Národný projekt pomoci obetiam trestných činov
Odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR plní viacero úloh, ktorými sa snaží zamedziť
kriminalite a jej rozrastaniu. Ide o systematickú prácu prostredníctvom prednášok a stretnutí, šírenie
informácií cez sociálne siete, informačné letáky, brožúry, novinové články, inštruktážne videá, televízne
reportáže alebo vystúpenia v médiách. Zatiaľ najväčším počinom odboru je Národný projekt „Zlepšenie
prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.
Cieľom projektu operačného systému Efektívna verejná správa je venovať sa systémovým
preventívnym riešeniam. Ku koncu roka 2018 budú sprístupnené kontaktné body v každom krajskom
meste na Slovensku (v Trenčíne v priestoroch Klientskeho centra na Okresnom úrade, Hviezdoslavova
3). Obete trestných činov alebo potenciálne obete sa tu budú môcť obrátiť na krajských koordinátorov
a asistentov, ktorí im zabezpečia prísun informácií a potrebnú pomoc.
Aby sa verejnosť v dostatočnom časovom predstihu dozvedela o činnosti a úlohách Národného
projektu, pracovníci regionálnych kancelárií v tomto čase cestujú po mestách a dedinách a prednášajú
najdôležitejšej cieľovej skupine – seniorom – o tom, ako sa nestať obeťou trestného činu. Páchatelia
rôznej trestnej činnosti sa neustále snažia vymýšľať nové formy, ktorými chcú okradnúť alebo podviesť
nič netušiacich ľudí. Preto je dôležité byť šikovnejší a minimálne o krok pred nimi, aby sa dalo včas
a účinne vyhnúť nepríjemným situáciám.
Okrem prednášok sa v rámci vytvárania nových kontaktov priamo v Trenčianskom samosprávnom kraji
konajú stretnutia so zástupcami rôznych organizácií. Ide konkrétne o krajské, mestské a obecné úrady,
Krajské riaditeľstvo policajného zboru Trenčín, mestské polície, zariadenia a denné centrá pre seniorov,
centrá sociálnych služieb, kluby a jednoty dôchodcov.
Na základe skúseností koordinátorky regionálnej kancelárie Trenčín Edity Kucejovej a jej asistentiek
Soni Mikušovej a Dáši Hvolkovej z uskutočnených pracovných stretnutí môžeme konštatovať, že
oslovené subjekty Národný projekt uvítali. Zaujalo ich vytvorenie kontaktných bodov a najmä
bezplatné poskytovanie špecializovaného poradenstva či sprevádzanie obete počas trestného konania.
V trenčianskom kraji sa ku dňu uzávierky konalo štrnásť besied a viac ako 150 pracovných stretnutí.
Projektovým kolegom na celom Slovensku sa počas besied potvrdzuje, že starší obyvatelia sú veľmi
zraniteľní a ľahko uveria podvodníkom. Na stretnutiach sa venujú poradenstvu a informujú seniorov
o tom, ako, kde a na akú inštitúciu sa v prípade potreby obrátiť. Zdôrazňujú tiež výhodu zoskupovania
sa v organizáciách Jednoty dôchodcov Slovenska alebo iných združeniach, a to z dôvodu posúvania
informácií ohľadom vlastnej ochrany.
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Beckov, klub pri parku, 19.9.2018, zľava koordinátorka Soňa Mikušová, prednášajúca Ľubica Gálisová,
prezidentka Fóra pre pomoc starším a ďalší hostia. Foto: D. Badžgoňová

