Projekt Slovensko bez násilia páchaného na
ženách (DGV02002) je partnerským projektom
MyMamy, o.z. (Prešov), Centra Slniečko, n.o.
(Nitra) a Women Institute Slovakia, o.z. (Liptovský
Mikuláš), ktoré sa venujú pomoci ženám zažívajúcim
násilie v partnerských vzťahoch a ich deťom. Ďalšími
partnermi sú Prešovská rozvojová agentúra, ktorá
zastrešuje mediálnu kampaň celého projektu a obec
Medzany, s ktorou má prijímateľ – združenie MyMamy
dlhodobú spoluprácu na poli prevenčných aktivít, ale aj
pri hmotnej pomoci klientkam a ich deťom.
Zahraničným partnerom je centrum Norasenteret z
nórskeho mesta Kirkenes.

Aktivity:
*Špecializované sociálne služby pre ženy
zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich
deti
Projekt podporil existujúce a vybudované nové
služby určené pre ženy a ich deti, ohrozené alebo
zažívajúce násilie v okresoch Prešov, Liptovský Mikuláš
a Nitra. Podporené bolo poskytovanie komplexných
služieb pre tieto ženy, čo zabezpečilo ich podporu a
posilnenie, elimináciu následkov násilia, prispelo k
zvyšovaniu dostupnosti efektívnej pomoci, k podpore
princípov rodovej rovnosti v spoločnost a k práci na
eliminácii násilia v párových vzťahoch.

*Mediálna kampaň
Mediálna kampaň zahŕňala niekoľko
nosných
aktivít pre širokú verejnosť, výstavu na tému ženských
práv, stretnutia odborníkov z rôznych profesií, ktorí sa
pri práci stretávajú so ženami zažívajúcimi násilie zo
strany partnera a z ankety, ktorej cieľom bolo zvýšiť
úroveň informovanosti verejnosti o tejto téme.
Aktivity boli realizované paralelne vo všetkých troch
okresoch, kde pôsobia zapojené poradenské centrá.

sociálnych vrstiev. Hovorí tiež o tom, aké ťažké je
hovoriť o násilí, ktoré sa deje v intímnom vzťahu, ale aj
o zraňovaní žien, ktoré mali zlé skúsenosti s prístupom
rôznych inštitúcií.
Rozpráva o dôležitosti citlivého prístupu k ľuďom, ktorí
niečo podobné zažili, pretože jediné, po čom túžia, je
žiť v pokoji, s láskou a rešpektom.

Beh na vysokých opätkoch
„Muži, prebehnite pár metrov v našich topánkach!“
bolo heslo iniciatívy Beh na vysokých opätkoch. Behalo
sa začiatkom jesene 2016, cieľom bola podpora
rodovej rovnosti. Aktivita mala poukázať na množstvo
očakávaní, ktoré súčasná spoločnosť na ženu kladie.
Žena má byť ukážková partnerka, dokonalá matka,
vždy upravená a s dobre rozbehnutou kariérou, no
zároveň tá, ktorá vytvára a udržuje teplo rodinného
krbu. Zúčastnení muži si aspoň na chvíľu vyskúšali,
aké je „chodiť v topánkach druhého pohlavia“.


Divadelné predstavenie Natreté strachom bolo uvedené vo
všetkých troch partnerských mestách.

Výstava „Ženské práva“
Súčasťou projektu bolo v decembri 2016 aj
uvedenie medzinárodnej výstavy kresleného humoru
na vážnu tému ženských ľudských práv od výtvarníkov
z takmer celého sveta, no najmä z krajín, kde sa
ženám rovnaké práva ako mužom neprisudzujú.
Zastrešoval ju politický utečenec z Bangládeša,
výtvarník Arifur Rahman, ktorý našiel azyl v nórskom
meste Drøbak.




Beh na vysokých opätkoch realizovaný ako súčasť podujatia Night
Run v Nitre a ako popoludnie pre rodiny v Prešove.

Divadelné predstavenie Natreté strachom
Divadelné predstavenie Natreté strachom súboru
NOMANTINELS hovorí o tom, že násilie páchané na
ženách má rôzne formy a týka sa žien z celého sveta bez rozdielu národností, rás či


Podporné skupiny a detské komunitky realizované v MyMamy,
o.z. v rámci projektu.

Vernisáž výstavy Ženských práv v Prešove, 10. 12. 2016.

Okrúhle stoly
Pozvanie za okrúhle stoly prijali odborníci,
zástupcovia pomáhajúcich profesií z jednotlivých
okresných miest, kde poradenské centrá pôsobia.
Hlavnou témou bola multiinštitucionálna spolupráca v
jednotlivých krajoch v oblasti násilia páchaného na
ženách v párových vzťahoch. V Prešove a Nitre už aj
pred touto aktivitou spolupráca fungovala, riešilo sa
teda, ako ju ešte vylepšiť, v Liptovskom Mikuláši sa
táto spolupráca vďaka stretnutiu začala formovať.


Prijímateľ projektu: MyMamy, o.z., Prešov
www.mymamy.sk

Partneri projektu:
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www.centrumslniecko.sk
 Women Institute Slovakia, o.z., Liptovský Mikuláš
www.beznasilia.sk
 Prešovská rozvojová agentúra, Prešov
www.prerag.sk
 Obec Medzany
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Formovanie multiinštitucionálnej spolupráce
stoloch v Nitre a v Liptovskom Mikuláši.

na

okrúhlych

Ankety
Jednou z priorít samotného Programu SK09 je
zvýšenie informovanosti verejnosti o násilí páchanom
na ženách. V období 6/2016 - 3/2017 boli v okresoch
Prešov, Liptovský Mikuláš a Nitra počas preventívnych
stretnutí na stredných školách, ktorým sa poradenské
centrá dlhodobo venujú, realizované v triedach 2.
ročníka dve ankety. Zámerom bolo zistiť aktuálny stav
informovanosti o násilí páchanom na ženách v
skupine, ktorá bude už o niekoľko rokov vytvárať
vlastné rodiny - základné jednotky spoločnosti a
následne opätovným zopakovaním zistiť zmeny v
informovanosti a postoji k samogtnej téme. Výsledky
by mali priniesť relevantné informácie o tom ako, kedy,
kde a na koho v budúcnosti cieliť informačné kampane
v tejto oblasti.


Výsledky projektu:
* Zlepšenie kvality poskytovaných poradenských
služieb zabezpečením stabilnej personálnej kapacity
poradenských centier MyMamy, o.z., Centrum Slniečko
a WIS, o.z. (nárast sociálnych pracovníčok pre klientky
a pre deti, nárast počtu odborných pracovníčok na
špecializované služby o 100%),
* Zlepšenie informovanosti verejnosti prostredníctvom mediálnych nástrojov prostredníctvom
realizovaných mediálnych kampaní.
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