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Definícia:

„Pojem „násilie páchané na ženách a dievčatách“ sa vzťahuje
na násilné činy alebo zneužívanie, o ktorých vieme, že
neúmerne postihujú ženy a dievčatá. Medzi trestné činy a 
správanie, na ktoré sa vzťahuje tento výraz, patrí znásilnenie a 
iné sexuálne trestné činy, domáce násilie, prenasledovanie, 
zneužívanie založené na „cti“ (vrátane mrzačenia ženských
pohlavných orgánov, vynútených sobášov a vrážd „v mene
cti“), ako aj mnohé iné vrátane trestných činov spáchaných
online “
Ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva, 2021
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01 Predslov
Výrazná väčšina násilných 
trestných činov páchaných na 
ženách a dievčatách v Severnom 
Írsku je páchaná mužmi.V rokoch 
2017 až 2021 zabili muži v 
Severnom Írsku 34 žien a dievčat. 
Oveľa viac ich čelilo iným formám 
mužského násilia, zneužívania a 
zastrašovania, a to vo svojich 
domovoch aj v širšom 
spoločenstve.

Zatiaľ čo násilie, zneužívanie a zastrašovanie voči 
každému a všetkým je v našej spoločnosti úplne 
nepriateľné, dostupné dôkazy a prežité skúsenosti žien 
a dievčat nám hovoria , že sú neúmerne obeťami v 
rukách mužov.

Je tiež dôležité si uvedomiť, že veľa žien a dievčat z 
marginalizovaných skupín a ľudia z LGBTQIA+ komunít 
čelili a naďalej čelia špecifickým, jedinečným rizikám 
ohrozujúcim ich bezpečnosť a ďalším prekážkam, ktoré 
im bránia získať podporu a starostlivosť, ktorú 
potrebujú, aby mohli nahlásiť škody, ktoré prežívajú. 

Okrem toho tragická vražda , Sarah Everardovej v 
Anglicku v roku 2021 mužským policajným dôstojníkom 
a iné prípady nepriateľného nesprávneho konania 
polície pochopiteľne narušili vieru a dôveru žien a 
dievčat v políciu.

Uvedomujeme si , že je potrebné urobiť viac, aby boli 
ženy a dievčatá zo všetkých komunít a prostredí v 
bezpečí a, že policajti majú jedinečné právomoci 
vrátane právomoci na zatknutie.

Práve z týchto dôvodov uznávame, že na prevenciu 
násilia na ženách sa už urobilo veľa, ale môžeme urobiť 
viac a preto sme vytvorili náš prvý formálny Akčný Plán
Pre Násilie Páchanom na ženach a Dievčatách.

Po konzultácii so zainteresovanými stranami uznávame, 
že úplné vyriešenie násilia na ženách a dievčatách 
potrvá nejaký čas

Preto náš akčný plán bude pokrývať počiatočnú
životnosť siedmich rokov s cieľom pokročiť v 
činnostiach uvedených v tomto dokumente v prvých
dvoch rokoch. Tým sa zabezpečí, že naša práca bude
zosúladená so stratégiou výkonného úradu Severného
Írska boja proti násiliu na ženách a dievčatách so 
stratégiou ministerstva spravodlivosti a zdravotníctva v 
oblasti domáceho zneužívania a sexuálneho násilia..

Ako vaša Policajná Služba si plne uvedomujeme, že 
nemôžeme vyriešiť tento spoločenský problém 
izolovane, ale vieme, že polícia zohráva dôležitú úlohu. 
Preto sme okrem načrtnutia konkrétnych opatrení, ktoré 
má Policajná služba v úmysle prijať, stanovili aj to, ako 
mienime podporiť prácu partnerov z verejného sektora 
a širšej spoločnosti. .

Chápeme tiež, že ľudia vzhliadajú k polícii, aby bola 
príkladom vrámci vlastného správania, a niekedy sa 
stalo,že sme zaostali za očakávaniami verejnosti. Sme
neochvejne odhodlaní túto vieru dôveru a znovu
vybudovať, a to začína naším vlastným správaním a 
postojmi..

Interne už prebieha rozsiahly súbor prác, vrátane 
zverejnenia vyhlásenia o zámere celej služby s cieľom 
napadnúť nevhodné správanie, opätovne potvrdiť naše 
očakávania ohľadom najvyšších štandardov 
profesionálneho správania a zabezpečiť efektívne 
riešenie obvinení voči dôstojníkom a zamestnancom.

Chcem vyjadriť svoje úprimné poďakovanie našim
partnerom v ženskom a dievčenskom sektore, ktorí boli
kritickými priateľmi a doteraz nám ponúkali podporu, 
vedenie a konštruktívnu výzvu.

Nikdy nedokážeme zvrátiť bolesť a ujmu, ktorá bola 
spôsobená toľkým ženám a dievčatám, ale môžeme
spolupracovať na tom, aby sme skutočne načúvali a 
urobili z našej spoločnosti lepšie, bezpečnejšie a 
úctivejšie miesto pre ne..

Tento akčný plán je len začiatok. Vieme, že ženy a 
dievčatá chcú vidieť doručenie prostredníctvom
viditeľnej, dostupnej a pohotovej policajnej služby, ktorá
sa stará, počúva a koná.

Ako hlavný strážnik sa môžem v mene každého
jedného policajta a zamestnanca zaviazať, že sa táto 
ambícia nastoliť zmenu stane skutočnosťou pre ženy a 
dievčatá v Severnom Írsku .

Simon Byrne
Náčelník polície 
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Hlasy žien a dievčat boli hlasno počuté a sú veľmi
odzrkadlené v tomto akčnom pláne. Budeme nadalej
pozorne počúvať týmto obavám a bezvýhradne
súhlasíme s tým, že by nemali mať pocit , že musia
niesť zodpovednosť zodpovednosť zato aby boli v 
bezpečí.
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Ako sme sa vyvinuli
Tento akčný plán

Policajná služba Severného Írska usporiadala v septembri 2021 
prvé virtuálne prieskumné stretnutie so širokým spektrom
partnerov s prežitými skúsenosťami, znalosťami a odbornými
znalosťami v otázkach týkajúcich sa žien a dievčat. Výsledky tejto
diskusie zarámovali počiatočné parametre a témy tohto akčného
plánu a bol vytvorený projektový tím pozostávajúci z vyšších
policajných dôstojníkov a personálu, ktorý dohliadal na jeho ďalší
vývoj..
Od začiatku bolo najvyššiemu vedeniu Policajného
zboru jasné, že hoci je potrebné vypracovať tento
akčný plán tempom, ústredným bodom nášho prístupu
musí byť spolupráca a spoločný návrh.

