
Národná linka na pomoc 
detským obetiam

Primárnym účelom Národnej linky bude poskyto-
vanie dištančného poradenstva detským obetiam 
násilia. Na Národnú linku sa však bude môcť ob-
rátiť aj dospelá osoba v prípade, ak bude chcieť 
ohlásiť, prípadne konzultovať prípad násilia na 
dieťati. 

Národná linka bude fungovať v troch prostre-
diach:

1. On-line nonstop linka 
2. E-mailové poradenstvo
3. Telefonická nonstop linka

Očakávaný prínos projektu

Realizáciou projektu sa prostredníctvom systé-
movej koordinácie subjektov participujúcich na 
ochrane detí pred násilím vytvoria podmienky pre 
zvýšenie efektivity a profesionality týchto subjek-
tov pri riešení problematiky násilia na deťoch. 

Účelom zriadenia Národnej linky bude efektívne pre-
pojenie dištančného poradenstva pre detské obete 
násilia s nadväzujúcimi opatreniami pre ohrozené 
deti na zabezpečenie ich práv, podpory a ochrany. 
Zvyšovaním informovanosti odbornej i laickej verej-
nosti o problematike násilia páchaného na deťoch 
sa upriamuje pozornosť verejnosti na potrebu jej 
aktívneho riešenia.
Efektivitu prepojenia identifikačných procesov 
s  procesmi intervencie by následne mala reflekto-
vať aj príslušná legislatíva.

Časový rámec projektu 

Projekt sa realizuje 64 mesiacov (od 09/2017 – 
12/2022).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu 
v rámci Operačného programu  

Ľudské zdroje

Národný projekt 
Podpora ochrany detí  

pred násilím

Bližšie informácie môžete získať:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8, 812 67 Bratislava

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk
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Popis projektu 

Národný projekt je zameraný na zefektívnenie 
systému ochrany detí pred násilím prostredníc-
tvom podpory systémovej koordinácie subjektov 
participujúcich na úlohách súvisiacich s  ochra-
nou detí. Cieľom je zvýšiť efektivitu daných sub-
jektov pri riešení problematiky násilia páchaného 
na deťoch. Ďalším z  cieľov národného projektu 
je zvyšovanie profesionality výkonu všetkých 
subjektov podieľajúcich sa na ochrane detí pred 
násilím a tiež informovanie odbornej i laickej ve-
rejnosti o problematike násilia, ktoré je páchané 
na deťoch. 

Cieľové skupiny projektu

• deti
• rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mno-

hodetné rodiny
• jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimi-

náciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
• zamestnanci vykonávajúci politiky a  opatre-

nia v  oblasti sociálneho začlenenia vo verej-
nom aj v neverejnom sektore

• výskumné a vzdelávacie inštitúcie
• deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre kto-

ré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately

• žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s do-
plnkovou ochranou

• subjekty vykonávajúce opatrenia sociálno-
právnej ochrany detí a sociálnej kurately 

• subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom 
záujme

Miesto realizácie projektu

Banskobystrický kraj - Bratislavský kraj  
Košický kraj - Nitriansky kraj - Prešovský kraj 
Trenčiansky kraj - Trnavský kraj - Žilinský kraj

Aktivity projektu

Hlavnou aktivitou projektu je „Vytvorenie  
podmienok pre systémovú podporu ochrany 
detí pred násilím“, ktorá sa člení na šesť pod-
aktivít: 

A) Podpora koordinácie postupov na ochranu 
detí pred násilím na regionálnej úrovni – kto-
rá zahŕňa oblasť prevencie, identifikácie a in-
tervencie 

B) Multidisciplinárne vzdelávacie aktivity/škole-
nia subjektov pôsobiacich v  oblasti ochrany 
detí pred násilím – s  cieľom prehĺbenia ich 
vzájomných väzieb a  stimulácie praktickej 
koordinácie ich činnosti

C) Zvyšovanie povedomia verejnosti o  proble-
matike násilia na deťoch – najmä pre cieľovú 
skupinu detí, ako aj dospelú populáciu

D) Zriadenie Národnej linky na pomoc detským 
obetiam

E) Zriadenie riadiaceho výboru národného pro-
jektu

F) Evaluácia projektu

Prostredníctvom národného projektu bude tiež 
zabezpečené zavedenie účinného a  deťom do-
stupného nástroja pomoci s  celoslovenskou pô-
sobnosťou pre deti v krízových situáciách - Národ-
ná linka na pomoc detským obetiam.  


