
VABILO NA IZOBRAŽEVANJE
V okviru projekta POND smo pripravili izobraževanje, ki je namenjeno
zdravstvenemu osebju. Želimo vas opremiti z znanjem in
komunikacijskimi veščinami za izboljšanje prepoznavanja in
obravnavanja žrtev nasilja v družini v sklopu zdravstvene dejavnosti.

Izobraževanje je 2-dnevno (od 8.30 do 15.45), brezplačno in poteka v
Domus Medica, Ljubljana. Število udeležencev je omejeno.

Prosti termini izobraževanja:

19. - 20. oktober 2015 - prijava
6. – 7. november 2015 - prijava
16. – 17. november 2015 - prijava
30. november – 1. december 2015 - prijava
11. – 12. december 2015 - prijava

Kotizacije ni.

Kreditne točke: 12
Pri Zbornici – Zvezi teče postopek za pridobitev pedagoških točk.
Vloga za pridobitev licenčnih točk za strokovno
izpopolnjevanje/izobraževanje je bila oddana na Ministrstvo za zdravje.

Več informacij in prijave najdete na: www.prepoznajnasilje.si

http://www.prepoznajnasilje.si/izobrazevanja/2015/10/19/default-calendar/prepoznava-in-obravnava-%C5%BErtev-nasilja-v-dru%C5%BEini-v-okviru-zdravstvene-dejavnosti
http://www.prepoznajnasilje.si/izobrazevanja/2015/11/06/default-calendar/prepoznava-in-obravnava-%C5%BErtev-nasilja-v-dru%C5%BEini-v-okviru-zdravstvene-dejavnosti
http://www.prepoznajnasilje.si/izobrazevanja/2015/11/16/default-calendar/prepoznava-in-obravnava-%C5%BErtev-nasilja-v-dru%C5%BEini-v-okviru-zdravstvene-dejavnosti
http://www.prepoznajnasilje.si/izobrazevanja/2015/11/30/default-calendar/prepoznava-in-obravnava-%C5%BErtev-nasilja-v-dru%C5%BEini-v-okviru-zdravstvene-dejavnosti
http://www.prepoznajnasilje.si/izobrazevanja/2015/12/11/default-calendar/prepoznava-in-obravnava-%C5%BErtev-nasilja-v-dru%C5%BEini-v-okviru-zdravstvene-dejavnosti
http://www.prepoznajnasilje.si/
http://www.prepoznajnasilje.si/izobrazevanja/2015/09/18/default-calendar/prepoznava-in-obravnava-zrtev-nasilja-v-druzini-v-okviru-zdravstvene-dejavnosti


UVODNA KONFERENCA: NASILJE V
DRUŽINI JE TUDI JAVNOZDRAVSTVENI
PROBLEM

Vljudno vabljeni na uvodno konferenco projekta
Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini v
okviru zdravstvene dejavnosti – POND, ki bo

15. SEPTEMBRA 2015
OB 11.30,

v Domus Medica, Dunajska 162, Ljubljana.
Socialno varstvo, policija, tožilstvo, šolstvo in nevladne organizacije si že
vrsto let prizadevajo za uveljavljanje in izvajanje zakonskih določb s
področja Zakona o preprečevanju nasilja v družini, le zdravstvo ostaja
področje, ki se sistemsko ne povezuje dovolj ustrezno in aktivno. Na
javni konferenci želimo predstaviti izsledke raziskave in širšo javnost
obvestiti o vzpostavitvi izobraževalnega programa za povečevanje
pristojnosti in kompetenc zdravstvenega osebja pri prepoznavanju in
obravnavanju žrtev nasilja v družini. Dogodek je namenjen najširšim
strokovnim in laičnim javnostim, ki se pri svojem delu srečujejo s
problematiko nasilja v družini.

Vstop je prost. Prijava je obvezna. Vljudno vabljeni.

DINAMIKA NASILJA V DRUŽINI
Pri nasilju v družini in intimnih partnerskih odnosih prihaja vedno v
ospredje potreba povzročitelja nasilja po premoči in nadzoru žrtve. Za
nasilje v odnosih je značilna dinamika ponavljajočih se obdobij. Dinamiko

http://www.prepoznajnasilje.si/izobrazevanja/2015/09/15/default-calendar/nasilje-v-druzini-je-tudi-javnozdravstveni-problem


si lahko predstavljamo v obliki kroga. 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.

http://www.prepoznajnasilje.si/nasilje-v-druzini/dinamika-nasilja-v-druzini
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