Okrem komplexného prehľadu literatúry miestnej, 
národnej a medzinárodnej dôkazovej základni v 
súvislosti s násilím páchaným na ženách a dievčatách
sme podnikli podrobný angažovaný program . To 
zabezpečilo, že organizácie, ktoré pracujú so ženami a 
dievčatami – a samotné ženay a dievčatá, sa mohli
priamo zapojiť do procesu rozvoja. .

Konzultovalo sa s ľuďmi z LGBTQIA+ komunít, 
etnických menšín, študentmi a mladšími dievčatami, 
aby sa zabezpečilo, že sa identifikujú a riešia konkrétne
výzvy a prekážky.

Spätná väzba od našich partnerov zahŕňala obavy
týkajúce sa imigračného statusu, ktoré sme vyriešili
preskúmaním našich usmernení pre políciu o podpore
všetkých obetí a svedkov v procese trestného
súdnictva. Spätná väzba bola získaná aj z hľadiska
dostupnosti prostredníctvom sprístupnenia akčného
plánu v mnohých jazykoch prevládajúcich v komunitách
migrantov. Toto bolo zohľadnené aj pri príprave plánu..

Tento program zapojenia, ktorý prebiehal od októbra 
2021 do februára 2022, zahŕňal sériu podrobných 
individuálnych stretnutí s partnermi, na ktorých sa 
prediskutovali hlavné aspekty akčného plánu, 
vzdelávaciu návštevu náčelníka polície, a iných vyšších
policajných dôstojníkov pre službu poskytovateľom a 
sériu online konzultačných podujatí na zabezpečenie 
podrobnej spätnej väzby o navrhovaných opatreniach.

Vo všetkých fázach tohto zapojenia sa Policajná
služba Severného Írska snažila ponúknuť čo najviac
príležitostí na konzultácie, pričom uznala potrebu
rozvíjať tento akčný plán rýchlym tempom. Uvedomili
sme si tiež, že polícia je len časťou riešenia, ktoré si
vyžaduje hlbokú a rozsiahlu spoločenskú zmenu. Preto 
sme sa snažili ponúknuť príležitosť na otvorenú, čestnú
a úprimnú diskusiu o tom, ako môže polícia prispieť k 
tejto kolektívnej výzve. 

Ako už bolo uvedené, berieme na vedomie aj
záväzok výkonnej moci Severného Írska zverejniť a 
poskytnúť našu vlastnú celovládnu stratégiu
„Equally safe “ a terajší konzultačný proces, ktorý
už prebieha.

Policajná služba bude zohrávať plnú úlohu pri
podpore rozvoja tejto stratégie s našimi vlastnými
plánmi schopnými adaptácie a vývoja, aby sme
zabezpečili spoločný prístup.
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sheila
Oval
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Náš Akčný Plán
(Rok jeden a dva)

Pri vytváraní tohto akčného plánu sa snažíme dosiahnuť dva strategické výsledky, a to; Aby sme dosiahli tieto strategické výsledky, náš akčný plán sa zameriava na tri 
prioritné témy, a to; 

Výsledok 1:

Prispieť k spoločnosti, v ktorej
násilie a zneužívanie páchané na
ženách a dievčatách v akejkoľvek
forme a kdekoľvek nie je prijateľné a 
nebude tolerované..

Výsledok 2:

Budovať vieru a dôveru žien a 
dievčat v políciu.

Téma 1:

Budovať vieru a dôveru

Téma 2:

Neúnavné prenasledovanie
páchateľa a podpora obetí

Téma 3:

Bezpečnejšie priestory

08 09



Opatrenia, ktoré prijmeme ohľadom každej prioritnej témy, budú
špecifické, merateľné a v súlade s našimi strategickými záväzkami v iných
kľúčových oblastiach práce. Tie obsahujú;

• Policajný plán Severného Írska
• Stratégia Severného Írska proti domácemu zneužívaniu a

sexuálnemu násiliu
• „Správa Inšpektorátu policajných a hasičských a

záchranných služieb Jej Veličenstva (HMICFRS)“ a
„Policajná reakcia na násilie páchané na ženách a
dievčatách – záverečná správa z inšpekcie“

• Gillenova recenzia
• Koncepcia na doručenie národnej rady policajných

prezidentov pre násilie na ženách a dievčatách
• Stratégia Policajnej služby Severného Írska
• Stratégia Policajnej služby Severného Írska pre deti a

mládež.

POLICAJNÁ SLUŽBA SEVERNÉHO ÍRSKA: RIEŠENIE NÁSILIA páchaného na ženách a dievčatách

Témy akčného plánu

V rámci našich prioritných tém v nášom akčnom pláne sme
zámerne kládli vieru a dôveru v políciu na prvé miesto.

Vieme, že dôvera v políciu pri riešení násilia
páchaného na ženách a dievčatách na miestnej aj
národnej úrovni bola právom spochybnená v dôsledku
nedávnych vysoko profilovaných tragických vrážd. 
Preto v prvých dvoch rokoch tohto sedemročného
akčného plánu prehodnotíme výcvik našich dôstojníkov
a personálu. Zabezpečí sa tým dodržiavanie najvyšších
štandardov v tom, ako zaobchádzajú s verejnosťou, 
ktorej slúžia, a k sebe navzájom a umožní im to rýchlo
rozpoznať a reagovať na násilie páchané na ženách a 
dievčatách..

Na základe odborných poznatkov partnerov si veľmi
dobre uvedomujeme, že ženy a dievčatá z niektorých
komunít čelia dodatočným a špecifickým ohrozeniam
ich bezpečnosti. To zahŕňa, ale nie je obmedzené na
zneužívanie na základe cti, mrzačenie ženských
pohlavných orgánov, nútené sobáše a moderné
otroctvo. 

Vieme tiež, že ženy a dievčatá z marginalizovaných
komunít, ktoré zažívajú násilie a zneužívanie, čelia
ďalším prekážkam pri nahlasovaní a účasti na procese
trestného súdnictva.

Ďalej je dôležité, aby sa potreby ľudí z komunity
LGBTQIA+ zohľadnili v tomto akčnom pláne, aby sa
zohľadnila dodatočná zraniteľnosť, ktorej môžu čeliť..

