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Centrum NádejCentrum Nádej

Princípy prácePrincípy práce

-- Holistický prístup k Holistický prístup k 
rodine ohrozenej rodine ohrozenej 
domácim násilímdomácim násilím

-- Interdisciplinárny Interdisciplinárny 
prístupprístup

-- Medzirezortný Medzirezortný 
prístupprístup

-- BezpečnosťBezpečnosť

SlužbySlužby

-- Právne, sociálne, Právne, sociálne, 
psychologické psychologické 
poradenstvoporadenstvo

-- Linka pomociLinka pomoci

-- Psychol. DiagnostikaPsychol. Diagnostika

-- Detský programDetský program

-- SkupinySkupiny

-- MediáciaMediácia



Ako sa k nám dostanú Ako sa k nám dostanú 

násilné osobynásilné osoby

 Prichádzajú dobrovoľne saméPrichádzajú dobrovoľne samé

 Prichádzajú dobrovoľne na podnet Prichádzajú dobrovoľne na podnet 
ohrozenej osoby/ nášho Centraohrozenej osoby/ nášho Centra

 Prichádzajú dobrovoľne vysvetliť nám, že Prichádzajú dobrovoľne vysvetliť nám, že 
sa mýlimesa mýlime

 Prichádzajú „rozkopať dvere“Prichádzajú „rozkopať dvere“

 Prichádzajú nedobrovoľne na základe Prichádzajú nedobrovoľne na základe 
rozhodnutia súdurozhodnutia súdu



Formy práceFormy práce

 Individuálne psychologické poradenstvoIndividuálne psychologické poradenstvo

 Individuálna psychoterapiaIndividuálna psychoterapia

 Párové poradenstvoPárové poradenstvo

 Párová psychoterapiaPárová psychoterapia

 MediáciaMediácia

 Realizácia výchovných opatrení Realizácia výchovných opatrení 
nariadených súdom / ÚPSVaRom nariadených súdom / ÚPSVaRom ––
stretávanie sa s dieťaťomstretávanie sa s dieťaťom



Práca s násilnými osobami Práca s násilnými osobami 

v číslach v číslach –– rok 2008rok 2008

 19 osôb 19 osôb –– 17 mužov, 2 ženy (násilie k 17 mužov, 2 ženy (násilie k 

deťom)deťom)

 285 konzultácií 285 konzultácií –– individuálne, párové, individuálne, párové, 

mediáciamediácia

 6 výchovných opatrení6 výchovných opatrení



Práca s násilnými osobami Práca s násilnými osobami 

pomáha minimalizovať pomáha minimalizovať 

násilie a jeho dôsledky násilie a jeho dôsledky 

počas fázy riešenia počas fázy riešenia 

prípadu.prípadu.



Ďakujem za Ďakujem za 

pozornosť.pozornosť.
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