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Zák|adné
informácie
pre subjekiy
pósobiacea particiPujúce
na ochranedetíprednási|ím

NárodnýprojeK
,,Podporaochranydetípred nási|ím',
KOO|TMS2014+:3120,11M679

dieťamá přávona detstvobeznásiIia
Každé
V záujme zv\išeniaefektivity pri riešení
na deťoch
prob|ematiky
nási|iapáchaného
č.24l2o74dňa
prijala v|áda5R uznesením
na ochranu
stratétiu
15.01.2014NáÍodnú
d€ t í pred násilím.Jednýmz hlavnýchcierov
Vytvorenie národného
stratégie je
rámcapre ochranudetípred
koordinačného
nási|ím.
V rokoch 2015 a2016 bol k problematike
nási|ia na deťoch rea|izovanýmode|
stretnutív 46 územných
koordinačných
obvodoch úradov práce, sociá|nych Vecí
a rodiny. Poukáza|o sa na existujúci
ýznamný nepomermedzi predpok|adanou
prevaIenciounási|ia na deťocha mierou
využitýpotenciá|
identifikáciei nedostatočne
viaceďch inštitúcií v ob|asti prevencie,
ako aj intervencie.
identiÍikácie
systémuochranydetí
Potreba zefektívnenia
prostredníďvom systémovej koordinácie
subjektov paÍticipujúcich na ú|ohách
sPoD
s ochranoudetí(odde|enie
súVisiacich
zbor
a sK, zariadeniesPoD a sK, Po|icajný
zariadenia,
5R, prokuratúra,ško|y,ško|ské
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,
akÍeditovanésubjekty, samospráva, súdy
a iné) je h|avnýmzámerom Nářodného
pÍolektuI

Prečopostl'lpovať
koordinovane'

,,Podporaochranydetípřed nási|ím,,.
projektui
cieIenářodného
.

.

podporuje:
Kooídinácia

zýýšiťprofesionalituvýkonu všetkých
subjektovpodierajúcich
sa na ochrane
detíprednási|ím
informovanosť
odborneja |aickej
z\^ýšiť
verejnostio prob|ematikená5ilia na
deťoch

projektusúzamerané
na
Aktivitynárodného
podporu
podmienok
pre
systémovú
Vytvorenie
tvorbua rea|izáciu
ochranydetípred nási|ím,
inovatívnych systémo\^/ch
opatrení, ktoré
prístupu
ku kvaIitným
zabezpečia
zlepšenie
pomocipredetiohrozené
násiIim'
s|užbám
Zriadenienárodnej|inkyna pomoc detským
obetiam zabezpečí potrebnú nadvá2nosť
vykonávaniazákonnýchopatrenína ochranu
detí pred nási|ímna poskytované
dištančné
poradenstvo.
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prÍpadovnásIlia
včasné
|dentiÍikovanie
je newhnutným predpokladomna
ochranuživota,zdraviaa všestranného
v'ýV!nu
detí

.

zvyšovanieprofesionalityvýkonu
systematickým
odbornýmvzde|ávanim,
prík|admiz
praxe,
dostupnosťouaktuá|nychinformácií
o postupochparticipujúcich
subjektov

.

zef€ k tívňovanleprocesov
realizáciou spo|očných' časovo
hospodárnejších
konzultáciívrámci
koordinačných
5tretnútí,
znižovaním
formalizmuvkomunikácii,
výmenou informácií o možnostiach
zefektívňovania
5poIuprácea súčinno5ti

.

a istotyv práci
zvyšovaniesúd]žno'ti
pracovníkov,
2apojenímparticipujúcich
pomócí
ktorímóžudieťaťu
aktívnou
komunikáciou,
vzájomnoupomocou a podporoupri
riešen
íjednotIivýchprípadov

'

Ro|akoořdinátora
ochranYdetíprednási|ím
Podporovaťa rozvíjaťkomunikáciu
medzi
subjektmi dotknutými
prob|ematikouochÍanydetí pred
nási|ím,
Ana|yzovať
situáciuv ob|astiv'ýskytu
ná5iIia na detbch, reaIizovaných
úkonov a pÍijatých opatrení
v územnom
obvode
Pripravovať
a reaIizovaťpreventívne,
osvetovéaktivitya mu|tidiscipIinárne
vzde|ávacieaktiVitY
|dentifikovať potreby v ob|asti
navrhovať
ochranydetíprednási|ím,
potrebné
a reaIlzovať
opatrenia
prípady
Ana|yzovať
závažné
násiIiana
deťoch
a prijímať súvisiace
systémové
opatr€ n ia

'!urob čomóžeš,5 tým, čomáš,tam, kde 5i.,.
TheodoreRoosevelt

PhDr.JuIianaHolá

Koordinátorochranydetípřed nási|ím
Úrad práce,sociá|nychve.ía rodinyNitra
odbor sociá|nychvecía rodiny
Štefánikova
trieda88
949 01 Nitra
Emai|: islja[!,bgb]Q!p!y!j9!lL
feli 037/2440556,mobil:0918596403
www.detstvobeznasilia.qov.sk
www.facebook.com/NKSoreRPNnD
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