ÚVOD
Pri riešení problematiky násilia páchaného na ženách sa naša organizácia od roku 2003 posunula od inštitúcie pracujúcej na
dobrovoľníckej báze k forme profesionálnej mimovládnej organizácie poskytujúcej sociálne služby pre túto cieľovú skupinu na základe
registrácie v databáze poskytovateľov sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja (od roku 2008 poskytovanie základného
sociálneho poradenstva a ubytovania v zariadení núdzového bývania) ako aj akreditácie na MPSVR SR (od 2010 špecializované sociálne
poradenstvo). Počas našej činnosti sme boli ako organizácia zapojené aj do viacerých medzinárodných projektov v rámci programu Daphne
Európskej komisie, čo nám umožnilo bližšie sa zoznámiť s fungujúcimi modelmi multi inštitucionálnej spolupráce ako jediného efektívneho
modelu pomoci na regionálnej úrovni. Jednou z inšpirácií pre tvorbu databázy a následne expertnej pracovnej skupiny na úrovni PSK zloženej z
organizácií a inštitúcií pracujúcich v téme násilia páchaného na ženách bola skúsenosť so Stafford PAIRS - fórum pre oblasť domáceho násilia
v Stafford Borough vo Veľkej Británii, ktorého založenie bolo motivované cieľom posilnenia a zlepšenia služieb pre ženy zažívajúce násilie.
Dole uvádzaná databáza spolupracujúcich organizácií na úrovni regiónu Prešov sa stala v roku 2011 základom pre novovznikajúcu
pracovnú expertnú skupinu založenú z iniciatívy Záujmového združenia žien MYMAMY, ktorého víziou je, aby sa v rámci Prešovského kraja
stala strešnou inštitúciou, ktorá podporuje právo žien a detí na život bez násilia a ich právo na ochranu, pomoc a podporu, zároveň svojím
pôsobením presadzuje nulovú toleranciu násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch.
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Členské organizácie pracovnej expertnej skupiny v Prešovskom kraji sa dohodli na nižšie uvádzaných cieľoch:


Vypracovať vhodný model vzájomnej spolupráce, aby inštitúcie boli prepojené a aby inštitúcie vedeli koordinovať/spolupracovať na
riešení problémov;



Vytvoriť spoločné prieniky – v smere efektívneho riešenia situácií žien zažívajúcich násilie;



Pracovná expertná skupina je najkomplexnejšia platforma odpovedí na otázky, ktoré násilie páchané na ženách v párových vzťahoch
prináša (rada, podpora, zmena situácie, aby pracovná skupina fungovala smerom k ostatným ako informačná a podporná báza);



Jednou z činností pracovnej expertnej skupiny by mohlo byť pripomienkovanie legislatívy na úrovni SR.

Pracovná expertná skupina sa dohodla na pravidelných štvrťročných stretnutiach a jej členovia v súčasnosti pracujú na naplnení vytýčených
cieľov a zároveň ich činnosť bude ovplyvnená schválením prípadne neschválením národného projektu na implementáciu Národného akčného
plánu pre oblasť násilia. Zároveň sa v súčasnosti skupina venuje aj naďalej diskusii o prípadných ďalších členských organizáciách v skupine.
Problematika zapojenia súdov, polície a prokuratúry do činnosti skupiny je závislá aj na ďalšom vzdelávaní a scitlivovaní predstaviteľov týchto
inštitúcií na celonárodnej úrovni a pod gesciou ich odborových ministerstiev.

2

Prehľad spolupracujúcich organizácií so ZZŽ MyMamy pri riešení problematiky násilia páchaného na ženách a ich deťoch

AKTÍVNE PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE V REGIÓNE PREŠOV
P.č.

1.

Organizácia a jej sídlo

Úrad Prešovského
samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Nám.mieru 2, 080 01 Prešov
(Duklianska 1, Prešov)

Poskytované služby

Forma subjektu

(v zmysle stanov, zriaďovacej listiny, v zmysle zákona a pod.)

(štátny,
samospráva,
súkromný - ziskový,
súkromný neziskový)



Kompetencie zo zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v platnom znení:
- vypracúva, schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb
vo svojom územnom obvode,
- zriaďuje, zakladá a kontroluje útulok, domov na pol ceste,
zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej
starostlivosti o deti, zariadenie podporovaného bývania,
rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb,
špecializované zariadenie, integračné centrum,
- zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v útulku, v
domove na pol ceste, v zariadení núdzového bývania, v
zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v zariadení
podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v
domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v
integračnom centre,
- zabezpečuje poskytovanie tlmočníckych služieb,
- poskytuje základné sociálne poradenstvo,
- vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
- vykonáva zápis do registra poskytovateľov sociálnych
služieb (oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká odo
dňa zápisu do registra),
- uzatvára zmluvu - o poskytovaní finančného príspevku pri
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri

Zriadenie zo
zákona - 2002,
samospráva

Registrácia na
VÚC,
akreditácia
ministerstva

Kontakty

(Rok registrácie/
druh poskytovanej
služby v zmysle
zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych
službách)

Kompetencie zo
zákonov:
- č. 555/2001 Z. z.
- č. 448/2008 Z. z.
- č. 305/2005 Z. z.

www.kraj-po.sk
socialny@vucpo.sk
Mgr. Margita Ďorďová
Tel.: 051/ 7081602
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2.

4

Mestský úrad Prešov – sekcia
služieb občanom
Hlavná 73, 080 01 Prešov
(Jarková 26, Prešov)

úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku
poskytovanej
sociálnej
služby
neverejnému
poskytovateľovi sociálnej služby, - o uhradení ekonomicky
oprávnených nákladoch verejnému poskytovateľovi, - o
zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim
poskytovateľom sociálnej služby,
- kontroluje úroveň poskytovania sociálnych služieb a
hospodárenie s finančným príspevkom.
 Vydáva rozhodnutia:
- odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení
podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v
domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení,
- zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom
bode, odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom
bode po zmene stupňa odkázanosti,
- povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu
službu alebo jej časť,
- nezapísaní do registra,
- zákaze poskytovať sociálnu službu,
- výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra.
 Kompetencie zo zákona č. 305/2005 Z.z.,
o sociálnoprávnej ochrane...:
- zabezpečuje tvorbu a plnenie sociálnych programov
zameraných na ochranu práv a právom chránených
záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu
sociálnopatologických javov na svojom území,
- vypracúva analýzu nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na
deti a rodiny, vývojových trendov sociálnopatologických
javov na svojom území,
- vedie evidenciu zariadení zriadených podľa tohto zákona
na svojom území,
- zriaďuje a kontroluje zariadenia – krízové stredisko,
resocializačné stredisko, detský domov pre maloletých bez
sprievodu.

