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zmluve, aby som sa vyhol dblšímzbytočn m platbám.

ilEDÁM PE]{IAZE D0 BÚK cuozĺM ĽUĎoM
Nech ich argumenty posobia akokolVek d veryhodne, vŽdy si overím
pravdivosťich slov, ak odo m a p1taj peniaze doma, alebo na ulici.
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Í{E]{E0HÁM sA oKLÄMAŤ PoD ZÁMIE]{K0U

zámerne vytočísvojho komplica.

m

rntoŠľÝmrn]tlnBÁTil

MoJIoH UilÚcAT

a pl taju peniaze pre vnuka alebo ako pomoc pre seba,

Aniv prĺpade ak sa preukáŽe odznakom alebo preukazom - m Žu
byt falošné.Ak ho nepoznám, nechávam ho za dverami.

]{EUKÁŽEM sKnÝšU ilA PE]{lAzE cuDzlEuu

leŽízranen v nemocnici.

]{E]{ALETĺil ilA tAtoŠľ{ÉzonnuoľilÉPn0BLÉMY cUDzícH ĽuDí
Ak ma penlivo prosia o finančnti pomoc pri zdravotn ch problémoch
seba alebo svojho blízkeho, nenaletím a nedávam Žiadne peniaze cudzím

]lERozMlEľnľĺprľlAzE cuDzĺm ľuĎou
Neberiem peniaze od cudzích lfudía nevydávam im z nich svoje peniaze,
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Ak mi

n kaj

nezištnrÍ pomoc' alebo potrebujti

poradiťs Cestou, nikdy k nim nesadnem

ABV MA OKRADĺ|L

čĹovĺru

Nevyberám peniaze zo svojejsknše a nehovorím nlkomu cudziemu,

pe azímám doma alebo

vod ich návštevy.

svoju hotovostl

I{EUPUSTíM lI0 lIoMU cUDzlEH0 ĎL0VEKR,

uložené,ani kolko

Ak odo

rad

ani im nerozmie am a za žiadnych okolnostíim neukazujem, kde drŽím

PRoBLÉM0U MollcH BtĺzKYcH
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ilEDÁM sA 0KtAMnŤ

že vnuk

Vždy si prečítampodmienky uvedené mal m písmom v kupnej

kde

nepotvrdí

mi

okamŽite volám vnukovi, aj vtedy ak by mijeho kamarát tvrdil,

blízkemu vŽdy vytáčam sám, nenechám to spraviťcudziehq ktor;

tr

Na príslušnomrÍrade si vždy telefonicky overím, či ku mne vyslali

konkrétneho riradníka. Nevp št'am t chto l'udídnu, k m

ľľľnuríMilA'UÝHoDilÝ" ľÁĺup

OkamŽite volám blízkemu a overím si pravdivosťpríbehu. Hovor
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v banke.

o

do auta a nenechám sa okradnrĺťalebo ublíŽiťsi.
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Národný proiekt Zlepšenĺeprístupu obetí trestných
činov k službám a
vytvorenie kontaktných bodov pre obete

Prijímatel': Ministerstvo vnútra Slovenskej republĺky,
Pribinova 2,8!272 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP):
4 724 384,8t eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: Lg.
Lo. 2017
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
: 77 . IO. 2oL7

Tento projekt sa realizuje vd'aka podpore z Európskeho
sociátneho fondu v rámci operačného
prograÍnu Efektívna verejná správa (oP
EVs).
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Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
Špecifickýcieľ 1'1: Skvalitnené systémy a optimálizované
procesy

VS

Riadiaci orgán oP EVS: Ministerstvo vnútra SR
ĺVliesto realizácie projeku: celé územie Slovenskej
republiky
Termín realizácie projektu: L2/2oL5 _ oL/2ozt
Popis projektu:
Projekt je orientovaný na zvýšenie podĺelu zainteresovaných
subjektov prevencie kriminality na riešení
aktuálnych celospoločenských problémov vyplrývajúcich
z kriminality v Slovenskej republike'

Vytvára
predpoklady pre reaĺizáciu preventívnej politiky
Slovenskej republiky ako neodmysliteľnej súčastĺ
bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky,
ktorej cieľom je dosiahnutĺe kontroly kriminality
prostredníctvom koordinácie komplementárneho
súboru represívnych a nerepresívnych prostriedkov'
7aoberá sa postupmi na znižovanie výskytu sociálno-patologických
javov, motívov a príležitostína
páchanie trestných činov. Zvýrazňuje potrebu
komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie
kriminality štátnymiorgánmia orgánmi samosprávy
s väzbou na mimovládne organizácie,
vzdelávacie
a vedecké ustanovizne. Predpokladom realizácie komplexného
a koordinovaného rĺešenia úloh
prevencie kriminality v oblasti podpory pomoci
a
obetiam je vytvorenie a poskytovanie dostupných
služĺeb na verejne prístupných a známych miestach
vo forme stabilných kontaktných bodov. Kontaktné
body budú nielen miestom konzultáciĺ a poskytovania
informácií, ate zároveň budú priestorom pre
sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov
a inštĺtúcií(samospráva, vzdelávacie inštitúcie,
poskytovatelia sociálnych stužĺeb,poskytovatelĺa
služieb zamestnanosti, poskytovatelia zdravotnej
starostlivostĺa iné).