Nemôžeme zabúdať ani na skutočnosť, že tento akčný
plán musí chrániť mladšie ženy a dievčatá, ktoré často
čelia ťažkostiam pri vypočutí ich hlasov a pre ktoré
môže byť proces trestného súdnictva skľučujúci. Preto 
budeme spolupracovať s partnermi, aby sme
zabezpečili, že do našej implementácie začleníme
prístup založený na právach detí.

Naše konkrétne kroky sú tiež výrazne ovplyvnené
spätnou väzbou, ktorú sme dostali, a dostupnými
dôkazmi v súvislosti so súčasnými problémami, ako je 
„spiking“, ktorého obeťami sú, ako vieme, prevažne
ženy a dievčatá. Zabezpečením toho, aby sa náš akčný
plán mohol vyvíjať, sme si istí, že ďalšie problémy, 
ktoré sa objavia v budúcnosti, môžu byť efektívne
začlenené..

Sú tu však veci, o ktorých sme hovorili a v ktorých sme
v tejto fáze nedokázali dosiahnuť pokroktaký, aký by 
sme si želali..

11

POLICAJNÁ SLUŽBA SEVERNÉHO ÍRSKA: RIEŠENIE NÁSILIA páchaného na ženách a dievčatách



POLICAJNÁ SLUŽBA SEVERNÉHO ÍRSKA: RIEŠENIE NÁSILIA páchaného na ženách a dievčatách POLICAJNÁ SLUŽBA SEVERNÉHO ÍRSKA: RIEŠENIE NÁSILIA páchaného na ženách a dievčatách

Vieme napríklad, že obete násilia páchaného na
ženách a dievčatách s neistým imigračným statusom sa 
necítia sebaisto poskytnúť oznámenie polícii. Táto
záležitosť je vyhradená pre vládu Spojeného kráľovstva
a v súčasnosti je predmetom právnej námietky. Sme
však odhodlaní urobiť všetko, čo je v našich silách. To 
zahŕňa poskytnutie a začlenenie do nášho školenia, 
prevádzkové usmernenia, ktoré jasne stanovujú, že
našou praxou nie je rutinne kontrolovať stav
prisťahovalectva, aby sme sa uistili, že sa plne
zameriavame na ochranu potrieb obetí alebo svedkov..

Tento problém budeme monitorovať prostredníctvom
vnútroštátnych policajných orgánov a ak sa nájde
uspokojivé riešenie, tento akčný plán podľa potreby
upravíme.

Okrem toho uznávame silné názory sektora žien a 
dievčat, že mizogýniu je potrebné zvážiť v kontexte
legislatívy a zaznamenávania trestných činov z 
nenávisti, aby sa vytvoril presnejší obraz o prevalencii
a trendoch násilia páchaného na ženách a dievčatách. 
Hoci policajnej službe neprináleží rozhodovať v 
súvislosti s tvorbou zákonov, sme si vedomí
prebiehajúcej práce v súvislosti s revíziou legislatívy o 
trestných činoch z nenávisti v Severnom Írsku a 
zabezpečíme, aby polícia bola pripravená podporiť a 
implementovať akékoľvek nadchádzajúce zmeny. . .

Akčný plán policajnej služby Severného
Írska proti násiliu páchanému na ženách
a dievčatách
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Téma 1:

Budovať vieru
a Dôveru
Pri riešení zmien v spoločnosti, pokiaľ ide o postoje a správanie
súvisiace s násilím páchaným na ženách a dievčatách, uznávame, že
Policajná služba Severného Írska sa musí najprv pozrieť na naše
vlastné postoje a správanie. Chápeme, že postoje a správanie našich
dôstojníkov a personálu musia byť na najvyššej úrovni, najmä pokiaľ
ide o túto otázku. Zabezpečíme, aby verejnosť mala dôveru, že jej
Policajný zbor bude účinne riešiť priestupky na všetkých úrovniach. Je 
tiež kľúčové, aby sme vzdelávali našich zamestnancov, aby rozumeli
kľúčovým problémom a dlhodobému vplyvu neprijateľných postojov a 
správania pri riešení násilia páchaného na ženách a dievčatách..

POLICAJNÁ SLUŽBA SEVERNÉHO ÍRSKA: RIEŠENIE NÁSILIA páchaného na ženách a dievčatách

Cieľ 1
Zabezpečíme, že tam, kde normy nedosahujú úroveň, ktorú očakávame, pokiaľ ide o to, ako sa dôstojníci a 
zamestnanci správajú k sebe navzájom a k verejnosti,my sa budeme zaoberať správaním, ktoré je neprijateľné..

Postup Opatrenie
1
Preskúmať procesy preverovania, aby sme sa
uistili, že zodpovedné rozhodovanie zahŕňa
vhodné zabezpečenie pre zlyhania overovania
počas služby a procesov ukončenia služby

1
Procesy preverovania kontrolované pri vstupe a počas
služby kde je to požadované a aktualizované podľa
potreby

2
Uskutočniť preskúmanie predchádzajúcich
prípadov sexuálnej nevhodnosti a údajného
nesprávneho správania proti personálu Policajnej
služby Severného Írska, aby sa zabezpečilo, že sa
poniknú primerané vyšetrovacie kroky a ochrana.

2
Vykonajú sa preskúmania prípadov a prijmú sa vhodné
opatrenia na riešenie problémov súvisiacich s trestnou
činnosťou, nesprávnym správaním alebo ochranou, ktoré
sa zistia počas procesu

3
Preskúmanie našich dôverných mechanizmov
nasmerovania a podpory pre hlásenie
znepokojujúcich záležitosti na pracovisku.

3.1
Preskúmanie existujúcich dôverných podporných
mechanizmov na uistenie sa toho, že sú vhodné na daný
účel. Toto bude zamerané na všetky typy trestných činov
a incidentov nie na špecifické školenia pre domáce a 
sexuálne trestné činy

3.2
Zvýšiť povedomie o interných postupoch pre tých, ktorí

chcú nahlásiť priestupky na pracovisku

4
Zverejniť Vyhlásenie o Zámere v súvislosti so 
správaním a normami, ktoré sa očakávajú od 
policajných zamestnancov všetkých hodností a 
tried

4
Vyhlásenie o Zámere správania sa a štandardy, budú
oznámené všetkým zamestnancom polície

15
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Cieľ 2
Navrhneme a zavedieme vzdelávacie a rozvojové programy pre našich dôstojníkov a zamestnancov, aby sme
zabezpečili, že budú mať dôveru a vedomosti, aby boli schopní identifikovať zločiny a incidenty, kde je pohlavie
priťažujúcim faktorom, a následne vybudovať silné prípady trestného stíhania s cieľom postaviť páchateľov pred 
spravodlivosť.