Sociálne poradenstvo, sociálna posudková
činnosť.

Hmotná núdza - poskytovanie sociálnej pomoci
občanom mesta v zmysle VZN 1/2009 - jednorázové
dávky v hmotnej núdzi, jednorázové dávky sociálnej
pomoci a opakované dávky sociálnej pomoci).

Zriadenie zo
zákona,
samospráva

Kompetencie zo
zákonov:
- č. 448/2008 Z. z.
- č. 305/2005 Z. z.

www.presov.sk
matus.haber@presov.sk
PhDr. Matúš Háber
Tel.: 051 / 3100522

3.

Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Prešov (UPSVaR
Prešov)
Slovenská 87, 080 01 Prešov

Sekcia: služby zamestnanosti
Sekcia: sociálnych služieb


Násilie - zabezpečenie ubytovania v krízových
strediskách (na adrese utajeného bývania), základné
sociálne poradenstvo (výživné, dávky sociálnej pomoci,
riešenie bývania v zmysle VZN č. 2/2009 o prideľovaní
nájomných bytov vo vlastníctve mesta).

Bez domova - Mesto Prešov zabezpečuje
prostredníctvom Gréckokatolíckej charity ubytovanie
pre občanov bez domova.

Zdravotný postih - vyhotovovanie posudkov
o odkázanosti na sociálnu službu a následne
poskytovanie opatrovateľskej služby, prepravnej
služby, stravovania, požičiavanie pomôcok pre osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím a tiesňové volanie.

Závislosť - poskytovanie sociálneho poradenstva
a sprevádzanie maloletých a mladistvých. Vzdelávanie,
osvetová a prednášková činnosť na školách.

Obchodovanie s ľuďmi - poskytovanie sociálneho
poradenstva, zabezpečenie stravy, ubytovania,
ošatenia.

Osamelosť - zriaďovanie a prevádzkovanie
denných centier pre seniorov (existuje 5 centier) a
zariadení pre seniorov s nepretržitou prevádzkou (2
zariadenia - bývalé domovy dôchodcov).
Sekcia služieb zamestnanosti
 Informačno poradenské oddelenie.
 Sprostredkovateľské služby.
 Aktívna politika trhu práce.
Sekcia sociálnych služieb
 Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately.
 Príprava fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa
pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú
starostlivosť .
 Služby pre deti a rodiny v oblasti náhradnej
starostlivosti o dieťa a poradensko-psychologické
služby - pre pestúnov, osvojiteľov, náhradných rodičov,

Štátny orgán
Kompetencie
v rámci štátnej
politiky
zamestnanosti

Kompetencie zo
zákona:
č. 5/2004 Z. z.
o službách
zamestnanosti

www.upsvarpo.sk
ladislav.babuscak@upsvar.sk

Mgr. Ladislav Babuščák
Tel.: 051 / 2440101
maria.horska@upsvar.sk
Ing. Mária Horská
Tel.: 0512 440310
slavomir.faber@upsvar.sk

PaedDr. Slavomír Fáber
Tel.: 0512 440600
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4.

Okresný súd Prešov
Grešova 3, 080 42 Prešov

5.

Okresná prokuratúra
Masarykova 16, 080 97 Prešov

pre dieťa, pre rodiny so špecifickým problémom.
 Profesionálne rodičovstvo.
 Poskytovanie poradenstva - psychologických
služieb pre dieťa, plnoletú osobu a rodinu,
poskytovanie pomoci rodinám so špecifickým
problémom a pri krízových situáciách.
 Referát poradensko-psychologických služieb.
 Sociálna kuratela mladistvých a detí.
 Oddelenie štátnych sociálnych dávok.
Všeobecné súdy konajú a rozhodujú v občianskoprávnych,
obchodno právnych a trestnoprávnych veciach. Konajú a
rozhodujú aj o žalobách alebo o opravných prostriedkoch
proti rozhodnutiam, zásahom, iným opatreniam alebo
nečinnosti v oblasti verejnej správy, rozhodujú o
zákonnosti rozhodnutí a postupu orgánov verejnej moci a o
ochrane pred nezákonným zásahom alebo opatrením
orgánu verejnej moci, vo volebných veciach, vo veciach
referenda a vo veciach politických strán a hnutí. Rozhodujú
tiež v ďalších veciach ustanovených zákonom, právne
záväzným aktom Európskych spoločenstiev a Európskej
únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská
republika viazaná.



Príslušnosť v trestnom a občianskosúdnom
konaní

Príslušnosť prokuratúry Slovenskej republiky v trestnom a
občianskosúdnom konaní určuje § 46 ods. 7 zákona č.
153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,
ktorý uvádza, že vecná a miestna príslušnosť prokurátorov
sa odvíja od príslušnosti súdov. Výnimku tvorí ustanovenie
§ 51 spomínaného zákona, ktorý dáva možnosť
generálnemu prokurátorovi a v rozsahu svojej pôsobnosti
aj krajskému prokurátorovi a vyššiemu vojenskému
prokurátorovi v záujme ochrany práv a zákonom
chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a
štátu v konkrétnej veci určiť príslušnosť.
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Štátny orgán

Zo zákona

www.justice.gov.sk
anna.ilcinova@justice.gov.sk

Tel.: 051 / 7722774
051 / 7562211

Štátny orgán

Zo zákona

www.genpro.gov.sk
Tel.: 051 / 7725326
051 / 7731159



6.

Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru SR
Vajanského 32, 080 01 Prešov

Príslušnosť pri vykonávaní dozoru nad
zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej
správy

Príslušnosť prokuratúry Slovenskej republiky na
vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánmi
verejnej správy určuje § 48 zákona č. 153/2001 Z. z. o
prokuratúre v znení neskorších predpisov, ktorý uvádza, že
na vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti
orgánmi, ktorých pôsobnosť presahuje obvod krajskej
prokuratúry (vyššej vojenskej prokuratúry), je príslušný
generálny prokurátor a v rozsahu ním určenom ostatní
prokurátori; na vykonávanie dozoru nad zachovávaním
zákonnosti orgánmi, ktorých pôsobnosť presahuje obvod
okresnej prokuratúry (vojenskej obvodnej prokuratúry), je
príslušný krajský prokurátor (vyšší vojenský prokurátor) a v
rozsahu ním určenom jemu podriadení prokurátori a na
vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti
ostatnými orgánmi je príslušný okresný prokurátor
(vojenský obvodný prokurátor) a v rozsahu ním určenom
jemu podriadení prokurátori. Miestne príslušný na
vykonávanie dozoru nad zachovávaním zákonnosti je
prokurátor tej prokuratúry, v ktorej obvode má sídlo orgán,
nad ktorým sa vykonáva dozor.
OO PZ Prešov - juh, Vajanského 32, 080 01 Prešov
/0517734608

Mestské časti mesta Prešov: Solivar, Šalgovík a v
južnej časti mestskej časti Prešova vymedzenou hranicou:
križovatka ulíc Duklianska – Šafárikova, Dilongova,
Metodova, Floriánova, Požiarnická, Obrancov mieru, Pod
Kalváriou, Kollárova po hranicu mestskej časti Prešov, južná
časť tejto hranice po križovatku ulíc Duklianska - Šafárikova
a v obciach: Abranovce, Dulová Ves, Haniska, Kokošovce,
Ruská Nová Ves, Teriakovce, Záborské, Zlatá Baňa.
OO PZ Prešov - sever, Mirka Nešpora 44, 080 01 Prešov
/0517713176

Mestská časť mesta Prešov: Cemjata, Kyslá Voda,

Štátny orgán

Zo zákona

www.minv.sk/?orpz_po
pplk. JUDr. Ladislav
Vasilenko
Tel.: 0961 803101
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7.

Prešovská univerzita,
Katedra edukológie
a sociálnej práce

Nižná Šebastová, Vydumanec a severná časť mestskej časti
Prešov vymedzenou hranicou: križovatka ulíc Duklianska Šafárikova, ulica Šafárikova, Dilongova, Metodova,
Floriánova, Požiarnická, Obrancov Mieru, Pod Kalváriou,
Kolárova po hranicu mestskej časti v Prešove, severná časť
tejto hranice po križovatku ulíc Duklianska – Šafárikova a v
obciach: Bajerov, Brežany, Bzenov, Janov, Klenov, Kvačany,
Ľubotice, Ľubovec, Miklušovce, Radatice, Rokycany,
Sedlice, Suchá Dolina, Žipov.
 Vzdelávanie v oblasti sociálnych služieb.
 Prax študentiek, dobrovoľníčky.
 Spracovanie štúdie, manuálov.

Verejná správa,
zo zákona
o zriadení VŠ

Akreditácia MŠ SR

Súkromný neziskový

2000
člen Európskeho
fóra služieb
obetiam
2003
sieťovaná
celoslovenská
organizácia

17.novembra 1, 080 78 Prešov
8.

OZ Pomoc obetiam násilia
pobočka Prešov
Požiarnická ul. 3, 080 01 Prešov

9.

8

Partnerstvo sociálnej inklúzie
subregiónu Šariš

 Poskytuje bezplatnú a diskrétnu pomoc obetiam a
ich blízkym a ľuďom, ktorí sa odôvodnene obávajú, že
sa stanú obeťou trestného činu.
 Poskytuje právne rady a psychologickú pomoc
formou osobných konzultácií, ale aj telefonicky
a písomne.
 Poskytuje
klientom
sprievod
na
súdne
pojednávanie a pri úradnom vybavovaní.
 Poskytuje informácie pre svedkov, ktorí majú
obavy z účasti na súdnom pojednávaní.
 Usiluje sa o zabezpečenie a naplnenie práv obetí
násilia a trestnej činnosti a o zlepšenie ich právneho
postavenia.
 Prostredníctvom svojich publikácií a v spolupráci s
médiami informuje verejnosť o problémoch obetí
trestnej činnosti.
 Vo svojej činnosti dodržiava zásady a štandardy
Európskeho fóra služieb obetiam.
Pobočky po celom SR – centrála, Bratislava, Trnava, Nitra,
Trenčín, B. Bystrica, Košice, Prešov
 Realizácia a podpora projektov a programov
sociálnej inklúzie.
 Aktivity zamerané na zlepšenie životných

1997 - registrácia
MV SR

Súkromný neziskový

2010 - registrácia
Ú PSK
Poskytovanie

www.unipo.sk
tokarova@unipo.sk
Prof. Anna Tokárová
Tel.: 051 / 7570817
www.pomocobetiam.sk
Tel. linka obetiam:
0850 111321
Tel.: 051 / 3219991

www.psisaris.sk
psisaris@psisaris.sk

Nám.mieru 2, 080 01 Prešov

10. Detské centrum "PRE TEBA",

n.o.
Cemjata 4, 080 01 Prešov

11. Gréckokatolícka charita

Prešov
Hlavná 2, 080 01 Prešov

podmienok najmä tých skupín, ktoré sú dlhodobo
vystavené sociálnemu vylúčeniu a sú znevýhodnené pri
vstupe na trh práce.
 Podpora a rozvoj regiónu s prioritným zameraním
na sociálnu oblasť.
 Komunitné plánovanie sociálnych služieb v zmysle
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
 Služby asistenčnej pomoci vo vzťahu k zákonu č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
 Zabezpečenie náhradného prostredia dieťaťu,
ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.
 Zabezpečovanie ochrany a starostlivosti, ktorá je
nevyhnutná pre blaho dieťaťa a ochranu jeho právom
chránených záujmov, pri rešpektovaní jeho práv
priznaných medzinárodným dohovorom.
 Služby pre profesionálne rodiny – podpora,
vedenie, servis.
 Špeciálne sociálne poradenstvo (Sociálne centrum
Humenné a Svidník).
 Domov sociálnych služieb (Dom sv. Anny pre deti
s kombinovaným postihnutím v S. Ľubovni).
 Nízkoprahové denné centrum Prešov, Pod
Táborom 33.
 Ambulantné a terénne služby.
 Útulok Archa Prešov.
 Nocľaháreň Effeta Prešov.
 Domov na pol ceste (Dom Charitas Prešov).
 Resocializačné stredisko Domov nádeje Prešov
 Sociálne centrum Prešov.
 Doplnkové služby.
 Klub Kahan – svojpomocná skupina na
doliečovanie závislých, pomoc rodinným príslušníkom.
 Redakcia CESTA.
 Zdravotnícke služby - agentúra domácej
ošetrovateľskej starostlivosti - ADOS (Prešov a Sabinov,
Snina).

základného
sociálneho
poradenstva,
MŠ SR
Komunitné
plánovanie
sociálnych služieb
(modulový
vzdelávací kurz)
2004 - UPSVaR
Prešov
Detský domov
rodinného typu
2006 - MPSVaR SR
zákon č.
305/2005 Z. z.