projekt: Zlepšenie prístupu obetí trestných
čĺnovk službám a vytvorenie kontaktných bodov pre
obete, Kód projektu lTMs2o 1,4+: 314o71t6o5
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Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavných aktlvít projeku:
7. Vybudovanie špeclólneho pracoviska pre analýzu potrleb a podporu obetí _ cieľom analytického centra bude
vytvárať koncepčnéa analytické materiály, ktoré budú ďalej využívanékoordinátormi na regionálnej úrovni, ich

asistentmi a metodickými pracovníkmi. Analytické centrum bude zároveň monitorovať dosahované vrýsledky a
pokrok.
2. Vytvorenle slete koordinótorov pre obete trestných činov_zabezpečíefektívnejšídosah obetítrestných činov
k službám poskytovaných v rámci proJektu' Počas prvého roka sa nastaví spôsob fungovania siete koordinátorov
a ich asĺstentov a tento sa bude priebežne modelovať na základe skutočnýclr potrieb.

3, Tvorba systému metodického riadenia o koordinócie Jednotlivých kontakných bodov (KB), tvorba a
schvúlenie štandardov a metodík z jednotliých oblastĺ so zameranÍm na potreby klienta -poskytnutie
platformy pre koordinátorov a ich asistentov na d'alší rozvoj, vrimenu informácií a postupov.

4,

Nastavenie spolupráce formou zapojenia všetkých zainteresovaných subjektov vrátane občianskej

spoločnosti, ktorá sa bude riadiťvytvorenými metodikami. V rámciaktivity budú existujúce organĺzácie a subjekty
štátnej správy, ktoré sa venujú danej problematike, dopÍňať systém poskytovania pomoci. Cieľom je dosiahnuť
čo najvyššiu efektivitu v tejto oblasti, Wtvoriť určitúúroveň poskytovaných služieb.

a prÍslušníkovPZ na úrovnl okresov
zdrojov s cieľom poskytnúť dostupné, primerané a kvalitné služby klĺentom.

5, Vzdelóvanie kooidÍnútorov, asistentov

-

zabezpečiťrozvoj ľudských

6, Vytllorenie databóly kontaktných bodov pdporných v rómci NP a ich ýsledkov, evaluúcía doslahnuých
ýsledkov _ cieľom aktivity je mapovať jednotlivé kontaktné body (sieť koordinátorov a ich asistentov) ako aj ich
uýsledky a \nŕstupy. časťdatabázového systému bude slúžiťodborným pracovníkom verejnej správy a členom
projektového tímu k zdieľaniu príkladov dobrej praxe, materiálov k prednáškovej a preventÍvnej činnosti,
skúseností, a druhá časťdatabázy dostupná formou webovej stránky, bude poskytovať údaje o kontaktných
bodoch (kontakty, služby, pomáhajúce organizácie).

7. PreventÍvne akivĺý s vybranými skupinaml obetí - sa budú vykonávať v spoluprácĺ s

organizáciami
mimovládneho sektora, ktoré sa venujú osvetovrim a prevenčným projektom, a ktoré majú zároveň relevantné
skúsenosti s inovatívnymi a modernýmĺ komunikačnými projektmiv rámci sociálnych tém.
Tlačová soráva o oroleke z 31. 7. 2017
Ďalšie informácie o oroiekte z 24. 11. 2017
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Ing. Edita Kucejová/ Mgr. Soňa Mikušovĺĺ/Mgr. Dáša Hvolková
(koordinátorka na regionálnej úľovniTrenčíď Asistentky kooľdinátoľky na ľegionálnej úrovni)
oddelenĺe koordinácie a programov prevencie kriminality
odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Drieňová 22, 8t2, 82 Bratislava
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42L24859 2203

Regionálna kancelária Trenčín
kl, /4l4 3L 7l/ 44 25v
Budova okesného úradu Tľenčín,kanceláľia
Hviezdoslavova 3
911, 49 Trenčín
Tel: 0908 799 580; 0908 795 658; 0908 793 725
Mail: edita.kucejovď@.minv.sk; sona.mikusova@minv.sk; dasa.hvolkova@.minv.sk
url : http ://www.minv. slď?odboľ-pľevencie-kľiminality
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