Výskumná úloha: Monitoring sociálnych sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie a ich deti
z hľadiska európskych štandardov
Zadávateľ úlohy: odbor rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí, MPSVR SR
Riešiteľky : Mgr. Barbora Holubová, Mgr. Jarmila Filadelfiová, PhD.
Uloţenie výstupu: Inštitút pre výskum práce a rodiny
Forma archivácie: printová a elektronická
Text neprešiel jazykovou korektúrou
Počet výtlačkov: 8

Anotácia
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zaţívajúce násilie ako východiskový dokument pre nastavenie parametrov monitoringu
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Analýza údajov poskytuje arbitrárne zhodnotenie kvality a kvantity špecializovaných
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Violence are introduced as a background document and utilized as a source for setting up the
parameters for specific services for women surviving violence and their children. Based on the
methodology of OSF, a field survey was conducted in all self-governing regions of Slovakia.
The data analysis provides an arbitrary assessment of the quality and quantity (level) of
specialized social services for women surviving violence and their children. The rise of quality
and quantity of specialized services according the Council of Europe minimum standards is
proposed.
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ÚVOD

Predkladá správa monitoringu bola vypracovaná na základe úlohy v Národnom akčnom pláne
na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 (ďalej NAP).1
Priamym zadávateľom monitoringu je odbor rodovej rovnosti a rovnosti príleţitostí MPSVR
SR, ktorý implementáciu NAP koordinuje a vyhodnocuje. Úloha bola financovaná na základe
ročných kontraktov medzi IVPR A MPSVR SR a spadá do balíka úloh vyplývajúcich pre
Inštitút pre výskum práce a rodiny z NAP.
Hlavným cieľom monitoringu bolo zistiť, aká je kvalita a kapacita poskytovaných
podporných sociálnych sluţieb pre ţeny zazívajúcich násilie ( ďalej ţeny NPŢ). Sociálne
sluţby pre ţeny NPŢ sú súčasťou širšieho balíka podporných sluţieb, ktoré sú odporúčané pre
ochranu ţien NPŢ a ich detí, zastavenie násilia, efektívne a komplexné riešenie ich neľahkej
situácie. Okrem sociálnych sluţieb sme patria aj zdravotná sluţba ( napr. včasná intervencia,
ošetrenie a zaistenie dôkazov), orgány činné v trestnom – právnom konaní ( ochrana ţien
políciou pre kaţdým typom násilia, zaistenie násilníka, riadne a dôkladné vyšetrenie prípadu,
po dokázaní viny riadne odsúdenie násilníka a pod). Navyše podporné sluţby ţenám NPŢ
v sociálnej oblasti majú byť špecializované v zmysle (a) zameranosti a zacielenosti na ţeny
zaţívajúce násilie a ich deti a (b) riešenia násilia páchaného na ţenách ako rodovo-špecifickej
formy násilia. 2 Špecializácia sluţieb je nevyhnutná z rovnakého dôvodu, z akého je
nevyhnutné mať špecializovaného lekára pre špecifický zdravotný problém. 3 Z tohto dôvodu
bolo nevyhnutné stanoviť kritériá – parametre podľa ktorých by kvalita a kapacita sociálnych
sluţieb boli monitorované.
Východiskom pre monitoring sluţieb sa stali minimálne štandardy pre podporné sluţby
pre ţeny zaţívajúce násilie, ktoré vydala Rada Európy v roku 2008 (ďalej len MŠ RE).4
Minimálne štandardy sú odporúčacím dokumentom, viaceré z nich sa však premietli Dohovoru
o predchádzaní násiliu na ţenách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, podpísaného
Slovenskom v Istanbule v roku 2011 ( ďalej len IC). Ide o štandardy vťahujúce sa na všetky
nevyhnutné podporné sluţby a ich zloţky, stanovujúce základné princípy, kapacitnú úroveň
jednotlivých sluţieb, ako aj kvalitatívne parametre na poskytovanie jednotlivých špecifických
sluţieb pre ţeny NPŢ a ich deti. Pre náš monitoring sme vyuţili iba tie štandardy, ktoré sa
vzťahovali na podporné sluţby v sociálnej oblasti, t .j. na poskytovanie sociálnych sluţieb
(pobytových, poradenských – ambulantných a terénnych, krízových liniek). 5 Minimálne
štandardy Rady Európy predstavujeme v prvej kapitole a v prílohe č. 1. prinášame aj ich
zhrnutie a oporu v ľudsko-právnych dokumentoch pre všetky relevantné sluţby vzhľadom na
náš monitoring 6
Metódou monitoringu bol dotazníkový prieskum s vyuţitím niekoľkých druhov dotazníkov.
Predmetné dotazníky, po menšej modifikácií pre účely monitoringu, boli vypracované v roku
1

http://www.gender.gov.sk/index.php?id=798
Boj proti násiliu páchaného na ţenách: Stocktaking study on measures and actions taken in Council of Europe, Generálne
riaditeľstvo pre ľudské práva, Štrasburg, 2006
3
WAVE, Country report 2011, p. 9
4
Kelly, L. and Dubois, L. (2008). Combating violence against women: minimum standards for support services, Council of
Europe Publication, Strasbourg, France; dostupné na: http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EGVAW-CONF%282007%29Study%20rev.en.pdf. Štúdia pozostávala s niekoľkých krokov: teoretický/desk-based výskum za
účelom definovania typológie sluţieb; Interview s National Focal Points o existujúcich/navrhovaných štandardoch ; Interview
so špecializovanými MVO a sieťami za účelom identifikácie existujúcich štandardov, názorov a návrhov ; Interview s
expertkami (54 interview); Analýza a návrh štandardov. ; Prezentované na konferencii v Štrasburgu; Online konzultácia pre
všetky kontaktované organizácie/účastníčky (91 reakcií) 91 účastníčok/účastníkov; Revidované štandardy a záverečná správa
5
Na Slovensku uţ boli vypracované viaceré štandardy ( napr. z roku 2005 E.Sopkovou, 2006 Fenestra), nikdy však neboli
celoplošne uvedené do praxe, hoci z nich môţu vychádzať viaceré organizácie či zariadenia poskytutjúce pomoc ţenám
zaţívajúcim násilie. Chýba aj ich zakotvenie v zákonoch ako špecialiozvané sluţby pre špecifickú cieľovú skupinu.
6
S láskavým dovolením vyuţitia pracovného prekladu K. Farkašovej z Aliancie ţien Slovenska.
2

6

2009 v rámci projektu Nadácie otvorenej spoločnosti Mgr. J. Filadelfiou. So súhlasom nadácie
aj autorky sme dotazníky prostredníctvom 10 anketárok distribuovali vybraným subjektom
registrovaných v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych sluţieb MPSVR SR 7 ,
akreditovaných krízových stredísk podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kurately8, ako aj zo zoznamu organizácií uvedených na webovej stránke „zastavmenasilie.sk“9.
Metódu a postup pri monitoringu opisujeme v 1.3 – 1.4, všetky pouţité dotazníky zverejňujeme
v prílohách 2. – 4.
V tejto fáze monitoringu sme sa zamerali hlavne na pobytové zariadenia ( zariadenia núdzového
bývania – bývalé DOR, útulky a krízové strediská) a subjekty poskytujúce základné a
špecializované poradenstvo, prípadne vykonávajúce opatrenie SPODaSK podľa z. 305/2005 Z.
z., patriace medzi subjekty, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou mohli poskytovať pomoc
a sluţby ţenám zaţívajúcim násilie a ich deti. Na Slovensku totiţto nemáme podľa zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, alebo zákona č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovenia o špecializovaných podporných
sluţbách pre ţeny zaţívajúce násilie. Viaceré ustanovenia síce naznačujú moţnosť poskytovať
sluţby aj osobám na ktorých je páchané násilie, ale špecializované sluţby pre ţeny zaţívajúce
násilie v zmysle MŠ RE nijako neupravujú. O to náročnejšie bolo vytypovať a osloviť
relevantné subjekty poskytujúce pomoc cieľovej skupine ţien so skúsenosťou násilia či
ohrozených násilím, prípadne ich deťom .
Vymedzenie cieľovej skupiny: cieľovou skupinou boli primárne dospelé ţeny ( nad 18
rokov) a dievčatá do 18 rokov zaţívajúce násilie ( z hľadiska sociálnej práce preferujeme
pouţivanie „ osoby zaţívajúce násilie“ a nie „obete násilia“, pretoţe ţeny a dievčatá často
vyvýjajú enormné úsilie a stratégie preţitia či vymanenia sa z násilného vzťahu – čiţe sú
aktívne osoby, nie pasívne obete). Deti boli v monitoringu vnímané najmä ako sekundárne
obete, t j. ide primárne o deti ţien zaţívajúce násilie. Zároveň však mohli byť spolu so ţenou –
matkou týrané a byté aj jej deti ( takţe deti môţu byť primárnymi aj sekudárnymi obeťami
náslia). Mohlo ísť však aj ( samostatne – bez matky) o maloleté dievčatá – do 18 rokov (
samostatné – bez matky), ktoré bývajú najčastejšími obeťami sexuálneho zneuţívania či
znásilnenia.
Hľadáli sme teda poskytovateľov sociálnych sluţieb ( organizácie, zariadenia), ktoré
poskytujú/vali a/alebo mali medzi svojou klientelov dospelé ţeny ( nad 18 rokov) a/alebo
dievčatá ( do 18 rokov), ktoré zaţili násilie.
Pojem „násilie na ţenách“ bol chápaný ako porušenie ľudských práv a forma diskriminácie
ţien a rozumejú sa tým všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môţu mať
za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie ţien vrátane
vyhráţania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či uţ vo verejnom
alebo v súkromnom ţivote.
Pod násilím sme rozumeli rôznorodé formy násilia: fyzické-psychické-sexuálne násilie vo
všeobecnosti, psychické a fyzické týranie, sexuálne zneuţívanie, znásilenie, sexuálne násilie,
nebezpečné prenasledovanie ( stalking), napadnutie, fyzické ublíţenie na zdraví, vyuţívanie
na komernčé účely ( pornografia, prostitúcia), obchodovanie za účelom sexuálneho
vykorisťovani, nútenej práce, ţobrania, núteného sobáša; šikana – mobbing, sexuálne
obťaţovanie, a pod.
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http://www.employment.gov.sk/socialne-sluzby.html
http://www.employment.gov.sk/zoznam-akreditovanych-subjektov-krizove-strediska.pdf
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cieľom monitoringu bolo získať informácie o daných zariadeniach a zoznam aktualizovať.
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Problematika NPŢ sa často zamieňa alebo zuţuje na domáce násilie, ktoré je násilím medzi
členmi rodiny, resp. zo strany blízkej osoby, bez ohľadu na pohlavie obete ( zo strany rodičov
na deťoch, na štarších ľuďoch, medzi partnermi a pod.). Hoci domáce násilie na ţenách
a dievčatách – teda zo strany blízkej osoby vrátane manţela/druha je jednou z najčastejších
foriem násilia páchaného na ţenách a má výrazným rodovým charakter, pri ostatných sa
rodová podmienenosť násilia nemusí tak výrazne prejavovať, resp. môţu tam byť aj iné rizikové
faktory jeho výskytu. Anketárky boli na tento fakt v inštruktáţi uporoznené, aby nedochádzalo
k neprimeranému ţúţeniu problematiky NPŢ na domáceho násilie.
Čiastkovými cieľmi monitoringu bolo:
a) zistiť, ktoré zariadenia a organizácie ( subbjekty) poskytovali v roku 2011 a 2012
sociálne sluţby cieľovej skupine
b) zistiť, aký je stav evidencie o klientkách ( prijímateľkách sociálnych sluţieb) z cieľovej
skupiny
c) zistiť, ktoré sluţby boli cieľovej skupine poskytnuté
d) zistiť, aká je kvalita týchto sluţieb vzhľadom na odporúčané štandardy eú
e) zistiť, aká je spokojnosť cieľových prijímateliek s poskytovanými sluţbami
f) overenie pouţitej metodiky – dotazníkov a primernosť jednotlivých otázok, kategórí
a škál pre rôzne druhy subjektov
Opis sledovaných parametrov vyplývajúcich z operacionalizácie vybraných štandardov MŠ
RE, ako aj otázky dotazníkov, ktorými sme zisťované parametre merali, prinášame v kapitole
1.2.3. Postup pri realizácii monitoringu nájdete v kapitole 1.3.
Zozbierané údaje sme následne spracovali neštandardným spôsobom. Namiesto zvyčajného
spracovania jednotlivých premenných za všetky monitorované subjetky spoločne, sme
vypracovalili profily monitorovaných subjektov podľa na sledovaných parametrov. Takéto
spracovnie údajov umoţnilo sledovať o aký druh zariadenia ide, aké sluţby sa v ňom poskytujú,
charakteristiky personálu a jeho zaškolenosť v oblasti NPŢ, ďalšiu aktivity a angaţovanosť
subjektu v problematike NPŢ a mnohé ďalšie. Takéto spracovanie údajov umoţnilo ohodnotiť
daný subjekt vzhľadom na sledovaný parameter a priradiť muţ bodobé skóre. „Obodovanie“ priradenie skóre zariadeniu vyjadruje mieru potenciálu subjektu spĺňať minimálne
štandardy Rady Európy. Do úvahy sme pritom brali aj finančnú a z nej vyplývajúcu
personálnu poddimenzovanosť zariadení, kde napriek snahe o špecializáciu a zavedenie
štandardov sa nedarí ich udrţať či napĺňať. Pri interpretácií údajov sme zohľadňovali aj širšie –
kontextové informácie o zariadení/organizácií zistených priamo v teréne, alebo z doplňujúcich
materiálov ( výročné správy, správy z monitoringov, koncepcie rozvoja sociálnych sluţieb,
komunitné plány a pod.) s cieľom získať čo najobjektívnejší obraz o danom sujbekte.
Cieľom analýzy dát bolo:






