Navedba osebnih podatkov prič v kazenskem
postopku
V okviru projekta POND je bilo med zdravstvenim osebjem veliko
vprašanj v zvezi s pričanjem na sodišču in navedbo osebnih podatkov
priče, predvsem naslova. Tu si lahko preberete zapis iz Pravne prakse.
Glede osebnih podatkov prič pa vam dajemo v vednost še povezave na
mnenje informacijskega pooblaščenca:
OP priče v kazenskem postopku
Osebni podatki priče v kazenskem postopku na sodišču

Zaključna konferenca projekta POND: Zdravstvo –
pomemben člen pri preprečevanju nasilja v družini
Zaključna konferenca projekta Prepoznava in obravnava nasilja v družini
v okviru zdravstvene dejavnosti (POND) bo 2. junija 2016 ob 10. uri v
Modri dvorani Domus Medica, Dunajska c. 162, Ljubljana.

Pedagoške točke: v postopku (Zbornica - Zveza)
Licenčne točke: 5 (Ministrstvo za zdravje)
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. Kotizacije ni.

Starost in demenca kot dejavnika tveganja za
izpostavljenost nasilju v družini
Nasilje je zloraba moči in vsako kršenje temeljnih človekovih pravic.
Nasilje kot destruktivna oblika medčloveških odnosov je nedvomno vsaj
tako staro kot pojem družine. V družinskih odnosih lahko pride do vseh
vrst nasilja (fizično, spolno, psihično, vključno z zanemarjanjem in s
finančnim nasiljem). Najpogostejše nasilje v družini je nasilje v
partnerskih odnosih, pojem pa vključuje še nasilje nad otroki (zlorabo
otrok) in nasilje nad starejšimi (zlorabo starejših).
Avtorica članka: Nena Kopčavar Guček
Preberite celotni članek >>

Kulturna različnost in obravnava nasilja v družini
Prepoznava in obravnava nasilja v družini sta odvisni tudi od prepričanj
strokovnih delavcev o določeni kulturi oziroma etnični skupini. Dogaja se,
da strokovne službe zaradi domnevne kulturne različnosti žrtev in/ali
povzročiteljev nasilja v družini ne obravnavajo ustrezno, saj njihove
prakse gledajo kot »del kulture«, in ne kot nasilje v družini.

Avtorica članka: Sanja Cukut Krilić
Preberite celotni članek >>

Stališča zdravstvenega osebja do prepoznave in
obravnave nasilja v družini
Ob ukvarjanju z vprašanjem, kako izboljšati prepoznavo in obravnavo
nasilja v družini, se je pomembno posvetiti konceptu stališč. Stališča
namreč predstavljajo psihološko tendenco, ki se izraža preko ocenjevanja
ljudi, objektov ali idej z naklonjenostjo ali nenaklonjenostjo. Predstavljajo
torej odnos do nekoga ali nečesa in so s tem v tesni povezavi s
posameznikovim zaznavanjem in mišljenjem. Opredelimo jih lahko tudi
kot trajno duševno pripravljenost za določen način odzivanja, saj vplivajo
na način in konsistentnost posameznikovega vedenja.
Avtorica članka: Urška Smrke
Preberite celotni članek >>

Primer dobre prakse: posttravmatska stresna
motnja, disregulacija afekta in mejna osebnostna
motnja
Intenziven travmatični dogodek oziroma dogajanje v življenju osebe,
kamor uvrščamo tudi izkušnjo z nasiljem v družini (fizično, spolno,
čustveno zlorabo in/ali zanemarjanje), lahko pušča trajne posledice na
njeni psihični strukturi. Psihična bolečina lahko preseže vse obrambne
sposobnosti posameznika in privede do odcepitve ali disociacije ter
motenega uravnavanja afektov.
Avtorica članka: Karmen Urška Modic
Preberite celotni članek >>
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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