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Základné informácie o projekte:

• Operačný program: Efektívna verejná správa 2014-2020

• Miesto realizácie projektu: územie Slovenskej republiky  

• Termín realizácie projektu: 12/2015 – 01/2021



Hlavný realizátor projektu:

• Odbor prevencie kriminality MV SR, ktorý
realizuje tento projekt už od roku 2015,
pričom ÚSV ROS je do implementácie
zapojený ako spolupracujúci subjekt od konca
roku 2017.



Hlavné ciele projektu:

 Vytvoriť a poskytovať bezplatné služby občanom
v sociálnej, psychologickej a právnej oblasti na
verejne prístupných a známych miestach, v tzv.
kontaktných bodoch.

 Sieťovať a koordinovať asistenčné systémy
a inštitúcie, poskytujúce informácie, konzultácie
a podporu rôznym ohrozeným skupinám
obyvateľov.





Cieľové skupiny:

obete z radov seniorov, 

obete nenávistných trestných činov 
a extrémizmu,

obete obchodovania s ľuďmi.



Forma poskytovanej bezplatnej pomoci:

- informovanie a poskytovanie konzultácií, 

- sprostredkovanie odbornej intervencie, 

- poradenstvo a podpora prostredníctvom 
spolupracujúcich expertov - odborníkov 
v sociálnej, psychologickej a právnej oblasti.



Oblasti aktivít USV ROS v rámci projektu:

• vyhľadávanie a výber expertov, ktorí budú
poskytovať odborné poradenstvo obetiam
trestných činov v oblasti právnej podpory a
usmernenia,

• tzv. sieťovanie - vytváranie a budovanie
spolupráce s externými partnermi (MNO, VS,
...)

• tvorba analytických a metodických materiálov 
so zameraním na výkon poskytovania právnej 
podpory a usmernenia.



Doterajšie výstupy USV ROS :

• Analýza súčasného stavu v oblasti poskytovania
právnej pomoci a poradenstva cieľovým
skupinám,

• Metodika pre prvý kontakt s klientom
v Kontaktnom bode v segmente právneho
usmernenia a podpory,

• Metodika práce – optimalizácia procesov
k poskytovaniu právnej pomoci,

• informačné materiály pre obete trestných činov.



Súčasnosť: 

Dňa 26. novembra 2018 bola spustená činnosť
prvého kontaktného bodu v Banskej Bystrici, kde
budú mať možnosť zapojiť sa experti z MNO
pôsobiaci v regióne, ktorí by mohli byť
nápomocní pri poskytovaní pomoci vybraným
cieľovým skupinám v sociálnej, psychologickej
a právnej oblasti.



Budúcnosť:

• spustenie činnosti ďalších 7 kontaktných bodov vo
zvyšných krajských mestách,

• vypracovanie analytických a metodických materiálov
na základe aplikačnej praxe,

• Podpora a rozvoj právneho vzdelávania – zapojenie
existujúcich „právnych kliník“ (a vytvorenie nových)
so zameraním na pomoc obetiam – nové formy
aktívneho zapájania študentov práva do
poskytovania právnej pomoci obetiam trestných
činov.



Ďakujem za pozornosť.