Identifikovať subjekty poskytujúce pomoc a sluţby výlučne, alebo čiastočne aj ţenám
zaţívajúcim násilie a ich deťom
Priradením skóre, t .j. ohodnotenie kvality poskytovaných sluţieb vzhľadom na MŠ RE
získať rating monitorovaných subjektov a následne aj poradie – raking subjektov
poskytujúcich sluţby pre ţeny NPŢ v jednotlivých regiónoch a v rámci Slovenska
Pre zistenie dostatkovosti , resp. nedostatkovosti podporných sociálnych sluţieb pre
ţeny NPŢ
stanoviť minimálne skóre- arbitrárnu hranicu, ktorej dosiahnutie
predstavovalo zaradenie subjektu s jeho kapacitou do „uţ teoreticky existujúcej
kapacity“ špecializovaných sluţieb pre ţeny NPŢ
Následne odhadnúť potrebnú kapacitu ( miesta v špecializovaných bezpečných
ţenských domoch) či počet poradenských miest, chýbajúce druhy špecializovaných
podporných sluţieb v jednotlivých regiónoch vzhľadom na odporúčanú úroveň –
kapacitu v MŠ RE.
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V neposlednom rade rozlíšiť špecializované a kvalitné organizácie zamerané na
problematiku násilia páchaného na ţenách, vrátane domáceho násilia na ţenách od tých,
pre ktoré je problematika domáceho násilia
iba súčasťou ich programu na
zhromaţďovanie peňaţných prostriedkov.
Profily subjektov zaradených do evaluácie majú slúţiť aj ako databáza informácií
o druhu, kvalite a rozsahu poskytovaných sluţieb ţenám NPŢ a prípadne na
identifikovanie nedostatkov vzhľadom na MŠ RE.

Rating vzhľadom na sledované parametre získali aj jednotlivé Úrady VÚC a niektoré
monitorované mestské úrady. Profily subjektov a ich hratingy sú členené podľa regionálnej
príslušnosti v druhej kapitole. Súhrnné údaje za celé územie Slovenska, odhad potrebnej
kapacity jednotlivých špecifických sluţieb pre ţeny NPŢ prinášame v kapitole 2.9.
Hodnotenie monitorovaných subjektov podľa sledovaných parametrov – spĺňanie
jednotlivých štandardov nepredstavuje pre zariadenia/ organizácie ţiadne riziká pre ich
ďalšie fungovanie, ani stavanie ďalších byrokratických bariér. Takisto zdôrazňujeme, ţe
sledované parametre majú základ v odporúčaných MŠ RE, a nie sú právne záväznými
ukazovateľmi. Navyše niektoré sú priamo v rozpore s viacerými ustanoveniami či nariadeniami
relevantných zákonov vzťahujúcimi sa na sociálne sluţby či sociálnoprávnu ochranu ( napr.
neobmedzenosť dĺţky pobytu, poplatky za poskytované sluţby a pod.) Pri hodnotení
zariadení/organizácií sme brali do úvahy aj to, ţe bez adekvátnych zdrojov nie je moţné
napĺňať či dodrţiavať ţiadne štandardy. Takisto sme si boli vedomé, ţe špecializácia na jednu
cieľovú skupinu prijímateľov/liek sociálnych sluţieb či klientely nie je v slovenských
podmienkach úplne realizovateľná vzhľadom na mnoţstvo sociálnych problémov a rôznorodosť
dôvodov, prečo ľudia vyhľadávajú sociálne sluţby či si vyţadujú sociálnoprávnu ochranu či
sociálnu kuratelu. Navyše pre špecializované sluţby NPŢ môţe byť prekáţkou aj nedostatok
odborníčok, pravidelné a kontinuálne školenia a celkové nastavenie systému. V týchto
súvislostiach preto vnímame sledované parametre – štandardy len ako rámce na zhodnotenie
získaných informácií a údajov z monitoringu. Vychádzali sme pri tom z názoru, ţe vţdy je
lepšie mať nejaké sluţby, ako ţiadne. Výsledky monitoringu z hľadiska MŠ RE sú len
podkladom pre zistenie najväčších deficitov, ale aj identifikovanie dobre fungujúcich
zariadení/organizácií. V kaţdom prípade budú zistenia slúţiť na formulovanie odporúčaní na
zvýšenie kvality uţ existujúcich sluţieb a doplnenie chýbajúcich sluţieb.
Výsledky monitoringu budú poskytnuté zadávateľovi monitoringu – odboru rodovej rovnosti
a rovnosti príleţitostí, Úradom VÚC a jednotlivým poskytovateľom sociálnych sluţieb alebo
organizáciám, ktoré sa monitoringu zúčastnili a ich profily boli spracované. Aj pre tieto účely
sme zvolili regionálnu úroveň analýzy, pričom sme predpokladali, ţe jednotliví čitatelia
a čitateľky budú čítať selektívne a zaujímať ich budú hlavne zistenia z ich regiónu alebo o ich
zariadení/organizácií. Z tohto dôvodu sme zvolili viac opisný štýl interpretácie výsledkov pre
zachytenie kvalít a rôznorodosti poskytovaných sluţieb, nielen kvantitatívne ukazovatele. Za
týmto účelom ponúkame aj komparatívny pohľad na niektoré spoločné parametre medzi
regiónmi, ale aj agregovaný pohľad na celé územie SR.
Chceme dať do pozornosti, ţe zozbierané informácie na úrovni Úradov VÚC ako aj na úrovni
subjektov poskytujúcich sociálne sluţby a vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately boli poskytnuté neanonymne a v prípade potreby a záujmu je moţné
poţiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií ( z vyplneného dotazníka a iných získaných –
nájdených dokumentov ) o danom kraji a konkrétnom subjekte. 10 V jednotlivých profiloch
totiţto nebolo moţné zachytiť všetky informácie, ktoré sme získali. Materiály a dotazníky
o spokojnosti klientok so sluţbami v jednotlivých zariadeniach/organizáciách boli anonymné
a z tohto, ako aj z dôvodu zachovania ich bezpečia, dotazníky neposkytneme ( len agregované
spracované údaje za celé zariadenie - ak boli viaceré). Na tomto mieste chceme poďakovať
10
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všetkých respondentom a respondentkám za ochotu a čas, ktorý si našli pri svojej
vyťaţenosti na poskytnutie informácií a vyplnenie dotazníkov. Osobitne ďakujeme aj
subjektom , ktoré bez váhania poskytli svoje štandardy práce, pracovné postupy, záznamové
hárky a protokoly vyuţívané pri práci s klientkami. Pre uţ aj tak neúmerný rozsah tejto správy
uverejňujeme len materiály ZZŢ Fenestra ( príloha č. 6). Zverejnenie či poskytnutie materiálov
od iných subjektov v predstihu budeme s nimi konzultovať.

HLAVNÉ ZISTENIA A ODPORÚČANIA

Hlavným cieľom monitoringu bolo zistiť, aká je kvalita a kapacita poskytovaných
podporných sociálnych sluţieb pre ţeny zazívajúcich násilie. Východiskom pre monitoring
sluţieb a nastavenie sledovanie parametrov boli minimálne štandardy pre podporné sluţby
pre ţeny zaţívajúce násilie Rady Európy z roku 2008 (ďalej len MŠ RE).11
Metódou monitoringu bol dotazníkový prieskum s vyuţitím niekoľkých druhov dotazníkov:
dotazník určený pre vyššie územné celky, dotazník pre jednotlivé subjekty poskytujúce
podporné sluţby ţenám NPŢ, dotazník spokojnosti klientok. Distribúcia dotazníkov a zber
údajov sa realizoval od 25. 10. do 25. 11. 2012, pričom referenčným obdobím bol najmä rok
2011 a v prípade dostupnosti údajov aj rok 2012. Celkovo pracovalo na zbere údajov 10
zaškolených anketárok, 1 – 2 v kaţdom kraji Slovenska.
Celkovo bolo zmonitorovaných 8 Úradov VÚC, 13 mestských úradov a oslovených bolo
181 subjektov – poskytovateľov sociálnych sluţieb, alebo akreditovaných subjektov na
vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálne kurately. Z oslovených 181 subjektov
bolo 52 identifikovaných ako subjekty poskytujúce sluţby ţenám/dievčatám zaţívajúcim
násilie. Tieto boli následne podrobené ďalšej analýze vzhľadom na MŠ RE.
Na základe získaných údajov a materiálov sme zhodnotili prácu jednotlivých úradov
samosprávnych krajov podľa nastavených parametrov. Zostavili sme zoznam oslovených
subjektov v danom kraji a ich reakciu na monitoring (vyplnenie/nevyplnenie dotazníka, iná
reakcia) a vyselektovali sme poskytovateľov sociálnych sluţieb a subjekty vykonávajúce
opatrenia SPODaSK, ktorí medzi cieľovými skupinami majú aj ţeny/dievčatá zaţívajúce
násilie, resp. mali medzi prijímateľkami sluţieb/klientelou v roku 2011 aj ţeny/dievčatá sú
skúsenosťou násilia. Následne sme vypracovalili profily subjektov zaradených do evaluácie
vzhľadom na sledované parametrov MŠ RE. Spĺňanie či nespĺňanie jednotlivých parametrov
sme následne obodobovali – priradili skóre a získali tak rating daného subjektu. Rating
subjektu vyjadruje mieru potenciálu subjektu spĺňať minimálne štandardy Rady Európy.
Na úrovni krajov osobitný dokument v oblasti NPŢ - Regionálny akčný plán ( RAP) pre
oblasť NPŢ majú Bratislavský a Prešovský kraj, ostatné majú problematiku zahrnutú
v koncepciách rozvoja sociálnych sluţieb, alebo v komunitných plánoch s rôznou úrovňou
rozpracovanosti. Viaceré Úrady VÚC ani neuvaţujú o tvorbe samostatného dokument.
Personálne zabezpečenie NPŢ je na úrovni Úradov VÚC väčšinou riešené v rámci širšej
pracovnej náplne pracovníčky/ka, a polovica Úradov nepovaţuje takéto personálne
zabezpečenie za dostačujúce. Pre jednotlivé Úrady VÚC sme vypracovali krátke profily z ich
odpovedí na jednotlivé otázky ( viď jednotlivé VÚC). Jednotlivé parametre sme zhodnotili
pridelením bodov a sčítali do celkového skóre.
Bodové skóre je iba orientačné a reflektuje stav riešenia problematiky násilia páchaného
na ţenách na danom úrade, profesionálny prístup, prehľad o problematike a snahu o jej
11
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Europe Publication, Strasbourg, France
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riešenie. Zároveň však je aj zrkadlom nedostatkov v personálnej a inštitucionálnej oblasti, v
prístupe k riešeniu NPŢ. Pritom často to môţe byť len dôsledok stanovených iných priorít či
dôrazom na iné sociálne problémy ako je NPŢ v danom kraji, ktoré sa javia ako naliehavejšie (
napr. Nitriansky kraj). Úlohu tu zohráva ale aj šírka kompetencií sociálnych odborov,
závaţnosť problémov, ktoré musia riešiť pri často nízkom počet pracovníkov a pracovníčok na
danom úrade a neustále sa zniţujúcom rozpočte.
Porovnanie a poradie Úradov VÚC podľa dosiahnutého skóre
Vyššie územné celky
Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Ţilinský kraj

Dosiahnuté skóre (max. moţné skóre 20)
3,9
13,25
10
7,5
7,7
9,25
5,25
10

Z analýzy údajov na úrovni subjektov poskytujúcich boli zistené nasledovné skutočnosti.
Celkovo bolo anketárkami oslovených 181 subjektov poskytujúcich pobytové,
ambulantné aj terénne sluţby. Do ďalšej analýzy boli zaradené uţ len subjekty, ktoré
poskytovali sluţby ţenám/dievčatám zaţívajúcim násilie v referenčnom období a poskytli
dostatočné mnoţstvo údajov potrebných pre ďalšiu evaluáciu. Celkovo bolo evaluovaných 52
subjektov, pričom sme vychádzali nielen z ich odpovedí v dotazníkoch, ale aj z dostupných
informácií a z verejne dostupných, alebo zaslaných dokumentov Počet subjektov zaradených
do evaluácie bol z regionálne ho hľadiska veľmi rôznorodý: od 1 subjektu v Nitrianskom kraji
aţ po 9 v Banskobystrickom a Bratislavskom kraji. Pritom vzorka evaluovaných subjektov, t. j.
subjektov ktoré poskytujú sluţby ţenám NPŢ, nemusí byť úplná vzhľadom na pomerne vysoký
počet subjektov, ktoré sa odmietli zúčastniť, alebo nemali kapacitu na poskytnutie informácií.
Počty oslovených, evaluovaných a najvyššie hodnotených subjektov podľa krajov
Kraj
BBSK
BSK
KSK
NSK
PSK
TSK
TTSK
ŢSK
SPOLU

Počet oslovených subjektov Počet subjektov zaradených do evaluácie
27
27
16
27
32
17
10
25
181

9
9
8
1
6
7
5
7
52

Pre všetky evaluované subjekty bol zostavený profil na základe získaných odpovedí
a informácií.. Sledované parametre MŠ RE sme zhodnotili pridelením bodového skóre
a spočítali do celkového ratingu. Rating subjektu sa dá vnímať aj ako miera spĺňania
minimálnych štandardov Rady Európy pre špecializované podporné sluţby pre ţeny
zaţívajúce násilie a ich deti. Predstavuje aj mieru potenciálu daného subjektu na naplnenie
MŠ RE a identifikuje jeho pozitíva a nedostatky.
Pre výpočet dostatkovosti, resp. deficitu kapacity sluţieb vzhľadom na MŠ RE sme určili
hranicu 75% maximálneho moţného skóre ( z 30 bodov, t. j. 22,5 bodu). Na základe tejto
arbitrárne stanovenej hranice sme identifikovali 16 subjektov, ktoré majú najväčší potenciál
napĺňať štandardy Rady Európy a byť skutočne špecializovanými subjektmi pre ţeny
zaţívajúce násilie. Z BBSK
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Subjekty spĺňajúce 75-percentnú hranicu plnenia minimálnych štandardov Rady Európy
Subjekt
1.
2.

