Okrogla miza: Zamolčano nasilje nad otroki v
družinskem okolju
Vljudno vas vabimo na okroglo mizo, ki bo potekala v sredo, 18.
11. 2015, ob 18.00 v prostorih atrija ZRC SAZU, Novi trg 2,
Ljubljana.

Na okrogli mizi bodo člani projektne skupine POND skupaj z avtorico
knjige "Očim in pankrt" ter strokovnjaki, ki si prizadevajo, da bi se s
prepoznavanjem vzrokov in izobraževanjem takšno nasilje pravočasno
prepoznalo in bi se pravilno ukrepalo, poskušali najti možne rešitve za
soočanje s tem problemom.
Na okrogli mizi bodo sodelovali:

Aleksandra Hampamer, avtorica knjige Očim in pankrt,
dr. Duška Kneževič Hočevar, antropologinja, izredna profesorica
in raziskovalka na ZRC SAZU,
dr. Leonida Zalokar, sociologinja, ravnateljica Vzgojnega zavoda
Planina,
Dževaja Popaja, svetovalka v nevladni organizaciji Zavod Emma,
dr. Melita Zver Makovec, psihologinja, ZRC SAZU, in
Adil Huselja, sociolog in višji policijski inšpektor, Sindikat policistov
Slovenije.
Oglejte si celotno vabilo >>.

Posledice nasilja za zdravje
Kljub razlikam med vzorci nasilnih dejanj, ki jih v družinskem krogu
opazimo pri moških in ženskah, imajo nasilje, trpinčenje in zlorabe enako
uničujoče posledice. Enaki nevarnosti so izpostavljeni tudi družinski člani,
ki so nasilno dejanje med drugimi člani družine »samo« opazovali. Težko

je potegniti ločnico med vzroki otrokovih težav, do katerih je prišlo zaradi
izpostavljenosti nasilnim družinskim sporom, in splošnimi vzroki, saj
lahko otroka zaznamujejo tudi nenasilni spori med starši.

Kakršna koli oblika nasilja ima opazne posledice na zdravstveno stanje
žrtev v obliki fizičnih in tudi psihosomatskih posledic. Rezultati raziskav
kažejo, da je odstotek otrok, ki so nagnjeni k razvoju duševnih motenj,
znatno večji v družinah, v katerih je prihajalo do nasilnih dejanj, kot v
družinah brez nasilnih konfliktov.
Več o tem

Zakaj žrtve vztrajajo v nasilnih odnosih - psihološki
vidik
Žrtev je v odnosu s povzročiteljem prestrašena, potlačena,
razvrednotena in včasih preprosto nima kam oditi, bega ne vidi kot
možnosti izhoda ali pa ima premalo podpore zunaj družine oz. je sploh
nima.
Drugi razlog gre iskati v naravi navezovalnih odnosov v družini, ki je
utemeljena v potrebi po zaščiti in preživetju. Ta občutek navezanosti je
tako globoko zakoreninjen, da se lahko razvije in obstaja tudi v partnerski
zvezi, v kateri povzročitelj kot navezovalna oseba vedno znova kaznuje
žrtev.
Več o tem

Sodelovanje zdravnika/ce z odvetnikom/co
Odvetništvo je – kot del pravosodja – samostojna in neodvisna služba.
Odvetnika prav tako kot zdravnika zavezuje poklicna etika. Odvetniška
poklicna etika odvetnika zavezuje k zaupnemu odnosu. Prav tako je
odvetnik v skladu s poklicno etiko upravičen, da pomaga socialno šibkim
s tem, da jim odpusti plačilo.
Odvetnik se z žrtvijo nasilja v družini sooča v različnih časovnih obdobjih:
žrtev nasilja pride po pravni nasvet, žrtev nasilja je bila zaradi nasilja
predhodno že obravnavana pri zdravniku, žrtev nasilja je obravnavana
kot žrtev/oškodovanec v postopku pred sodiščem.
Več o tem

Vloga multidisciplinarnega tima (MDT) pri reševanju

nasilja v družini
Z žrtvami nasilja v družini se v državnem sistemu najbolj pogosto
srečujejo zaposleni v socialnem varstvu, šolstvu, policiji in zdravstvu.
Zato je bilo treba s podzakonskimi akti podrobneje predpisati pravila in
postopke obveščanja in sodelovanja teh služb ob srečevanju z nasiljem.
Protokoli sodelovanja, ki so zajeti v pravilnikih, predpisujejo obvezo in
obseg izobraževanja za delo na področju nasilja za posamezne službe,
kot tudi obvezno udeležbo predstavnikov posameznih organizacij za
sodelovanje v MDT.
Več o tem

Pripomočki in obrazci za prepoznavo in obravnavo
nasilja v družini
Na spletnem mestu www.prepoznajnasilje.siso objavljeni priročnik ter
pripomočki in obrazci za prepoznavo in obravnavo nasilja v družini za
zdravstveno osebje.
Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini: priročnik za
zdravstveno osebje
Protokol prepoznave in obravnave žrtev nasilja v družini
Obrazec za dokumentiranje obravnave žrtve nasilja v družini
Obrazec za dokumentiranje obravnave otroka, ob sumu na nasilje in
zlorabo

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.

