
Indikatívny zoznam oprávnených aktivít v rámci opatrenia 3 – výstup projektu 0302 Uskutočnenie 

mediálnych kampaní 

Aktivity zameriavajúce sa na prevenciu výskytu domáceho násilia a situácií, ktoré ho podporujú a 

prispievajú k jeho tolerancii, ktoré sú v súlade s Istanbulským dohovorom1 a národnou politikou SR. 

Aktivity2, 3 môžu byť zamerané na:  

- Zorganizovanie verejných diskusií, okrúhlych stolov, fór, konferencií a seminárov, scitlivovacie 
aktivity týkajúce sa domáceho násilia, predovšetkým na lokálnej úrovni a riešenie jeho 
škodlivých následkov na obete, deti a spoločnosť ako celok;  

- Navrhovanie kampaní zameraných proti domácemu násiliu a ich implementácia za pomoci 
rôznych prostriedkov (napr. Televízne a rozhlasové predstavenia, návštevy od dverí k 
dverám, distribúcia informačných materiálov: transparenty, plagáty, nálepky, brožúry, 
obhajovacie a presadzovacie aktivity, divadelné hry atď.);  

- Aktivity/kampane na zvyšovanie povedomia, najmä zamerané na prevenciu všetkých foriem  
domáceho násilia; 

- Aktivity zamerané na identifikovanie násilia v rannej fáze životného cyklu rodiny (násilie v 
životnom cykle, ochrana detí, multisektorálna spolupráca a pod.)4; 

- Predstavenie osvedčených postupov v boji proti domácemu násiliu, využitie médií na 
prekonanie stereotypných pohľadov na domáce násilie; 

- Aktivity na aktívne zapojenie miestnych komunít do prevencie domáceho násilia;  

- Zvyšovanie povedomia o domácom násilí medzi príslušnými odbornými pracovníkmi a 
budovanie ich kapacity za účelom predchádzania a odhaľovania takéhoto násilia, vrátane 
využitia efektívnej multisektorálnej spolupráce. Výcviky budú rozširovať vedomostnú 
základňu odborníkov čo sa týka národnej legislatívy  a právneho rámca, ako aj Európskych 
štandardov, ktoré sú relevantné pre prevenciu a boj proti domácemu násiliu, potreby a práva 
obetí a rovnosť medzi ženami a mužmi. Okrem toho budú výcviky pripravovať odborníkov v 
citlivosti a zručnostiach, aby sa zabránilo sekundárnej viktimizácii;  

- Podporu  existujúcich a rozvoj nových primeraných pracovných nástrojov pre odborníkov 
pracujúcich v oblasti domáceho násilia;  

- Aktivity na zvyšovanie povedomia zamerané na širokú verejnosť s cieľom pochopiť rôzne 

prejavy všetkých foriem násilia, ktoré spadajú pod Istanbulský dohovor, ich dôsledky na deti, 

dostupné opatrenia na predchádzanie násilným skutkom; 

                                                           
1
 Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu  

2
 Špeciálne vzdelávanie/výcvik poradenských pracovníkov a pomáhajúcich profesií, miestne a regionálne 

analýzy a štúdie/výskumy môžu byť oprávnené len pod dohľadom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR a Inštitútom pre výskum práce  a rodiny s ohľadom na preddefinovaný projekt Koordinačno-metodického 
centra. Súhlasné stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je vyžadované.    
3
 Implementácia vzdelávacích a informačných aktivít pre deti do 18 rokov, ktoré sa budú vykonávať v škôlkach, 

základných a stredných školách sú oprávnené za podmienky, že rodičia týchto detí budú oboznámené s týmito 
aktivitami a ich náplňou.  
4 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/98783/E90619.pdf (The cycles of violence, WHO, 

2007) 

 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/98783/E90619.pdf


- Aktivity na zvyšovanie povedomia, ktoré venujú pozornosť viacnásobne diskriminovaným 

skupinám ako sú ženy rómskej menšiny, ako aj menej viditeľným formám násilia ako sexuálne 

násilie, sexuálne obťažovanie, psychické násilie vrátane stalking5 a násilie na virtuálnej sieti 

sociálnych médiách, aktivity budú zahŕňať poradenské služby zamerané na tieto formy násilia 

a posilnenie obetí takéhoto násilia, aby hľadali pomoc;  