3.
4.

Fenestra ZZŢ, Košice
ZZŢ MyMamy, Prešov

SCK Dotyk Beckov
KOTVA, n.o. Trebišov

Dosiahnuté
skóre
( max. 30)
29,5
28

27,5
25,75

Druh poskytovaných sluţieb, špecializácia a kapacita
Špecializované poradenské centrum, špecializovaná krízová
linka
Špecializovaná poradňa pre NPŢ ZNB s utajenou adresou
s kapacitou 11 miest, špecializovaná krízová linka pre NPŢ (
nie nonstop).
Pobytové a poradenské sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie ( aj
špecializácia na domáce násilie a obchodovanie s ľuďmi)
kapacita 20 miest v ZNB, utajené bývanie 10 – 14 miest,
špecializovaná krízová nonstop linka
20 ( ZNB)
KS 1 miesto pre ţeny s deťmi 21 miest pre deti, 2
poradenské špecializované centrá pre domáce násilie(
primárne zamerané na deti s CAN, ale aj matky s deťmi –
obete domáceho násilia)
Špecializovaná krízová poradňa a krízová linka pre ţeny
zaţívajúce násilie

Kraj
KSK
PSK

TSK
KSK

5.

NÁRUČ – POMOC DEŤOM
V KRÍZE

6.

Ţena v tiesni o.z. Martin

7.

Krízové centrum SOS,
Rimavská Sobota

24,75

25 ( ZNB), 25 ( útulok)

BBSK

8.

Aliancia ţien Slovenska, o.z.;
Bratislava

24,75

Špecializovaná poradňa , špecializovaná krízová linka

BSK

9.

SČK – Trebišov

18 ( ZNB)
Špecializované poradenstvo pre obete domáceho násilia,
špecializovaná linka pre deti, 19 miest pre ţeny s deťmi
v Bezpečnom dome ( útulok) a v KS
ZBN 25 miest, základné soc. poradenstvo, nonstop krízová
linka pre ľudí v ohrození, spojenie NPŢ s agendou ochrany
ţivota od počatia.

KSK

10. Centrum Slniečko, Nitra
11.

ÁNO PRE ŢIVOT n.o,
Rajecké Teplice

Pomoc ohrozeným deťom,
12. o.z., Bratislava
13.

OZ Pomoc rodine Michalovce

Brána do ţivota, Krízové
14. centrum, o.z., Bratislava
Slovenský výbor pre
UNICEF, o. z., BA
Kriţovatky n. o. - Azylový
16. dom Emauzy, Holíč
15.

25,5
25

24
23,5
23,5

ŢSK
ŢSK

NSK
ŢSK

23

Poradenské sluţby, 6 miest s utajenou adresou,
špecializovaná krízová linka

BSK

23

Špecializované sociálne poradenstvo pre ţeny NPŢ

KSK

22,5

ZNB – 19, útulok 5, KS 21

BSK

22,5

Špecializované poradenské a terénne sluţby zamerané
primárne na deti

BSK

22,5

ZNB 41 miest

TTSK

V piatich krajoch ( BBSK, NSK, PSK, TSK, TTSK) túto arbitrárnu hranicu dosiahol iba
jeden subjekt, v BSK a KSK 4 subjekty, v ŢSK 3 subjekty. Z toho 10 subjektov poskytuje
takmer výlučne alebo aj špecializované poradenské sluţby, viaceré sú kombinované
s pobytovými sluţbami, alebo vedia bezpečné ubytovanie pre ţeny NPŢ sprostredkovať
u iných pobytových zariadení. Minimálne 4 sú viac pobytové ako poradenské zariadenia
a klientky navštevujú špecializované poradenstvo v iných inštitúciách.
Viaceré evaluované a nad 75-percentnou hranicou sa umiestnené subjekty sa primárne
zameriavajú na domáce násilie, resp. ochranu detí pred násilím ( väčšinou ide
o akreditované subjekty podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately).
Pritom monitoringom nebolo moţné zistiť vzájomné posilňovanie alebo kontroverzie
vyplývajúce v spojení pomoci deťom ( ako primárnym obetiam násilia) a ţenám zaţívajúcim
násilie.
Viaceré subjekty skončili tesne pod hranicou 75% a pre jej dosiahnutie stačilo iba veľmi
málo. Často išlo o nedostatočne vyplnený dotazník alebo neposkytnutú evidenciu. Otázkou
12

zostáva ich záujem a ochota špecializovať sa pre klientelu NPŢ v zmysle štandardov Rady
Európy.
V rovine špecializovaných sluţieb pre ţeny NPŢ sme analýzou zistili nasledovné poznatky:
Viaceré kombinované pobytové a poradenské špecializované zariadenia
spĺňajú
parametre bezpečného ţenského domu, ako ich stanovujú MŠ RE. Na odhadnutie počtu
chýbajúcich miest v BŢD sme do úvahy brali uţ existujúcu kapacitu subjektov spĺňajúcich
hranicu 75%, počet ţien v danom kraji a odporúčaný počet miest v BŢD podľa MŠ RE.
Celkovo je vzhľadom na počet ţien a rodinných miest12 potrebných na Slovensku 695 miest
v špecializovaných BŢD. V zariadeniach, ktoré uţ poskytujú pobytové sluţby ţenám NPŢ
a spĺňajú MŠ RE na 75% je celkovo 238 miest. Na Slovensku chýba ešte 457 miest pre ţeny
zaţívajúce násilie v špecializovaných ţenských bezpečných domoch.
Počet odporúčaných, existujúcich a potrebných miest v BŢD pre ţeny zaţívajúce násilie
Kraj

Počet ţien

Odporúčaný počet miest
podľa MŠ RE
85
80
102
89
105
76
71
88
695

Počet existujúcich miest
v špecializovaných BŢD

Počet potrebných miest pre
ţeny NPŢ v BŢD
35
50
74
70
94
42
30
63
457

50
BBSK
340 626
30
BSK
319 038
28
KSK
406 011
19
NSK
355 125
11
PSK
421 772
34
TSK
303 035
41
TTSK
284 421
25
ŢSK
351 007
SPOLU 2 781 035
238
Poznámky:
1) Počet ţien v danom regióne k 31.12. 2011; dostupné na (http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html)
2) Odporúčaný počet miest v BŢD podľa MŠ RE = 1 rodinné miest na 10 000 ţien ( rodinné miest = 1 ţena + 1,5
dieťaťa, t. j. 2,5 miesta)
3) Počet existujúcich miest = kapacita pobytových zariadení/subjektov, ktoré boli zaradené do evaluácie a spĺňajú 75percentnú hranicu plnenia Minimálnych štandardov Rady Európy
4) Počet potrebných miest pre ţeny NPŢ v BŢD = počet odporúčaných miest – počet existujúcich

Špecializované poradenské miesta môţu tvoriť integrovanú súčasť BŢD, alebo môţu byť
osobitnými poradňami vzhľadom na umiestnenie, ktoré budú poskytovať iba špecializované
ambulantné poradenské sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie. Monitoringom bolo
identifikovaných 11 špecializovaných poradní , ktoré dosiahli 75% MŠ RE, pritom vzhľadom
na počet ţien v regiónoch je potrebných celkovo 52 poradenských miest. Na Slovensku chýba
41 špecializovaných poradenských miest pre ţeny NPŢ, ktoré by spĺňali štandardy RE.
Jednotná krízová nonstop linka - špecializovaná pre ţeny zaţívajúce násilie, prevádzkovaná
subjektom spĺňajúcim 75% MŠ RE na Slovensku v podstate neexistuje. Viaceré subjekty však
prevádzkujú svoje vlastné krízové linky s rôznou mierou adekvátnej zaškolenosti v oblasti NPŢ.
Na Slovensku by malo byť aspoň 11 krízových centier pre obete znásilnenia. Hoci viaceré
špecializované poradenské miesta pre NPŢ sa stretávajú aj so znásilnenými ţenami, osobitne
nie sú zamerané len pre tento typ násilia páchaného na ţenách. Vzhľadom na vysokú latenciu
znásilnených a sexuálne napadnutých ţien na Slovensku a nízky počet evidovaných prípadov
znásilnenia políciou, je potrebné tomuto druhu špecifických podporných sluţieb venovať
zvýšenú pozornosť.
Vyhľadávacia činnosť je súčasťou proaktívneho prístupu v podporných sluţbách NPŢ. Na
Slovensku by sa vyhľadávacia činnosť mala zamerať hlavne na rómske ţeny v segregovaných
a marginalizovaných rómskych komunitách, na ţeny ţijúce vo odľahlých vidieckych sídlach či
12

Jedno rodinné miesto odhadujeme na 1 ţenu ( matku) a 1,5 dieťaťa = 2,5 osoby
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ţeny v rôznych druhoch inštitúcií ( vrátane zariadeniach sociálnych sluţieb). Monitoringom
sme zistili len niekoľko zariadení, ktoré vykonávali aj vyhľadávaciu činnosť, aj keď nie moţno
špecializovanú pre ţeny NPŢ a v osobitne ohrozených skupinách ţien.
Intervenčné projekty v zmysle holistickej intervencie a koordinovanej pomoci, zdruţujúcej
všetky relevantné subjekty pri riešení jednotlivých prípadov sú taktieţ súčasťou MŠ RE. Vo
viacerých krajoch fungujú neformálne intervenčné zoskupenia a partnerstvá, ktoré treba len
inštitucionalizovať a štandardizovať. Potenciálom pre sformovanie intervenčným tímov je
fungovanie pracovných skupín pre problematiku NPŢ v niektorých krajoch a či mestách.
Programy pre páchateľov sú taktieţ súčasťou podporných sluţieb stanovených v MŠ RE.
Dôraz sa však kladie na štandardy programov pre násilníkov ako programy v záujme
bezpečnosti a ochrany ţien a v úzkej spolupráci so špecializovanými sluţbami pre ţeny - obete
NPŢ a ich deti. Monitoringom sme zistili niekoľko subjektov, ktoré vedia sprostredkovať prácu
s násilníkom. Kvalita týchto sluţieb vzhľadom na MŠ RE by mala byť predmetom ďalšieho
zisťovania.
Doplňujúce zistenia:







Aj subjekty s najvyšším ratingom mali svoje nedostatky, napr. neadekvátne, alebo
nedostatočné zaškolenie vzhľadom na dobu posledného absolvovaného školenia
Monitoringom nebola zisťovaná nehierarchická – horizontálna kultúra riadenia bezpečných
ţenských domov, ktorá má napomôcť posilneniu a uzdraveniu ţien NPŢ. Vo viacerých
prípadoch bol však indikovaný prísny domový poriadok, striktné pravidlá a vynucovanie
ich dodrţiavania, ktoré často vyplývali z kombinovania rôznych druhov sociálnych sluţieb
a cieľových skupín ( napr. útulku a ZNB, ľudí s drogovou závislosťou so ţenami
zaţívajúcimi násilie) – špecializácia zariadení pre ţeny NPŢ je preto nevyhnutná
Problematické pravdepodobne bude aj vyuţívanie a práca na základe rodovej perspektívy
a rodovej dynamiky hlavne pri násilí na ţenách v párových vzťahoch ( viaceré odpovede
indikovali len deklaratívne a povrchné znalosti o problematike, účelovo vyuţívané
termínov, bez hlbšieho pochopenia)
Viaceré parametre napr. nediskriminácia a dostupnosť sluţieb pre všetky ţeny, bezplatnosť
a pod.) sú v priamom rozpore s ustanoveniami predmetných zákonov alebo VZN Úradov
VÚC a MsÚ ( napr. poskytnutie pobytových sluţieb môţe byť viazané na trvalý pobyt
v danom meste či kraji hlavne u verejných poskytovateľov) a nie neochoty samotných
poskytovateľov poskytnúť sluţby

Odporúčania







Pri nastavovaní ďalších opatrení, programov, rozvoja sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie
zváţiť výsledky monitoringu a podporiť vznik a poskytovanie deficitných –
nedostatkových podporných špecializovaných sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie.
Zriadiť nové, rozšíriť alebo zvýšiť kvalitu uţ existujúcich subjektov, ktoré majú
skúsenosti so špecializovanými sluţbami pre ţeny NPŢ tak, aby bola dosiahnutá
odporúčaná kapacita miest v BŢD
Zjednotiť uţ existujúce, alebo zaviesť jednu národnú špecializovanú nonstop krízovú
linku pre ţeny zaţívajúce násilie s dostatočne zaškoleným personálom pre všetky druhy
násilia na ţenách ( osobitný dôraz na ţeny – obete znásilnenia)
Zriadiť v kaţdom regióne aspoň jedno špecializované krízové centrum pre obete
znásilnenia
Posilniť špecializovanú vyhľadávaciu činnosť zacielenú na ťaţko dostupné a vysoko
rizikové skupiny ţien, hlavne na území s vysokou koncentráciou rómskych
marginalizovaných komunít
Skoordinovať a inštitucionalizovať intervenčné projekty na riešenie prípadov NPŢ –
vyuţiť pritom uţ existujúce pracovné skupiny a partnerstvá v krajoch či mestách
14






Zaviesť programy pre páchateľov násilia, pracujúcich podľa štandardov MŠ RE
V ďalšom slede zaviesť aj akreditáciu zariadení a organizácií, ktoré poskytujú alebo
plánujú poskytovať podporné sociálne, právne, zdravotnícke a iné sluţby pre ţeny
zaţívajúce násilie a ich deti. Akreditáciu nastaviť podľa štandardov Rady Európy, najmä
vzhľadom na rozsah a obsah vzdelávania, ktoré je nevyhnutné pre riadne poskytovanie
špecializovaných sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie a ich deti.
Takisto zaviesť osobitný druh supervízie určený pre špecializované sluţby pre ţeny
zaţívajúce násilie a nastaviť jeho pravidelné vykonávanie.

