Dôvodová správa
Realizácia projektu v rámci programu „SK09“ z Nórskeho finančného mechanizmu
a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy
zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských
vzťahoch v Košickom
samosprávnom kraji“
Košický samosprávny kraj v spolupráci s neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb
Fenestra o.z. Košice, OZ Pomoc rodine Michalovce, Kotva n.o. Trebišov a OZ Hana Spišská
Nov Ves, predložil na Úrad vlády SR projekt „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy
zažívajúce
rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom
samosprávnom kraji“ na základe výzvy DGVO2 SK09 Domáce a rodovo podmienené
násilie, ktorý je zameraný na zvýšenie regionálnej dostupnosti inštitucionálnej podpory ženám
ohrozeným násilím a obetiam násilia a ich deťom, ako aj ďalším obetiam domáceho násilia
prostredníctvom vytvorenia nových služieb a podpory existujúcich prostriedkov krízovej
intervencie, ktoré spĺňajú Európske štandardy.
Názov projektu: Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené
násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji
Správca programu: Úrad vlády SR
Nórsky finančný mechanizmus: NFM
Pridelený kód žiadosti o projekt: 10237/2014/ONG
Celkové oprávnené výdavky projektu: 295 803,56 €, spolufinancovanie KSK 0 €
Doba udržateľnosti projektu po schválení záverečnej správy: 5 rokov

Výberová komisia Úradu vlády SR predložený projekt Košického samosprávneho kraja
č.10237/2014/ONG, SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie schválila. V dňoch
16.-18. júna 2015 navštívili zástupcovia NFM jednotlivé zariadenia zúčastnené v projekte.
a konštatovali
Hostia z Nórskeho kráľovstva, boli s obsahom projektu spokojní
že: „Riešenie násilia voči ženám je výzvou pre každú krajinu. V Nórsku majú niekoľkoročné
skúsenosti s budovaním azylových domov, tiež telefónnych liniek a so spoluprácou s políciou
a so súdmi. Aktivity realizované týmto projektom budú prospešné pre Košický samosprávny
kraj“.
Aktivity budú realizované v celom Košickom samosprávnom kraji, pretože poradenské centrá
a ubytovacie zariadenie poskytujú pomoc ženám z celého kraja. Rovnako letáky pre ženy,
brožúry pre inštitúcie budú distribuované v rámci kraja.
Cieľové skupiny:
1. Obete partnerského násilia (ženy zažívajúce rodovo podmienené partnerské násilie) sú
primárnou cieľovou skupinou projektu. V rámci projektu bude pre ne zabezpečený prístup
ku kvalitnej špecifickej pomoci a podpore zo strany MVO (poradenské centrá, ubytovacie
zariadenie), k rôznym druhom služieb reflektujúcich ich špecifické potreby, k informáciám
o násilí a dostupným miestam pomoci v KSK a tiež bude zabezpečený citlivejší prístup
zo strany inštitúcií.
2. Deti žien zažívajúce násilie - nepriama cieľová skupina - podpora a posilnenie ich mám,
právna pomoc v konaniach týkajúcich sa detí, ako aj priamo prístup k pomoci a podpore
zo strany MVO.
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3. Zamestnanci v štátnej a verejnej službe budú viac informovaní o problematike rodovo
podmieneného násilia prostredníctvom vzdelávacích workshopov a informačnej brožúry a
budú aktívne zapojení do diskusie o potrebe a možnostiach multi –inštitucionálnej
spolupráce.
Aktivity :
− realizácia stretnutí a workshopov,
− príprava, tlač a distribúcia letákov a brožúr,
− realizácia úvodnej a záverečnej konferencie,
− aktualizácia a tlač Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v KSK na roky 2016- 2020,
− poskytovanie mobilných sociálnych služieb v okresoch KSK, kde tieto služby nie sú
dostupné,
− oplotenie bezpečného ženského domu Kotva n.o. Trebišov.

Obdobie realizácie - projekt bude realizovaný v termíne do 30.4.2016 s možnosťou
požiadania o predĺženie obdobia oprávnenosti.
Výstupy a výsledky
− 8500 ks Informačné letáky pre ženy s informáciami o násilí,
− 3000 ks Informačné letáky pre špecializované poradenstvo KSK,
− 2x konferencia,
− 2800 ks brožúry pre pracovníkov štátnych a verejných inštitúcií,
− 500 ks brožúry - Koncepcia KSK,
− 9 x stretnutie multiinštitucionálna spolupráca,
− 7 x workshop zameraný na vzdelávanie pre štátne a verejné inštitúcie.

Projekt bude realizovaný v termíne do 30.4.2016 s možnosťou
obdobia oprávnenosti.

požiadania o predĺženie

Košice 11.09. 2015
Spracovali: Ing. Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva
Bc. Agáta Grančičová, referentka pre neverejných poskytovateľov
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