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Minimálne a ideálne štandardy EU, úrovne 
poskytovania sociánych služieb

Krízová linka 
Základné požiadavky
Jedna linka pokrývajúca všetky formy násilia na ženách (NNŽ) alebo jedna 

pre domáce násilie a jedna pre sexuálne násilie. Počet liniek by mal 
závisieť od počtu obyvateľov. V menších krajinách môže stačiť jedna. V 
hustejšie osídlených štátoch by mala byť aspoň jedna krízová linka v 
každom regióne/kraji. 

Ideálne štandardy
Volajúca by mala počuť reálny hlas, nie záznamník. Zaznamenávať počet 

neprijatých hovorov. 



Minimálne a ideálne štandardy EU, úrovne 
poskytovania sociánych služieb

Poradenstvo a právne projekty 
Základné požiadavky

Jedna poradňa na 50 000 žien.
Môže zahŕňať existujúce špecializované služby pre ženy zažívajúce násilie 

na ženách (NNŢ) ako napr. BŢD alebo krízové centrá pre obete 
znásilnenia a poradenské centrá, ak poskytujú dlhodobé poradenstvo 
alebo prácu v skupinách. 

V každom krajskom meste by malo byť jedno poradenské centrum.

Dostupnos ť/ vyh ľadávanie klientok 
Základné požiadavky: Malo by byť dostupné aspoň pre najväčšie 

koncentrácie menšín a handikepovaných žien. 

Ideálne štandardy: 
Malo by byť nasmerované na ženy, ktoré majú obmedzený prístup k 

službám ako napr. ženy vo väzniciach alebo psychiatrických 
zariadeniach 



Minimálne a ideálne štandardy EU, úrovne 
poskytovania sociánych služieb

Bezpečné ženské domy (BŽD) 
Základné požiadavky: V členských štátoch, kde sú BŢD ako najmä/len 
jediná forma služby, malo by byť jedno miesto pre 10 000 obyvateľov. V 
členských štátoch, kde sú BŢD časťou komunitnej stratégie s 
intervenčnými projektami, by malo byť jedno rodinné miesto pre 10 000 
žien. V každom kraji by mal byť aspoň jeden špecializovaný BŢD. 

Ideálne štandardy: Tam kde je to potrebné, mala by byť služba BŽD 
dostupná aj pre obete násilia “v mene cti”, nútených manželstiev, nútenej 
ženskej obriezky, obchodovania s ľuďmi a sexuálneho napadnutia detí. 
Mali by byť dostupné aj ženám z vidieka a doprava by mala byť 
zadarmo. 



Minimálne a ideálne štandardy EU, úrovne 
poskytovania sociánych služieb

Krízové centrá pre obete znásilnenia 

Základné požiadavky: Jedno na 200 000 žien. V každom kraji by malo 
byť aspoň jedno Krízové centrum pre obete sexuálneho násilia, 
zamerané predovšetkým na znásilnenie 

Centrá pre obete sexuálneho napadnutia 

Základné požiadavky: Jedno pre 400 000 žien 



Štandardy kvality
DOSTUPNOSŤ

Komplexná sie ť služieb

• Adekvátny počet služieb pre všetky ženy zažívajúce násilie
a ich deti.

• Dostatočné pokrytie vidieckych oblastí službami (pomoc do 10 min).

• Ľahký prístup k službám (dostatočné šírenie informácií / v rôznych
jazykoch/, bezplatná doprava).

• Služby umožňujúce pro-aktívnu a vyhľadávajúcu činnosť.

• Poskytovanie komplexných služieb pre ženy a deti na jednom 
mieste  (BŽD)

• Dobrá kvalita služieb.

• Špecializované služby pre ženy zažívajúce násilie v párových
vzťahoch.

• Bezplatnosť služieb



Využívanie IKT – Španielsky model
Gerardo Meil, 

Universidad Autonoma de Madrid 

Základný zák. č.1/2004 z 28. dec o Integrovaných 
opatreniach proti RPN, čl. 18 Právo na informácie
•web – informačné zdroje
špecializovaný nástroj na podporu CS a prevenciu RPN

prezentácia zdrojov a aktérov v oblasti RPN na miestnej úrovni (google 
maps)

Čo sa dá nájsť: (1) informácie o lokálnych, regionálnych, národných 
poradenských centrách v oblasti RPN / (2) všetky ženské organizácie
zapojené do prevencie / (3) všetky policajné stanice a stanice 
občianskych hliadok a „rodinné jednotky“ zal. 2007 na riešenie 
prípadov RPN a zneužívania detí / (4) všetky súdy zaoberajúce sa RPN 
/ (5) verejné alebo súkromné právne poradenské centrá, poskytované 
zdarma alebo aj za úplatu / (6) MVO akýmkoľvek spôsobom 
pomáhajúce obetiam alebo zapojené do prevencie



Využívanie IKT – Španielsky model
Gerardo Meil, 

Universidad Autonoma de Madrid 

• web – informačné zdroje
Ako sa nástroj využíva? – čo hľadáte? kde ste?

