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Nová webová stránka o násilí páchanom na deťoch
Deťom, dospelým a odborníkom je určená nová webová stránka, ktorú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavuje verejnosti spoločne s logom komunikačnej
kampane o násilí páchanom na deťoch. Potrebu ochrany detí jasne vyjadruje už hlavná myšlienka kampane: „Chráňme deti pred násilím.“
 
Národná stratégia na ochranu detí pred násilím, ktorú vláda SR prijala v januári 2014, uvádza vo svojich cieľoch aj zvyšovanie informovanosti verejnosti o problematike násilia
páchaného na deťoch. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou
súčasťou ministerstva, predstavuje logo komunikačnej kampane o problematike násilia na deťoch a hlavnú myšlienku kampane, ktoré spoločne zastrešujú všetky plánované
aktivity realizované v rámci komunikačnej kampane.

Kľúčovým komunikačným kanálom k téme je práve nová samostatná webová stránka k problematike násilia páchaného na deťoch www.detstvobeznasilia.gov.sk . Tá je
štruktúrovaná tak, aby bola obsahovo priateľská a vyhovovala potrebám troch základných cieľových skupín, ktorými sú: deti a mládež, dospelí (rodičia a laická dospelá
verejnosť) a profesionáli pracujúci s deťmi (odborná verejnosť). Ústredným cieľom stránky je jednoduchým a prístupným spôsobom poskytnúť informácie, resp. priamo
sprostredkovať komunikáciu s inštitúciami kompetentnými riešiť podnety a prípady násilia páchaného na deťoch, ako aj s organizáciami poskytujúcimi pomoc a služby obetiam
násilia. Logo je symbolom potreby ochrany detí zo strany verejnosti – najmä tzv. dôležitých dospelých (ako sú: rodičia a príbuzní, profesionáli pracujúci s deťmi), tvorcov politík,
ako aj nepriamo zainteresovanej dospelej verejnosti.

Webová stránka vytvára dynamický priestor, pričom, vzhľadom k svojmu cieľu poskytovať informácie o problematike a kontaktoch pomoci, bude priebežne aktualizovaná a
dopĺňaná.

Aktivity pri prezentácii tejto stránky budú realizované v spolupráci s ďalšími rezortmi a akreditovanými subjektmi, a to v duchu záväzku zainteresovaných subjektov
spolupracovať pri riešení problematiky násilia páchaného na deťoch, ktorý je ústrednou líniou Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Hodnotové východisko pre
diskusiu a opatrenia týkajúce sa problematiky násilia na deťoch vyjadruje medzinárodná zmluva Dohovor o právach dieťaťa a jej tri opčné protokoly, ktorých zmluvnou stranou
je aj Slovenská republika. Príslušné informácie sú súčasťou stabilného obsahu tejto webovej stránky.
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