Novinky č. 3 z KMC
Posielame vám novinky z Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené
a domáce násilie. Chceme sa s vami podeliť o zaujímavé informácie, inšpiratívne rozhovory
a blogy. Zároveň vám chceme sprostredkovať, aké aktivity realizujeme a ako sa nám darí
v prevencii násilia.
***
Prostredníctvom nášho blogu Zastavme násilie vám chceme sprostredkovať profily
odborníčok a odborníkov, ktorí pracujú v KMC. Aktuálne vám prinášame rozhovor
s expertkou na prevenciu a prevenciu vo vzdelávaní, Sárou Činčurovou: „Ja si myslím, že
najcennejšie sú skúsenosti z terénu. Vďaka nim človek pochopí tému „zvnútra.“ A to sa potom dá
skvelo využiť pri prevencii, scitlivovaní, trénovaní... Človek má možnosť hovoriť z praxe, vie, čo
skutočne zažívajú obete násilia. Svojím spôsobom je to podobné tomu, keď novinár píše o ľudských
právach a zdieľa nejakú problematiku s verejnosťou – má vtedy možnosť požičať svoj hlas tým, ktorí
v danej chvíli nemôžu osobne vystúpiť a rozpovedať svoj príbeh.“

Čítajte celý rozhovor tu.
***
Ako sme už informovali, od júna 2016 realizujeme v spolupráci s Národným projektom
Terénna sociálna práca v obciach scitlivovacie tréningy „Prevencia a eliminácia násilia na
ženách v partnerských vzťahoch“ pre terénne sociálne pracovníčky a pracovníkov. Po letnej
prestávke sme od septembra zrealizovali ďalšie dvojdňové tréningy v Žiari nad Hronom,
Lučenci, Vranove nad Topľou, Rožňave, Michalovciach a Prešove.
***
Dňa 25. októbra 2016 sme v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR
zorganizovali okrúhly stôl k problematike znaleckého posudzovania v prípadoch žien
zažívajúcich rodovo podmienené násilie a ich detí. Cieľom podujatia bolo identifikovať hlavné
výzvy stojace pred znaleckým dokazovaním ako dôkazným prostriedkom v civilných
a trestných konaniach s ohľadom na osobitosti znaleckého posudzovania v prípadoch žien
zažívajúcich násilie, na skúsenosti žien a pomáhajúcich mimovládnych organizácií a na
odporúčania na metodické postupy znaleckého posudzovania pre zainteresované inštitúcie –
prokuratúru, súdy, políciu, súdnych znalcov a znalkyne.
Súdnoznalecká činnosť je dôležitou súčasťou a často aj predpokladom pre prístup a dosah
žien na ochranné mechanizmy štátu. Je preto aktuálne a osobitne významné prispieť k takej
zmene praxe, ktorá povedie k zvýšeniu ochrany a podpory žien vystavených násiliu a ich detí.
Ako úvodné parciálne ciele postupu k takejto zmene identifikovali účastníci a účastníčky
okrúhleho stola nasledovné aktivity:


Vytvorenie adekvátneho setu otázok, ktoré majú klásť orgány činné v trestnom
konaní (vyšetrovatelia a vyšetrovateľky polície, prokuratúra) a súdy súdnym znalcom
a znalkyniam, a ktoré zohľadňujú špecifiká násilia na ženách. Následne ich