Postup Opatrenie
1
Poskytnúť všetkým príslušníkom policajného zboru a 
personálu v prvej línii policajných rolí špecializované
školenie o domácom zneužívaní informomujúcom o
traume, ktoré vyvinula Policajná služba Severného Írska v 
spolupráci s internými a externými zainteresovanými
stranami

1
Poskytovanie špecializovaného školenia
informujúceho o traume a domácom pre všetkých
policajtov a zamestnancov v prvej línii policajných 
rolí.

2
Poskytnúť všetkým dôstojníkom a zamestnancom v prvej
línii policajných rolí odbornú prípravu o sexuálnych
trestných činoch informujúcu o traume vyvinutú v 
spolupráci s externými a internými zainteresovanými
stranami

2

Poskytovanie odborného školenia zameraného na
traumu na podporu zavádzania nových
legislatívnych ustanovení vrátane nových trestných
činov „up skirting“ a „down blousing“

3
Poskytnúť všetkým dôstojníkom a zamestnancom v prvej
línii policajných rolí špecializované školenie o online a 
fyzickom prenasledovaní a obťažovaní v súlade s 
plánovanými legislatívnymi zmenami

3
Poskytovanie špecializovaného školenia o 
prenasledovaní všetkým dôstojníkom a personálu

Cieľ 2 pokračovanie

Postup Opatrenie
4
Preskúmanie školenia študujúcich
dôstojníkov, na uistenie sa toho, že
odráža legislatívne požiadavky v 
súvislosti s domácim zneužívaním, 
sexuálnymi trestnými činmi a násilím
páchaným na ženách a dievčatách. To 
bude zahŕňať preskúmanie odpovedí na
nahlásenia o mrzačení ženských
pohlavných orgánov, sexuálnom
zneužívaní a násilí, nútených
manželstvách a zneužívaní na základe
cti

4.1
Policajná akadémia bude spolupracovať s internými a externými
zainteresovanými stranami, aby zabezpečila aktualizáciu materiálu
v súlade s legislatívnymi zmenami a zmenami usmernení. To bude
zahŕňať Women's Aid, Women's Resource and Development 
Agency, The Rainbow Project

4.2
Tréning je pravidelne prehodnocovaný a podľa potreby
aktualizovaný ako súčasť nepretržitého odborného rozvoja
organizácie

4.3
Absolvovanie školenia o znásilneniach v rámci celej policajnej
služby Severného Írska s cieľom odstrániť škodlivé, stereotypné a 
falošné presvedčenia o sexuálnych trestných činoch, obetiach a 
páchateľoch sexuálneho zneužívania a násilných trestných činov

5
Vypracovať a navrhnúť na mieru šitý
vzdelávací a rozvojový program pre 
všetkých dôstojníkov a zamestnancov, 
aby rozpoznali správanie spojené s 
násilím páchaným na ženách a 
dievčatách zo všetkých prostredí. Týka
sa to všetkých typov trestných činov a 
incidentov

5.1
Špecifický vzdelávací a rozvojový program týkajúci sa násilia
páchaného na ženách a dievčatách, ktorý sa bude poskytovať
všetkým dôstojníkom a zamestnancom, ktorý sa zameria na
zázemie, vzťahy a rôzne násilné správanie a spúšťače násilia
páchaného na ženách a dievčatách

5.2
Hodnotenie po tomto školení sa uskutoční prostredníctvom

prieskumu, ako sa v rámci tohto školenia riešili problémy násilia
páchaného na ženách a dievčatách, a ak to bude potrebné, použije
sa na rozvoj ďalšieho nepretržitého profesionálneho rozvoja.
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Cieľ 3
Preskúmame náš súbor zásad Dignity at Work s ohľadom na násilie páchané na ženách a dievčatách. Toto bude
zahŕňať zavedenie špecifickej zásady o domácom zneužívaní do politiky na pracovisku. Toto je založené na
tvrdení, že domáce násilie je v rámci policajnej práce nedostatočne hlásené vzhľadom k bežnej populácii a na
percente incidentov nahlásených zamestnancami Policajnej služby. Oddelenie verejnej ochrany so špeciálne
vyškolenými detektívmi bude viesť vyšetrovania, pri ktorých je policajný zamestnanec buď obeťou, alebo
páchateľom. Tým sa zabezpečí konzistentnosť prístupu a prehľadnosť pre orgány dohľadu, ktoré podporujú blaho a 
ochranu v prípade obvinení z domáceho zneužívania.

Postup Opatrenie

1
Prehodnotenie nášho súboru postupov Dignity at 
Work, aby sme sa zamerali na kauzálne faktory, ktoré
spôsobujú šikanovanie, obťažovanie a sťažnosti

1
Dokončia sa zásady obnovenej Dignity at work a 
spustí sa súvisiaci komunikačný plán na podporu
zvyšovania povedomia

2
Zverejniť nové špecifické postupy v rámci domáceho
týrania na pracovisku, v ktorej sú načrtnuté úlohy a 
povinnosti, ako nahlásiť a vyšetriť domáce týranie, ak
obeťou alebo podozrivým je zamestnanec policajnej
služby

2.1
Bude zavedená politika domáceho zneužívania na 
pracovisku v rámci služby

2.2
Zástancovia domáceho zneužívania budú 
identifikovaní na podporu implementácie novej
politiky

Téma 2:

Neúnavné
Prenasledovanie
Páchateľa
Chápeme, že systém trestného súdnictva musí reagovať rýchlo a s osobitným zameraním na násilie
páchané na ženách a dievčatách. Preto sa v spolupráci s našimi partnermi v rámci systému trestného
súdnictva budeme snažiť znížiť počet opakovaných obetí a trestných činov násilia páchaného na ženách
a dievčatách, lepšie porozumieť dôvodom úbytku obetí a snažiť sa zvýšiť pozitívne výsledky v oblasti
spravodlivosti.
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Cieľ 1
Zabezpečíme, aby vyšetrovanie násilia páchaného na ženách a dievčatách malo najvyššiu úroveň
prostredníctvom rozšíreného dohľadu a štandardov vyšetrovania a budeme sa snažiť zvýšiť počet trestných
stíhaní a výsledkov..

