Žrtev nasilja se lahko zaupa tudi zdravniku ali
zdravnici
V sredini septembra je potekala javna konferenca ob predstavitvi projekta
POND. Zelo smo veseli, da je izobraževalni dogodek uspel in da se ga je
udeležilo preko 100 slušateljev s področja šolstva, socialnega varstva in
zdravstva. To nam daje potrditev, da smo s projektom na dobri poti, odzivi
udeležencev pa nas motivirajo, da bodo izobraževanja zdravstvenih
delavcev uspešna. Več o javni konferenci >>.

Priročnik Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v
družini za zdravstveno osebje in Hitri koraki
Vsak izmed vas, ki se bo udeležil izobraževanja, bo upravičen do enega
izvoda priročnika, ki je nastajal s sodelovanjem številnih avtorjev. Priročnik
in ostali pripomočki za vaše delo z žrtvami so prosto dostopni v pdfrazličicah
na spletnem mestu www.prepoznajnasilje.si. Lahko pa si jih prenesete kar
takoj.
Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini: priročnik za
zdravstveno osebje
Protokol prepoznave in obravnave žrtev nasilja v družini
Obrazec za dokumentiranje obravnave žrtve nasilja v družini
Obrazec za dokumentiranje obravnave otroka, ob sumu na nasilje in
zlorabo
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Spletna stran www.prepoznajnasilje.si
Vabimo vas, da obiščete našo spletno stran, kjer so vam že na voljo
izobraževalne vsebine. Tako priročnik, izobraževanje kot spletne vsebine so
poenoteno razdeljeni na štiri ključne vsebinske sklope, ki se medsebojno
prepletajo in dopolnjujejo. Do izobraževalnih vsebin lahko dostopate tudi prek
elektronske knjižnice Biblos. Po ogledu spletnih strani vas vljudno prosimo,
da na spletni strani izpolnete anonimen vprašalnik in ocenite posamezne
vidike spletne strani ter podate morebitne komentarje oz. predloge za
izboljšave.
Prosimo izpolnite vprašalnik o dodani vrednosti vsebin, ki so vam na
voljo na spletnem mestu www.prepoznajnasilje.si. S tem nam boste
pomagali vsebine dopolniti in izpopolniti, da bodo resnično vsebinsko
bogate in koristne.

Obravnavanje žrtev nasilja v družini: klinični znaki in
poti
Krajši pregledni članek vam bo predstavil strokovne smernice pri čustveni
zlorabi, psihičnem nasilju in zanemarjanju otroka. Več o tem >>.
Z Norveškim finančnim mehanizmom in Finančnim mehanizmom EGP Norveška prispeva k zmanjševanju družbenih in
ekonomskih razlik ter krepitvi dvostranskih odnosov z evropskimi državami prejemnicami. Norveška sodeluje z EU na
podlagi Sporazuma o EGP.
Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v
višini 606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Prispevek Norveške za obdobje 2009–2014 znaša 1,7 milijarde evrov. Nepovratna sredstva so na voljo za nevladne
organizacije, raziskovalne in akademske ustanove ter javni in zasebni sektor v 12 novih državah članicah EU, Grčiji,
Portugalski in Španiji. V okviru tega je vzpostavljeno obsežno sodelovanje z norveškimi subjekti, dejavnosti pa se lahko
izvajajo do leta 2016. Ključna področja, ki jih mehanizem podpira, so okoljevarstvo in podnebne spremembe,
raziskave in štipendije, civilna družba, otroci in zdravje, enakopravnost spolov, pravosodje in kulturna dediščina.
Če obvestil ne želite prejemati, se lahko od njih odjavite.
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