Novinky č. 7 z KMC
Posielame vám novinky z Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce
násilie. Chceme sa s vami podeliť o zaujímavé informácie, inšpiratívne rozhovory a blogy. Zároveň
vám chceme sprostredkovať, aké aktivity realizujeme a ako sa nám darí v prevencii násilia.
***
Dávame do pozornosti ďalšie príručky z dielne KMC:
Správna a rýchla identifikácia nebezpečenstva násilia je kľúčová pre poskytovanie vhodnej podpory,
ochrany a bezpečia pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Odhad nebezpečenstva násilia, čiže zistenie
rizika násilia, je preto podmienkou pre vytváranie plánov bezpečia. Hlavným cieľom novej príručky od
Zuzany André a Andreja Kuruca je ponúknuť profesionálom a profesionálkam z rôznych oblastí a
inštitúcií (napr. polícia, prokuratúra, samosprávny kraj, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
mimovládne organizácie, atď.) praktickú podporu v procese vyhodnocovania nebezpečenstva násilia,
ktoré hrozí žene zažívajúcej násilie a jej deťom a inšpirovať ich k diskusii o možnostiach zavádzania
takéhoto procesu v rámci svojich postupov. Príručku si môžete stiahnuť tu.
***
Práca s páchateľmi násilia na ženách? O čom to v skutočnosti je a čo je jej cieľom sa dočítate v novej
príručke "Štandardy a postupy zavedenia sociálno-intervenčných programov pre páchateľov násilia
na ženách" od Róberta Vavra a Kataríny Farkašovej. Príručku si môžete stiahnuť tu.
***
Zrealizovali sme:
22. februára 2017 sme v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove zrealizovali ďalší
odborný seminár o domácom násilí pre učiteľov a učiteľky, ako aj školských psychológov a
koordinátorov prevencie na školách. Seminár lektorovala dlhoročná odborníčka v oblasti rodovo
podmieneného a domáceho násilia, Pola Sejková. Ďalšie podobné semináre plánujeme uskutočniť
v Komárne a Banskej Bystrici.
***
3. marca 2017 sme zorganizovali ďalšiu prednášku JUDr. Marice Pirošíkovej o možnostiach využívania
rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre ľudské práva v prípadoch násilia na ženách a domáceho
násilia. Na prednáške sa preberali vybrané prípadové štúdie.
***
Zaujalo nás:
Odbor rovnosti žien a mužov Úradu vlády ČR predstavil druhú etapu kampane To je rovnosť!. Jej
súčasťou sú aj televízne spoty, ktoré upozorňujú na domáce násilie a možnosti zosúlaďovania
pracovného a súkromného života. Čítajte viac tu: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitostizen-a-muzu/aktuality/odbor-rovnosti-zen-a-muzu-uradu-vlady-cr-predstavil-tv-spoty-kampane-_toje-rovnost!_-154249/ alebo rovno na stránke kampane tu: http://www.tojerovnost.cz/cs/

***
Sledujte naše aktivity, posty z terénu, odkazy na zaujímavé rozhovory a články na facebookovej
stránke KMC: https://www.facebook.com/kmcrpn/

***
Projekt KMC je realizovaný v rámci programu SK09: Domáce a rodovo podmienené násilie. Projekt je
financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a
spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grantom vo výške 2.000.000 Eur.
Prijímateľom grantu je Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, ktorého Odbor rodovej
rovnosti a rovnosti príležitostí je odborným garantom a koordinátorom projektu. Aktivity projektu
realizuje príjemca a partneri projektu: Inštitút pre výskum práce a rodiny, Rada Európy, Nórske
centrum pre násilie a štúdie traumatického stresu.
Kontakt:
Koordinačno - metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie
Kuzmányho 3/A, 811 06 Bratislava
Tel: 02/20 442 500
E-mail: kmc@kmc.gov.sk
www.zastavmenasilie.sk