Postup Opatrenie

1
Po konzultácii s prokuratúrou vypracovať
sedemročnú stratégiu týkajúcu sa závažných
sexuálnych trestných činov

1.1
Stratégia závažných sexuálnych trestných činov vyvinutá
spolu s prokuratúrou

1.2
Spustiť revidovanú dohodu o úrovni poskytovaných
služieb so službou verejnej prokuratúry s cieľom zdôrazniť
dohodnuté vyšetrovacie štandardy a zlepšiť kvalitu spisov
o domácom zneužívaní

2
Vyvinúť proces zlepšeného a 
štandardizovaného vyšetrovania trestného 
správania násilia páchaného na ženách a 
dievčatách

2
Dokončená štvrťročná analýza s využítím výsledkov
trestného súdnictva, ktorá bude zahŕňať zatknutia, 
obvinenia, včasnosť predloženia spisu, mieru úbytku obetí
a používanie videozáznamov z kamery tele, vrátane kvality
nahrávok a dôkazných ťažkostí, ktoré sa vyskytli pri
vyšetrovaniach

Cieľ 2
Budeme uprednostňovať úkony spojené s osobami, ktoré sú hľadané na zatknutie alebo vypočutie v 

súvislosti s násilím páchaným na ženách a dievčatách.  

Postup Opatrenie

1
Prispôsobiť maticu hodnotenia rizika hľadaných osôb v 
Severnom Írsku (WPRAM) tak, aby sa zabezpečilo, že
osoby hľadané pre násilie páchané na ženách a 
dievčatách budú prioritnou kategóriou

1
Matica hodnotenia rizika prispôsobená tak, aby 
zahŕňala kategórie násilia páchaného na ženách a 
dievčatách v rámci policajnej služby Severného Írska

Cieľ 3
Určíme, ako klasifikovať a zaznamenávať mizogýniu a/alebo rodovo podmienené trestné činy.

Postup Opatrenie

1
Vybrať možnosti a praktické aspekty toho, ako
policajná služba Severného Írska zaznamenáva
incidenty, ku ktorým dochádza v dôsledku
mizogýnnych postojov, s cieľom navrhnúť následné
zásahy vrátane potenciálne zvýšených trestov

1
Vykoná sa úkon vyberania a dokončí sa kontrola
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Cieľ 4
Zabezpečíme efektívne a etické zaznamenávanie všetkých trestných činov, vrátane trestných činov násilia
páchaného na ženách a dievčatách.

Postup Opatrenie
1
Servis registrátora trestných činov bude vykonávať
ročné audity s cieľom zabezpečiť presné
zaznamenávanie trestných činov

1
Aby výsledky z ročných auditov splnali kľúčové
ukazovatele výkonnosti

2

Servis registrátora trestných činov, bude poskytovať
jasné rady a školenia zapisovateľom trestných činov v 
celej organizácii na podporu konzistentného
uplatňovania pravidiel počítania Ministerstva vnútra

2
Interné usmernenia a školenie, ktoré sa zverejnia na
podporu praktického a prevádzkového použitia

Cieľ 5
Budeme sa snažiť identifikovať tých, ktorí sú opakovanými obeťami trestných činov, ktoré neúmerne
postihujú ženy a dievčatá .

Postup Opatrenie
1
Revidovať náš súčasný proces opakovaných
obetí, aby sa zabezpečilo, že identifikuje
opakované obete násilia páchaného na ženách a 
dievčatách

1
Preskúmanie stratégie opakovanej obete

2
Vytvorenie súboru nástrojov na riešenie
problémov pre policajtov a zamestnancov, ktorí
sa podieľajú na podpore tých, ktorí sú
opakovanými obeťami násilia páchaného na
ženách a dievčatách

2 

Súbor nástrojov vyvinutý tak, aby zahŕňal výsledky
trestného súdnictva, ochranné a podporné opatrenia
dostupné pre obete násilia páchaného na ženách a 
dievčatách

3
Záznamenaný počet obetí opakovaného násilia
páchaného na ženách a dievčatách v prvom
roku

3
Prvý rok identifikovaný pre zaznamenanie obetí násilia
páchaného na ženách a dievčatách v priebehu 365 dní

4
Záznamenané celkové trestné činy násilia voči
ženám a dievčatám v prvom roku

4
Prvý rok sa určí na zaznamenanie obetí násilia páchaného
na ženách a dievčatách v priebehu 365 dní
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Cieľ 6
Sfunkčníme zavedenie ochranných príkazov s cieľom posilniť dostupné ochranné opatrenia spojené s trestnými
činmi násilia páchaného na ženách a dievčatách.

Postup Opatrenie
1

Sfunkčníme zavedenie príkazov na ochranu pred 
prenasledovaním v Severnom Írsku a budeme
monitorovať využitie príkazov dočasnej a úplnej
ochrany proti prenasledovaniu, aby sme ochránili tých, 
ktorí sú vystavení riziku správania v kontexte 
prenasledovania online alebo offline.

1

V Severnom Írsku sa zavedú príkazy na ochranu
pred prenasledovaním a uskutoční sa príslušné
školenie a informovanosť na podporu dôstojníkov a 
personálu

2
Po zavedení zákona o domácom zneužívaní a 
občianskoprávnych konaniach (NI) 2021 uvedieme do 
prevádzky zavedenie ochranných príkazov / oznámov o 
domácom zneužívaní v Severnom Írsku

2
V Severnom Írsku sa zavedú ochranné príkazy a 
oznamy o domácom zneužívaní a uskutoční sa
príslušné školenie a informovanosť na podporu
dôstojníkov a zamestnancov

Cieľ 7
Ako súčasť našej stratégie znižovania vrážd použijeme proces Domestic Homicide Review (DHR), aby sme lepšie
porozumeli identifikovaným trendom, poučili sa z nich a podnikli všetky možné kroky, aby sme v budúcnosti zabránili
vraždám žien a dievčat v domácich podmienkach.

Postup Opatrenie
1
Polícia začlení efektívne využívanie procesu hodnotenia vrážd v 
domácnosti v Severnom Írsku, aby informovala o našom
prístupe preventívy v rámci riešenia domáceho násilia vo
všetkých jeho formách prostredníctvom efektívnych interných
previerok vzdelávania.