PhDr. Dušan Demčák

V zmysle zákona
1996
Účelové zariadenie č. 308/91 Z. z,
cirkvi
registrácia MK SR
2010 - registrácia
PSK
zákon č. 448/2008
Z. z.
zákon č. 305/2005
Z. z.
2010 - akreditácia
MPSVaR SR

www.gkcharita-po.sk

2006 - registrácia
MV SR

Súkromný neziskový
2001 - registrácia
Krajský úrad
v Prešove

Tel.: 051 / 7713018

dcpreteba@mail.t-com.sk

Tel.: 051 / 7481079

gkcharita@gkcharita-po.sk

Tel.: 051 / 7723970
PhDr. Peter Valíček
Mgr. Eduard Malatínec

9

12. Občianske združenie Návrat
pobočka Prešov
Bayerova 8, 080 01 Prešov

10

 Pedagogické služby - školiace pracovisko IEaSP, FF
Prešov PU a VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety
Prešov.
 Pastoračná prax seminaristov.
 Poradenstvo pre migrantov a utečencov.
 Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi.
 Humanitárny sklad, Humanitárna pomoc v čase
prírodných katastrof (povodne...).
Realizácia opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately:
Programy a služby pre deti a rodiny v náhradnej rodinnej
starostlivosti:
 Vyhľadávanie potencionálnych náhradných rodín
a ich sprevádzanie.
 Príprava pre žiadateľov o náhradné rodičovstvo
a profesionálnych rodičov.
 Pomoc opusteným deťom pri hľadaní rodiny.
 Individuálne aj skupinové poradenstvo, terapie.
 Odborná podpora pre náhradné rodiny.
 Vzdelávanie a supervízia.
Programy pre rodiny v ohrození:
 Sanácia rodín - obnova a stabilizácia rodinného
prostredia v ohrozených rodinách.
 Programy
stabilizácie
rodiny
a podpory
rodičovských zručností.
 Služby nízkoprahového denného centra pre
rodinu.
 Klubová činnosť a podporné skupiny.
 Advokácia práv a právom chránených záujmov
detí a ich rodičov.
 Práca s verejnosťou.
 Iniciovanie zmien v systéme starostlivosti o dieťa
a rodinu.
Programy uskutočňuje formou terénnej sociálnej práce
v náhradných rodinách, krízovou intervenciou, odborným
vedením, podporou vzťahových väzieb v rodinách

Súkromný neziskový
Občiansky
zákonník, MV SR

1997 - UPSVaR,
náhradné rodiny
2010 - Ú PSK,
v zmysle zákonov:
- č. 448/2008 Z. z.
- č. 305/2005 Z. z.
Sociálne
poradenstvo a
Nizkoprahové
denné centrum
pre deti a rodinu
MŠ SR akreditácia na
Program prípravy
a permanentného
vzdelávania
náhradných
rodičov
MPSVaR SR akreditácia na
opatrenia SPO a
SK

www.navrat.sk
navratpo@navrat.sk
molcanova@navrat.sk
Mgr. Alena Molčanová
Tel.: 0918 391019
051 / 7711679

13. OZ Felix Familia
Hlavná 69/Sabinovská 19, I.posch.
080 01 Prešov

14. OZ Magis – Sancta Maria

v náročnej životnej situácii a v rodinách, z ktorých boli
odňaté deti.
Organizuje pravidelné rekreačno-poradenské stretnutia
náhradných rodín a rodín v ohrození (kluby, víkendové
pobyty), zážitkové detské a rodičovské podporné skupiny
(interaktívne aktivity, muzikoterapia, arteterapia).
Sprostredkúva služby pre rodiny, konzultácie v oblasti
materiálnej pomoci. Navrhuje a presadzuje legislatívne
zmeny pre danú oblasť.
 Základné a špecializované manželsko-rodinné
poradenstvo: pre všetkých členov rodiny.
 Udržanie rodiny vo svete hodnôt.
 Vzdelávanie mládeže pre život v manželstve
a rodine - pomoc mladým zachovať si identitu v kultúre
smrti.
 Vzdelávanie
rodičov
v oblasti
manželskorodinného života.
 Poskytovanie pomoci členom rodiny v účelových
zariadeniach.
 Iné formy prevencie pre udržanie rodinného
spoločenstva - podpora osvety, systematického
vzdelávania.
 Spolupráca a vytváranie partnerstiev s MVO,
štátnou a verejnou správou.
 Právne poradenstvo.
 Sociálne poradenstvo.
 Psychologické poradenstvo.
 Poskytovanie šatstva a potravín.
 Pomoc pre týrané ženy a deti, ženy v núdzi,
sociálne slabšie rodiny, deti bezdomovcov.
 Núdzové bývanie.
MAGIS / VIAC je občianske združenie Congregatio Jesu
zamerané na sociálnu činnosť, zvlášť na pomoc ženám v
núdzi a sociálne slabým rodinám. Vyjadruje, že chceme
poskytovať núdznym a potrebným „viac“ ako je sociálna
pomoc, a to sprostredkovať im život z viery, duchovnú

Súkromný neziskový
2007 - registrácia
MV SR

2008 - registrácia
MV SR

2009 - akreditácia
MŠ SR na
modulovo
koncipovaný
vzdelávací
program
Výchova
k manželstvu
a rodičovstvu
v rozsahu 200
hodín

filiaslivka@stonline.sk
Dr. Mária Slivková, PhD.
Tel.: 0908 336281

magisozcj@gmail.com
verscasna@centrum.sk
Mgr. Andrea Bezáková
Tel.: 0918 982429
051/ 7725899
0949 883028
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15. OZ Nidiata
Exnárova 2, 080 01 Prešov