1. METÓDA MONITORINGU
1.1.

VÝCHODISKÁ MONITORINGU

Východiskami monitoringu sú odporúčané minimálne štandardy pre podporné sluţby pre
ţeny zaţívajúce násilie, ktoré vydala Rada Európy v roku 2008 (ďalej len MŠ RE). 13
Minimálne štandardy sú výsledkom štúdie realizovanej tímom okolo profesorky Liz Kelly14
a Lorny Dubois. Proces stanovenia štandardov podporných sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie
spočíval v niekoľkých krokoch: teoretická štúdia, dotazníkový prieskum pre focal points (
vlády v členských štátoch), online konzultácia s odborníčkami a odborníkmi v tejto oblasti. Na
tvorbe štandardov sa tak podieľali významné siete MVO s dlhoročnou expertízou v tejto oblasti,
ako aj reprezentanti a reprezentantky štátnych inštitúcií jednotlivých členských štátov.
Väčšina odporúčaných minimálnych štandardov, ako aj štandardov ktoré sa majú dosiahnuť
(aspirational standards) sú aplikovaním konkrétnych princípov, zásad a odporúčaní právnezáväzných a odporúčacích medzinárodných a európskych dokumentov z oblasti ľudských práv
a násilia páchaného na ţenách ( napr. CEDAW 15 , ECHR 16 , European Social Charter,
DEVAW17, Beijing Platform, EU Charter18, atď.). Minimálne štandardy Rady Európy sa stali
pramenným dokumentom pre nastavovanie monitoringov a evaluačných štúdií ( napr. WAVE –
Country report 2011) a viaceré sú reflektované aj v Istanbulskom dohovore.
Základnou premisou štandardov je, ţe ţeny zaţívajúce násilie a ich deti potrebujú
špecializované sluţby zamerané na problematiku rodovo-podmieneného násilia. Z práce
a naakumulovaných skúseností viac ako 30-ročnej praxe tzv. „grass root“ organizácií
prevádzkujúcich bezpečné ţenské domy a poradenstvo vyplýva, ţe rodová neutralita je
v pomoci ţenám zaţívajúcim násilie nielen neefektívna, ale aj škodlivá. Všeobecné sociálne
sluţby alebo beţné pobytové zariadenia nie sú adekvátnymi podpornými sluţbami.
Špecializácia sluţieb je nevyhnutná z rovnakého dôvodu, z akého je nevyhnutné mať
špecializovaného lekára pre špecifický zdravotný problém. Sluţby musia byť špecializované
dvomi spôsobmi:

13

Kelly, L. and Dubois, L. (2008). Combating violence against women: minimum standards for support services, Council of
Europe Publication, Strasbourg, France; dostupné na: http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EGVAW-CONF%282007%29Study%20rev.en.pdf. Štúdia pozostávala s niekoľkých krokov: teoretický/desk-based výskum za
účelom definovania typológie sluţieb; Interview s National Focal Points o existujúcich/navrhovaných štandardoch ; Interview
so špecializovanými MVO a sieťami za účelom identifikácie existujúcich štandardov, názorov a návrhov ; Interview s
expertkami (54 interview); Analýza a návrh štandardov. ; Prezentované na konferencii v Štrasburgu; Online konzultácia pre
všetky kontaktované organizácie/účastníčky (91 reakcií) 91 účastníčok/účastníkov; Revidované štandardy a záverečná správa
14
Profesorka Liz Kelly, Roddick Chair in Violence Against Women; London Metropolitan University
15
Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie ţien z roku 1979, ktoré
16
Europen Convention for the Protection of Hunam Rights and Fundamental Freedoms, 1950
17
Declaration on the Elimination of Violence agaisnt Women ( dohovor o odstránení všetkých foriem násilia páchaného na
ţneách), United Nation 1993
18
The European Union Charter of Fundamental Human Rights
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musia byť špecificky zamerané na ţeny zaţívajúce násilie a ich deti
musia byť špecializované v zmysle riešenia násilia páchaného na ţenách ako rodovošpecifickej formy násilia a vysporiadať sa s pôvodnými príčinami násilia páchaného na
ţenách ako dôsledkom historicky nerovnomerného rozloţenia moci medzi muţmi
a ţenami, ktoré viedlo k dominantnému postaveniu muţov a diskriminácii ţien.19

Odporúčané štandardy RE sú štruktúrované nasledovne20:





Zastrešujúce-nadrámcové princípy: platia pre všetky typy podporných sluţieb a viaceré
sa premietajú do základných štandardov
Úroveň poskytovania sluţby – stanovenie kvantitatívnych parametrov pre vybrané
podporné sluţby
Základné štandardy - minimálne a ideálne – výhľadové, ktoré chceme dosiahnuť
Špecifické štandardy - minimálne a ideálne - výhľadové, ktoré chceme dosiahnuť

1.1.1. ZASTREŠUJÚCE – NADRÁMCOVÉ PRINCÍPY

Všetky druhy podporných sluţieb, vrátane sociálnych sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie by
mali byť poskytované na základe dodrţiavania zastrešujúcich – nadrámcových princípov.
Zastrešujúce princípy sú kombináciou uvaţovania v kontexte ľudských práv a praktík
vyvinutých MVO, ktorých efektivita v podpore ţien zaţívajúcich násilie bola overená.
Zastrešujúce princípy by mali byť implementované aj do práce a prístupov štátnych inštitúcií
a iných profesijných skupín prichádzajúcich do kontaktu so ţenami zaţívajúcimi násilie či
zodpovedných za prevenciu, riešenie a odsúdenie NPŢ. Zastrešujúce princípy by zároveň
mali tvoriť štandardy kvality pri nastavovaní konkrétnych druhov sluţieb a monitoringu
fungovania jednotlivých poskytovateľov sociálnych sluţieb, prípadne iných podporných
sluţieb:
Zastrešujúce princípy:
Pracovať na základe rodovej analýzy
Sluţby uplatňujú situácii adekvátny a informovaný prístup, ktorý je relevantný pre klientky, na
základe rozpoznania rodovej dynamiky, dopadov a dôsledkov násilia páchaného na ţenách
v rámci rovnosti a ľudských práv, vrátane pochopenia násilia na ţenách ako príčiny i dôsledku
nerovného postavenia ţien a muţov a potreby sluţieb, ktoré ţenám budú poskytovať len ţeny.
Bezpečie, ochrana a ľudská dôstojnosť
Sluţby zaisťujú, ţe pri všetkých intervenciách sa uprednostňuje princíp bezpečnosti, ochrany
a dôstojnosti klientok a personálu.
Špecializované služby
Vedomosti a zručnosti personálu a formy poskytovania sluţieb sú špecializované; sú vhodné
a prispôsobené špecifickým, niekedy komplikovaným potrebám klientok.
Rôznorodosť a spravodlivý prístup
Sluţby rešpektujú rôznorodosť klientok a pôsobia pozitívne v rámci nediskriminačnej praxe.
Poskytovaná sluţba by mala byť bezplatná, distribuovaná by mala byť rovnomerne v rámci
celej krajiny a jej poskytnutie v krízovej situácii by malo byť dostupné 24 hodín denne.

19

WAVE, Country report 2011, p. 9
Vychádzame z pracovného prekladu Kataríny Farkašovej: Boj proti násiliu na ţenách: minimálne štandardy pre podporné
sluţby, Aliancia ţien 2012.
20
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Právne zastupovanie (obhajoba práv) a podpora
Sluţby poskytujú precedenčné a systémové právne zastupovanie zamerané na podporu
a presadzovanie práv a na plnenie potrieb klientok.
Posilnenie
Sluţby zaisťujú, ţe klientky môţu hovoriť o svojich záţitkoch a oboznámiť sa so svojimi
právami a nárokmi, a môţu sa rozhodovať o ďalšom postupe v ústretovom prostredí, kde sa
s nimi zaobchádza s rešpektom a citlivo, pri zachovaní ich dôstojnosti.
Participácia a ostatné poradenstvo
Sluţby podporujú zapojenie klientok do rozvoja a hodnotenia sluţieb.
Dôvernosť informácií
Sluţby rešpektujú a dodrţiavajú právo klientky na dôvernosť informácií a všetky klientky sú
informované o situáciách, v ktorých môţe byť dôvernosť informácií obmedzená.
Koordinovaná odozva
Sluţby fungujú v rámci kontextu kooperácie, spolupráce a koordinovaného poskytovania
sluţieb príslušnými organizáciami.
Volanie páchateľov na zodpovednosť
Sluţby pracujú na dvojitom základe nespochybňovania výpovedí obetí a rešpektu voči nim;
páchatelia by mali byť volaní na zodpovednosť za svoje činy.
Riadenie a zodpovednosť
Sluţby sú riadené efektívne a zaisťujú, ţe klientky dostanú kvalitnú sluţbu od náleţite
kvalifikovaného a podporovaného personálu.
Vyzývanie k tolerancii
Pri internej aj externej činnosti sluţby vytvárajú modely nenásilného prístupu a pouţívajú
rodovú analýzu na zvyšovanie informovanosti o problematike povedomia, vzdelávanie
a vykonávanie preventívnej práce, v rámci komunít aj pri práci s jednotlivými klientkami.
Zastrešujúce princípy sú premietnuté do kvantitatívnej úrovne poskytovania sluţieb, do
základných aj špecifických štandardov.
1.1.2. ÚROVNE POSKYTOVANIA SLUŢIEB

MŠ RE stanovujú úrovne - rozsah, kvantitatívne parametre na nasledovné typy sociálnych
sluţieb:
Krízová linka - jedna linka pokrývajúca všetky formy násilia na ţenách (NNŢ) alebo jedna pre
domáce násilie a jedna pre sexuálne násilie. Počet liniek by mal závisieť od počtu obyvateľov.
V menších krajinách môţe stačiť jedna.21 V hustejšie osídlených štátoch by mala byť aspoň
jedna krízová linka v kaţdom regióne/kraji.
Poradenstvo a právne projekty - jedna na 50 000 ţien.22
21

MŠ RE však presne nedefinuje, čo je to menšia krajina a aká je závislosť počtu liniek od počtu obyvateľov. Vychádzame však
z predpokladu, ţe Slovenská republika vzhľadom na rozlohu a 15 mil. obyvateľov patrí v rámci EÚ medzi „menšie krajiny“.
22

Minimálne štandardy RE nevymedzujú, koľko prípadov násilia páchaného na ţenách by malo byť v starostlivosti jednej
poradenskej odbornej pracovníčky, aby nedochádzalo k preťaţeniu poradenských pracovníčok a ohrozená by tým bola aj
kvalita špecializovaného poradenstva.
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Poradenstvo - jedno centrum na 50 000 ţien. Môţe zahŕňať existujúce špecializované sluţby
pre ţeny zaţívajúce násilie na ţenách (NNŢ), ako napr. BŢD alebo krízové centrá pre obete
znásilnenia a poradenské centrá, ak poskytujú dlhodobé poradenstvo alebo prácu v skupinách.
V kaţdom krajskom meste by malo byť jedno poradenské centrum.
Dostupnosť/ vyhľadávanie klientok - malo by byť dostupné aspoň pre najväčšie koncentrácie
menšín a hendikepovaných ţien.
Bezpečné ţenské domy (BŢD)- v členských štátoch, kde sú BŢD ako najmä/len jediná forma
sluţby, malo by byť jedno miesto pre 10 000 obyvateľov. V členských štátoch, kde sú BŢD
časťou komunitnej stratégie s intervenčnými projektmi, by malo byť jedno rodinné miesto23
pre 10 000 ţien. V kaţdom kraji by mal byť aspoň jeden špecializovaný BŢD.
Krízové centrá pre obete znásilnenia - jedno na 200 000 ţien. V kaţdom kraji by malo byť
aspoň jedno Krízové centrum pre obete sexuálneho násilia, zamerané predovšetkým na
znásilnenie.
Centrá pre obete sexuálneho napadnutia ( zriaďované pri nemocniciach) - jedno pre 400 000
ţien s cieľom zabezpečiť jednoduchosť oznamovania útokov a vysokú kvalitu súdnych a
zdravotníckych sluţieb. Rozloţené tak, aby bolo aspoň jedno centrum v kaţdom regióne.
1.1.3. ZÁKLADNÉ MINIMÁLNE ŠTANDARDY PLATIACE PRE VŠETKY PODPORNÉ
SLUŢBY

