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Vybavuje
pplk. Ing. Jozef Užík

Liptovský Mikuláš
21. 02. 2012

Vec
Ochrana pred domácim násilím
- pokyn
__________________________

Na ochranu pred domácim násilím si väčšina občanov spomenie až po prvej negatívnej
skúsenosti, či už svojej vlastnej alebo známeho. Vzhľadom k tomuto je potrebné, aby občania sami
preventívne pôsobili proti páchateľom domáceho násilia a mali k tomuto aj dostatočné informácie,
ktoré odradia páchateľov od protispoločenského konania.
Na základe tejto skutočnosti nariaďujem riaditeľom obvodných oddelení Policajného zboru
dislokovaných na území okresu Liptovský Mikuláš spracovať v tomto smere upozorňujúci list pre
starostov obcí a primátorov miest v okrese Liptovský Mikuláš a požiadať ich o súčinnosť pri
preventívnom pôsobení na ochranu obetí pred domácim násilím v teritóriu ich pôsobnosti.
V prílohe žiadosti im predložte prílohu tohto pokynu a žiadajte ich o zverejnenie kontaktov na
organizácie poskytujúce pomoc poškodeným na úradných tabuliach ich úradov. Žiadosť spracujte
a rozošlite v termíne do 29. 02. 2012.
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Kontakty na organizácie poskytujúce pomoc poškodeným.
1. Občianske združenie Pomoc obetiam násilia – poskytuje bezplatné psychologické, právne
a sociálne poradenstvo a pomoc obetiam trestnej činnosti, domáceho násilia, dopravných nehôd
a katastrôf, ako i blízkym a svedkom trestných činov. Adresa: PON centrála P.O.BOX 83, 820 05
Bratislava 25 , telefón: +421 2 5263 2496 , e-mail: info@pomocobetiam.sk
Linka pomoci obetiam 0850 111 321 je prístupná z celého územia SR na zvýhodnenom čísle
(volajúci platí polovicu miestneho hovorného), informuje o službách pre obete a prístupe k nim v
pracovných dňoch 10:00- 14:00, inak záznamník s možnosťou spätného zavolania
e-mail: linka@pomocobetiam.sk
Poradne
BRATISLAVA, Konzultácie aj bez objednania: pondelok, utorok, štvrtok 14:00 - 18:00
adresa: Cintorínska 3 , telefón, odkazovač: 02 5263 2494,
e-mail: bratislava@pomocobetiam.sk
TRNAVA Konzultácie aj bez objednania: utorok a štvrtok 14:00 - 18:00
adresa: Trhová 2 , telefón, odkazovač, fax: 033 550 5535 , mobil: 0907 380 642
e-mail: trnava@pomocobetiam.sk
NITRA Konzultácie aj bez objednania: utorok a štvrtok 14:00 - 18:00
adresa: Fraňa Mojtu 18 , telefón, odkazovač, fax: 037 772 1209, mobil: 0907 409 425
e-mail: nitra@pomocobetiam.sk
TRENČÍN Konzultácie aj bez objednania: utorok a štvrtok 14:00 - 18:00
adresa: Kniežaťa Pribinu 24, telefón, odkazovač, fax: 032 744 2403, mobil: 0907 409 425
e-mail: trencin@pomocobetiam.sk
BANSKÁ BYSTRICA Konzultácie aj bez objednania: utorok a štvrtok 14:00 - 18:00
adresa: Dolná Strieborná 2, telefón, odkazovač, fax: 048 415 2323, mobil: 0907 425 134
e-mail: bystrica@pomocobetiam.sk
ŽILINA Konzultácie aj bez objednania: utorok a štvrtok 14:00 - 18:00
adresa: A. Bernoláka 47 (bulvár) - v budove Žilinskej knižnice, telefón, odkazovač, fax: 041 7234
777, mobil: 0905 988 600, e-mail: zilina@pomocobetiam.sk
POPRAD Konzultácie aj bez objednania: utorok a štvrtok 14:00 - 18:00,
adresa: Kežmarská 3524/9, telefón, odkazovač, fax: 052 772 5068
e-mail: poprad@pomocobetiam.sk
PREŠOV Konzultácie aj bez objednania: utorok a štvrtok 14:00 - 18:00
adresa: Požiarnická 3, telefón, odkazovač, fax: 051 771 1524, mobil: 0907 202 290
e-mail: presov@pomocobetiam.sk
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KOŠICE Konzultácie aj bez objednania: utorok a štvrtok 14:00 - 18:00
adresa: Kmeťova 20, telefón, odkazovač, fax: 055 625 2929, mobil: 0907 411 600
e-mail: kosice@pomocobetiam.sk
2. Občianske združenie Aliancia žien Slovenska – poskytuje obetiam domáceho násilia
sociálne, právne a psychologické poradenstvo, asistenciu a pomoc.