pripomienkovanie zo strany účastníčok a účastníkov okrúhleho stola, špecificky zo
strany ženských MVO. Následne zahrnutie do metodiky pre vyšetrovateľov
a vyšetrovateľky polície (napr. by tam nemali byť otázky na lži skóre apod., resp.
metodologicky správne ukotviť ich význam a interpretáciu).
Vypracovanie oficiálneho stanoviska Ústavu pre znalectvo v psychológii a psychiatrii
k problematike „syndrómu týranej ženy“, že nejde o oficiálnu diagnostickú kategóriu
a tiež príprava stanoviska k správnemu využívaniu diagnostických pomôcok,
osobnostných testov.
Zhrnutie zistení zo špecializovaných poradenských centier a bezpečných ženských
domov pri súdno-znaleckom posudzovaní prípadov žien zažívajúcich násilie a ich detí,
zozbieranie otázok a vyjadrenie súdnych znalcov a znalkýň k nim.
Posúdenie možností špecializačného štúdia pre súdne znalectvo v odbore psychológia
a psychiatria v problematike rodovo podmieneného a domáceho násilia, takisto pre
vyšetrovateľov a vyšetrovateľky Policajného zboru.
V rámci prípravy novej právnej úpravy činnosti znalcov prediskutovať návrh na
doplnenie nového odvetvia „Psychológia domáceho násilia a násilia na ženách“ v
odbore Psychológia 34 00 00.
Vytvorenie štandardizovaných metodických postupov v oblasti znaleckého
posudzovania prípadov násilia na ženách a domáceho násilia pre zúčastnené
subjekty, t. j. najmä pre súdy, políciu a znalcov, ako aj ďalšie zainteresované profesie.
Vypracovanie metodologických východísk znaleckého posudzovania zverovania detí
do striedavej osobnej starostlivosti rodičov v prípadoch domáceho násilia a násilia
páchaného na ženách.
Zvážiť možnosť zaviesť monitoring kvality súdno-znaleckého posudzovania v týchto
prípadoch.

***
V dňoch 8.-10. novembra 2016 sa uskutočnilo školenie k problematike domáceho násilia na
ženách pre vyšetrovateľov a vyšetrovateľky policajných zborov (PZ) a poverených
príslušníkov a príslušníčky PZ. Koordinačno-metodické centrum zastupovali Barbora
Burajová s príspevkom o podmienkach intervencie polície s ohľadom na súčasné poznatky
o násilí páchanom na ženách, Zuzana Očenášová s príspevkom o postojoch a praxi
vyšetrovateľov a vyšetrovateliek v prípadoch násilia na ženách a Daniela Borzová
s príspevkom o krízovej intervencii prostredníctvom telefonickej linky a možnostiach
posilnenia ohlasovania trestných činov domáceho násilia a násilia na ženách. Na podujatí
vystúpila Jannike Haaverstad, koordinátorka pre prípady domáceho násilia v policajnom
distrikte Asker a Baerum z Nórska, ktorá hovorila o osobitných postupoch vyšetrovania
prípadov násilia na ženách v partnerských vzťahoch a na deťoch. Na školení sa zúčastnili tí
pracovníci a pracovníčky PZ, ktorí sa problematike dlhodobejšie venujú. Celkovo bolo
vyškolených 120 účastníkov a účastníčok (61 vyšetrovateľov a vyšetrovateliek PZ, 59
poverených príslušníkov a príslušníčok PZ) z celého Slovenska z odborov všeobecnej
kriminality.

***
Národná linka pre ženy ponúka bezplatné poradenstvo na telefónnom čísle: 0800 212 212
sedem dní v týždni, 24 hodín denne.
***
Sledujte naše aktivity, posty z terénu, odkazy na zaujímavé rozhovory a články na
facebookovej stránke KMC https://www.facebook.com/kmcrpn/

*****
Projekt KMC je realizovaný v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie.
Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného
mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grantom vo
výške 2.000.000 Eur.
Prijímateľom grantu je Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, ktorého Odbor
rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí je odborným garantom a koordinátorom projektu.
Aktivity projektu realizuje príjemca a partneri projektu: Inštitút pre výskum práce a rodiny,
Rada Európy, Nórske centrum pre násilie a štúdie traumatického stresu.
Kontakt:
Koordinačno - metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie
Kuzmányho 3/A, 811 06 Bratislava
Tel: 02/20 442 500
E-mail: kmc@kmc.gov.sk
www.zastavmenasilie.sk

