IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA
PREPOZNAVE IN OBRAVNAVE
ŽRTEV NASILJA V DRUŽINI
V okviru projekta POND organiziramo 2-dnevna izobraževanja, ki bodo potekala od
septembra 2015 dalje. Namen izobraževanj je zdravstveno osebje opremiti z
znanjem in komunikacijskimi veščinami za izboljšanje prepoznavanja in
obravnavanja žrtev nasilja v družini v sklopu zdravstvene dejavnosti.
Kotizacije ni. Izobraževanja so akreditirana. Več o izobraževanjih in terminih

tu.

VABLJENI NA JAVNI DOGODEK: NASILJE V
DRUŽINI JE TUDI JAVNOZDRAVSTVENI
PROBLEM
Vljudno vabljeni na na javni dogodek 15. septembra 2015 v Domus Medica,
Dunajska c. 162, kjer bomo predstavili problematiko nasilja v družini in iskanja
pomoči v okviru zdravstvene oskrbe, o prepoznavi nasilja v družini, oblikah pomoči
in drugem. Na dogodku bodo predstavljeni tudi cilji projekta POND, njegov namen
in predvideni rezultati. Dogodek je namenjen najširšim strokovnim in laičnim
javnostim; nanj bodo vabljeni tudi predstavniki medijev in oblikovalcev politik na
socialno-zdravstvenem področju in področju šolstva. Natančen program srečanja
bo predstavljen na spletni strani www.prepoznajnasilje.si.

Projekt POND in izsledki raziskave predstavljeni na
III. mednarodni znanstveni konferenci z naslovom
»IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE«, 29. in
30. 6. 2015
Raziskovalke Družbenomedicinskega inštituta ZRC SAZU so v dveh ločenih
prispevkih predstavile vidik zdravstvenega osebja glede pomena in potreb po
njihovem izobraževanju o prepoznavi in obravnavi žrtev nasilja v družini ter prav
tako vidik in pričakovaja žrtev nasilja v družini ob stikih z zdravstveno dejavnostjo.
Oba prispevka sta dostopna na povezavi tu in tu

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.
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.