Silné stránky: zbiera komplexné informácie / senzibilné info nie sú 
dostupné / otvorená pre verejnosť / pravidelná aktualizácia 
regionálnymi vládami

Slabé stránky: dostupnosť je otázna (na stránke Min.zdravia, soc.vecí a 
rovnosti) – nedá sa „vygoogliť“ musíte vedieť o jej existencii, nie je 
de facto pre verejnosť, ale pre odborníkov v RPN, dostupná menej 
ako linka 016 / info len v španielštine / nemá e-mailový kontakt / 
nenadväzujú na info tlačené brožúry a výskumné dáta

Cena služby za rok 2012 bola 16 000 Euro 



Využívanie IKT – Španielsky model
Gerardo Meil, 

Universidad Autonoma de Madrid 

• 24 hodinová linka pomoci 016 (27 EÚ krajín, z 
toho 12 zdarma)

pred jej zriadením viac liniek (tzv. ženské linky) prevádzkované ženskými 
MVO a reg. vládami, obava zo zvládania na národnej úrovni

016 – centrálna, národná linka s vysokou vizibilitou

182 volaní denne, najviac v pondelok medzi 10.00 a 13.00 hod, 75% 
volaní samotné obete, od 18% v roku 2007 do 30% v roku 2012 –
príbuzní, pokles počtu volaní (od max. 74,951 v 2008 po 55,810 v
2012)

47 jazykov: šp., bask., angl., fr. – 24 hod (ostatné od 8.00 do 18:00), chat 
system - pre ľudí so sluchovými a rečovými vadami 



Využívanie IKT – Španielsky model
Gerardo Meil, 

Universidad Autonoma de Madrid 

• 24 hodinová linka pomoci 016
Silné stránky: ľahká dosažiteľnosť, prepojená s ďalšími zložkami 

záchranného systému, profesionálni, vyškolení poradcovia, orientácia 
pre profesionálov v téme, zachovanie citlivých údajov a informácií 

Slabé stránky: nie je možnosť získať písomnú odpoveď, nenapojenie na 
e-mail, obmedzené možnosti pre postihnutých ak nemajú potrebné 
vybavenie

Prevádzkovaná súkromnou spoločnosťou, 100% 
štátne financovanie, 1,1 mil Eur prevádzka v roku 
2012



Využívanie IKT – Španielsky model
Gerardo Meil, 

Universidad Autonoma de Madrid 

• ATENPRO – mobilná telefonická služba 
starostlivosti a ochrany obetí RPN

pre ženy začlenené do programu „uzdravenia“, využitie mobilu a GPS –
dodávka handset alebo software pre mobilný telefón ak spĺňa 
tech.kritériá – možnosť kontaktovať špecializovanú jednotku 
stlačením gombíka 

3 druhy volaní od obete: psychologická podpora / predpoklad násilia / 
volanie o pomoc v prípade útoku 

3 druhy reakcie centra ATENPRO:

verbálna - info a poloha na obrazovke, zistenie situácie, dôvod volania, v 
prípade potreby vyššia úroveň reakcie

aktívna – kontaktovanie 112, prepojenie info o obeti v databáze, 
oznámenie polohy, aktuálnej situácie, „spustenie“ zásahu

transfer – v prípade potreby umiestnenie obete do špec. zariadenie, 
prípadne prevoz domov



Využívanie IKT – Španielsky model
Gerardo Meil, 

Universidad Autonoma de Madrid 

• ATENPRO – mobilná telefonická služba 
starostlivosti a ochrany obetí RPN

v r.2005 založené ako výstrežný systém, od r.2010 viac orientácia na 
psychosociálnu podporu

pôvodne pre ženy pod súdnou ochranou a po súdom nariadenom zákaze 
priblíženia sa, po r.2010 zrušené, žena musí súhlasiť s 
podmienkami, záznam v policajnej databáze, 1 rok aj viac v 
programe, po pol roku zhodnotenie, 1 rok – vyhodnotené ako krátka 
doba

úzka koordinácia so soc. pracovníkmi

aj samotné centrum realizuje kontrolné kontaktné telefonáty

manažment: Federácii regiónov a provincií, prevádzka: Červený kríž



Využívanie IKT – Španielsky model
Gerardo Meil, 

Universidad Autonoma de Madrid 

• ATENPRO – mobilná telefonická služba 
starostlivosti a ochrany obetí RPN

Silné stránky: psychologická podpora, posilnenie, prevencia pred agresiou, 
ochrana zdravia a života žien