16. OZ Tobiáš
Solivarská 60, 080 01 Prešov

17. Záujmové združenie žien

MYMAMY
Okružná 32, 080 01 Prešov

12

podporu a doprevádzanie. Konkrétna činnosť tohto
združenia sa realizuje v Prešove. Spočíva v krízovej
intervencii týraným ženám, v pravidelnom stretávaní sa
svojpomocnej skupiny žien v núdzi, v právnom,
psychologickom a sociálnom poradenstve, v organizovaní
voľnočasových aktivít a doučovaní detí zo sociálne slabších
rodín.
Pobočky v Prešovskom kraji - Stará Ľubovňa, Jarovnice,
Prešov, Zborov, Bardejov.
 Hľadanie foriem pomoci rodinám v núdzi a ich
jednotlivým členom (vyhľadávanie, poradenstvo,
sprevádzanie,
krízová
intervencia,
materiálna
pomoc...).
 Vytváranie záujmových a podporných skupín.
 Organizovanie vzdelávacíchprogramov, kultúrnych
a športových podujatí.
 Pre rodiny v rôznych nepriaznivých životných
situácíách, osamelé, týrané, zneužívané, tehotné ženy,
matky a ich deti.
 Poskytovanie sociálnych služieb nízkoprahového
charakteru.
 Príprava detí na vstup do školy v súkromnej MŠ
Tobiáš.
 Terénna sociálna práca.
 Pre rodiny s deťmi v riziku sociálneho vylúčenia,
s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť,
deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Pomoc ženám obetiam násilia v párových vzťahoch a ich
deťom formou:
 Krízová telefonická pomoc.
 Elektronické poradenstvo a web fórum.
 Krízové ubytovanie v zariadení núdzového
bývania.
 Krízové a strániace poradenstvo.
 Psychologické, právne a sociálne poradenstvo.

mmydlova@centrum.sk

Súkromný neziskový

Magdaléna Mydlová

2007 - registrácia
MV SR

Súkromný neziskový
2002 - registrácia
MV SR

Súkromný neziskový
2000 - registrácia
MV SR

Tel.: 0917 546960

2010 - registrácia
Ú PSK
nízkoprahové
denné centrum
pre deti a rodinu
zákon č. 448/2008
Z. z.
2005 - MŠ SR
prevádzkovanie
súkromnej MŠ
Tobiáš
2010 - akreditácia
MPSVaR
zákon č. 448/2008
Z. z.
Špecializované
sociálne
poradenstvo
2009 - registrácia

www.tobiasoz.sk
oztobias@centrum.sk
Ing. Ján Turčan
Tel.: 0905 404951

www.mymamy.sk
krizovecentrumpresov@
gmail.com
Mgr. Apolónia Sejková
Tel.: 051 / 7712233,
0911 444991

18. Relevant, n.o.
Svätoplukova 19, 080 01 Prešov

19. Krízové stredisko
Hlavná 58, 080 01 Prešov

20. Partneri pre sociálny rozvoj

a pomoc
M. slovenskej 5, 080 01 Prešov

 Pracovné poradenstvo.
 Psychologicko-sociálna podpora.
 Podporné skupiny.
 Terapie pre ženy aj deti.
V oblasti zvyšovania povedomia o problematike
domáceho násilia:
 Metodiky a manuály k problematike násilia
a rodovej rovnosti.
 Organizovanie mienkotvorných podujatí pre
širokú verejnosť - FemFest, 16 dní aktivizmu, Každá
piata žena, Superman bol len jeden... a pod.
 Primárna prevencia na školách a na vidieku.
 Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných
podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb v útulku „Hniezdo“.
 Pre mladé ženy, ktoré nemajú zabezpečené
ubytovanie po ukončení ústavnej starostlivosti, resp.
po skončení poskytovania sociálnej služby v inom
zariadení.
 Týždenné kluby pre deti, dorast, mládež, deti
z detských domovov, mladých ľudí po dovŕšení 18
rokov a po opustení detského domova, výchovné
a konverzačné tábory, pracovné projekty, víkendové
pobyty, športové a kultúrne aktivity.
 Ubytovanie „ Hniezdo“.
 Ubytovanie, sociálne a materiálne zabezpečenie.
 Liečebno-výchovná starostlivosť.
 Sociálne poradenstvo.
 Psychologická diagnostika.
 Terapeutická starostlivosť.
 Špeciálno-pedagogická činnosť.
 Lekárska diagnostika.
 Zlepšenie spoločenského postavenia sociálne
znevýhodnených skupín obyvateľstva a udržateľného
rozvoja komunít prostredníctvom špecializovaného
sociálneho poradenstva, tréningových, vzdelávacích
a klubových aktivít a sociálnych služieb domova na pol

Ú PSK zariadenie
núdzového
bývania,
Základné sociálne
poradenstvo zákon č. 448/2008
Z. z.

Súkromný neziskový
2006 - registrácia
na KÚ Prešov

2009 - organizácia
zriadená PSK

Súkromný neziskový
občianske
združenie,

2008 - registrácia
VUC/PSK
Útulok, sociálne
poradenstvo
2012 - registrácia
Domov na pol
ceste

www.relevant.sk
marekilenin@rekevant.sk

2010 - registrácia
VUC/PSK Špeciálne
poradenstvo

www.dssvazeckapo.sk
krizovepo@mail.t-com.sk
mariana.pasterova@dssv
azeckapo.sk

2010 - akreditácia
MPSVaR SR špecializované
sociálne
poradenstvo

Marek Ilenin
Tel.: 051 / 4510926,
0911 600072
0904 424860

Tel.: 051 / 7734704
051 / 7757356
psrp@kryha.sk
Mgr. Ľuboš Klimek
Tel.: 0903 040530
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21. Človek pre človeka, n.o.
Jarková 77, 080 01 Prešov

22. Prešovské dobrovoľnícke

centrum, o.z.
Ul. 17. novembra 11, 080 01
Prešov

23. Združenie žien v podnikaní
Pobočka Klub podnikavých žien
Reimanova 9, 080 01 Prešov

14

ceste.
 Pre dospelú mládež prevažne do 30 rokov po
ukončení nariadenej ústavnej starostlivosti v detskom
domove, pre domovákov a mládež bývajúcu
v útulkoch, domováckych študentov študujúcich na SŠ,
mládež z dysfunkčných rodín v nepriaznivej sociálnej
situácii, mládež, ktorá má súdom nariadené výchovné
povinnosti a obmedzenia, vo výkone väzby alebo
trestu odňatia slobody alebo po skončení trestu
odňatia slobody, mládež „z ulice“ bývajúcu v útulkoch
alebo bez stáleho bývania, pre rodinných príslušníkov
tejto mládeže.
 Sociálna pomoc.
 Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia
duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských
práv a základných slobôd pre rodiny v hmotnej
a sociálnej núdzi, neúplné rodiny, rodiny, v ktorých je
niektorý člen ťažko alebo nevyliečiteľne chorý, deti
z uvedených rodín.
Podpora aktívnych občanov (najmä mladých ľudí) pri
skvalitňovaní života obyvateľstva v regióne, zlepšenie
dostupnosti k informáciám, prehĺbenie kontaktov na
domácej
i medzinárodnej úrovni, realizácia osvety
obyvateľstva a výchovy k aktívnemu občianstvu, a to najmä
podporou dobrovoľníctva vo všetkých jeho podobách, tak
doma ako aj v zahraničí,pre občanov všeobecne s dôrazom
na mládež.
 Podpora aktívnych žien – podnikateliek.
 Vzdelávanie.
 Spoločenské podujatia.
 Rozvoj vidieckych osídlení, podpora zamestnanosti.
Združenie žien v podnikaní je členom a spoluzakladateľom
organizácie Asociácia Fórum žien 2000, ktorá združuje 32
mimovládnych organizácií a je členom Ženskej lobby
Slovenska. V obidvoch prípadoch má združenie zastúpenie
v najvyšších orgánoch.