Prinášame základné minimálne štandardy pre podporné sluţby pre ţeny zaţívajúce násilie ,
vrátane sociálnych sluţieb. Ideálne štandardy, teda tie, ktoré treba dosiahnuť pre sociálne ale aj
iné podporné sluţby, nájdete kompletné v prílohe č. 1 aj s odkazom na relevantné dokumenty.
Úcta a dôstojnosť:
a) Ţeny, ktoré vyuţívajú sluţby, majú za kaţdých okolností právo na úctu a dôstojnosť
b) Musí byť dodrţiavaná dôvernosť. Akákoľvek písomná alebo ústna komunikácia alebo
iná informácia obsahujúca čokoľvek, čo by mohlo poodhaliť identitu klientky sluţby, sa
môţe zdieľať len s jej informovaným súhlasom. Jediné výnimky sú tieto:
 ak je ohrozený ţivot, zdravie alebo sloboda klientky
 ak je dôvod obávať sa, ţe je ohrozené bezpečie ostatných a treba ho chrániť
Tento princíp dôvernosti sa musí klientke vysvetliť pred poskytovaním sluţby.
c) Všetky sluţby musia vychádzať z kultúry princípu: nespochybňovať a rešpektovať obeť a
brať na zodpovednosť násilníka.
Bezpečie a ochrana
a) Bezpečie a ochrana by malo byť prioritou, zásadným kritériom. Týka sa to bezpečia
ţien, detí a odkázaných osôb týkajúcich sa prípadu a personálu. Nejedná sa len o
okamţitú ochranu, ale psychické a sociálne bezpečie, vrátane sociálnej inklúzie.
b) Krízové sluţby by mali byť nepretrţite k dispozícii, dostupné 24 hodín denne a 365 dní
v roku.
c) Sluţby by mali byť komplexné (holistické) a riadiť sa potrebami klientky. Poskytovateľ
sluţby by mal byť schopný:
23

Rodinné miesto sa definuje ako priemerný počet detí na jednu rodinu v danom členskom štáte. Tým sa indikuje, ţe rodinné
miesto nie je iba „posteľ“.
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poskytnúť to, čo klientky potrebujú a vyţadujú
kde je to moţné, odoslať/ delegovať klientku k príslušným iným odborným sluţbám

Dostupnosť
a) Sluţby by mali byť dostupné pre všetky ţeny. Toto vyţaduje ich aktívne vyhľadávanie,
prispôsobenie resp. vytvorenie špecializovaných sluţieb pre potreby uţívateliek (napr.
pre migrantky, etické menšiny alebo hendikepované ţeny)
b) Sluţby by mali pracovať podľa pravidiel nediskriminácie a rovnakých príleţitostí s
ohľadom na personál a klientky sluţieb.
c) Sluţby by mali byť poskytované bezplatne
Deti
a) Poskytovatelia sluţieb by mali zohľadňovať potreby detí klientok a svoju špeciálnu
zodpovednosť voči mladým ţenám a dievčatám
b) Deti by nemali byť vyuţívané ako ”tlmočníci/čky” svojich matiek
Personál 24
a) Personál by mal byť kvalifikovaný a riadne zaškolený:
 Minimálne úvodné zaškolenie ako aj nasledujúce trvalé ďalšie školenie by mali byť
súčasťou pracovnej zmluvy;
 Úvodné zaškolenie by malo obsahovať porozumenie rodovej dynamike násilia,
informáciu o rôznych formách násilia na ţenách, o nediskriminácii a rôznorodosti, o
práve na spravodlivosť a sociálnom práve;
 Tento štandard platí pre všetky profesie v štátnych a mimovládnych inštitúciách.
Vzdelávať by mali špecializované MVO a mali by byť riadne platené;
b) V ţenských MVO by mali pracovať ţeny a ostatné inštitúcie by mali zabezpečiť
dostatok ţenského personálu, vrátane tlmočníčok, zdravotníčok a policajtiek.
Posilnenie
a) Sluţby by mali byť riadené demokraticky. Personál aj klientky by mali mať moţnosť
zúčastňovať sa vedenia. Sluţby mali by zabezpečiť, aby muţská dominancia nebola
nahradená dominanciou inštitúcie v rozhodovacích procesoch klientok.
b) Klientky by mali byť informované o svojich právach, napr. na aké sluţby majú nárok,
aké sú ich zákonné a ľudské práva.
c) Právo klientky na poskytnutie informácie a podpory by nemalo byť podmienené
oficiálnou sťaţnosťou ani súhlasom vyuţiť akýkoľvek program/skupinu/sluţbu.
Klientky by mali mať dostatok času na zváţenie informácie, aby mohli urobiť
informované rozhodnutie.
d) Všetky informácie, právne rady a poradenstvo by mali vychádzať z princípu posilnenia a
práv obete:
 Informovaný súhlas by mal predchádzať pred akoukoľvek akciou alebo procedúrou;
 Najlepší záujem klientky by mal byť prioritou pre všetkých poskytovateľov sluţieb;
 Jedine klientka rozhoduje o tom, či podá na políciu trestné oznámenie.
e) Klientky by mali mať prístup k vlastným záznamom (zloţke), mať moţnosť hodnotiť
ich a ţiadať, aby boli vykonané doplnenia a aktualizácie.

24

MŠ RE nestanovujú počet personálu, resp. odborného personálu vzhľadom na počet klientok ( prijímateliek sociálnych
sluţieb. Podľa z. 448/2008 o sociálnych sluţbách by na jedného zamestnanca malo byť v ZNB či útulku max. 6 prijímateľov
sociálnych sluţieb a z celkového počtu zamestnancov by malo byť 50% odborných zamestnancov ( podľa vymedzených
kvalifikačných predpokladov).
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Poskytovanie sluţieb
a) Všetky sluţby by mali byť autonómne, neziskové a mali by byť schopné poskytovať
dlhodobú podporu.
b) Vláda alebo miestne zastupiteľstvá by mali mať dostatok prostriedkov na sluţby pre
ţeny zaţívajúce násilie a ich deti.
c) Všetky sluţby by mali byť zaloţené na pochopení násilia ako príčiny a dôsledku
nerovnováţneho postavenia ţien.
d) Sluţby by sa mali vyvíjať k zvyšovaniu pozornosti voči potrebám klientok, pýtať sa ich
na ich názor a brať ho do úvahy – toto by mala byť podstatná časť pravidelných
monitorovacích procesov.
e) Sluţby by mali vypracovať návody a pravidlá na spoluprácu medzi inštitúciami
(multiagency)
f) Údaje by mali byť zhromaţďované a ukladané systematicky podľa demografie klientok
a podľa povahy napadnutia, spôsobom, ktorý neohrozí právo klientky na dôvernosť
(údajov)
1.1.4. ŠPECIFICKÉ MINIMÁLNE ŠTANDARDY PRE RÔZNE DRUHY SOCIÁLNYCH
SLUŢIEB

Špecifické štandardy sa vzťahujú uţ na konkrétne druhy – typy sociálnych sluţieb. Prinášame
špecifické minimálne štandardy pre krízové telefonické linky, právne sluţby, poradenstvo,
vyhľadávanie klientok, intervenčné projekty, bezpečný ţenský dom a krízové centrám
sexuálneho napadnutia/znásilnenia. Ostatné druhy podporných sluţieb, ako aj ideálne –
poţadované štandardy nájdete v prílohe č. 1.
Krízové telefonické linky
a) Personál musí byť špeciálne zaškolený na prácu so všetkými formami násilia na ţenách.
b) Má poskytovať krízovú pohotovostnú podporu a poradenstvo
c) Číslo musí byť dostatočne zviditeľňované, uvádzané v telefónnych zoznamoch a
dostupné v relevantných inštitúciách ako napr. nemocnice a zdravotné strediská.
Poradenstvo
a) Poradenstvo by malo pripravovať individuálne plány činnosti s klientkou a sústrediť sa
na jej bezpečie, podporu a praktické potreby.
b) Príprava poradkýň by mala trvať minimálne 30 hodín a mala by pokrývať témy:
•
Rodová analýza NNŢ;
•
Techniky krízovej intervencie;
•
Trauma, vyrovnanie sa s ňou a preţitie;
•
Pochopenie well- being a sociálnej inklúzie;
•
Zachovanie dôvernosti informácií ; ( o informáciách)
•
Komunikačné zručnosti a techniky krízovej intervencie;
•
Prehľad o systéme občianskeho a trestného práva;
•
Aktualizácia a revízia príslušných zákonov štátu;
•
Dostupnosť miestnych a štátnych zdrojov
•
Nediskriminácia a rôznorodosť;
•
Posilnenie.
c) Odporúčania (delegovanie) na iné terapeutické sluţby by malo byť iba k odborníčkam,
ktoré majú dostatočne špecializované pracovné skúsenosti alebo vzdelanie o oblasti
NNŢ
d) Klientky majú mať prístup k individuálnemu aj skupinovému poradenstvu
20

Vyhľadávanie klientok
a) Vyhľadávanie by sa malo uskutočňovať pre skupiny, ktoré sú ohrozené sociálnym
vylúčením alebo majú sťaţený prístup k sluţbám, ako aj menšiny. Informačné materiály
majú byť pripravené vo formáte, ktorý sa k nim ľahko dostane.
b) Personál má byť vyškolený na (multi)kultúrnu spôsobilosť.
Intervenčné projekty
a) Na začiatku intervenčných projektov by malo byť partnerstvo medzi inštitúciami.
b) Všetky intervencie by mali byť koordinované MVO zameranými na podporu ţien.
c) Spolupráca polície a súdov s intervenčnými projektmi by mala byť povinná.
d) Medzi spolupracujúce inštitúcie by mali patriť minimálne zdravotné a sociálne sluţby.
Bezpečný ţenský dom ( BŢD)
a) Sluţby v BŢD by mali poskytovať ţeny.
b) Bezpečie obyvateliek posilňuje utajená adresa a bezpečnostné opatrenia a monitoring.
c) Ak BŢD nemá dostatok miest, alebo sluţby nie sú k dispozícii, BŢD by mal klientke
pomôcť nájsť vhodné bezpečné náhradné ubytovanie.
d) Odmietnuť prijatie alebo znovu prijatie klientky sa môţe IBA ak prišlo k závaţným
porušeniam pravidiel alebo ohrozeniu bezpečia ţien a detí.
e) Sluţby majú byť poskytované na takú dlhú dobu, ako ich klietka potrebuje.
f) Úroveň personálu má byť dostatočná na poskytovanie potrebných sluţieb pre práve
ubytované klientky a ich deti.
g) Kaţdá klientka má dostať krízovú pomoc a podporu a bezpečnostný plán.
h) Do 3 – 7 dní od prijatia klientky by mali byť spísané jej potreby. Mali by obsahovať:
 potreby týkajúce sa zdravia;
 detí;
 bývania;
 právnych moţností;
 finančnej podpory a jej moţností;
 prípravu na zamestnanie a vzdelanie;
i) Mali by vedieť poskytnúť (alebo odporučiť) právne poradenstvo, právne zastupovanie,
sprevádzanie na inštitúcie a inú pomoc.
j) Mali by pomôcť zabezpečiť, aby klientka pri odchode z BŢD, mala nezávislé finančné
prostriedky.
k) Mali by mať zamestnanú aspoň jednu sociálnu pracovníčku kvalifikovanú na prácu
s deťmi.
l) BŢD by mali vytvárať a podporovať úctu a nenásilie vo všetkých vzťahoch vrátane tých
medzi deťmi a dospelými.
m) Ak BŢD nemôţe ubytovať klientku vzhľadom na vek syna, mal by pomôcť nájsť pre
rodinu iné bezpečné miesto.
n) Mali by zabezpečiť, aby dieťa mohlo pokračovať vo vzdelaní
o) Klientky by mali mať prístup k telefónu
p) Personál aj celé prostredie by mali byť (multi)kultúrne citliví
q) Výcvik pre dobrovoľníčky a personál pracujúci v BŢD by mal trvať minimálne 30 hodín
a obsahovať:
 Rodová analýza NNŢ;
 Komunikačné zručnosti a techniky krízovej intervencie;
 Zachovanie dôvernosti informácií ;
 Ochrana detí;
 Poskytovanie prekladateľskej sluţby a sluţieb pre ţeny s postihnutím;
 Ako robiť vhodné odporúčania
 Informácie o traume, ako sa s ňou vyrovnať a preţiť;
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 Odhad nebezpečenstva
 Nediskriminácia a rôznorodosť;
 Posilnenie.
r) Klientky a ich deti by mali mať k dispozícii moţnosť odsťahovať sa a aj naďalej
vyuţívať sluţby BŢD.
Krízové centrá pre obete znásilnenia ( KCOZ)
a) Sluţby by mali obsahovať:
•
Anonymnú telefónnu linku pomoci
•
Individuálnu podporu a poradenstvo
•
Sprevádzanie k iným sluţbám, napr. do nemocnice, na políciu, na súd
•
Moţnosť zúčastniť sa skupinovej terapie
•
Advocacy (zvyšovanie povedomia)
b) Výcvik pre dobrovoľníčky a personál pracujúci v KCOZ by mal trvať minimálne 30
hodín a obsahovať:
•
Rodová analýza NNŢ (vrátane sexuálneho násilia na deťoch);
•
Zachovanie dôvernosti informácií ;
•
Rôznorodosť;
•
Dopad a význam znásilnenia;
•
Aktívne počúvanie;
•
Odhad nebezpečenstva;
•
Posilnenie.
c) Centrá by mali zaručiť bezpečie pre klientky aj pre personál/dobrovoľníčky.
d) Po pracovnom čase môţu byť informácie poskytované prostredníctvom záznamníka
alebo môţu byť automaticky presmerované na celoštátnu (národnú) krízovú linku.
e) Všetky sluţby by sa mali odohrávať v pohodlnom súkromnom prostredí.
f) Sluţby by mali byť holistické a mali by zahŕňať:
 právne poradenstvo a zastupovanie;
 praktickú podporu;
 informácie a odporúčania na iné inštitúcie;
 pomoc pri kompenzácii.

