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POPIS PROJEKTU „SPOLU S NAMI“ 
 
Primárnou cieľovou skupinou projektu sú ženy a deti zažívajúce násilie - vrátane 
sexuálneho násilia a zneužívania a ženy zažívajúce partnerské násilie, 
postseparačné násilie, stalking a kyberstalking. Projekt priamo prospieva ženám a 
ich deťom, ktoré sú v dôsledku násilia a jeho dopadov ohrozené diskrimináciou, 
chudobou alebo sociálnym vylúčením. Spolu s druhým poradenským centrom - 
partnerom projektu, prispejeme k rozšíreniu kapacít a dostupnosti služieb, ako aj k 
rozšíreniu rozsahu služieb o nové alebo významne rozšírené služby. V rámci 
projektu reagujeme na skutočnosť, že rodovo podmienené násilie páchané na 
ženách a dievčatách, vrátane sexuálneho násilia sa v kontexte používania 
technológií mení a vyvíja a že páchatelia im môžu prostredníctvom nich spôsobovať 
viacnásobné škody. Tomuto problému budeme venovať zvýšenú pozornosť tak v 
rámci poradenstva, ako aj v rámci osvetovej kampane. Realizáciou projektu 
prispievame k predchádzaniu všetkým formám násilia na ženách a deťoch. Projekt 
reaguje aj na problém nedostupnosti špecializovanej pomoci v prípade dôsledkov 
prežitého násilia v podobe symptómov traumy alebo posttraumatickej stresovej 
poruchy (PTSP). Vytvoríme skupiny pre ženy, ktoré zažili partnerské, prípadne iné 
násilie a pre ženy a dievčatá, ktoré zažili sexuálne násilie a zneužívanie. Zameriame 
sa na dokumentovanie násilia a úzku spoluprácu s advokátmi zastupujúcimi ženy v 
rôznych konaniach. Ženám v čo najväčšej miere poskytneme bezplatné právne 
poradenstvo a zastupovanie. Počas realizácie projektu budeme dôsledne zbierať 
všetky relevantné dáta, ktoré by mohli slúžiť pre účely rôznych štatistík, pre výskum 
a pod. 
 
Osvetová kampaň zameraná na stalking, cyberstalking a technologickú 
bezpečnosť 
 
Osvetová kampaň je zameraná na súvisiace témy stalkingu a kyberstalkingu, na 
ochranu pred nimi a na technologickú bezpečnosť. Kampaň bude orientovaná na 
širokú verejnosť a bude realizovaná s dosahom na území celého Slovenska. 
Stalking a kyberstalking tvoria aj v dlhodobom horizonte stále väčší podiel v 
prípadoch, ktoré riešime. Postupne sa tak obe pôvodne špecifické formy stali 
bežnou súčasťou násilia, ktorú ženy a dievčatá zažívajú. Taktiež s veľkým 
znepokojením pozorujeme kontinuálne pribúdanie čoraz sofistikovanejších 
spôsobov stalkingu a najmä kyberstalkingu, o ktorých sa dozvedáme od žien, ktoré 
sa na nás obrátia. V posledných rokoch sme spolu s rozvojom technologických 
možností zaznamenali obrovský nárast využívania technológií a internetu na 
kontrolu a monitoring bývalých partneriek/manželiek alebo žien, ktoré mužov 
odmietli.  
Súčasne veľmi jasne vnímame, že rovnakou rýchlosťou sa nešíri povedomie o 
týchto formách násilia a o spôsoboch, ako sa im účinne brániť, ako ich páchateľov 
definitívne zastaviť a ako dosiahnuť spravodlivosť. Rovnako nie je doposiaľ na túto 
tému podľa najnovších poznatkov a najlepšej praxe scitlivená ani široká verejnosť. 
Z uvedených dôvodov sa v rámci kontinuálnej osvetovej kampane zameriame na 
šírenie informácií a zvyšovanie povedomia spoločnosti o týchto formách násilia. 