1
Všetky poznatky z Preskúmania vrážd v 
domácnosti budú súčasťou našej stratégie
prevencie domáceho násilia

Téma 3:

Bezpečnejšie
Priestory
Pokojné užívanie verejných priestorov a bezpečnosť online sú základnými 
očakávaniami. Budeme spolupracovať s partnermi, aby sme zabezpečili, že toto je 
skutočnosťou pre ženy a dievčatá v Severnom Írsku vo všetkých priestoroch a v 
kedykoľvek. Sme presvedčení, že je neprijateľné, aby sa ženy a dievčatá cítili
nebezpečne v akomkoľvek priestore v rámci našej spoločnosti, a sme odhodlaní
spolupracovať s partnermi na riešení strachu, ktorý ženy a dievčatá zažívajú ako
súčasť každodenného života. Budeme pracovať na tom, aby sme obmedzili
príležitosť na páchanie trestných činov a aby boli naše priestory bezpečnejšie.
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Cieľ 1
Budeme sa snažiť zlepšiť bezpečnosť na verejných priestranstvách pre ženy a dievčatá vyvinutím
vylepšeného procesu identifikácie miest a časov, v ktorých ich kriminalita neúmerne ovplyvňuje..

Postup Opatrenie
1
Vyvinúť proces, ktorý nasmeruje policajtov na miesta
identifikovaného násilia páchaného na ženách a 
dievčatách v kľúčových časoch

1
Proces navrhnutý a implementovaný v celej
organizácii

2
Zaznamenanie celkových trestných činov násilia voči
ženám a dievčatám v prvom roku

2
Závedenie zaznamenávania

Cieľ 2
Budeme sa snažiť zvýšiť povedomie a následne obmedziť prípady prudkého nárastu pridávania drog alebo 
alkoholu do nápoja v Severnom Írsku..
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Postup Opatrenie
1
Vypracovať interné usmernenia pre Policajnú službu
Severného Írska o tom, ako vyšetrovať trestné činy
pridatia drog alebo alkoholu do nápoja

1
Dokončené a vydané interné usmernenia. Budú 
prehodnocované a aktualizované

2
Policajné okresy zaistia, že pridávanie drog alebo 
alkoholu do nápojov je kľúčovým zameraním ich 
nočných ekonomických pracovných skupín 

2
Zriadené pracovné skupiny pre nočnú ekonomiku s 
hlavným zameraním na pridávanie drog alebo 
alkoholu do nápojov . Od pracovných skupín budú 
odoberané vzorky, aby sa zabezpečila dodržiavanie a 
kvalita v súvislosti s problémami s pridávaním do 
nápojov

3
Vypracovanie mediálnej kampane na zvýšenie
povedomia o pridávaní do nápojov a odrádzanie od 
správania páchateľov

3

Vyvinutá a spustená mediálna kampaň

4
Zaznamenať počet hlásení trestných činov pridávania 
do nápojov v prvom roku

4

Základná línia stanovená
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Objective 3
Budeme spolupracovať s partnermi pri navrhovaní bezpečnejších verejných priestorov pre budúcnosť .

Postup Opatrenie
1
Ak je do akéhokoľvek procesu navrhovania zapojená
policajná služba Severného Írska, použite model 
„Secure by Design Gold Standard“.

1
Policajti pre prevenciu kriminality v Policajnej službe
Severného Írska brať násilie páchané na ženách a 
dievčatách ako kľúčový postoj ako súčasť svojej
úlohy v procese Secured by Design (ktoré bude 
meraný na základe kvalitatívnej vzorky poklesu)

2
Pokračovať v propagácii počtu bezpečných miest
ONUS v Severnom Írsku a preskúmať, ako fungujú
existujúce bezpečné miesta na zaistenie bezpečnosti
žien a dievčat

2
Pokračujúca propagácia bezpečných priestorov
ONUS a dokončená revízia vrátane podujatí na
zvyšovanie povedomia organizovaných dôstojníkmi
alebo zamestnancami Policajnej služby Severného
Írska

3
Vytvorenie štandardizovaného procesu na zaistenie
bezpečnosti žien a dievčat , ktoré je zakotvené tam, 
kde má polícia úlohu pri plánovaní udalostí

3
Bezpečnosť žien a dievčat je stálym bodom
programu vo všetkých programoch plánovania
podujatí (vzorka na posúdenie kvality úvah)

4
Informovanosť o násilí páchanom na ženách a 
dievčatách bude súčasťou policajného školenia o 
verejnom poriadku a verejnej bezpečnosti

4

Informovanosť o násilí páchanom na ženách a 
dievčatách je súčasťou školení o verejnom poriadku
a verejnej bezpečnosti

Cieľ 4
Budeme spolupracovať s celým radom zainteresovaných strán na vývoji a podpore mediálnych kampaní pre políciu, 
ktoré napádajú správanie páchateľov vo všetkých oblastiach násilia páchaného na ženách a dievčatách. 

Postup Opatrenie
1

Pracovať v partnerstve na rozvoji kampaní súvisiacich
s náročnými postojmi a správaním v súvislosti s 
trestnými činmi voči ženám a dievčatám

1

Kampane poskytované v spojení s firemnou
komunikáciou
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Cieľ 5
V každom policajnom obvode vyvinieme na mieru šitý program zapojenia v rámci násilia páchaného na
ženách a dievčatách, pod dohľadom konkrétneho miestneho vedúceho polície.

Postup Opatrenie
1

Vypracovanie máp miestnych zainteresovaných strán
ako súčasť pilierov miestnej angažovanosti

1.1
Miestne zainteresované strany majú miestne
vyhradený bod kontaktu

1.2
Každý okres vypracuje a doručí plán miestnej
angažovanosti na podporu cieľov tohto akčného
plánu vrátane mapy miestnych zainteresovaných
strán a plánu aktivít.

2

Identifikácia skupinových bodov kontaktu miest v 
rámci policajnej služby Severného Írska, ktoré budú
podporovať miestne akčné plány a plány zapojenia

2
Určený bod kontaktu pre násilie páchané na ženách a 
dievčatách a kontaktné údaje zdieľané s miestnymi
zainteresovanými stranami

3

Vypracovanie miestnych plánov aktivít na dosiahnutie
cieľov tohto akčného plánu vrátane miestneho
programu účasti na podujatiach s cieľom šíriť kľúčové
posolstvá o prevencii kriminality prostredníctvom
prezentácií a stánkov

3

Plány aktivít vypracované každým okresom/tímom

Cieľ 6
Vyvinieme multidisciplinárnu nezávislú poradnú skupinu (IAG) na budovanie viery a dôvery tým, že zabezpečíme
vypočutie hlasov žien a dievčat a budeme aktívne formovať implementáciu tohto akčného plánu. .

