Tlačová správa

Prevencia a eliminácia intolerancie a násilia
Národné centrum pre rovnosť príležitostí začína realizovať projekt "Zvýšenie informovanosti
zameranej na toleranciu a násilie", zameraný na prevenciu násilia , ktorého cieľom bolo zvýšiť
informovanosť pracovníkov štátnej a miestnej správy o príčinách vzniku rizikového správania detí a
mládeže a zintenzívniť ich spoluprácu pri tvorbe programov prevencie.
Východiskom projektu je skutočnosť, že tejto problematike nie je venovaná dostatočná pozornosť.
V priebehu posledných rokov sa čoraz väčšia pozornosť verejnosti sústreďuje na vandalizmus,
narušené agresívne správanie , či kriminalitu detí a mládeže. Pozornosť odborníkov, ktorí sa touto
problematikou zaoberajú sa väčšinou sústreďuje na prácu s s problémovými rodinami či deťmi.
Absentuje však cielený program, ktorý by sa zameral na príčiny vzniku takéhoto správania. Zahraničné
výskumy dokazujú, že najvýraznejší vplyv na správanie dieťaťa má prostredie v ktorom vyrastá a tým
je v prvom rade rodina. Odborníci v nich potvrdzujú priamu súvislosť a vplyv zanedbávania a násilia
páchaného na deťoch na ich delikvenciu a zamestnanosťou rodičov." zdôraznila Mgr. Anna Klimáčková,
riaditeľka Národného centra pre rovnosť príležitostí. Medzi negatívne faktory, ktoré majú vplyv na delikvenciu
mladistvých však nepatrí len bitka, či iné prejavy násilia rodičov, ale aj nestály dohľad rodičov, tvrdá disciplína,
nestála/náladová disciplína, chladné vzťahy, či nízka náklonnosť rodičov k deťom, psychické zanedbávanie
detí, konflikty medzi rodičmi a rozvrat manželstva, či stres rodičov, ktorý sa obracia proti deťom. Zvlášť
ohrozené sú rodiny osamelých rodičov. Sú pod enormným tlakom zosúladenia finančného zabezpečenia
rodiny a výchovy detí, čo ich často vedie do sociálnej izolácie a chudoby . Preto tieto rodiny potrebujú zvláštnu
pomoc zo strany odborníkov.
Príkladom včasného riešenia problémov v rodine môžu byť viaceré európske krajiny, ktoré majú takýto
program dlhodobo overovaný v praxi. Sú založené na systéme spolupráce všetkých zainteresovaných
inštitúcií na miestnej úrovni, samozrejme s podporou vlády. Výsledkom je výrazné zníženie kriminality detí a
mládeže, zlepšenie zamestnanosti osamelých rodičov a pod. Ich programy sú zamerané najmä na cielené a
bezplatné služby pre rodičov, vedené vyškolenými odborníkmi. V Kanade sa napríklad takýmito opatreniami
sa v priebehu 40 rokov až o 21% zvýšilo HDP sledovaného regiónu
Je dôležité, aby boli aj na Slovensku na štátnej aj miestnej úrovni vytvorené programy podpory rodičov v
zvládaní výchovných problémov, pozitívneho rodičovstva. Cieľom projektu"Zvýšenie informovanosti
zameranej na toleranciu a násilie" je preto v šiestich samosprávnych krajoch organizovať workshopy
zamerané na zvyšovanie informovanosti o témach násilia a nulovej tolerancie. Účastníkmi workshopov budú
pracovníci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektoreteda tí, ktorí majú vplyv na rozvoj regionálnej politiky ústretovej rodinám. Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
sumou 32 tisíc EURO. Informácie o programe možno nájsť na: www.esf.gov.sk; www.fsr.gov.sk.