1.2.

SLEDOVANÉ PARAMETRE

Pri monitoringu sme vyuţili metodické nástroje – dotazníky vytvorené v rámci projektu
Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS-OSF) z roku 2009. 25 So
súhlasom autorky metodiky Mgr. J. Filadelfiovej, PhD. aj NOS-OSF sme doplnili alebo
upravili niektoré otázky pre potreby monitoringu. Zamerali sme sa na sledovanie
parametrov, t. j. operacionalizovaných vybraných nadrámcových princípov, minimálnych
základných a špecifických štandardov. Zisťovali sme ich napĺňanie, poskytovanie alebo
potenciál naplnenia minimálnych štandardov, resp. úroveň – stupeň ich dodrţiavania.
Jednotlivé parametre boli zisťované aj viacerými otázkami, vytvárajúc tak systém kontrolných
otázok alebo moţnosť overenia. Jednotlivým parametrom sme prideľovali body – skóre,
s cieľom zhodnotiť kaţdý parameter osobitne – rating zariadenia vzhľadom na daný štandard.

25

Išlo o Projekt Monitorovacieho výskumu sluţieb pre ţeny a deti zaţívajúce násilie, ktorého cieľom zmapovať aktuálnu
situáciu v oblasti poskytovania pomoci a podpory v sieti zariadení sociálnych sluţieb a vyhodnotiť podmienky na prijímanie
efektívnych opatrení na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ţenách v SR so zameraním na medzinárodnoprávne
záväzky Slovenska. Z výskumu boli zatiaľ zanalyzované iba predbeţné zistenia a zverejnené na odbornom seminári MPSVR
SR v novembri 2011 a čiastočne sú vyuţívané aj vybrané údaje z monitorovacieho výskumu.
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Zároveň celkové získané skóre zariadenia sme vyuţili na zostavenie poradia – rankingu
jednotlivých zariadení vzhľadom na odporúčané minimálne štandardy Rady Európy.
Zdôrazňujeme, ţe hodnotenie zariadení/organizácií podľa sledovaných parametrov –
nenaplnenie jednotlivých štandardov kvality nepredstavujú pre zariadenia/ organizácie
ţiadne riziká pre ich ďalšie fungovanie, ani stavanie ďalších byrokratických bariér. Takisto
zdôrazňujeme, ţe sledované parametre majú základ v odporúčaných MŠ RE, a nie sú právne
záväznými ukazovateľmi. Navyše niektoré sú priamo v rozpore s viacerými ustanoveniami či
nariadeniami relevantných zákonov vzťahujúcimi sa na sociálne sluţby či sociálnoprávnu
ochranu ( napr. dĺţka pobytu, poplatky za poskytované sluţby a pod.) Pri hodnotení
zariadení/organizácií sme brali do úvahy aj to, ţe bez adekvátnych zdrojov nie je moţné
napĺňať či dodrţiavať ţiadne štandardy. Takisto sme si vedomé, ţe špecializácia na jednu
cieľovú skupinu prijímateľov /liek sociálnych sluţieb nie je v slovenských podmienkach úplne
realizovateľná, chýbajú odborníčky, školenia a celkové nastavenie systému špecializácie
podporných sluţieb v násilí páchanom na ţenách. V týchto súvislostiach preto vnímame
nastavené parametre – štandardy len ako rámce na zhodnotenie získaných informácií
a údajov z monitoringu. Vychádzame pri tom z názoru, ţe vţdy je lepšie mať nejaké sluţby,
ako ţiadne. Výsledky monitoringu z hľadiska MS RE sú len podkladom pre zistenie
najväčších deficitov, ale aj identifikovanie dobre fungujúcich zariadení/organizácií. V kaţdom
prípade budú zistenia slúţiť na formulovanie odporúčaní na zvýšenie kvality uţ existujúcich a
doplnenie chýbajúcich sluţieb.
1.2.1. PARAMETRE NA ÚROVNI ÚRADU SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Jednotlivým parametrom sme pridelili maximálny počet bodov a celkové skóre mohlo byť
maximálne 20 bodov. Body sme prideľovali na základe vyplnených odpovedí v dotazníku,
prípadne ďalších získaných informácií počas osobných konzultácií či relevantných materiálov
vzťahujúcich sa problematiku násilia páchaného na ţenách v danom VÚC. Prideľovanie
bodov a celkové skóre je iba orientačné a slúţi iba lepšie vyhodnotenie jednotlivých
parametrov.
Parameter

Špecializácia na násilie páchané
na ţenách – inštitucionálne
zabezpečenie; špecifické sluţby;
odbornosť
Dostupnosť (najmä finančná
a kapacitná) a bezpečnosť
v zmysle finančného a kapacitného
zabezpečenia a kontroly
Poskytovanie špecializovaných
sluţieb priamo na úrade
a potenciál
Holistické sluţby - spolupráca
(jej formalizovanie) a hodnotenie,
koordinovaná odozva
Pracovať na základe rodovej
analýzy
Maximálne moţné skóre
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Spôsob zisťovania/ číslo otázky 26
Vypracovaná koncepcia/akčný plán pre problematiku NPŢ/O2
Vyhodnocovanie úloh/O4
Personálne zabezpečenie/O5; O6
Existencia špecializovaných sluţieb v kraji/O8
Bezplatnosť/09
Vedenie evidencie/O10
Vychádzajú zo štandardov/07
Programy financovania pre subjekty NPŢ/O11
Počet organizácií, s ktorými je uzatvorená zmluva/O12
Kritéria prideľovania financií/O13-14
Systém vyhodnocovania kvality a kvantity/015-16
Poskytovaná pomoc ţenám NPŢ na úrade/ O17
Počet ţien za rok/O18
Interná smernica postupu/O19
Potenciál rozšírenia sluţieb/020
Spolupráca a jej zhodnotenie/O21-022
Vypracovaná smernica/O23
Siete a partnerstvo/024
Advokačné činnosti na šírenie povedomia/O25
Ako by ste čo najstručnejšie definovali NPŢ/O26
Príčiny a rizikové faktory/O27

Z dotazníka č. 1 – pre vedúce/vedúcich sociálnych oddelení VÚC ( príloha č. 2)
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Skóre
( v bodoch,
max.)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
20

1.2.2. PARAMETRE NA ÚROVNI ZARIADENIA/ORGANIZÁCIE

Pre hodnotenie jednotlivých parametrov sme zvolili jednoduchý bodovací systém, pričom
niektoré parametre sme povaţovali iba za informatívne ( bez obodovania), ale relevantné
z hľadiska zistenia druhu, rozsahu a kapacity poskytovaných sluţieb. V prípade poskytovania
špecifických druhov sluţieb ( pobytové, poradenské, krízová linka) sme do celkového
hodnotenia subjektu zakomponovali aj parametre špecifických sluţieb. Prideľovanie bodov
a celkové skóre je iba orientačné a slúţi iba lepšie vyhodnotenie jednotlivých parametrov.
Parameter

Špecializácia na ţeny zaţívajúce
násilie a ich deti

Všetky sluţby by mali byť
autonómne, neziskové,
prevádzkované MVO

Druh/úroveň poskytovanej sluţby

Pracovať na základe rodovej
analýzy - na základe poznania
rodovej dynamiky, pochopenia
násilia na ţenách ako príčiny
i dôsledku nerovnomerného
postavenia ţien a muţov

Rôznorodosť a spravodlivý
prístup – nediskriminačná prax ,
resp. dostupnosť pre všetky ţeny

Dostupnosť - dostatok financií na
prevádzku, bezplatnosť, počet
ţiadostí na ubytovanie, časový limit

Bezpečie a ochrana
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Spôsob zisťovania/ číslo otázky27
Cieľové skupiny ( obete násilia len ţeny a ţeny
s deťmi; obete násilia Ţ + M; obete násilia + iné
cieľové skupiny)/O13
Mali v roku 2011 medzi klientkami ţeny a dievčatá
zaţívajúce násilie ( 0 – 100%)/017
Evidovanie klientok/tov podľa druhu násilia/ O19
Celkový počet klientov v priebehu roka 2011; z toho
ţeny zaţívajúce násilie a ich deti/O27
S akým typom násilia na ţenách a dievčatách sa
stretávajú/ O18
Krízová linka – špecializovaná/O57
Neverejný poskytovateľ, zriaďovateľom ; občianske
zdruţenie alebo nezisková organizácia, právna forma –
MVO/O3; O4
Rok vzniku zariadenia a rok začatia poskytovania
sluţieb pre ţeny zaţívajúce násilie/O30;O31
Registrácia a akreditácia/O2
Zvyšovanie povedomia v komunite /O43 ( ideál)
Druh zariadenia /O5
Forma poskytovania sluţieb/O8
Kapacita /O9
Aké sluţby poskytujete/O24 (komplexnosť)
Krízová linka/O52
a) Ako by ste čo najstručnejšie definovali „násilie
páchané na ţenách?/O20
b) Čo povaţujete za príčinu a rizikové faktory násilia
páchaného na ţenách?/ O21
c) Aké
princípy
uplatňujete
v pomoci
ţenám a dievčatám zaţívajúcim násilie?/ O22
d) Vychádzate z nejakých medzinárodných alebo
svojich štandardov?/ O23
Aké obmedzenia platia na prijatie ţien do zariadenia/
O36
Medzi klientkami osobitné skupiny ţien/ O35
Schopnosť komunikovať v inom jazyku/O39
alebo sprostredkovať tlmočenie/ O40
Moţnosť ubytovať ţenu na vozíku /O72
Dostatok finančných prostriedkov na prevádzku/ 010;
O11/O12
Bezplatnosť/ O25
Museli odmietnuť pre nedostatok miesta /O26
Počet ţiadostí o ubytovanie /070
Stanovený časový limit pre dĺţku poskytovania sluţby
/O33
Poskytovanie krízovej intervencie/O24;052
Nepretrţitosť poskytovania sluţieb/O54 -55

Z dotazníka č. 2 – poskytovatelia sociálnych sluţieb ( príloha č. 3)
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Skóre
( v bodoch, max.)

1
1
1
1
1
0,5
1
0,5 + 0,5
1
0,5
Informačný parameter
Informačný parameter
Informačný parameter

1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Informačný parameter

1
Informačný parameter
Informačný parameter

1
0,5
0,5

Deti
Personál - kvalifikovaný
a zaškolený; iba ţeny

Posilnenie

Utajené/krízové bývanie/O64-65
Komplexnosť/holistické sluţby/O24; O28
Spolupráca a formalizácia spolupráce /O46; 047
Protokoly , štandardy/O23; 048
Sieťovanie/045
Dozvedieť sa o zariadení/organizácií/O44
Aké sluţby poskytujú deťom klientok?/O28
Medzi personálom sú vychovávateľky/038(bod „e)
Personál zariadenia/organizácie k 31.12. 2011 počet
a podľa pohlavia/ O37
Profesie/O38
Zaškolenosť/O41;O42
Participácia klientok na riadení/O34
+ spokojnosť klientok/dotazník č. 3 (ak je dostupný) 28
Podiel klientok, ktoré podali trestné oznámenie/029

Maximálne moţné súhrnné skóre

1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
Informačný parameter

1
30

A) ŠPECIFICKÉ SLUŢBY – KRÍZOVÉ LINKY
Parameter
Špeciálne zaškolený personál
Špecializácia linky
Dostupnosť a bezpečie

Spôsob zisťovania/ číslo otázky 29
Bol personál pracujúci na krízovej linke špeciálne
zaškolený na násilie páchané na ţenách ?/ O60
Ak áno, aký typ školenia/tréningu
absolvovali?/O61
Ide o linky všeobecnú, alebo špecializovanú na
určitú skupinu ľudí? O57
Reţim krízovej linky/ O54 – O55
Bezplatnosť/ O56
Počet volaní a počet ľudí pracujúcich na linke/O58;
O59

Skóre
( v bodoch, max.)