Slabé stránky: neefektívny nástroj pri kontrole plnenia zákazu priblíženia –
obeť musí volať, žena je tá, ktorá kontaktuje ATENPRO – slabá odozva 
v prvých rokoch, v súč. nutnosť súhlasu s pravidelným kontaktom, 
obava z prehnanej ochrany a paternalistického prístupu poradcov –
radšej toto riziko ako riziko ohrozenia života

verejne financovaná služba: 4,1 mil Eur (9 405 užívateliek), r.2009 – 13 696



Využívanie IKT – Španielsky model
Gerardo Meil, 

Universidad Autonoma de Madrid 

• Systém telematických náramkov pre zneužívateľov
GPS systém lokalizácie zneužívateľov 

rozhodnutie súdu v prípadoch obavy z agresie a pri nedostatku dôkazov

náramok u zneužívateľa na ruke resp. pod kolenom a ďalším je prístroj 
podobný mobilnému telefónu, ktorý má obeť

oba prístroje vysielajú signál do centra, varovný zvukový signál agresorovi 
pri prekročení vzdialenosti určenej zákazom priblíženia, agresor je 
upozornený k opusteniu zóny, ak sa tak nestane – polícia, varovanie 
obete, odporúčanie

Silné stránky: zvyšuje bezpečnosť, komfort obete, záchrana života

Slabé stránky: efektivita len v pomerne veľkých mestách, nepoužívanie 
sudcami z dôvodu tech. limitov a obmedzenia ľudských práv 
zneužívateľov

3000 eur/1 náramok, 2012 – 3,2 mil Eur

prevádzka súkromnou spoločnosťou



Využívanie IKT – slovenský kontext

• web info: www.zastavmenasilie.sk

• 24-hod národná telefónna linka – neexistuje

• ATENPRO – neexistuje

• Systém telematických náramkov pre zneužívateľov – neexistuje

Dôvody:

Absencia legislatívnej úpravy na úrovni špecializovaného zákona

neaplikácia medzinárodných dohovorov (Istanbulský dohovor)

zdĺhavé schvaľovanie procesy národnej stratégie NAP

absencia Regionálnych akčných plánov – papierová existencia

reálna nepodpora medzisektorovej spolupráce

nedostatočné vzdelávanie relevantných odborníkov a agentov v téme

(Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie z pohľadu 
Európskych štandárd, B.Holubova, E.Filadelfiova, 2012, Inštitút pre 
výskum práce a rodiny)



Programy pre zneužívateľov – Írsky  model
John Devaney, 

Queen’s University Belfast 

marec 2010 “Národná stratégia domáceho, sexulneho a rodovo 
podmieneného násilia 2010 – 2014”. 

redukcia násilia, posilnenie prevencie, efektívna koordinácia, zvýšenia 
chápania problematiky násilia verejnosťou, podpora obetí a zvýšenie 
zodpovednosti páchateľov. 

posilnenie strategických cieľov aj posilnením opatrení v oblasti programov 
programov pre zneužívateľov a zabezpečením ich efektívnosti

realizácia od 80tych rokov, v súč. 12 programov, kombinácia MVO programov 
a programov „Probation Service“ (štátni kurátori)

Programy zamerané na zmenu kognitívneho myslenia a správania s cieľom: 

pomôcť mužom zastaviť násilné správanie; 

pomôcť im naučiť sa ako sa správať k partnerkám s rešpektom a rovnocenne;

ukázať im nenásilné spôsoby zvládania konfliktov a zvládania ich hnevu

udržať ich partnerky  v bezpečí od násilia a násilného správania



Programy pre zneužívateľov – Írsky  model
John Devaney, 

Queen’s University Belfast 

Kľúčové priority programu:

 redukcia násilného a kontrolujúceho správania 
mužov zaradených do progrmu k ich súčasným i 
budúcim partnerkám a deťom; 

 zvýšenie bezpečnosti žien a detí; 

 partnerský prístup s inštitúciami pracujúcimi so 
ženami a tými, čo pracujú s mužmi; 

 zlepšenie údajov o výsledkoch; a, 

 vhodnú komunitnú alternatívu k väzeniu. 



Programy pre zneužívateľov – Írsky  model
John Devaney, 

Queen’s University Belfast 

Pod aktivitou 16 Írskeho národnej stratégie bol ustanovený Výbor pre
Programy pre zneužívateľov na podporu a koordináciu programov a
zlepšenie ich výsledkov.

650 000 Eur ročne – na programy pre zneužívateľov, dobrovoľné aj
nariadené

ročne je 117 žien zapojených ako určná partnerka, resp ex-partnerka do
programov – spolupráca pri zvýšení bezpečnsoti, informácie o výsledkoch
programu v správaní mimo skupinu

Sociálny marketing – otázka dobrovoľnosti programu, komunitného
nastavenia a podpory, spolupráce so ženskými organizáciami



Programy pre zneužívateľov – slovenský 
kontext

Výcvik ÚPSVaR Prešov, projekt ZZŽ MyMamy

dobrovoľný program

komunitné nastavenie a podpora

etická dilema v stráncom poradenstve

otázka zdrojovzaradenie do NAPu
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