
SITUÁCIA│ DOMÁCE NÁSILIE (nielen) V ČASE PANDÉMIE

POZNAŤ VAROVNÉ SIGNÁLY
• vyhýbanie sa iným ľuďom, spoločnosti
• vyhýbanie sa komunikácii s blízkymi
• úzkosť v blízkosti partnera alebo strach,
• modriny a zranenia, o ktorých vzniku klame alebo 

nedokáže vysvetliť, ako vznikli,
• chýbajúci prístup k peniazom, k autu, karte,
• život so žiarlivým či agresívnym partnerom,
• neprimerané/nevhodné oblečenie (dlhý rukáv

v lete môže zakrývať zranenia/modriny)
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ČO TREBA UROBIŤ  

INFORMOVAŤ KOMUNITU
Ľudí je potrebné vyzvať k tomu, aby v prípade podozrenia 

na domáce násilie kontaktovali terénneho asistenta, 
starostu alebo priamo linky pomoci. V prípade akútnej 

situácie (viditeľné agresívne správanie, kde je iná osoba v 
ohrození zdravia a/alebo života) volať políciu. 
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Domáce násilie je forma 
zneužívania zameraná na 
získanie moci alebo 
kontroly nad iným. Môže 
zahŕňať fyzické, sexuálne, 
emocionálne, finančné 
zneužívanie alebo ich 
kombináciu. Zvýšilo sa aj 
kvôli COVID-19. Faktory:

I. Zníženie mobility a zákazu 
vychádzania: pre ľudí 
zažívajúcich násilie je ťažšie 
uniknúť a pre ich blízkych je 
náročnejšie si všimnúť, že 
niečo nie je v poriadku.

II. Zhoršujúce sa sociálno-
ekonomické podmienky. 

13.

V RÁMCI NP COVID MRK

• Regionálni koordinátori
• Terénni asistenti

NA LOKÁLNEJ ÚROVNI

• Rodina (potrebné, aby 
rodinní príslušníci 
situáciu monitorovali)

• Terénny asistent 
(poskytne informácie, 
koho osloviť)

• Polícia (pri eskalácii 
problému)

• Všeobecný lekár 
(zabezpečí ďalší postup, 
ak má človek zranenia)
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zachytiť a 
pomôcť nájsť 

adekvátnu 
pomoc tým, 

ktorí v komunite 
domáce násilie 

zažívajú 

edukovať a 
povzbudiť 

komunitu, aby 
bola vnímavá 
na problém 
domáceho 

násilia

1. INFORMOVANOSŤ  

komunita je informovaná o 
problematike domáceho násilia

2. KONTAKTNÉ BODY  

ľudia vedia, koho kontaktovať, ak 
potrebujú pomoc alebo ak majú 

podozrenie na prebiehajúce domáce 
násilie v ich okolí 
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CIELE A VÝSTUPY INTERVENCIÍ 


