Národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie
kontaktných bodov pre obete

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 4 124 384,81 eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 13. 10. 2017
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 17. 10. 2017
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Efektívna verejná správa (OP EVS).



Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Termín realizácie projektu: 12/2015 – 01/2021
Popis projektu:
Projekt je orientovaný na zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení
aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej republike. Vytvára
predpoklady pre realizáciu preventívnej politiky Slovenskej republiky ako neodmysliteľnej súčasti
bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky, ktorej cieľom je dosiahnutie kontroly kriminality
prostredníctvom koordinácie komplementárneho súboru represívnych a nerepresívnych prostriedkov.
Zaoberá sa postupmi na znižovanie výskytu sociálno-patologických javov, motívov a príležitostí na páchanie
trestných činov. Zvýrazňuje potrebu komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality
štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy s väzbou na mimovládne organizácie, vzdelávacie a vedecké
ustanovizne. Predpokladom realizácie komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality v
oblasti podpory a pomoci obetiam je vytvorenie a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a
známych miestach vo forme stabilných kontaktných bodov.

Kontaktné body budú nielen miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň budú
priestorom pre sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií (samospráva,
vzdelávacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych služieb, poskytovatelia služieb zamestnanosti,
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a iné).
Kontaktný bod pre obete poskytuje:
 konzultácie a poradenstvo,
 informačno-osvetové aktivity v oblasti prevencie,
 preventívne besedy, diskusie pre zraniteľné cieľové skupiny.
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