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Závery z workshopu: 
 
Závery workshopu 3: Priority sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v praxi. Stratégia ochrany 
detí pred násilím 

1. Časť: Hodnotenie z pohľadu MNO (akreditované subjekty) 

Čo sa za 7 rokov dosiahlo 
 Objednávky od ÚPSVaR sú realizované 

 Komunikácia medzi MNO a objednávateľmi nadobúda kontúry spolupráce 

 Pracovníci úradov začínajú vnímať spoluprácu s MNO ako zmysluplnú, je pre nich prínosná 

Čo je možné zlepšiť 
 Ide o minimálne zákazky (v roku 2014 je vyčlenené na priority všetkých 46 ÚPSVaR  

o 1,1 mil. EUR) 

 Systém financovania neumožňuje kontinuitu intervencie do rodín 

 Uprednostňuje sa kvantita pred kvalitou 

Prítomní zástupcovia centrálnych orgánov potvrdili, že v rámci pripravovanej novely zákona č. 305 o SPO 
a SK sa budú snažiť pripraviť zmeny, ktoré povedú k dlhodobejšej spolupráci (spomenutý systém 
rámcových zmlúv na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok) medzi orgánmi štátnej správy a akreditovanými 
subjektmi pri implementácii priorít v oblasti SPO a SK. 

2. Časť: Hodnotenie prípravy Národnej stratégie ochrany detí pred násilím 

Prítomné MNO hodnotili doterajší vývoj v oblasti opatrení a politík v oblasti ochrany detí pred násilím 
ako poznačený troma charakteristikami 

 Formalizmus 

 Rezortizmus 

 Nedostatočná prioritizácia témy 

Až po niekoľkých prípadoch, ktoré viedli k fatálnym dôsledkom (utýraná Lucka v roku 2013) sa 
centrálne orgány spamätali a začali riešiť túto oblasť komplexne. MNO vnímajú vytvorenie Národnej 
stratégie ochrany detí pred násilím ako prelomovú skutočnosť, ktorá má potenciál zavádzať dlhodobé 
a medzirezortné systémové opatrenia v oblasti prevencie ako aj zavádzania konkrétnych programov 
v problematike násilia. 
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