0,5
0,5
0,5
1
0,5
1
4

Maximálne moţné súhrnné skóre

B) ŠPECIFICKÉ SLUŢBY – PORADENSTVO
Parameter
Poskytovanie poradenstva

Špecializácia a zaškolenosť na
NPŢ

Štandardy, protokoly

Pracovať na základe rodovej
analýzy

Spôsob zisťovania/ číslo otázky 30
Poskytované sluţby; vo vlastnej réţii alebo
sprostredkovane/O24
Prevládajúci typ klientky/O32
Cieľové skupiny ( obete násilia len ţeny a ţeny s deťmi;
obete násilia Ţ + M; obete násilia + iné cieľové
skupiny)/013
Mali v roku 2011 medzi klientkami ţeny a dievčatá
zaţívajúce násilie ( 0 – 100%)/O17
Zaškolenosť na NPŢ/O41-42
Poskytovanie sluţieb podľa štandardov, existencia
protokolov o postupoch/ O23
e) Ako by ste čo najstručnejšie definovali „násilie
páchané na ţenách?/O20
f) Čo povaţujete za príčinu a rizikové faktory násilia
páchaného na ţenách?/ 021
g) Aké
princípy
uplatňujete
v pomoci
ţenám a dievčatám zaţívajúcim násilie?/ O22

Skóre
( v bodoch, max.)
Informačný parameter

0,5
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
6

Maximálne moţné skóre
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Dotazník č. 3 – spokojnosť klietky ( príloha č. 4)
Z dotazníka č. 2 – poskytovatelia sociálnych sluţieb ( príloha č. 3)
30
Z dotazníka č. 2 – poskytovatelia sociálnych sluţieb ( príloha č. 3)
29

25

C) ŠPECIFICKÉ SLUŢBY – VYHĽADÁVANIE KLIENTOK
Parameter
Poskytovanie vyhľadávacej
činnosti
Zacielenosť – špecializácia
a zaškolenosť na ţeny ohrozené
násilím
Multikultúrna spôsobilosť

Spôsob zisťovania/ číslo otázky 31
Forma poskytovania sluţby – terénna/ O8
Poskytované sluţby/O24o
Cieľové skupiny ( obete násilia len ţeny a ţeny s deťmi;
obete násilia Ţ + M; obete násilia + iné cieľové
skupiny)/013
Mali v roku 2011 medzi klientkami ţeny a dievčatá
zaţívajúce násilie ( 0 – 100%)/017
Zaškolenosť na NPŢ/O41-42
Medzi klientelou osobitné skupiny ţien /O35
Schopnosť poskytovať sluţby v inom jazyku/O39; O40

Skóre
( v bodoch, max.)
Informačný parameter
Informačný parameter

1
1
1
0,5
0,5
4

Maximálne moţné súhrnné skóre

D) ŠPECIFICKÉ SLUŢBY – INTERVENČNÉ PROJEKTY
Parameter
Partnerstvo medzi inštitúciami –
spolupráca a jej formalizovanie

Spôsob zisťovania/ číslo otázky 32
Spolupráca/O46; O47
Sieťovanie/O45
Poskytovanie krízovej intervencie/O24c

Maximálne moţné súhrnné skóre

Skóre
( v bodoch, max.)

1
1
1
3

E) ŠPECIFICKÉ SLUŢBY – BEZPEČNÝ ŢENSKÝ DOM
Parameter
Špecializácia ubytovania na ţeny
zaţívajúce násilie

Bezpečnosť a dostupnosť

Spôsob zisťovania/ číslo otázky 33
Len ţeny NNŢ; s deťmi /O62
Počet obyvateliek, z toho ţeny zaţívajúce násilie/O63
Organizácia ubytovania /O63a; O66
Prijímanie počas celého dňa/O71
Limitovaný pobyt/O71a
Utajenosť a bezpečnosť bývania/ O64 – O65
Povolené návštevy/O73
Kapacita a dostatočnosť kapacity/O67; O68 - 70

Skóre
( v bodoch, max.)
Informačný parameter
Informačný parameter

1
1
0,5
1
0,5
1
5

Maximálne moţné súhrnné skóre

F) ŠPECIFICKÉ SLUŢBY – KRÍZOVÉ CENTRÁM PRE OBETE ZNÁSILNENIA
Parameter
Zacielenosť na ţeny zaţívajúce
sexuálne násilie
Sluţby
Zaškolenosť personálu
Maximálne moţné súhrnné skóre

Spôsob zisťovania/ číslo otázky 34
Typ násilia/O18
Klientky – obete tohto druh násilia/O19
Krízová linka špecializovaná na znásilnenie/ O57
Individuálne, skupinové poradenstvo/terapia,
sprevádzanie /O24
Holistické sluţby/O24
Aké školenie/O42

31

Z dotazníka č. 2 – poskytovatelia sociálnych sluţieb ( príloha č. 3)
Z dotazníka č. 2 – poskytovatelia sociálnych sluţieb ( príloha č. 3)
33
Z dotazníka č. 2 – poskytovatelia sociálnych sluţieb ( príloha č. 3)
34
Z dotazníka č. 2 – poskytovatelia sociálnych sluţieb ( príloha č. 3)
32
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Skóre
( v bodoch, max.)
Informačný parameter

1
1
1
1
1
5

1.2.3. PARAMETRE NA SLEDOVANIE ÚROVNE SOCIÁLNYCH SLUŢIEB V KRAJI
Parameter

Komplexnosť sluţieb - existujúce
zariadenia podľa základnej
úrovne sluţieb a ich dostatočná
kapacita vzhľadom na počet
obyvateľov/ţien v danom kraji

Sluţba
Krízová linka – dostupnosť,
špecializácia,
bezpečnosť (7/24/365)
Poradenstvo – špecializované, 1/50 tis. ţien
Vyhľadávacia činnosť – podľa koncentrácie
menšín
Bezpečné ţenské domy, 1 miesto/10 tis. ľudí/
alebo 1 rodinné miesto/10 tis. ţien
Krízové centrá pre obete znásilnenia, 1/200 tis.
ţien
Intervenčné projekty - existencia
Programy pre páchateľov - existencia

Zhodnotenie úrovne,
odhad potreby

Rodinné miesto je definované ako počet ţien + priemerný počet detí na jednu rodinu v danej
krajine. 35 Spoľahlivé údaje o priemernom počte detí na jednu rodinu nie sú pre kraje či SR
dostupné. Navyše v MŠ RE chýba bliţšie vymedzenie rodiny. Môţe ísť pritom o rodinnú
domácnosť úplnú, neúplnú, so závislými či nezávislými deťmi ( podľa Sčítania obyvateľov
domov a bytov), alebo počet detí na jednu ţenu a pod. Vychádzame preto z poznania, ţe do
pobytových zariadení prichádzajú väčšinou ţeny zaţívajúce násilie s deťmi ( dvomi a viac),
pričom pomoc vyhľadávajú aj ţeny bez detí. Preto sme zvolili konzervatívny odhad a jedno
rodinné miesto arbitrárne určili ako 2,5 miesta v danom zariadení. Zhodnotenie
dostatočnosti počtu rodinných miest v danom kraji a pre celé územie SR v Bezpečných
ţenských domoch sme odhadli na základe počtu ţien v danom kraji ( príloha regionálna
štatistika) /10 00 * 2,5. Do úvahy sme však nebrali veľkosť územia, resp. hustotu
obyvateľstva/ţien na danom území, alebo kvalitu infraštruktúry ovplyvňujúcu dostupnosť
zariadenia pre ţeny z odľahlejších miest. Tieto parametre nezohľadňujú ani MŠ RE, hovoria len
o väčšom a menšom regióne, pričom kvantitatívne vymedzenie chýba. Odhad počtu
existujúcich a chýbajúcich miest v špecializovaných BŢD v danom regióne je teda stanovený
na základe počtu ţien v danom regióne.

1.3.

POSTUP PRI MONITORINGU

a) Vytvorenie zoznamu zariadení/organizácií určených pre monitoring v jednotlivých
krajoch
Pre zostavenie zoznamu boli vyuţité viaceré druhy registrov: register poskytovateľov
sociálnych sluţieb MPSVR SR, register akreditovaných subjektov pre vykonávanie
opatrení SPODaSK; registre poskytovateľov sociálnych sluţieb v jednotlivých VÚC,
stránka „zastavmenasilie“, stránky jednotlivých MVO pracujúcich v oblasti NPŢ
a zosieťovaných do neformálnych sietí, a pod. Dôraz sa pritom kládol na zariadenia
núdzového bývania a krízové strediská, ktoré podľa zákona o sociálnych sluţbách
448/2008, resp. 305/ 2005 Z. z s najväčšou pravdepodobnosťou poskytovali sluţby pre
ţeny zaţívajúce násilie. Do zoznamu však boli zahrnuté aj poskytovatelia ambulantných
– poradenských sluţieb ( základné a špeciálne poradenstvo) s cieľom identifikovať čo
najviac poskytovateľov soc. sluţieb, ktoré môţu prichádzať do kontaktu s cieľovou
skupinou – ţeny zaţívajúce násilie a ich deti.
b) Výber a úprava metodických nástrojov - dotazníky vytvorené J. Filadelfiovou
v rámci projektu Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS-OSF)
z roku 2009 sme upravili a prispôsobili viac účelu monitoringu. Metodické nástroje sme
35

Kelly, L. and Dubois, L. (2008): Combating violence against women: minimum standards for support services, Council of
Europe Publication, Strasbourg, France, s. 59

27

doplnili o dotazník spokojnosti klientok, prekonzultovaný s odborníčkami pracujúcimi
so ţenami zaţívajúcimi násilie ( viď prílohy č. 1. – 3.) :
 Dotazník č. 1 = určený pre vyššie územné celky, prípadne mestá, neanonymný
 Dotazník č. 2 = určený pre jednotlivé zariadenia/organizácie, neanonymný
 Dotazník č. 3 = dotazník spokojnosti klientok; anonymný pre klientku, ale údaje
moţno vzťahovať na konkrétne zariadenie/organizáciu
c) Nábor a zaučenie anketárok - distribúcia monitorovacích materiálov; informovanie
relevantných inštitúcií o prebiehajúcom monitoringu a poţiadanie o súčinnosť pri
poskytovaní informácií ( riaditeľka odboru sociálnych sluţieb, riaditeľka odboru
SPODaSK, vedúce sociálnych odborov na VÚC a pod. ).
Zoznam poverených anketárok a ich profesijné profily:
Kraj

Meno
anketárky
Bc. Molnárová
Ivana

Banskobystrický
Bc. Tótová
Anna
Bratislavský

Košický

Mgr. Holubová
Barbora

Mgr. Martina
Bamburáková

Bc. Veronika
Bartková
Nitriansky

Ing., Bc. Petra
Štefeková

Mgr. Ľudmila
Koscelníková
Prešovský
Mgr. Jana
Lukáčová, PhD.
Trenčiansky

Mgr. Zuzana
Ševčíková

Trnavský

Bc. Nagyova
Dominika

Ţilinský

Mgr. Petra
Dubeňová,

Profesijný profil anketárok
Študentka magisterského štúdia Pedagogickej fakulty, odbor sociálna práca
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Autorka bakalárskej práce na tému:
Sociálna práca s obeťami domáceho násilia - so zameraním na ţeny, ktoré sa
stali obeťami domáceho násilia (kvalitatívny výskum)
Študentka magisterského štúdia Pedagogickej fakulty, odbor sociálna práca
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Autorka bakalárskej práce na tému:
Sociálna práca s rodinou s výskytom syndrómu CAN, so zameraním na
sexuálne zneuţívanie v rodine
Sociologička Inštitútu pre výskum práce a rodiny, zodpovedná za realizáciu
monitoringu a spracovanie údajov
Absolventka sociálnej práce na Prešovskej Univerzite v Prešove. Pracovala ako
sociálna pracovníčka v Nadácii ProHumanitas, v n.o. Šanca – resocializačné
zariadenie pre alkoholikov. Aktuálne pracuje ako sociálna pracovníčka,
poradkyňa v OZ Pomoc rodine. Absolvovala Letnú školu ľudských práv
organizovanú ZZŢ Fenestra Košice, . Absolvovala som tieţ rodový tréningy
11,12,/2011 - 1,2/2012, ktorý organizovala MVO Moţnosť voľby Bratislava.
Naše zdruţenie je súčasťou Bezpečnej ţenskej siete, ktorú tvoria ţeny zo 7
MVO na Slovensku
Študentka magisterského štúdia Katedry sociálnych štúdií Fakulty verejnej
správy UPJŠ Košice
Študentka magisterského štúdia Vysokej školy v Sládkovičove, Fakulta práva
Janka Jesenského, odbor práva. Manaţérka Krajského kontaktného miesta
Nitra Inštitútu rodovej rovnosti. Zároveň je na materskej dovolenke.
Spolupracuje s Centrom Slniečko, poskytuje právne a sociálne poradenstvo
v prípadoch domáceho násilia na ţenách.
Absolventka magisterského štúdia odboru sociálna práca Katedry sociálna
práca na Prešovskej univerzite v Prešove. Ukončenie štúdia diplomovou
prácou na tému: Pomoc ţenám zaţívajúcim násilie párových/intímnych
vzťahoch a ich deťom v Prešovskom samosprávnom kraji. Práca bola ocenená
prvým miestom v celonárodnej VOČ. Spolupracuje s organizáciou MyMamy
v Prešove na dobrovoľníckej báze.
Absolventka odboru psychológie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity
v Prešove a doktorandského štúdia v odbore študijný odbor Všeobecná a
experimentálna psychológia na Prešovskej univerzite v Prešove.
Absolventka sociálnej práce a niekoľkoročná prax s rôznymi typmi sociálnych
klientov a klientok; skúsenosti z individuálneho i skupinového prístupu ku
klientom a klientkam. Spolupracuje s organizáciou Dotyk v Trenčianskom
kraji pri tvorbe projektov.
Študentka magisterského štúdia odboru sociológie na filozofickej fakulte UK
Bratislava,. Popri štúdiu pracovala ako osobná asistentka osoby s telesným
postihnutím, pomocná učiteľka v materskej škole s vyučovacím jazykom
maďarským, administratívna pracovníčka na obecnom úrade v Trnávke.
Absolventka Fakulty sociálno-ekonomických vied UK Bratislava, odbor
verejnej politiky. Venovala sa migračnej politike, absolvovala stáţ vo Švédsku.
Spolupráca s Krajským kontaktným miestom v Ţiline, národného projektu
Inštitútu rodovej rovnosti
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d) Distribúcia dotazníkov a zber údajov sa realizoval od 25. 10. do 25. 11. 2012, pričom
referenčným obdobím bol najmä rok 2011 a v prípade dostupnosti údajov aj rok 2012.
Súčasťou dotazníkov bolo aj vyţiadanie strategických a metodických dokumentov,
vyuţívaných v práci so ţenami zaţívajúcimi násilie ( protokoly, štandardy, záznamové
hárky, a pod. )
e) Anketárky predloţili dotazník č. 1 vedúcim sociálnych odborov na VÚC a zoznam
zariadení/organizácií na monitorovanie. Vedúce sociálnych odborov ( alebo poverené
pracovníčky) mali posúdiť - vytypovať zariadenia/organizácie, ktoré sa špecializujú
na klientelu - ţeny zaţívajúce násilie, alebo s najväčšou pravdepodobnosťou takýmto
ţenám a ich deťom poskytovali sociálne sluţby ( mali vo svojej starostlivosti)
f) Následne na základe revidovaného zoznamu anketárky kontaktovali vytypované
zariadenia/organizácie a distribuovali im dotazníky č. 2. a č. 3. Pri depistáţi terénu
boli identifikované viaceré neaktuálne e-mailové adresy či telefonické čísla
zariadení/organizácií, alebo zmena štatutára/rky subjektu. Anketárky kaţdé z daných
zariadení kontaktovali alebo urgovali priemerne 2 aţ 3-krát, aby získali vyplnené
dotazníky. Pritom forma vyplnenia bola ponechaná na anketárky – mali moţnosť
dotazníky zaslať poštou, poslať elektronicky, vyplniť za telefonickej asistencie, osobne (
návšteva zariadenia) a pod. podľa dohovoru so zodpovednou osobou daného subjektu.
Viaceré vyuţili svoje predchádzajúce kontakty v regióne s danými zariadeniami a svoje
skúsenosti získané spoluprácou s niektorými MVO v oblasti NPŢ. Počas zberu údajov
mali anketárky moţnosť kontaktovať zodpovednú riešiteľku monitoringu (B. Holubovú)
a operatívne riešiť vzniknuté problémy.
g) Zber vyplnených dotazníkov a doplňujúcich materiálov bol dokončený začiatkom
decembra 2012. Predbeţné zistenia z monitoringu boli prezentované na otváracej
konferencii „Počúvame volania o pomoc“ pri príleţitostí Medzinárodného dňa boja proti
násiliu páchaného a ţenách a 16 dní aktivizmu dňa 25. 11. 2012.36 Následne boli všetky
údaje a materiály analyzované a spracované do záverečnej správy.

