
ZDRAVSTVO – POMEMBEN ČLEN PRI
PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI

Vljudno vabljeni na zaključno konferenco projekta prepoznava in
obravnava nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti, ki bo

V ČETRTEK, 2. JUNIJA 2016, OB 10. URI V MODRI DVORANI
DOMUS MEDICA, DUNAJSKA C. 162, LJUBLJANA.

Kreditne točke: 5 (Zdravniška zbornica Slovenije)
Licenčne in pedagoške točke: v postopku (Zbornica – Zveza)

Namen zaključne konference je predstaviti ključne rezultate projekta
POND, zdravstvene posledice nasilja v družini, kako se povezujeta mejna
osebnostna motnja in nasilje v družini, kako lahko tudi zobozdravstvo
prepozna in ukrepa ob sumu nasilja v družini, kakšen je pomen
multidisciplinarnega in medinstitucionalnega sodelovanja pri obravnavi



nasilja v družini in kakšni so primeri dobrih praks iz Norveške. 
Več v programu, ki ga najdete tukaj.

Konferenca je namenjena najširšim strokovnim in laičnim javnostim, ki se
pri svojem delu srečujejo z nasiljem v družini. Vstop je prost.

Vljudno vabljeni!

Strokovna ekipa POND

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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