2003 - registrácia
MV SR

2010 - registrácia
PSK špecializované
sociálne
poradenstvo;
domov na pol
ceste

051 / 7721737

Súkromný neziskový

banikova@gmail.com

2005 - registrácia
KÚ Prešov

Terézia Baníková

Súkromný neziskový

pdcoz11@gmail.com
pdcentrum.weebly.com

2008 - registrácia
MV SR

Doc. PaedDr. Tatiana
Matulayová, PhD.

www.clovekprecloveka.sk

Tel.: 0918 402128

Tel.: 051 / 7711676

Súkromný neziskový

www.zzvp.sk
imidzetika@centrum.sk

2006 - registrácia
MV SR

Mgr. Ružena Berežná
Tel.: 0903 621443

Bezpečná ženská sieť

AKTÍVNE SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE NA SLOVENSKU
P.č
.

1.

Organizácia a jej sídlo

Záujmové združenie žien
MYMAMY
Okružná 32, 080 01 Prešov

Poskytované služby

Forma subjektu

(v zmysle stanov, zriaďovacej listiny, v zmysle zákona a pod.)

(štátny,
samospráva,
súkromný - ziskový,
súkromný -

Pomoc ženám obetiam násilia v párových vzťahoch a ich
deťom:
 Krízová telefonická pomoc.
 Elektronické poradenstvo a web fórum.
 Krízové ubytovanie v zariadení núdzového
bývania.
 Krízové a strániace poradenstvo.
 Psychologické, právne a sociálne poradenstvo.
 Pracovné poradenstvo.
 Psychologicko-sociálna podpora.
 Podporné skupiny.
 Terapie pre ženy aj deti.
V oblasti
zvyšovania
povedomia
o problematike
domáceho násilia:
 Metodiky a manuály k problematike násilia
a rodovej rovnosti.
 Organizovanie mienkotvorných podujatí pre
širokú verejnosť - FemFest, 16 dní aktivizmu, Každá

Registrácia na
VÚC,
akreditácia
ministerstva

neziskový)

(Rok registrácie/
druh poskytovanej
služby v zmysle
zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych
službách)

Súkromný neziskový

2010 - akreditácia
MPSVaR
zákon č. 448/2008
Z. z.
Špecializované
sociálne
poradenstvo
2009 - registrácia
Ú PSK zariadenie
núdzového
bývania,
Základné sociálne
poradenstvo zákon č. 448/2008
Z. z.

2000 - registrácia
MV SR

Kontakty

www.mymamy.sk
krizovecentrumpresov@
gmail.com
Mgr. Apolónia Sejková
Tel.: 051 / 7712233,
0911 444991
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piata žena, Superman bol len jeden... a pod.
 Primárna prevencia na stredných školách a na
vidieku.
 Zabezpečovanie praxe pre študentov PU / sociálna
práca.

2.

OZ Fenestra
P.O.Box F-12, 042 92 Košice

Členstvo:
Pracovná skupina pri MPSVaR, Odbor rodovej rovnosti
Expertná skupina pri Ú PSK.
Pomoc ženám obetiam násilia v párových vzťahoch a ich
deťom:
 Krízová telefonická pomoc.
 Krízové a strániace poradenstvo.
 Psychologické, právne a sociálne poradenstvo pre
ženy.
 Psychologické, právne a sociálne poradenstvo pre
deti.
 Psychologicko-sociálna podpora pre ženy.
 Psychologicko-sociálna podpora pre deti.
 Podporné skupiny pre ženy.
 Podporné skupiny pre deti.
 Terapie pre ženy.
 Terapie pre deti.
 Poradenstvo.
V oblasti
zvyšovania
povedomia
o problematike
domáceho násilia:
 Metodiky a manuály k problematike násilia
a rodovej rovnosti.
 Analýza legislatívy, analýza medzinárodných
dokumentov.
 Pripomienkovanie legislatívy.
 Príprava a organizovanie mienkotvorných podujatí
pre širokú verejnosť - FemFest, 16 dní aktivizmu, Každá
piata žena..., Superman bol len jeden..., Konajme

16

Súkromný neziskový
1996 - registrácia
MV SR

2011 - akreditácia
MPSVaR
zákon č. 448/2008
Z. z.
Špecializované
sociálne
poradenstvo

www.fenestra.sk
www.bunker.sk
fenestra@fenestra.sk
Mgr. Dušana Karlovská
Tel.: 055 / 7297504
0911 224777

a pod.
 Publikácie pre deti.
 Vzdelávanie, supervízie.

3.

Možnosť voľby, oz
Medená 5, 811 02 Bratislava

Členstvo:
Pracovná skupina pri MPSVaR, Odbor rodovej rovnosti
Expertná skupina pri Ú KSK.
Občianske združenie Možnosť voľby sa zasadzuje za
dodržiavanie ľudských práv, najmä ľudských práv žien a
detí, za odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie žien a
za presadzovanie rovnosti príležitostí medzi ženami a
mužmi. Možnosť voľby sa etablovala ako koalícia ženských
MVO presadzujúcich zachovanie súčasného štandardu
reprodukčných práv na Slovensku v roku 2001 pod názvom
Iniciatíva za možnosť voľby. Možnosť voľby chce prispieť ku
presadzovaniu stratégie EÚ Gender Mainstreaming
a k odstraňovaniu rodových stereotypov. Vznik OZ
Možnosť voľby ako platformy spolupráce viacerých
mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú otázkou
ľudských práv žien, bola prvou integračnou iniciatívou
ženských organizácií v slovenskom mimovládnom sektore.
Možnosť voľby aktívne pôsobí v oblasti advokácie ľudských
práv žien a detí na domácej i medzinárodnej úrovni a je
členskou organizáciou Iniciatívy piata žena. Aktívne sa
podieľalo na založení strešnej organizácie Ženská loby
Slovenska. Predsedníčka OZ Možnosť voľby bola na
zakladajúcej schôdzi zvolená za predsedníčku ŽLS
a zastupuje Slovensko vo výbore Európskej ženskej loby
(EWL).
V oblasti rodovej rovnosti a reprodukčných práv sa o.z.
Možnosť voľby stalo jedným z najviditeľnejších a mediálne
najpreferovanejších subjektov v SR. Expertky pre rodovú

Súkromný neziskový
2001 - registrácia
MV SR

www.gender.sk
www.rodovarovnost.sk
mail@moznostvolby.sk
Mgr. Adriena
Mesochoritisová
Tel.: 02 / 54430889
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4.

