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Správa o činnosti v roku 2002. 

 

Hlavnou aktivitou PON-VSS v roku 2002 bola realizácia projektu “Vybudovanie siete služieb 

pre obete”. V rámci neho sa vybudovali základy systému 9 poradní s celoslovenskou 

telefonickou Linkou pomoci ako integrálnou súčaťou. Súčasne pokračovala rutinná činnosť 

poradne, ktorá pracovala v Bratislave a poskytovala bezplatné psychologické, právne a 

sociálne poradenstvo obetiam, ich blízkym, ako aj svedkom trestných činov.  

V priebehu roka 2002 postupne boli otvárané poradne PON v krajských mestách a v Poprade 

tak, aby v každej poradni boli zastúpené 3 profesie – psychológovia, právnici a sociálni 

pracovníci. Na čele každej poradne stojí koordinátor, obvykle pracujúci v poradni. aj ako 

jeden z odborných konzultantov. 

 

Školenia 
 

1. Boli pripravené moduly 6 druhov školení pre spolupracovníkov PON:  

základný výcvik, Školenie koordinátorov, Domáce násile, Nadstavbový kurz pre 

psychológov PON, Nadstavbový kurz pre právnikov PON, Kurz pre konzultantov 

telefonickej Linky pomoci. 

2. Uskutočnili sa 2 nadstavbové školenia pre pracovníkov PON a to: 

- Nadstavbový kurz pre psychológov PON (klinická viktimológia), 15. – 16. 4. 2002 

- Kurz pre konzultantov telefonickej Linky pomoci, 16. – 17. 4. 2003 

3. Linka pomoci PON – bola otvorená 1. mája 2002 s prístupom z celého Slovenska na 

zvýhodnenom čísle 0850 111 321 

 

Zahraničné cesty 
 

1. 6 členov PON sa zúčastnilo na 16. Výročnej konferencii a valnom zasadnutí Európskeho 

fóra služieb obetiam 

2. Výkonná riaditeľka absolvovala 2 týždňovú stáž vo francúzskom Národnom inštitúte pre 

pomoc obetiam a mediáciu (INAVEM) 

3. Na pozvanie Jill Dandoo Institut účasť výkonnej riaditeľky na I. Európskom sympóziu o 

opakovanej viktimizácii 

4.  Na pozvanie organizátorov účasť a prednáška výkonnej riaditeľky na Medzinárodnom 

sociologickom kongrese v Solúne (Grécko) 

 

Preventívne aktivity 

 

1. Výkonná riaditeľka sa pravidelne zúčastňovala na zasadnutiach a ďalších aktivitách Rady 

vlády SR pre prevenciu kriminality 

2. Realizácia projektu “Bezpečné bývanie”, implementácia projektu technického a 

režimového zabezpečenia obytných panelových domov v Bratislave – Petržalke 

 

Budovanie inštitúcie 

 

Boli pripravené základné dokumenty – Stanovy (aktualizácia), Štatút poradne PON, Pravidlá 

účtovníctva, ktoré boli schválené a prijaté Valným zhromaždením PON v spetembri 2002 

 

Rada PON zasadala 2x , Grémium koordinátorov 6x, Predseda Rady PON pravidelne 

monitoroval činnosť organizácie (osobné návštevy 1 x týždenne) 

 

Príprava návrhov a podkladových materiálov pre transfer finančných prostriedkov na činnosť 

poradní PON (schválené v NR SR v decembri 2002) 

 

 



Pomoc obetiam násilia – Victim Support Slovakia 

 

Poradenská činnosť 

 

Bolo poskytnutých 613 individuálnych konzultácií právnikov a psychológov kientom 

(konzultácie poskytuje poradenská dvojica psychológ – právnik spoločne). 

Z uvedeného počtu klientov bolo 62% žien a 38% mužov.  

Najčastejšími prípadmi boli obete domáceho násilia, hraničných prípadov násilia (v 

susestve a na pracoviskách), násilných činov páchaných neznámymi útočníkmi a obete 

dopravných nehodôd. Skladbu klientely podľa kategórií skutkov ukazuje graf: 

 

Celoslovenská telefonická Linka pomoci 

 

Bola sprístupnená pre verejnosť od 1. mája 2002 a pracovala v pracovných dňoch (6 hodín 

denne) a v sobotu (4 hodiny). Na Linke bolo poskytnutých 343 konzultácií.                    

Zloženie podľa miesta, odkiaľ klienti volali: 
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Príjmy a výdavky v roku 2002 

 

Príjmy Sk  Výdavky Sk 

granty 2 594 519  služby 849 955 

1% dane FO  28 972  mzdy 662 519 

dary FO 10 150  odvody 234 344 

členské príspevky 1 068  cestovné 232 238 

   IM 196 723 

   prevádzkové náklady 484 455 

Spolu  2 634 709  Spolu 2 660 234 
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