
Bulletin k projektu

Vytvorme bezpečie 
pre seniorov

Vytvorme bezpečie 
pre seniorov

Malacky 2015



Milí čitatelia, v ruke držíte ďalšiu z informačných brožúr o našich projektoch,
ktoré pre vás zostavujú koordinátori Seniorského informačného centra, o.z. Aj
počas roka 2015 sme intenzívne pracovali na prevencii kriminality páchanej
na senioroch, cestovali po celom Slovensku a prinášali spolu s rôznymi odbor-
níkmi a zaujímavými hosťami do vašich miest a obcí zaujímavé prednášky, di-
skusie, novinky, pomôcky a rady na tému ako sa brániť proti rôznym druhom
podvodníkov a ich nekalým praktikám. 

Náš aktuálny projekt s názvom ,,Vytvorme bezpečie pre seniorov” je pokračovaním
úspešného projektu z roku 2014 - Vrásky na tvári nemusia byť vráskami na duši a je

reakciou na násilie, ktoré je
v rôznych formách páchané na
senioroch. Najviac medializo-
vané a bohužiaľ stále narasta-
júce sú čísla obetí, ktoré priamo
súvisia s trestnou činnosťou tzv.
Šmejdov, ale aj násilnej činnosti
súvisiacej s prepadávaním se-
niorov priamo v ich domácnos-
tiach a rôzne formy domáceho
násilia. Domáce násilie pritom
možno pokladať za jedno z naj-
horších foriem kriminality
tohto druhu, pretože sa ťažko
odhaľuje, odohráva sa v sú-
kromí za dverami domácností,
obete často nevedia, na koho
sa môžu obrátiť, majú strach,
prípadne svojím mlčaním sa
snažia chrániť svojich tyranov.
Dlhé roky bola táto téma tabu,
na verejnosti sa o nej vôbec ne-
diskutovalo a pre médiá bola
neatraktívna. 

prednáška v obci Korytárky

prednáška v Rožňave



Násilie voči seniorom býva v súkromí najčastejšie páchané zo strany detí, vnúčat,
príbuzných alebo ľudí, ktorí by sa o nich mali starať. Takéto agresívne správanie môže
byť vyvrcholením predošlých zlých vzťahov v rodine, prípadne neschopnosťou a bez-
mocnosťou príbuzných, ktorí sa musia starať o dlhodobo chorého alebo bezvládneho
staršieho príbuzného a túto situáciu nezvládajú. Formami psychického aj fyzického
násilia sú ohrození hlavne tí starší ľudia, ktorí sú v horšej zdravotnej kondícii, nedokážu
sa brániť, sú izolovaní od spoločnosti a nemajú to komu povedať, sú ľahko manipu-
lovateľní, prípadne si to ich okolie nemá ako všimnúť, alebo sa hanbia priznať, čo za-
žívajú a ako sa k nim ich milovaní správajú, ospravedlňujú toto správanie pred sebou
aj okolím, klamú sami seba. 

Na našich prednáškach informujeme seniorov kam sa môžu obrátiť, aby kompe-
tentní ľudia mohli situáciu prešetriť a mohli prípadne zakročiť, t.j. napríklad miestne,
obecné úrady, úrady práce sociálnych vecí a rodiny, polícia alebo nonstop senior linka
0800 172 500. 

V súčasnej dobe je na Slovensku zriadených viacero rôznych seniorských organizácií,
ktoré ale doteraz nie sú nijako koncepčne skoordinované. Samotným seniorom sa
teda nedostáva ucelený systém dôležitých informácií, ktoré musia následne kompli-
kovane vyhľadávať na rôznych miestach. Naším cieľom je vytvoriť ucelený systém
pomoci pre seniorov dvoma formami: informačnou a vzdelávacou formou, predo-
všetkým v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Naším dlho-
dobým cieľom je vzájomne skoordinovať prácu na miestnej i národnej úrovni
s relevantnými subjektmi, ktoré pomáhajú skvalitniť a chrániť život seniorov.

prednášky v Bratislave - Ružinove



zaver - zakamenne

prednáška v obci Zubrohlava