Žena v tiesni, oz
P.O.BOX 70, 036 01 Martin

problematiku a reprodukčné zdravie sú vyškolené
renomovanými organizáciami zo Slovenska i zahraničia,
hlavne Nemecka a USA. Ponúka rodové tréningy zamerané
na scitlivovanie, ale i na špecializované oblasti ako školenie
pomáhajúcich profesií pracujúcich s obeťami rodovo
podmieneného násilia a násilia páchaného na deťoch.
V oblasti poradenstva sa venuje hlavne rodovému auditu,
gender mainstreamingu a vypracovávaniu plánov rodovej
rovnosti v podnikoch a inštitúciách. Príkladom je rodová
analýza dôchodkovej reformy alebo rodový audit
mediálnych výstupov.
Ženám, na ktorých je páchané násilie, poskytuje združenie
komplexný špecifický poradenský servis. Poradenské služby
sú zabezpečené ambulantnou formou. Klientky sa môžu
nakontaktovať cez krízovú linku alebo e-mailom.
Krízové centrum poskytuje nasledujúce služby:
 krízovú intervenciu na krízovej telefonickej linke,
 internetovú poradňu,
 osobné konzultácie s klientkami,
 osobnú asistenciu a terénnu prácu,
 prípravu na súdne pojednávania,
 prípravu na výsluch, priestupkové konania,
 zastupovanie v trestných veciach,
 podporné skupiny,
 filiálnu terapiu,
 sociálno-právne, psychologické poradenstvo,
 preventívne aktivity,
 distribúciu
klientely
ku
kompetentným
odborníkom,
 sprostredkovanie ubytovania.
Krízová linka je určená na pomoc pre ženy, na ktorých je
páchané násilie. Volať môžu ženy anonymne, získané
informácie
sú
dôverné.
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Súkromný neziskový
2005 - registrácia
MV SR

2006 - akteditácia
MPSVaR
zákon č. 305/2005
Z. z.

www.zenavtiesni.sk
oz.zenavtiesni@tipnet.sk
Mgr. Tatiana Brnová
Tel.: 0434 220853
0907 346374
0911 346374
KRÍZOVÁ LINKA
pondelok – piatok
8.00 do 15.00 hod.
043 / 42208 53
pondelok – piatok
8.00 do 20.00 hod.
0907 346374
pondelok – piatok
8.00 do 20.00 hod.
0911 346374

5.

Občan, demokracia a
zodpovednosť, oz
29. augusta 38, 811 09 Bratislava

Cieľom Krízovej linky je zabezpečiť odbornú pomoc ženám
po útoku psychickom, fyzickom, ekonomickom, sexuálnom.
Tiež pomôcť zorientovať sa klientke v probléme, prekonať
bariéry, naštartovať proces odpútania sa od zneužívateľa,
prípadne nasmerovať ju k špecialistovi a tak jej pomôcť
znovu
si
vybudovať
plnohodnotný
život.
Krízová linka poskytuje:
 krízovú intervenciu,
 sociálne poradenstvo,
 právne poradenstvo,
 psychologické poradenstvo.
Ciele združenia:
 Spoluvytvárať priestor pre dialóg medzi verejnou
mocou a občianskou spoločnosťou v záujme
dosiahnutia mocenskej rovnováhy.
 Zvyšovať zodpovednosť verejnej moci za dobré
spravovanie krajiny, za dodržiavanie a aktívne
presadzovanie ľudských práv.
 Presadzovať
spravodlivé
podmienky
pre
uplatňovanie práv a zodpovednosti všetkých.
 Prispievať k individuálnej zodpovednosti ľudí za
kontrolu verejnej moci a k aktívnemu podieľaniu sa na
rozhodovaní.
 Posilňovať zodpovednosť ľudí za seba, svoje
komunity a celú spoločnosť.
 Rozvíjať občianske spôsobilosti a právne vedomie
ľudí.

Súkromný neziskový
1992 - registrácia
MV SR č. VVS/1900/90-10692 zo
4. 3. aktualizovaná
7. 1. 2010 pod č.
sp. VVS/1-900/9010692-2

www.diskriminacia.sk
www.oad.sk
oad@oad.sk
info@diskriminacia.sk
Tel.: 02 / 52920426

Portál diskriminacia.sk administruje združenie Občan a
demokracia. Spolupracuje pri tom s ďalšími mimovládnymi
organizáciami, ktoré na Slovensku dlhodobo pôsobia v
oblasti ochrany ľudských práv a antidiskriminácie.
Autorkami a autormi textov na tomto portáli sú odborníčky
a odborníci z oblasti psychológie, práva, sociológie, ľudia
pracujúci v prostredí mimovládnych organizácií, verejných
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6.

Centrum Slniečko, n.o.
Mostná 15, 949 01 Nitra

7.

MPSVR SR, Odbor rodovej
rovnosti a rovnosti
príležitostí
Špitálska 4 - 8, 816 43 Bratislava
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inštitúcií alebo súkromného sektora. Obhajoba verejného
záujmu (advokačné aktivity) napr. účasť na tvorbe
legislatívy a verejných politík, ich monitoring, litigácia
(strategické vedenie sporov), organizovanie kampaní na
riešenie konkrétnych problémov, vzdelávanie, komunikácia
s verejnosťou.
1. Misia - poskytovanie všeobecno-prospešných služieb
týraným , zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam
domáceho násilia , obetiam šikanovania, sexuálnych
útokov a znásilnenia a napomáhanie k účinnému a
komplexnému riešeniu tejto problematiky v zmysle
zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd.
2. Poslanie
a/ poskytovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately, sociálnych služieb, sociálneho
poradenstva a sociálnej prevencie týraným, zneužívaným a
zámerne zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia
/ženy, matky s deťmi/ v účelových zariadeniach
prevádzkovaných neziskovou organizáciou a realizácia
preventívnych, vzdelávacích a poradenských projektov
zameraných na riešenie tohto závažného sociálnopatologického javu,
b/ ochrana ľudských práv a slobôd so zameraním na deti a
ženy - obete domáceho násilia.
- zákon 305/2005 Z. z - Krízové stredisko - Centrum
Slniečko, § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. - Útulok Bezpečný
dom, Centrum poradenstva advokácie a prevencie, Detská
linka záchrany, § 33 zákona č. 448/2008 Z. z - Nízkoprahové
denné centrum pre deti a rodiny, kreatívna dielňa.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky (MPSVR SR) pôsobí ako ústredný orgán štátnej
správy pre oblasť sociálnych vecí. MPSVR SR plní najmä
úlohy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vrátane
odmeňovania, náhrad výdavkov pri výkone práce,
minimálnej mzdy, kolektívneho vyjednávania a tvorby a