Skutok Opatrenie
1
Založiť IAG so sídlom v Severnom Írsku, ktorá sa bude
v prípade potreby stretávať štvrťročne alebo v prípade 
potreby

1
Kľúčové opatrenia nezávislej zodpovednosti IAG
budú zavedené na dohľad nad doručením

Objective 7
Vytvoríme strategické partnerstvo s kľúčovými zainteresovanými stranami, ktoré s nimi budú spolupracovať na
zmene postojov a správania, aby sme sa nikdy nedopustili, neschvaľovali ani nemlčali o násilí páchanom na ženách
a dievčatách..

Skutok Opatrenia

1

Policajná služba Severného Írska bude spolupracovať
so zainteresovanými stranami na zvýšení vedomostí a 
zručností policajných zamestnancov pri riešení násilia
páchaného na ženách a dievčatách

1

Programy a iniciatívy vytvorené s príslušnými
zainteresovanými stranami
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Cieľ 8
Zavedieme program iniciatív na počúvanie, aby sme zabezpečili, že naša prax bude informovaná o traume tým, že
vytvoríme nepretržité príležitosti pre policajtov a zamestnancov, aby si vypočuli priamo od žien a dievčat o ich 
prežitých skúsenostiach.

Postup Opatrenie

1

Poskytnutie programu návštev pre vyšších
dôstojníkov u poskytovateľov služieb, aby si priamo
vypočuli skúsenosti obetí počas trvania akčného
plánu

1

Program návštev poskytnutý rôznym kľúčovým
zainteresovaným stranám

POLICAJNÁ SLUŽBA SEVERNÉHO ÍRSKA: RIEŠENIE NÁSILIA páchaného na ženách a dievčatách

Podpora našich partnerov

Aj keď sme vyššie uviedli, aké opatrenia bude
Policajná služba špecificky podnikať v rámci
tohto kolektívneho úsilia, je dôležité načrtnúť, ako
máme v úmysle podporovať ostatných partnerov
v širších iniciatívach, pre ktoré existuje policajná
zložka. .

32



POLICAJNÁ SLUŽBA SEVERNÉHO ÍRSKA: RIEŠENIE NÁSILIA páchaného na ženách a dievčatách POLICAJNÁ SLUŽBA SEVERNÉHO ÍRSKA: RIEŠENIE NÁSILIA páchaného na ženách a dievčatách

Téma 1
Budovať vieru a dôveru 
1.Polícia bude spolupracovať s kľúčovými
partnermi a zainteresovanými stranami, aby sa
zabezpečilo, že využijeme ich skúsenosti s
policajnou činnosťou pri formovaní našich školení,
tvorby politiky a operačných postupov..

Uskutoční sa to účasťou na príslušných konzultáciách
naprieč kľúčovými skupinami zainteresovaných strán s 
cieľom identifikovať príležitosti, v ktorých majú ženy a 
dievčatá skúsenosti, ktoré by pomohli pri vytváraní
ďalších interných zásad a školení na splnenie vysokých
štandardov, ktoré sa od policajtov a zamestnancov
očakávajú.

Téma 2
Neúnavné prenasledovanie
páchateľa
1. Polícia bude spolupracovať , využitím svojich
znalosti, skúsenosti a odborných znalosti, aby
zabezpečila, že hlavné výsledky policajnej práce sa
odzrkadlia v stratégii exekutívy proti násiliu na
ženách a dievčatách.

Toto sa uskutoční účasťou na príslušných
konzultačných mechanizmoch výkonného orgánu
Severného Írska s cieľom poskytnúť Policajnej službe
Severného Írska slovo v rámci politiky. To bude zahŕňať
vzjadrenie názoru na nové legislatívne ustanovenia
a/alebo politiku, ktoré budú mať vplyv na záležitosti
týkajúce sa násilia páchaného na ženách a dievčatách..

Vypracovanie príslušných informačných dokumentov a 
príspevkov na podporu rozvoja stratégie výkonnej rady
Severného Írska. Toto bude zahŕňať zastúpenie
Policajnej služby Severného Írska na vyššej úrovni pre 
príslušné záväzky zainteresovaných strán a pracovné
skupiny.

2.Polícia podporí ministerstvo spravodlivosti pri
revízii systému poskytovania informácií o domácom
násilí a zneužívaní s cieľom zvýšiť počet žiadostí.
Po akademickom výskume, ktorý uskutočnilo
ministerstvo spravodlivosti, polícia poskytne podporný
materiál na zvýšenie povedomia o schéme a 
konzistentnosti aplikácie medzi osobami s 
rozhodovacou právomocou v tomto procese.
Policajná služba Severného Írska poskytne pomoc a 
podporu ministerstvu spravodlivosti pri zmene prahu 
pre poskytovanie informácií s cieľom lepšie chrániť
potenciálne obete domáceho násilia rozšírením
systému.

3.Polícia podporí rozvoj špecifickej stratégie pre
opakovaného páchateľa v prípade domáceho násilia
v Severnom Írsku.
Polícia prehodnotí opakované stratégie domáceho
zneužívania v iných jurisdikciách, aby lepšie
informovala o najlepšom modeli pre Severné Írsko, 
ktorý podporuje, a poskytne podporu partnerom, ktorí
uznávajú, že polícia zohráva len jednu úlohu pri riešení
správania páchateľov. Takto by sa pre Severné Írsko
vyvinula stratégia opakovaného páchateľa domáceho
zneužívania s jasne definovanými úlohami a 
zodpovednosťami pre každého partnera
4.Polícia bude podporovať partnerov pri zlepšovaní
služieb obetiam integráciou podpory pre ženy a
dievčatá vystavené násiliu v rámci navrhovanej
služby hodnotenia potrieb pre Severné Írsko
Pokračovať v práci na zriadení služby hodnotenia
potrieb poskytovanej organizáciou na podporu obetí v 
Severnom Írsku (VSNI) v rámci jednotky starostlivosti o 
obete a svedkov (VWCU). Vyžaduje to schválenie 
kriminálneho justičného výboru, pokiaľ ide o 
odporúčania ohľadom

Uprednostnovaného modelu v súlade so strategickým
odporúčaním 4 správy CJNI o inšpekcii starostlivosti a 
zaobchádzania s obeťami a svedkami z júla 2020..

5. Budeme pracovať na podpore implementácie
špecializovaných súdov pre domáce zneužívanie v
Severnom Írsku, aby sme lepšie podporovali obete
domáceho násilia a znížili mieru úbytku.

