Príloha XI

DETSKÉ ADVOKAČNÉ CENTRUM NÁRUČ
ŠTATÚT
Detské advokačné centrum Náruč (ďalej len DAC) vykonáva opatrenia zamerané na poskytnutie
komplexnej pomoci deťom, ktoré sa stali obeťami sexuálneho zneužívania alebo hrubého fyzického
násilia.
Zriaďovateľom DAC Náruč je občianske zduženie Náruč – Pomoc deťom v kríze (NPDK),
registrované na MV SR pod č. VVS/1-900/90-12992 dňa 13.11.1997.
V rámci aktuálne platnej legislatívy funguje Detské advokačné centrum ako organizačná súčasť
Detského krízového centra Náruč a ako také vykonáva opatrenia v zmysle platnej akreditácie č.
10330/2016-M-OSSODRAK udelenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. DAC sídli
v samostatných priestoroch na adrese Ul. vysokoškolákov 41/7, 010 08 Žilina. Nemá právnu
subjektivitu. Kontakt: dac@naruc.sk; 0903 535 445
Poslaním DAC Náruč je prispievať k ochrane práv detí tak, ako sú garantované Dohovorom
o právach dieťaťa (osobitne v článku 19 a 34), a ďalšími kľúčovými národnými aj medzinárodnými
dokumentmi.
Medzi hlavné ciele DAC Náruč patria:


Vytvorenie na dieťa orientovaného, bezpečného priestoru, kde týraným a sexuálne zneužívaným
deťom bude pod jednou strechou poskytnutá komplexná, špecializovaná pomoc zameraná na
efektívne riešenie ich ohrozujúcej situácie a minimalizáciu negatívnych následkov na ich život
a zdravie



Presadzovanie multidisciplinárnej / interdisciplinárnej spolupráce odborníkov, ktorí sa podieľajú
na riešení prípadov sexuálneho zneužívania resp. týrania detí



Iniciovanie/podporovanie formálnych či neformálnych platforiem odborníkov, ktorí v oblasti svojho
pôsobenia môžu akýmkoľvek spôsobom prispieť k zlepšeniu ochrany detí pred násilím



Presadzovanie systémového prístupu k ochrane detí pred akoukoľvek formou násilia, včítane
sexuálneho zneužívania



Presadzovanie nulovej tolerancie voči týraniu a sexuálnemu zneužívaniu detí

Opatrenia poskytované DAC Náruč sa pre klientov vykonávajú ambulantnou formou
Ide o nasledujúce opatrenia:


krízová intervencia pre obete sexuálneho zneužívania resp. fyzického týrania (ďalej len
CSA/CPA = child sexual abuse/child physical abuse)



spolupráca s inštitúciami, s ktorými DAC spolupracuje v rámci riešenia problematiky syndrómu
CSA/CPA



vykonávanie psychodiagnostiky a sociálnej diagnostiky klientov DAC



psychologická/ terapeutická starostlivosť o klientov DAC Náruč



psychologické poradenstvo pre obete CSA/CPA a ich rodičov, resp. zákonných zástupcov



psychologická podpora a sprevádzanie klientov trestnoprávnym procesom



špecifická práca s rodinami, v ktorých došlo k CSA/CPA



sociálne a sociálno-právne poradenstvo pre klientov DAC Náruč a ich rodičov, resp.
zákonných zástupcov



sociálna asistencia pre ohrozené dieťa a rodinu



realizácia programov zameraných na sanáciu/posilnenie ohrozenej rodiny



preventívna činnosť, osvetová činnosť, vzdelávacie aktivity / tréningová činnosť

Podporné programy DAC Náruč:


konzultačné služby pre inštitúcie a jednotlivcov ohľadom CSA/CPA



advokačné aktivity zamerané na presadzovanie systémových opatrení na zvýšenie ochrany detí
pred CSA/CPA

Dokumenty, o ktoré sa opiera činnosť DAC Náruč:


Dohovor o právach dieťaťa + jeho všeobecné komentáre (osobitne Komentáre č. 8 / o fyzických
trestoch a č. 13 – o všetkých formách násilia)



Lanzarotský dohovor



Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a
sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii



Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v
oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov



Rezolúcia 2005/20, Smernica pre výkon spravodlivosti v záležitostiach týkajúcich sa maloletých
obetí a svedkov trestných činov, Hospodárska a Sociálna Rada OSN



Usmernenia Rady Európy pre integrované národné stratégie na ochranu detí pred násilím



Program Rady Európy „Budovanie Európy pre deti a s deťmi



Zákon č. 305 o SPODaSK



Zákon o rodine



Národná stratégia na ochranu detí pred násilím

__________


Stanovy OZ NPDK



Organizačný poriadok NPDK



Pracovný poriadok NPDK



Štatút DAC Náruč



Etický kódex pracovníka OZ NPDK

Osobitné východiská, ktoré vymedzujú činnosť DAC Náruč:


DAC je modelové pracovisko, ktorého ambíciou je prispieť k zaplneniu medzery v systéme pomoci
deťom, ktoré sa stali obeťami sexuálneho zneužívania prípadne fyzického týrania.



DAC Náruč je pracovisko určené pre prácu s obeťami CSA/CPA. V prípadoch potreby poskytuje
svoje služby tiež podporujúcim členom rodiny dieťaťa resp. programy zamerané na sanáciu rodiny



DAC Náruč pri napĺňaní svojho poslania presadzuje multidisciplinárny prístup k riešeniu
problémov svojich klientov, pričom spolupracuje s partnermi na lokálnej, regionálnej, národnej aj
medzinárodnej úrovni

Tento štatút bol v zmysle Stanov NPDK schválený Správnou radou NPDK dňa 29.3. 2016 a nadobúda
účinnosť dňom 1.4.2016