Súkromný neziskový
2000 - registrácia
KÚ Nitra, č.
OVVS/NO-1/2000

Akreditácia
MPSVaR SR,
zákon č. 448/2008
Z. z,
č.305/2005 Z. z.
2007 - registrácia
NSK

www.centrumslniecko.sk
centrumslniecko@
centrumslniecko.sk
utulok@centrumslniecko.sk

teren@centrumslniecko.sk

ks@centrumslniecko.sk
Mgr. Mariana Kováčová,
Tel.: 0917 545808
0917 469562
0905 949284
037 / 6522220

Štátny orgán - zo
zákona

www.employment.gov.sk
www.gender,gov.sk
orrrp@employment.gov.sk

Ing. Oľga Pietruchová,
M.A.

8.

EsFem, oz
Budovateľská 11, 080 01 Prešov

čerpania sociálneho fondu a
tiež v oblasti
štátnozamestnaneckých vzťahov.
Odbor plní viaceré dôležité funkcie. V prvom rade sa odbor
zaoberá tvorbou štátnej politiky v oblasti rodovej rovnosti
a rovnosti príležitostí. Odbor v rámci svojej činnosti okrem
iného spracúva strategické a koncepčné materiály súvisiace
s rodovou rovnosťou a rovnosťou príležitostí. Do
zodpovednosti odboru spadá aj riešenie problematiky
prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. Od
roku 2008 plní ORRRP funckiu koordinátora horizontálnej
priority rovnosť príležitostí.
Nezávislá feministická organizácia - venuje sa primárne
problematike ľudských práv žien a detí, rodovej rovnosti a
rovnosti príležitostí žien a mužov.
Oblasti, ktorým venujú pozornosť:
1. rodová senzibilizácia
2. rodová rovnosť vo výchove a vzdelávaní
3. feministická pedagogika
4. rodový výskum a analýzy
5. obhajoba práv dievčat a žien
6. rodová rovnosť na trhu práce
7. aktívne otcovstvo
8. men‘s studies
9. gender mainstreaming

9.

Ženská loby Slovensko
Medená 5, 811 09 Bratislava

Aktivity: rodovo podmienené vzdelávanie, analýzy, rodové
výskumy, knižnica, poradenstvo, metodiky pre pedagógov
s témou rodovej rovnosti, monitoring v školstve, ľudské
práva, násilie páchané na ženách, rovnosť na trhu práce a i.
ŽLS je národnou koordinátorkou ženských MVO smerom k
Európskej ženskej loby, kde zastupuje Slovensko. ŽLS
informuje o aktivitách EÚ v oblasti rodovej rovnosti a práv
žien a obhajuje ich na domácej pôde.
1.

Tel.: 02 / 20461813
fax.: 02 / 52921271

Súkromný neziskový

www.esfem.sk
esfem@esfem.sk

1999 - registrácia
MV SR

Tel.: 0905 924202

mail@zenskaloby.sk
www.zenskaloby.wordpress.
com

Tel.: 02 / 54430889
0905 872199

Podpora narúšania rodových stereotypov vo
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
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všetkých oblastiach verejného a súkromného
života s dôrazom na vzdelávanie a zosúladenie
pracovného a rodinného života.
Podpora vyrovnaného zastúpenia žien a mužov na
rôznych
úrovniach
rozhodovania
v hospodárskom, sociálnom a politickom živote.
Zasadzovanie sa za odstránenie všetkých foriem
násilia voči ženám a za efektívnu a odbornú
ochranu obetí násilia.
Presadzovanie princípu rovnosti príležitostí
a ostatných princípov slúžiacich na zlepšenie
postavenia žien vo všetkých oblastiach života,
najmä
pri
iniciovaní,
pripomienkovaní
a schvaľovaní zákonov a iných právnych noriem.
Zasadzovanie sa za dodržiavanie ľudských práv
žien v oblasti reprodukčných práv v zmysle
Akčného plánu Konferencie OSN o populácii
a rozvoji (ICPD, 1994) a Rezolúcie Európskeho
parlamentu o reprodukčných právach a zdraví.
Podpora zavádzania princípu mainstreaming
a rodových praktík a analýz do praxe.
Zasadzovanie sa za potreby a perspektívy rôznych
skupín
žien,
ktoré
trpia
viacnásobnou
diskrimináciou, stanoviská a názory žien trpiciach
viacnásobnou diskrimináciou najmä z dôvodu
veku, rasy, etnickej príslušnosti, náboženského
presvedčenia, sexuálnej orientácie, zdravotného
postihnutia a žien, žijúcich na Slovensku s
utečeneckým štatútom a žien imigrantiek.

ZÁVER
V rámci celoslovenských aktivít sa v posledných rokoch etabluje ako neoficiálna databáza mimovládnych ženských organizácií
Bezpečná ženská sieť, ktorej cieľom je zdieľanie informácií, tlak na inštitúcie, ktoré majú rozhodovacie kompetencie v oblasti riešenia otázok
súvisiacich so zlepšovaním podmienok pre účinnú pomoc ženám zažívajúcim násilie. Prvou výraznejšou aktivitou siete bola spoločná kampaň
v novembri 2011 pod názvom „Konajme“, ktorá sa realizovala v šiestich slovenských mestách (Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Košice,
Prešov a Michalovce).
Sieťovanie a tvorba koalícií a databáz spolupracujúcich organizácií a inštitúcií je výrazom potreby multiinštitucionálneho integrovaného
prístupu pri riešení tak komplexnej a ťažkej témy ako je násilie páchané na ženách. Len efektívnou spoluprácou štátnych, mimovládnych ako aj
samosprávnych orgánov je možné dospieť k reálnej zmene postavenia obetí a ich posilnenie.
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