- Zaradenie problematiky domáceho násilia do vzdelávania vrátane učebných materiálov pre 

predmety v základných a stredných školách týkajúce sa ľudských práv, podpory rovnosti 

medzi  všetkými ľuďmi, nenásilného riešenia konfliktov v medziľudských vzťahoch, práva na 

osobnú integritu, úcty medzi ľuďmi, rešpektu k druhému pohlaviu a sebaúcty, predstavenia 

rizík virtuálneho sveta a jeho vplyv na toleranciu násilia;  

- Scitlivovanie širokej verejnosti a zainteresovaných strán v médiách proti sexizmu, najmä proti 

sexistickému zastúpeniu v reklame, psychickému násiliu, obťažovaniu a prenasledovaniu v 

sociálnych médiách a činnosti zamerané na boj proti všetkým uvedeným javom 

- podporu zapojenia odborníkov v oblasti informačných a komunikačných technológií, 

marketingovej komunikácie, ako aj v médiách, s náležitým zreteľom na slobodu prejavu a ich 

nezávislosť, účasť na príprave a vykonávaní politík a stanovenie všeobecných  zásad a 

samoregulačných štandardov na podporu nulovej tolerancie proti domácemu násiliu;  

- Podporu formálneho a neformálneho vytvárania sietí a výmenu osvedčených postupov v 

oblasti eliminácie a prevencie domáceho násilia v rámci občianskej spoločnosti a verejného 

sektora a v oboch odvetviach, a to najmä s cieľom multisektorálnej spolupráce; 

- Iné aktivity zamerané na prevenciu ako sú špecifikované v Istanbulskom dohovore (prijatie 

opatrení, zvyšovanie povedomia, vzdelávanie, výcvik odborníkov6, programy preventívnej 

intervencie a liečby, účasť súkromného sektora a médií); 

- Programy zamerané na výučbu páchateľa domáceho násilia, aby si osvojili nenásilné 

správanie v medziľudských vzťahoch, s cieľom zabrániť ďalšiemu násiliu a zmeniť násilné 

vzory správania; 

- Programy zamerané na posilnenie obetí domáceho násilia s cieľom podporiť ich návrat na trh 

práce, sociálnu inklúziu a ekonomickú nezávislosť;  

- Aktivity na zvýšenie povedomia o následkoch zneužívania detí a zanedbávania, riziku ďalšej 

viktimizácie a prevencii týrania detí; 

- Aktivity na skoré identifikovanie detských obetí a ďalších obetí domáceho násilia ako sú napr. 

starší ľudia; 

- Podporu pozitívneho rodičovstva v rodinách s deťmi; 

                                                           
5
 dlhodobé prenasledovanie a obťažovanie inej osoby, čím sa znižuje kvalita života tej osoby a ohrozuje jej 

bezpečnosť 
6
 Príslušní odborníci zaoberajúci sa obeťami alebo páchateľmi akýchkoľvek násilných činov v rámci domáceho 

násilia 



- Identifikáciu a ponúknutie podpory malým deťom s predškolskými poruchami správania, ako 

je nízke sebavedomie, zlá emocionálna regulácia a antisociálne správanie; 

- Školskú integráciu a podporu pre deti, ktoré zlyhávajú v škole, majú problémy v správaní 

alebo ktoré vynechávajú školu alebo sú izolované od svojich rovesníkov; 

- Pozitívnu intervenciu u dospievajúcich a ich rodinách, ktoré majú problémy s alkoholom 

alebo užívaním drog, majú antisociálne sklony alebo prejavy sebapoškodzovania, či už 

jednotlivo alebo v skupinách rovesníkov; 

-  Vzdelávanie a pozitívnu intervenciu týkajúcich sa pozitívnych vzťahov  

Tento zoznam aktivít nie je vyčerpávajúci; inovatívne formy a aktivity sú oprávnené, ak sú v súlade s 

národnou politikou SR.  


