
                    
ŠTATÚT  PORADNE POMOC OBETIAM NÁSILIA 

 
 

Článok 1 
 

Predmet úpravy 
 
 Štatút upravuje spôsob zriadenia, hlavné úlohy, personálne a materiálne 
zabezpečenie poradne občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia (ďalej len "Poradňa 
PON"). Štatút upravuje aj niektoré ďalšie otázky týkajúce sa činnosti poradne PON. 
 

Článok 2 
 

Zriadenie Poradne PON 
 
 Poradňu PON zriaďuje občianske združenie Pomoc obetiam násilia (ďalej len "OZ 
PON), registrácia: MV SR č. VVS/1-900/90-14860  21.1.1999, IČO: 3179 5382, DIČ: 
0031 795382. 
 

Článok 3 
 

Činnosť Poradne PON 
 

1. Poradňa PON plní svoje úlohy v súlade so stanovami OZ PON a v zmysle štandardov 
Európskeho fóra služieb obetiam. 

2. Poradňa PON prostredníctvom kvalifikovaných odborníkov, najmä  psychológov, 
právnikov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov  a 
vyškolených dobrovoľníkov poskytuje obetiam trestných činov, násilia, teroristických 
útokov, dopravných nehôd, živelných a iných katastrôf a  nešťastných udalostí 
najmä: 

  a) právne rady a konzultácie, 
  b) morálnu a psychologickú pomoc, 
  c) sociálne poradenstvo a prevenciu v zmysle príslušných právnych  

    predpisov, 
d) sprostredkovanie lekárskej, psychoterapeutickej, právnej a inej                    
    špeciálnej pomoci, 
e) sprievodcovské služby (sprievod na políciu, na súdne      pojednávanie a  
pod.), 

  f) informácie relevantné pre obete. 
 



3. Poradňa PON sa môže podieľať aj na projektoch zameraných na prevenciu,  vyvíjať 
vzdelávaciu a školiacu činnosť týkajúcu sa otázok obetí, násilia, jeho prevencie a 
súvisiacich problémov. 

4. Poradňa PON sa vo svojej činnosti riadi metodickými pokynmi a usmerneniami OZ 
PON,  spolupracuje s ostatnými poradňami PON, ako aj s príslušnými orgánmi a 
inštitúciami verejnej správy, podnikateľskej sféry a neziskového sektora vo svojom 
regióne. 

5. Poradňa PON poskytuje svoje služby klientom osobne, telefonicky alebo písomne. 

 

6. Poradňa PON poskytuje služby obetiam bezplatne. 

 
Článok 4 

 
Personálne zabezpečenie činnosti  

 

1. Služby pre klientov Poradne PON poskytujú psychológovia, právnici, sociálni 
pracovníci prípadne iní odborníci a vyškolení dobrovoľníci v súlade so stanovami OZ 
PON.  

2. Činnosť  Poradne PON riadi koordinátor poverený výkonným riaditeľom OZ PON v 
zmysle stanov OZ PON. Koordinátor v rozsahu svojho poverenia pripravuje a 
uzatvára príslušné zmluvy a robí ďalšie právne úkony súvisiace s činnosťou Poradne 
PON a zabezpečuje jej činnosť organizačne a materiálne. 

 
 

Článok 5 
 

Záverečné ustanovenia 
 
 Tento štatút nadobúda platnosť dňa 1. apríla 2002. 
 
 
 