1.4.

POSTUP PRI ANALÝZE ÚDAJOV

Analýza údajov bola realizovaná v niekoľkých rovinách:
-

Zhodnotili sme prácu jednotlivých úradov samosprávnych krajov podľa nastavených
parametrov na základe údajov z dotazníka č. 1. Údaje sme doplnili o zaslané strategické
materiály v oblasti NPŢ a informácie dostupné z iných analytických dokumentov či verejne
dostupných informácií ( napr. z webu VÚC). Pri hodnotení sledovaných parametrov sme
pritom neuvádzali len kvantitatívne zistenia, ale aj kontextové informácie, ktoré poskytli
lepší obraz o práci, inštitucionálnom pozadí a prístupoch jednotlivých VÚC v oblasti NPŢ.

-

Zostavili sme zoznam oslovených zariadení/organizácií v danom kraji a ich reakciu na
monitoring (vyplnenie/nevyplnenie dotazníka, iná reakcia) a vyselektovali sme
poskytovateľov sociálnych sluţieb a subjekty vykonávajúce opatrenia SPODaSK, ktorí
medzi cieľovými skupinami majú aj ţeny/dievčatá zaţívajúce násilie, resp. mali medzi
prijímateľkami sluţieb/klientelou v roku 2011 aj ţeny/dievčatá sú skúsenosťou násilia.

36

http://www.eeagrants.sk/data/files/3036_prezentacia_-institut-pre-vyskum-prace-a-rodiny.pdf
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-

Vypracovali sme profil kaţdého relevantného subjektu na základe údajov z dotazníka č.
2. a 3; doplnili o ďalšie údaje a informácie o zariadení ( najmä z výročných správ, web
stránok) a zaslaných materiálov, prípadne komentárov zo strany osoby vypĺňajúcej dotazník
či zistení anketárok ( v jednotlivých profiloch sú vpísané väčšinou kurzívou). Zhodnotili
sme činnosť subjektu na základe stanovených rámcových parametrov aj prideleného skóre
( rating37 subjektu vzhľadom na minimálne európske štandardy). Podobne ako pri VÚC, aj
tu sme zvolili skôr opis daného zariadenia/organizácie, s cieľom podať čo najkomplexnejší
obraz o danom subjekte. Prideľovanie bodov za jednotlivé sledované parametre bolo iba
orientačné a obmedzenia takéhoto hodnotenia prinášame v ďalšej kapitole

-

Arbitrárne sme určili hranicu 75% maximálneho moţného skóre ( z 30 bodov je to 22,5
bodu), ktorá slúţila na zistenie dosiahnutej úrovne – kapacity ( miest, existenciu)
v zariadeniach/organizáciách s najväčším potenciálom napĺňať minimálne štandardy RE.
Subjekty s dosiahnutou 75% hranicou moţno povaţovať za
špecializované
zariadenia/organizácie na ( alebo aj na) ţeny zaţívajúce násilie.

-

Zostavili sme poradie zariadení podľa dosiahnutého skóre ( ranking38) pre daný región,
resp. snaţili sme sa identifikovať špecializované zariadenia/organizácie pre ţeny zaţívajúce
násilie, ich pozitíva a negatíva, ohrozenia a príleţitosti, resp. potenciál daného subjektu sa
na danú problematiku špecializovať.

-

Zhodnotili sme dosiahnutú úroveň – kvantitu špecializovaných sluţieb pre ţeny
v regióne na základe hodnotenia jednotlivých poskytovateľov sociálnych sluţieb a
subjektov vykonávajúcich opatrenia SPODaSK a identifikovali deficity, resp. potreby pre
daný región.

-

Výsledky za jednotlivé regióny sme spracovali do súhrnných zistení za celé územie SR
a vypracovali odporúčania na zvýšenie kvality a kapacity podporných sluţieb v sociálnej
oblasti pre ţeny zaţívajúce násilie. Naznačili sme potreby ďalšieho monitoringu
a evaluácie.

1.4.1. OBMEDZENIA METÓDY MONITORINGU

Napriek snahe zachytiť všetky relevantné subjekty v teréne viacnásobným a kríţovým
overovaním zoznamov, registrov a informácií z daného kraja je moţné, ţe sme nezískali
úplnú vzorku subjektov, ktoré poskytujú pomoc ţenám zaţívajúcim násilie. Prístup, ktorý sme
zvolili – dôraz na zariadenia pre núdzové bývanie, krízové strediská, útulky, mohol z daného
monitoringu vyradiť niektoré iba poradenské, ambulantné zariadenia. Raking jednotlivých
zariadení v danom kraji môţe byť preto skreslený.
Väčšina obmedzení monitorovacej metódy sa vzťahuje na obmedzenia dotazníkových
prieskumov a kvantitatívnych premenných. Napriek viacerým polootvoreným a otvoreným
otázkam v dotazníku sme získali údaje a informácie, ktorých interpretácia môţe byť skreslená
vzhľadom na chýbajúce širšie kontextuálne informácie o subjekte a poskytovaných sluţbách.
Preto sme sa snaţili informácie z dotazníkov doplniť informáciami z výročných správ
zariadení/organizácií, alebo rôznych informatívnych správ a materiálov o poskytovaných
sluţbách a činnosti daného subjektu. Napriek tomu sa mohlo stať, ţe sme nezískali všetky
relevantné informácie. Takisto nebolo moţné zahrnúť do daného profilu všetky získané
37

Rating – nezávislé hodnotenie rôznych subjektov, ktoré ich zaraďuje do niekoľkých kategórií a dovoľuje tak pribliţné
porovnanie, prípadne aj vytvorenie poradia (ranking); ( http://arra.sk/slovnik-pojmov)
38
Ranking – vzťah medzi sledovanými objektmi, kde platí, ţe jeden objekt je „hodnotený vyššie“, „hodnotený niţšie“ či
„hodnotený rovnako“ ako druhý objekt. Inak povedané, ranking je vytvorenie poradia; (http://arra.sk/slovnik-pojmov)
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informácie získané či uţ dotazníkom alebo z iných materiálov. V profiloch subjektov sme sa
zamerali iba na sledovanie tých parametrov, ktoré boli relevantné z hľadiska minimálnych
štandardov RE. Profil daného zariadenia/organizácie môţe by kreslený či neúplný.
Kvalitatívne parametre bolo moţné overiť iba na základe dedukcie z viacerých sekundárnych
zdrojov a ich zhodnotenie môţe byť pomerne subjektívne. Pri prideľovaní bodov za
jednotlivé dimenzie a parametre sme sa snaţili jednotlivé informácie kríţovo kontrolovať (
kontrolné - opakujúce sa otázky v dotazníku) a brať do úvahy aj kontextuálne informácie
o danom subjekte.
Takisto nebolo moţné overiť, či uvedené informácie sú pravdivé a spoľahli sme sa na
výpoveď osoby vypĺňajúcej dotazník. Tam, kde boli informácie získané osobnou návštevou
anketárky sme doplnili dané informácie aj o širšie súvislosti získané z rozprávania či
poznámok respondenta/tk, prípadne komentára anketárky.
Viaceré sledované parametre sú vymedzené iba rámcovo a ich merateľnosť je obmedzená,
resp. spôsob merania bol určený arbitrárne a pri inom spôsobe merania by sme došli moţno
k inému výsledku. Problematické bolo napr. sledovanie, či monitorovaný subjekt vyuţíva pri
svojej práci so ţenami/ dievčatami zaţívajúcimi násilie rodovú analýzu, resp. pristupuje
k riešeniu ich situácie z rodovej perspektívy. Tento parameter by bolo moţné spoľahlivo zistiť
iba analýzou viacerých riešených prípadov ( analýza kazuistík). Pri tomto parametri sme sa
v dotazníkovom zisťovaní obmedzili iba na otvorené otázky na to, ako má daný subjekt
definované násilie páchané na ţenách, ako vníma príčiny a riziká NPŢ a aký prístup vyuţíva
pri poskytovaní pomoci ţenám zaţívajúcim násilie. Akúkoľvek zmienku o rodovej nerovnosti,
zneuţívania moci, alebo kontrolujúceho správania sme hodnotili pozitívne. Ocenili sme však aj
bohaté znalosti a ochotu vypĺňajúce osoby dané otázky vyplniť, ktoré indikovali odbornosť
a prehľad v problematike NPŢ. Pritom sme si však vedomé, ţe ani presne uvedená definícia
o rodovej a mocenskej podmienenosti NPŢ nezaručuje, ţe rodovú analýzu a rodovú dynamiku
v danom zariadení aj vyuţívajú. Zhodnotenie jednotlivých štandardov je preto iba
indikatívne a nemusí úplné presne vystihovať dané parametre.
Dotazník č. 2 pre zariadenia s cieľom obsiahnuť celú škálu parametrov a druhov poskytovaných
sluţieb obsahoval 75 otázok, väčšinou so širokou batériou kategórií, moţností odpovedí
a znakov. Rozsah a komplikovanosť dotazníka aj napriek filtrovacím otázkam mohli byť
dôvodom pre ich nevyplnenie, alebo neúplné vyplnenie. Viaceré respondentky a respondenti
reagovali na dotazník negatívne, odvolávajúc sa na nízke časové a personálne kapacity,
komplikovanosť či neprimeranosť otázok, nutnosť vyhľadávania poţadovaných údajov a pod.
Taktieţ mohli zaváţiť aj predchádzajúce monitoringy, výkazníctvo a zasielané dotazníky ( zo
strany ŠÚ SR, MPSVR, ÚPSVR SR, študentov a študentiek, a pod.), ktorých účel a vyuţitie
nie je pracovníčkam a pracovníkom zariadení vţdy známy a zrejmý, javí sa ako nadbytočný,
duplicitný a neúčinný. Pre budúce monitoringy by pomohlo dôsledne vyuţívať uţ zozbierané –
dostupné údaje o danej problematike
na úrovni VÚC, alebo ŠU SR a informovať
respondentov/tiek o výsledkoch monitoringu a vyuţití zozbieraných údajov.
Dotazník č. 3 o spokojnosti klientok bol distribuovaný prostredníctvom zodpovednej
pracovníčky - väčšinou sociálnej pracovníčky, relevantnej klientele. Napriek tomu, ţe dotazník
bol anonymný, distribúciou a zberom dotazníkov sa ich anonymita narušila. Vzhľadom na
pomerne nízku variabilitu hodnotenia poskytovaných sluţieb ( väčšinou vysoká miera
spokojnosti) sa moţno domnievať, ţe distribúcia dotazníka spokojnosti klientok cez
zamestnankyne zariadenia nie je úplne ideálnou formou evaluácie sluţieb a klientky sa
mohli obávať kritickejšieho zhodnotenia poskytovaných sluţieb. Vhodnejšou formou evaluácie
sluţieb zo strany klientok by bol osobný - semi-štrukturovaný rozhovor a bez sprostredkovania
pracovníčkami zariadenia.
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