
Tvorba a ovplyvňovanie národných 

politík pre práva detí 
Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne 

občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a 

SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien. 

 

Projekt: Zapojenie MVO do tvorby národných politík v téme sociálnoprávnej 

ochrany detí 

Obdobie realizácie: máj 2014 - október 2015 

Príjemca podpory: Centrum Slniečko (nezisková organizácia), Nitra  

Financovanie: 43 334,80 € (AOI 90 % = 39 766,32 €) 

 

Príjemca podpory 

Centrum Slniečko je nezisková organizácia, ktorá vznikla 14. 1. 2000 z nitrianskeho 

pracoviska občianskeho združenia SLONAD, ktoré v Nitre fungovalo od roku 1994. 

Misiou organizácie je napomáhať účinnému a komplexnému riešeniu problematiky 

týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí a obetí domáceho násilia. 

Centrum Slniečko má za cieľ: 

 poskytovať opatrenia SPODaSK, sociálnych služieb a poradenstva týraným, 

zneužívaným, zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia, deťom a 

rodinám s deťmi v krízových životných situáciách za účelom zabezpečenia 

odbornej a komplexnej pomoci 

 vytvárať a prevádzkovať zariadenia na výkon opatrení SPODaSK, sociálnych 

služieb a poradenských centier 

 zvyšovať informovanosť verejnosti a šíriť preventívne programy zamerané na 

predchádzanie a včasné identifikovanie násilia páchaného na deťoch, ženách, 

rodinných príslušníkoch 

 podieľať sa na príprave návrhov zameraných na účinnejšiu ochranu detí vo 

všeobecnosti a detí, u ktorých je podozrenie, že boli týrané, zneužívané, 

zanedbávané. 

 

Partneri projektu 

OZ Náruč - Pomoc deťom v kríze sa dlhodobo venuje aktivitám zameraným na 

obhajobu práv a záujmov detí, má skúsenosti s aktivitami navrhovanými v projekte a 

podieľa sa na formovaní systémových zmien v oblasti sociálnoprávnej ochrane detí. 

Vznikla v roku 1997. 



Asociácia krízových stredísk vznikla 18.10.2011. Jej poslaním je skvalitňovať  

vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v krízových 

strediskách. Účelom  je účinná  ochrana  klientov, ako aj záujmov akreditovaných 

subjektov prevádzkujúcich krízové strediská. 

 

Projekt 

Je nepochybné, že téma ochrany detí pred násilím a prepájanie všetkých subjektov, 

ktoré majú čo do činenia s touto témou nie je otázka roka, či dvoch, alebo jedného 

projektu. Centrum Slniečko, i partneri projektu sa presadzovaniu správnych 

nastavení ochrany, vplyvom na legislatívne zmeny a multidisciplinaritu venujú dlhé 

roky. Je smutné, že spúšťačom aktívnejšieho prijímania ponuky spolupráce a 

prepájania zo strany MVO bola tragická smrť dieťaťa, spôsobená jej najbližšími. 

Práve táto udalosť odhalila medzery v ochrane detí a to tak na systémovej, ako aj 

komunikačnej úrovni medzi subjektmi, ktoré sa podieľajú na ochrane detí.  Udalosť 

viedla k tomu, že sa „pootvorili dvere“ a organizácie venujúce sa ochrane detí dostali 

väčšiu možnosť k vyjadreniu sa k veciam, dovtedy len v gescii štátu. Projekt dal 

možnosť na prehĺbenie neformálnych kontaktov, sieťovanie, spracovanie celej rady 

odborných výstupov a dokumentov, ktoré boli prijaté, ako relevantné a dôležité pre 

štátnu správu. Organizácie a experti ktorí boli súčasťou projektu sa mali možnosť 

dostať bližšie k rozhodovacím procesom v štátnej správe. A práve vďaka projektu sa 

počet interakcií (stretnutí) MVO so zástupcami štátnej správy zmenil z občasných na 

časté, až pravidelné a takto postupne sa vďaka častosti stali zástupcovia MVO 

partnermi pri mnohých zásadných procesoch smerujúcich k maximálnej ochrane detí 

pred násilím.    

 

Dlhodobý prínos 

Dlhodobosť? Sieťovanie, prepájanie a komunikácia subjektov sa posunuli do takej 

úrovne, ktorá sama o sebe predpokladá dlhodobosť. A to hlavne preto, že to zjavne 

viedlo k zjednodušovaniu spolupráce, rozdeľovanie „zodpovednosti“ v záujme 

dieťaťa. Prostredníctvom novej webstránky sa obete vedia „dopátrať“ k potrebným 

kontaktom na organizácie pomáhajúce. Rozšírenie stránky o online poradňu vytvoril 

ďalšiu možnosť pre pomoc. Vďaka projektu sa spolupráca subjektov zapojených do 

ochrany detí pred násilím zintezívnila a nastavila aj rámce pravidelnosti, čo viedlo k 

tomu, že bol dostatok času „ochutnať“, ako je pomáhajúce spolupracovať a rozkladať 

zodpovednosti medzi viacerých odborníkov.  A toto znamená, že táto nadobudnutá 

skúsenosť už sama o sebe vytvára potrebu takúto spoluprácu dlhodobo zachovať a 

podľa možnosti aj rozširovať. 

 

 



Odporúčania pre podobné projekty 

 Pri takýchto typoch zámerov vyššia možnosť flexibility v zmenách rozpočtu 

(súčasný počet tri je limitujúci). Sú previazané na udalosti, ktoré nie je možné 

vopred odhadnúť, či predpokladať (voľby, zmena zákonov, systémových 

opatrení,...). 

 Zjednodušenie vykazovania činností pre koordinátora projektu / koordinátora 

projektových aktivít. Realizácia samotných aktivít by mala byť dostatočným 

preukázaním, že svoje úlohy vykonávajú správne / nesprávne. 

 Pri podobných projektoch je vhodnejšie realizácia jedným príjemcov a 

partnerov mať v pozícii expertom / odborníkov. 

 

English summary 

Slniečko provides child helpline, crisis intervention centre for abused, neglected and 

sexually abused children, family crisis home for victims of domestic violence and 

daily councelling centre for families in need. It also realized campaigns against 

violence on children and does advocacy work.    

Goal of the Project:  

1. Higher involvment of NGOs in policy making 

2. Improvement of quality of the advocacy work of NGOs towards state 

organisations 

3. System changes in social protection based on childrens needs 

Main lessons and recommendations: 

 In these types of projects, it would be helpful if more changes could be flexibly 

made in the budget (the current number three is limiting). These projects are 

influenced by events/situations that cannot be pre-estimated (elections, 

changes in laws, systemic measures, etc.). 

 It would be useful to simplify the system of reporting by the project 

coordinator/project activities coordinator. The implementation of the activities 

themselves should be a sufficient proof of their proper/improper completion 

of tasks.  

 With similar projects, the implementation by one recipient has proven to be 

more suitable, while partners can be in the position of experts.  


