Projekt: „ Bilaterálny fond”

„Aktivita je financovaná z Nórskych grantov“ // “Supported by Norway Grants”
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“ // “Co-financed by the State
Budget of the Slovak Republic”
Kód podporenej žiadosti: BFB-PA29-005
Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 28.11. 2016 do 28.02.2017
Programová oblasť: Domáce a rodovo podmienené násilie (DGV) – PA29
Schválená suma: 4 720 Eur
Financovanie projektu: Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet Slovenskej republiky
Partner projektu: Oslo Krisesenter
Zámer a ciele projektu:
Hlavným zámerom projektu je realizácia študijnej cesty najmä s cieľmi:
• udržanie a posilnenie už vytvorených bilaterálnych a partnerských vzťahov s nórskymi
organizáciami, ale taktiež podpora vzniku nových vzťahov, ktoré prispejú k výmene
skúseností a vedomostí, čo bude mať v konečnom dôsledku pozitívny dopad na prácu
s klientmi v jednotlivých organizáciách.
• oboznámenie sa so systémom práce v podobných organizáciách v Nórsku, používanými
metódami a technikami práce s klientmi, financovaním organizácií v Nórsku, sieťovaním,
spoluprácou medzi jednotlivými organizáciami. Veľkým prínosom tejto študijnej cesty
bude stáž v organizácii, ktorá poskytne pohľad na otázku rodovej rovnosti z mužskej
perspektívy.
Informácie, vedomosti, skúsenosti, postrehy získané počas študijnej cesty budú prezentované
zamestnancom Centra Slniečko, n.o., zamestnancom pracujúcich v organizáciách s podobnou
cieľovou skupinou v rámci odborného seminára a verejnosti.
Prebiehajúce aktivity:
Článok vo vedecko-odbornom recenzovanom internetovom časopise PROHUMAN.
Článok v časopise študentov UKF Občas nečas.
16. január 2017, Nitra – Odborný seminár s cieľom odovzdania vedomostí, skúseností a
postrehov získaných počas študijnej cesty v Nórsku.
Pozvanie naň prijali zástupcovia organizácií: MyMamy, Budúcnosť, n.o., Centrum sociálnych
služieb Krupina a zamestnanci Centrum Slniečko, n.o.. Celkovo sa odborného semináru
zúčastnilo 20 účastníkov.
Prednášajúci vo svojich štyroch vstupoch informovali o navštívených zariadeniach.
Predovšetkým o chode, systéme práce s klientmi a o ďalších zaujímavých poznatkoch. Počas

diskusie sa porovnával finančný systém Slovenka a Nórska, ktorý bol identifikovaný ako bariéra
pri nastavovaní poskytovaných služieb a práce s klientelou. Ďalšou oblasťou, o ktorej sa
diskutovalo, je zatiaľ nerozvinutá práca s mužom ako agresorom, ale aj ako s obeťou. Práci
s deťmi venujú obe krajiny rovnakú pozornosť ako práci s dospelým klientom.
Účastníci pozitívne hodnotili získané poznatky, ktoré ich budú inšpirovať pri ďalšej práci s
klientmi, v riadení organizácií, v možných zmenách na úrovni legislatívy.

