Novinky č. 8 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:
Štúdia výskytu a metodika ako riešiť domáce násilie na LGBT ľuďoch pre pomáhajúce profesie.
Autorky a autori: Jana Jablonická Zezulová, Andrej Kuruc, Martin Macko, Romana Schlesinger
Cieľom tejto štúdie je zmapovanie problému, ktorému čelia mnohí LGBT ľudia (lesby, gejovia,
bisexuálni a transrodoví ľudia) vo svojich rodinách v súvislosti so zverejnením svojej identity (coming
out). Neraz sa mnohí mladí ľudia stretávajú nielen s neprijatím zo strany blízkych, ale aj s horšími
dôsledkami ako je vyvíjanie psychického tlaku, vyhrážanie sa, či dokonca zažívanie fyzického násilia.
Spracované príbehy ľudí, ktorí sa so svojimi problémami obrátili na poradenské Q-centrum pre LGBT
komunitu poukazujú na fakt, že sa nejedná o výnimky a veľa mladých LGBT ľudí prechádza v čase
coming outu ťažkým a komplikovaným obdobím. Ľudia poskytujúci služby pomoci a asistencie
v týchto situáciách často nechtiac reprodukujú predsudky a mýty o homosexualite a LGBT ľuďoch vo
všeobecnosti. Napríklad Istanbulský dohovor priamo vo svojom výklade konštatuje, že gejovia, lesby
a bisexuálni ľudia, ktorí sú obeťami domáceho násilia sú často vylúčení a vylúčené z podporných
služieb z dôvodu ich sexuálnej orientácie. Ešte väčší problém môžu mať transrodové osoby, ktoré
nezodpovedajú tomu, čo spoločnosť začleňuje do kategórie „muž“ alebo „žena“. Okrem zákazu
diskriminácie dohovor hovorí aj o pozitívnych opatreniach na zabezpečenie toho, aby preventívne
opatrenia výslovne riešili a zohľadňovali potreby zraniteľných osôb. Preto sme sa rozhodli
prostredníctvom prieskumu zmapovať výskyt násilia voči LGBT ľuďom zo strany rodičov a blízkych,
ako aj jeho dopady na zdravie a celkovú životnú spokojnosť LGBT ľudí. Ďalším cieľom dokumentu je
ponúknuť odporúčania a metodické východiská pre pomáhajúce profesie, ktoré riešia problematiku
domáceho a rodovo podmieneného násilia a môžu sa vo svojej práci stretnúť s LGBT klientmi
a klientkami.
Cieľovou skupinou materiálu sú pomáhajúce profesie ako psychológovia a psychologičky, sociálni
pracovníci a pracovníčky, zamestnanci a zamestnankyne poradenských centier, krízových stredísk,
MVO poskytujúcich služby osobám, ktoré zažili domáce alebo rodovo podmienené násilie.
Štúdiu si môžete stiahnuť tu.
***
Informácie a odporúčania pre pracovníčky a pracovníkov Referátov sociálno-psychologických
služieb v téme rodovo podmieneného a domáceho násilia.
Autorka: Hana Smitková
Príručka prináša teoretické poznatky vzťahujúce sa k témam násilia v partnerských vzťahoch, ale jej
dôležitou súčasťou sú aj praktické informácie a odporúčania napomáhajúce rozvíjaniu špecifických
spôsobilostí pre prácu so ženami so skúsenosťou s rodovo podmieneným násilím. Zámerom je, aby
prispela nielen k scitlivovaniu psychológov a psychologičiek v témach súvisiacich s násilím
v partnerských vzťahoch, ale i ku zlepšeniu komunikačných spôsobilostí uľahčiť vedenie rozhovorov,
poskytnúť návody, ako odhadovať riziká či bezpečie konkrétnej klientky a jej detí a iné.
Príručku si môžete stiahnuť tu.

***
Predchádzanie a znižovanie násilia na ženách s osobitným dôrazom na terénnu sociálnu prácu v
marginalizovaných rómskych komunitách. Príručka pre vzdelávanie.
Zostavili: Christián Havlíček, Jana Jablonická-Zezulová
Cieľom príručky je poskytnúť základné údaje a štatistiky o rodovo podmienenom a domácom násilí,
vysvetliť základné vzorce a formy násilia, cyklus a dynamiku násilia, ako aj jeho dopady na psychiku a
zdravie obetí. Jej cieľom je taktiež vyvrátiť mnohé tvrdenia a mýty, ktoré sa okolo problematiky
vyskytujú a ponúknuť rady terénnym sociálnym pracovníkom a pracovníčkam, ako postupovať v
prípade pomoci klientkam a ich deťom.
Príručku si môžete stiahnuť tu.
***
Zrealizovali sme:
V dňoch 6.-7. apríla 2017 sme v Bratislave zrealizovali školenie v rodovej rovnosti pre pomáhajúce
profesie, konkrétne profesionálky z poradenských centier Nádej z Bratislavy, Náruč z Čadce a Repuls
z Bratislavy. Na školení sme sa venovali základným pojmom z oblasti rodovej rovnosti, stručnému
prehľadu štatistík, problematike rodových stereotypov a socializácie. Zamerali sme sa aj na oblasť
diskriminácie na trhu práce a v súkromnom živote. Školenie viedli: Christián Havlíček a Jana
Jablonická-Zezulová.
***
Spustili sme:
V utorok 11. apríla 2017 sa spustila celoštátna mediálna kampaň PRETOŽE HOVORÍM NIE zameraná
na prevenciu sexuálneho násilia v intímnych vzťahoch medzi mladými ľuďmi prostredníctvom
zvýšenia povedomia a informovanosti o tomto závažnom probléme. Hlavným cieľom kampane
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je zvýšiť citlivosť mladých ľudí na
problematiku sexuálneho násilia a verejne ho odmietnuť. O sexuálnom násilí sa v našej spoločnosti
totiž doteraz takmer verejne nediskutovalo a navyše sa často mlčky toleruje. Kampaň PRETOŽE
HOVORÍM NIE chce prispieť k prevencii sexuálneho násilia sprostredkovaním najdôležitejších
informácií o jeho formách, následkoch, príčinách a možnostiach pomoci. Chce poukázať na to, že
každý človek môže odmietnuť násilie v akejkoľvek podobe – či už ako súkromná osoba
v každodennom živote i krízových situáciách, alebo v rámci svojej profesie a plnenia úloh súvisiacich
s prevenciou násilia a zasahovaním proti nemu.
Zároveň kampaň upozorňuje na skutočnosť, že napriek rozšírenému presvedčeniu o „neznámom
násilníkovi v parku“ sú páchateľmi sexuálnych útokov najčastejšie partneri, bývalí partneri a blízki či
vzdialení známi obete. Len v 12 % prípadov je útočníkom úplne cudzí človek. Táto informácia
vyplynula z prvého reprezentatívneho výskumu o sexuálnom násilí na Slovensku, ktorý sa realizoval
v KMC. Jeho výsledky sa práve spracovávajú a budú postupne zverejňované. V zahraničí ukazujú
prieskumy veľmi podobné čísla, napr. podľa údajov z USA až dve tretiny znásilnení mladých žien
páchajú ich známi.
Viac sa dozviete tu: http://www.zastavmenasilie.gov.sk/pretoze-hovorim-nie/
Facebook kampane: https://www.facebook.com/zastavme.nasilie/

***
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

