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Násilie páchané na ţenách

v párových vzťahoch 

Oblasť prevencie a pomoci



Sociálne sluţby

 Chápu násilie páchané na ţenách v 
párových vzťahoch ako sociálny problém 
a / alebo problém rodiny.

 Povaţujú alkoholizmus, chudobu, nízke 
vzdelanie a iné za príčiny násilia 
páchaného na ţenách v párových 
vzťahoch.

 Nereflektujú skutočné príčiny násilia 
páchaného na ţenách a špecifické 
potreby ţien a detí zaţívajúcich násilie v 
rodine.

Špecifické sluţby

 Prevádzkované ţenskými MVO.

 Chápu násilie páchané na ţenách v 
párových vzťahoch ako rodovo 
podmienené násilie. 

 Násilie páchané ţenách je jednou z 
najzávaţnejších foriem rodovo 
podmieneného porušovania ľudských 
práv. 

 Násilie páchané na ţenách v párových 
vzťahoch je zodpovednosťou celej 
spoločnosti, a nie individuálnym 
problémom rodiny.

 Jedným z hlavných cieľov a princípov 
poskytovania sluţieb pre ţeny je 
posilnenie.



Ţeny, ktoré zaţívajú násilie potrebujú

krízovú intervenciu v krízových situáciách; 

dlhodobé poskytovanie sluţieb,  pretoţe prelomenie násilia je vo väčšine 

prípadov dlhodobý a komplikovaný proces;

komplexné sluţby;  

pomoc zohľadňujúcu ich bezpečnosť – utajená  adresa, opakovaný 

odhad nebezpečenstva, bezpečnostné plány;  

strániace poradenstvo, ktoré reprezentuje ich záujmy a pomáha 

uplatňovať ich práv.



Štandardy kvality poskytovania sluţieb

 Ţenské MVO vyvíjajú štandardy kvality poskytovania sluţieb pre ţeny a 

deti zaţívajúce násilie posledných 30 rokov.

 Štandardy vychádzajú z faktu, ţe:

- násilie páchané na ţenách v párových vzťahoch je porušovaním ľudských

práv;

- ţeny a deti, ktoré zaţívajú násilie potrebujú špecifické sluţby zohľadňujúce

ich špecifické potreby.

 Štandardy poskytovania pomoci sa v praktickej rovine premietajú do

stanovenia všeobecných cieľov a princípov pri poskytovaní sluţieb ţenám

a deťom, ktoré zaţívajú násilie.

Odporúčania Rady Európy O sociálnych opatreniach týkajúcich sa násilia v rodinách 1990

Odporúčania expertiek a expertov EU, Baden 1998      

Odporúčania expertiek a expertov EU, Jyväskylä 1999 a  Cologne 1999 



Všeobecné ciele poskytovania sluţieb

Hlavnými princípmi by mali vţdy byť:

 Neexistuje ţiadne ospravedlnenie násilia páchaného na ţenách v párových
vzťahoch.

 Kaţdá ţena má právo ţiť ţivot bez násilia – bez ohľadu na to, či sa rozhodne
odísť od násilného partnera, alebo nie.

 Násilný muţ je zodpovedný za násilie. On sa musí zmeniť.

 Spoločnosť musí vyuţívať najlepšie a najúčinnejšie spôsoby na zastavenie
násilného správania.

Najdôleţitejšie ciele poskytovania sluţieb:

 Identifikácia, zastavenie a prevencia násilia.

 Vyvodzovanie dôsledkov voči páchateľom násilia.

 Poskytovanie adekvátnej a dlhodobej pomoci ţenám zaţívajúcim násilie.

 Poskytovanie stáleho a dlhodobého financovania sluţieb pre ţeny a deti
zaţívajúce násilie zo strany štátu.



Komplexná sieť sluţieb

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

 Dostatočné pokrytie vidieckych oblastí službami.

 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 
(napr. bezpečné ženské domy poskytujú komplexné právne a 

sociálne poradenstvo, rovnako ako praktickú podporu a obhajobu práv 
žien a detí).

 Dobrá kvalita služieb.

 Špecializované služby pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch.



Typy špecifických sluţieb podľa štandardov

 Linka pomoci – jedna pre krajinu, alebo jedna linka pre ţeny, ktoré zaţívajú 

násilie v párových vzťahoch a jedna linka pre obete sexuálneho násilia;  počet 

liniek by sa mal odvíjať od veľkosti krajiny a počtu obyvateľstva, linka by mala 

byť dostupná 24 hod. denne;

 Bezpečné ţenské domy – jedno rodinné miesto (jedna ţena s dvoma deťmi) 

na 10 000 ţien;

 Poradenské centrá – jedno centrum na 50 000 ţien;

 Centrá poskytujúce právne poradenstvo – jedno na 50 000 ţien;

 Centrá pre obete znásilnenia – jedno centrum na 200 000 ţien.



Princípy pomoci

 strániace poradenstvo, ktoré háji záujmy žien a ich práva;

 bezplatné služby;

 bezpečie je priorita;

 opakovaný odhad nebezpečenstva a bezpečnostné plány;

 dôvernosť informácií a anonymita;

 rešpektovanie práva na sebaurčenie;

 rešpektovanie rôznorodosti (služby pre príslučníčky menšín a 
migrantky, ženy s postihnutím, atď.);

 krízová, rovnako ako dlhodobá pomoc (ženy sa môžu rozhodnúť ako 
dlho pomoc potrebujú, nie organizácia);

 pomoc pre deti;

 pomoc reflektujúcaindividuálne potreby žien;

 demokratické riadenie (účasť žien zažívajúcich násilie v procesoch 
rozhodovania);

 služba ako model: ženy pomáhajú ženám, služby sú prevádzkované 
ženami;

 vzťah dôvery.



Koleso pomoci



Výzvy pre tvorbu

Národného akčného plánu pre prevenciu a  elimináciu násilia 

páchaného na ţenách na roky 2009 – 2012

 Zvýšenie kvality a dostupnosti špecifických služieb pre ženy a deti, 
ktoré zažívajú / zažili násilie v rodine.

 Implementácia štandardov pre špecifické služby pre ženy a deti 
zažívajúce násilie v rodine.

 Vyčlenenie finančných zdrojov pre novo vznikajúce a existujúce 
špecifické služby.

 Špecifické vzdelávanie pre pracovníčky v existujúcich zariadeniach a 
špecifické  vzdelávanie v rámci prípravy na povolanie.

 Prevzatie zodpovednosti štátu a jeho aktívna účasť na budovaní 
špecifických služieb.



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!