Tel. 0903 519 550, e-mail alianciazien@alianciazien.sk
3. Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom – Centrum Nádej – poskytuje právne,
sociálne a psychologické poradenstvo a terapiu.
Adresa : Vavilovova 22, 851 01 Bratislava, tel.: 02/622 49 914, 02/ 622 47877, 0905/463 425
4. Brána do života - poskytuje ubytovanie, sociálne, právne , psychologické poradenstvo,
podporné skupiny, psychoterapiu
Adresa: Medveďovej 4, Bratislava, Non-stop tel.:02/6241 0469, 0910 992 041, 0915 439 245
pomoc@branadozivota.sk , www.branadozivota.sk
5. Centrum Slniečko – poskytuje ubytovanie, sociálne, právne , psychologické poradenstvo,
sociálnu asistenciu
Adresa: Nitra, tel. 037/6585222 (non-stop objednávanie na poradenstvo), e-mail
centrumslniecko@stonline.sk
6. Občianske združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze – poskytuje pomoc deťom, ktoré sa
stali obeťami týrania, zneužívania a zanedbávania, rovnako aj týraným ženám a rodinám
ohrozeným domácim násilím a to právne, sociálne a psychologické poradenstvo. Je tu i možnosť
umiestnenia detí v pobytovom Detskom krízovom centre Náruč.
Adresa Zádubnie 56, 010 03 Žilina, tel.: 041/516 65 43, 516 65 44, e-mail: naruc@naruc.sk
Poradensko-tréningové centrum občianskeho združenia Náruč - zameriava sa na ambulantnú
prácu so ženami - obeťami domáceho násilia. Poskytuje sociálne, psychologické a právne
poradenstvo v oblasti domáceho násilia, krízovú intervenciu, sociálnu asistenciu, preventívnu a
osvetovú činnosť, osobnostný rozvoj obetí domáceho násilia, rozvoj ich sociálnych a
komunikačných zručností. Poskytuje pomoc na zlepšenie postavenia obetí na trhu práce a
získavaní praktických zručností pri hľadaní práce
Adresa: Májová 1099, Čadca, tel. 041 / 433 22 44, email: poradnacadca@naruc.sk
7. Slovenské krízové centrum Dotyk – poskytuje utajené ubytovanie , sociálne poradenstvo,
právne poradenstvo, advokátske zastupovanie, psychologické poradenstvo, psychoterapiu, sociálnu
asistenciu na území celého Slovenska
Adresa : centrála Beckov, tel. 032/7777347, 0903 704 784, e-mail dotyk@centrum.sk,
www.dotyk.sk
8. Azylový dom Emauzy - poskytuje ubytovanie, sociálne, právne , psychologické oradenstvo,
podporné skupiny, psychoterapiu
Adresa: Holíč , tel. 034/ 6683110, e-mail emauzy@stonline.sk,
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9. Domov Gianny B. Molla - poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, právne poradenstvo,
právna pomoc, advokátske zastupovanie, psychologické poradenstvo, podporné skupiny, sociálnu
asistenciu.
Adresa: Rajecké Teplica, bezplatná non-stop krízová linka 0800/120024, 041/5424434
apz@nextra.sk, www.anoprezivot.sk
10. Maják Trebišov – poskytuje ubytovanie, sociálne, psychologické , právne poradenstvo,
advokátske zastupovanie, , psychoterapia, zdravotné ošetrenie, sociálnu asistenciu
Adresa Trebišov, 056/6722495 , sus.scktrebisov@stonline.sk
11. Ženský dom Dakini ( občianske združenie Pro familia) – poskytuje ubytovanie , sociálne,
psychologické, právne poradenstvo, právnu pomoc, advokátske zastupovanie,
Adresa: Humenné, tel. 057/775773 , 0903/325506, profamilia@nextra.sk, www.profamilia.sk
12. Linka detskej istoty pri SV UNICEF - 0800 500 500 bezplatná, diskrétna, k dispozícii vo
dne i v noci, pre deti i dospelých, aj pre problémy súvisiace s domácim násilím.. Rodičovská linka
– každú stredu od 14.00 do 20.00 h. Poskytuje poradenstvo pre rodičov, ktorí chcú riešiť
problémy svojich detí s odborníkom z oblasti detskej psychológie. Sociálno-právna poradňa –
každý štvrtok a sobotu od 14.00 do 20.00h. Poskytuje poradenstvo pre potreby riešenia sociálnej
a právnej situácie, ktorá negatívne vplýva na dieťa.
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