície, mestskej polície, zástupkýň ÚPSVaR 
SPODaSK v Nitre, zástupkýň NKS, psychológa, akreditovaných subjektov, ako aj 
pomáhajúcich organizácií z Nitry a Nitrianskeho samosprávneho kraja, bola 
“Multidisciplinárna spolupráca pri ochrane žien a detí pred násilím na úrovni Nitrianskeho 
kraja”. 
 

    
 

    
 
Divadelné predstavenie “Natreté strachom”, Nitra, 25. november 2016 
V piatok hľadisko štúdia Tatra v divadle Karola Spišáka bolo zaplnené do posledného 
miestečka mladými ľuďmi. Tentokrát téma násilia nebola témou konferenčného pódia, ale 
divadelného javiska. Divadlo NOMANTINELS sa predstavilo s inscenáciou “Natreté 
strachom“. 
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Beh na vysokých podpätkoch, Nitra, 30. september 2016 
Piatok 30. septembra patrilo nitrianske námestie chodcom, bežcom, deťom, Kozmovi a 
chlapom, ktorí si obuli topánky na vysokých opätkoch a takto symbolicky vyjadrili svoju 
solidaritu so ženami. Ďakujeme Night Run Slovakia, že táto nesúťažná disciplína bola 
súčasťou podujatia NIGHT RUN Nitra 2016 /Slovakia/. Fotogaléria TU 
 
Stretnutie partnerov, Liptovský Mikuláš, 15. augusta 2016 
 

    
 
Program SK09 – Domáce a rodovo podmienené násilie: 
“Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých” – “A home must by a safe place for 
everybody” 
“Spoluprácou k spoločným hodnotám” – “Cooperation with common values” 
 
www.eeagrants.sk , www.norwaygrants.sk 
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