Správa z cesty do Nórska 28. novembra – 2.decembra 2016:
Počas študijnej cesty štyri odborníčky z Centra Slniečko, n.o. navštívili Oslo Krisesenter, kde im
bol predstavený profesionálny a systematický prístup v pomoci obetiam domáceho násilia
poskytovaný cez poradenské centrum, pobytové zariadenie až po možnosť zabezpečenia
ochrany a pobytu na utajenom mieste. Pomoc poskytujú matkám s deťmi, ženám bez detí ako
aj mužom, obetiam domáceho násilia. Zaujímavosťou je program zameraný na pomoc mladým
ženám a mužom, ktorí ušli z rodín, kde na nich bolo páchané násilie v súvislosti s núteným
sobášom, ktorý realizujú pod názvom Bokollektivet. Jeho súčasťou je aj projektov SAMMEN (v
preklade spolu), v rámci ktorého sa ženy, ktoré boli obeťami nútených sobášov a ktorým bola
poskytnutá pomoc touto organizáciou, pravidelne stretávajú, oslavujú spolu Vianoce, sviatky,
narodeniny a pod. Tento projekt je výborným príkladom následnej práce s klientmi, ako ich
povzbudiť i po návrate do „normálneho“ života, ako im ukázať, že niekam patria a že je tu niekto
komu na nich záleží.
Ďalším navštíveným centrom bolo Pro Senteret, ktoré pomáha ženám a mužom, ktorí za
peniaze poskytujú alebo v minulosti poskytovali sex. Okrem právnej a sociálnej pomoci klientom
ponúkajú priamo v centre aj lekársku pomoc. Nezvyčajným momentom je, že organizácia pre
komplexnosť pomoci zamestnáva aj kriminológa, etnografa a sociológa, ktorí majú za úlohu
sprostredkovať lepšie pochopenie správania sa rôznych etnických skupín, z ktorých pochádzajú
klienti z centra. Významnú úlohu pri tejto činnosti zohráva kultúrny mediátor. Okrem
zamestnancov im pomáhajú aj dobrovoľníci, študenti a stážisti.
Prínosom študijnej cesty bolo aj získanie pohľadu na otázku rodovej rovnosti z mužskej
perspektívy, ktorý získali pracovníčky v poslednej navštívenej organizácii Reform Resouce
Center. Táto nezisková organizácia pomáha výhradne mužom a chlapcom v oblastiach zvládania
hnevu, poskytuje poradenstvo pre mužov pracujúcich v sex biznise, obhajuje záujmy mužov
v parlamente a pod. Jej základnými cieľmi je zlepšenie postavenia muža a otca v spoločnosti,
pracovať s mužom ako násilníkom a identifikovať muža ako obeť násilia.
Informácie získané v Nórsku sú cenné v zmysle získania a porovnania poznatkov či skúseností v
poskytovaní sociálnych a právnych služieb ľuďom zažívajúcich násilie.

Pozoruhodné bolo oboznámenie sa s projektom, kde sa pracuje s agresorom a druhom násilia
„zo cti“ (násilie páchané na ženách a mužoch, ktoré má slúžiť na zachovanie cti rodiny).
Nórsky právny a sociálny systém zabezpečuje rovnaké služby pre mužov a pre ženy. Je pre nich
dôležité zachovať a chrániť rodovú rovnosť. To znamená, že ak sa vytvára krízové centrum pre
obete domáceho násilia musí mať zabezpečené ubytovanie ako pre ženy, tak pre mužov. To isté
sa týka aj poradenských centier.
Systém pomoci obetiam násilia je úzko prepojený na množstvo aspektov týkajúcich sa ústavy,
zákona o rodine, trestného zákona, sociálnych inštitúcií, polície, lekárov, pedagógov, médií,
štátnych sociálnych dávok a prevenciou. Je to tak na Slovensku, ako aj v Nórsku. V Nórsku sme
sa stretli s kvalitnejšou prepojenosťou a spoluprácou jednotlivých zložiek.
Študijná cesta ukázala, že aj Centrum Slniečko, n.o. ako jedna z organizácií, ktorá sa venuje
problematike domáceho násilia ide správnou cestou v ochrane obetí domáceho násilia. Bola
inšpirujúca aj v tom, že nás utvrdila, že je dôležité aj na Slovensku nastaviť systém financovania
ako bezpečných ženských domov, tak krízových, či poradenských centier. Nie je udržateľné, ak
takéto centrá sú financované iba formou projektovej podpory. Za veľmi dôležité považujeme
vzdelávanie v tejto oblasti a legislatívne nastavenie multidisciplinárnej spolupráce, bez ktorej nie
je možné poskytnúť kvalitné služby a ochranu tým, ktorí sa nevedia alebo nemôžu brániť.
Zabezpečenie bezpečia ochrany a pomoci najzraniteľnejším skupinám je obrazom kvality a
vyspelosti spoločnosti v ktorej žijeme. A určite väčšina z nás chceme žiť tam, kde nás dokážu
ochrániť a poskytnúť kvalitnú pomoc a bezpečie v prípade závažnej krízy, či ohrozenia života.