Polícia bude spolupracovať s partnermi z oblasti
trestného súdnictva na zavedení pilotného súdu pre 
domáce zneužívanie, ktorý sa zameria na poskytovanie
efektívnejšej a výkonnejšej cesty cez proces trestného
súdnictva a súdov s cieľom znížiť úbytokm obetí a čas
medzi oznámením a výsledkami súdu. Prvý pilotný súd
bude fungovať v Belfaste Laganside a zameria sa na
násilné trestné činy v domácom prostredí a nový trestný
čin domáceho zneužívania..

6. Polícia bude naďalej spolupracovať s partnermi
na zlepšení podpory poskytovanej ženám a
dievčatám, ktoré sú obeťami trestných činov,
prostredníctvom prístupu k advokátskym službám..
Polícia podporí implementáciu celoprovinčnej
advokátskej schémy na podporu obetí domáceho a 
sexuálneho zneužívania. To bude zahŕňať podporu
obetiam sexuálnych trestných činov v domácom a 
mimodomácom prostredí. Polícia bude podporovať
štatutárnych partnerov, aby poskytovali účinné a 
efektívne odporúčania tým, ktorí poskytujú obhajobu
obetiam domáceho a sexuálneho zneužívania.

7. Polícia podporí partnerov, aby vykonali rozsiahle
mapovacie úkony, aby sa zabezpečilo, že policajná
služba na miestnej, regionálnej a národnej úrovni
bude prepojená s advokátskymi skupinami a
poskytovateľmi služieb, ktorí pracujú so ženami a
dievčatami v Severnom Írsku..

Polícia podporí poskytovanie mapy zainteresovaných
strán stratégie relevantnej pre vedúcich policajných
služieb Severného Írska vrátane vedúcich okresných
veliteľstiev a oblastných vedúcich angažovanosti. 
Zvýšia sa tým vedomosti a povedomie dôstojníkov a 
personálu.Polícia určí kľúčové styčné body v 
národných, regionálnych a miestnych skupinách
zainteresovaných strán..

Téma 3
Bezpečnejšie priestory
1. Polícia podporí partnerov najmä v rámci nočnej
ekonomiky, aby zvýšili povedomie o násilí
páchanom na ženách a dievčatách, aby zabránili
výskytu trestných činov.
Toto bude poskytnuté asistenciou partnerom pri
preskúmaní a identifikácií najlepších osvedčených
postupov riešení (ako je iniciatíva „Safer Streets“) na
základe existujúcich operácií Spojeného kráľovstva, 
ktoré možno prispôsobiť pre ekonomiku Severného
Írska..

Polícia zriadi miestne pracovné skupiny medzi
Policajnou službou Severného Írska a partnermi pre 
nočnú ekonomiku, aby preskúmanie iniciatív a 
identifikovanie príležitosti na zníženie páchania trestnej
činnosti vrátane zavedenia schém kódových slov „Ask 
for Angela“..

2. Polícia bude podporovať orgán pre vzdelávanie a
ďalších vzdelávacích partnerov pri poskytovaní
školení na školách a informovaní o krokoch
prijatých pri nahlasovaní protiprávneho správania,
ktoré sa vyskytuje v rámci vzdelávacieho prostredia.
Zabezpečíme tak, aby hlasy dievčat a mladých žien
zásadne formovali túto prácu.

Polícia podporí partnerov pri vývoji školiaceho balíka
pre žiakov a učiteľov v školách.
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Riadenie a
Zodpovednosť

Koordinačná skupina
Policajného zboru Severného
Írska pre násilie páchané na
ženách a dievčatách sa bude
často stretávať s cieľom
dosiahnuť pokrok v plnení cieľov
a činností v tomto pláne. Skupina
bude mať zastúpenie z rôznych
pozícií, tried a rolí v rámci našej
organizácie a bude zahŕňať
zamestnanecké združenia..
O pokroku sa bude podávať správa a bude naň dohliadať
Rada pre výkon služby, aby sa zabezpečilo dosiahnutie
výsledkov tohto akčného plánu. Policajnej rade
Severného Írska sa budú poskytovať aktualizácie o 
pokroku akčného plánu v intervaloch, na ktorých sa s 
nimi dohodne..

Náš akčný plán budeme pravidelne prehodnocovať a 
podľa potreby začleňovať nové opatrenia..

Pre dôveru verejnosti je rozhodujúce, že Policajná
služba je braná na zodpovednosť za náš záväzok riešiť
násilie mužov páchané na ženách a dievčatách a so 
zreteľom na to vyvinieme výkonnostný rámec na
monitorovanie pokroku v porovnaní s akčným
plánom.Vytvoríme pracový rámec, aby sme zaistili, že
chápeme:

• Nášmu aktuálnemu zaznamenávaniu a výsledkom v
prvom, druhom a ďalších rokoch

• Aké opatrenia nám a ostatným najlepšie umožnia
monitorovať pokrok

• Aké údaje sa už zbierajú na iných miestach
• Ako vyzerá úspech..

POLICAJNÁ SLUŽBA SEVERNÉHO ÍRSKA: RIEŠENIE NÁSILIA páchaného na ženách a dievčatách

Výsledky
Aby sme dosiahli naše dva strategické výsledky, existuje množstvo ukazovateľov, ktoré budeme monitorovať.

Výsledok1
Mať spoločnosť, v ktorej násilie, zneužívanie a zastrašovanie žien a dievčat v 
akejkoľvek forme a kdekoľvek nie je prijateľné a nebude tolerované..

Indikátor

Menej opakovaných obetí násilia páchaného na ženách a dievčatách
(Policajný plán 1.1)

Menej opakovaných páchateľov násilia páchaného na ženách a dievčatách
(Policajný plán1.2)

Menej opakovaných miest násilia páchaného na ženách a dievčatách
(Policajný plán1.3)

Zníženie počtu trestných činov VAWG násilia páchaného na
ženách a dievčatách (nebude meraný v Y1 alebo Y2 (Policajný 

plán 1.4)
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Výsledok 2

Budovať vieru a dôveru žien a dievčat v políciu .

Indikátor

Zvýšený počet hlásení prípadov násilia páchaného na ženách a dievčatách
(opatrenie, ktoré sa má použiť v Y1 a Y2))
(Policajný plán 1.4)

Lepšie výsledky trestného súdnictva v prípade trestných činov násilia páchaného na
ženách a dievčatách (Policajný plán 2.4)

Úroveň dôvery žien a dievčat v políciu
( Policajný plán 2.1)

Úroveň spokojnosti so službami, ktoré ženy a dievčatá dostávajú ( Policajný plán 2.2)
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