„Supported by a grant from Norway.“
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.“
"Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu"
"Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky"

"Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých"

PROGRAM KONFERENCIE
"Spoluprácou k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím"

Dátum:
MIESTO:
ČAS:

21.04.2016
TABAČKA KULTURFABRIK, Gorkého 2, Košice, www.tabacka.sk
8:30 -15:00

8:30 - 9:00

Registrácia

9:00 - 9:30

Otvorenie konferencie
Ing. Zuzana Jusková, Košický samosprávny kraj
Dušana Karlovská, Fenestra

9:30 - 10:00

Prestávka

10:00 - 11:30

Moderovaná diskusia - Skúsenosti mimovládnych organizácií s
podporou a ochranou žien pred násilím, výzvy a príležitosti
spolupráce

facilitátorka: Silvia Bartošová
Dušana Karlovská, Fenestra, Košice
Mária Hargašová, Pomoc rodine, Michalovce
Lýdia Koňáková , OZ Hana, Spišská Nová Ves
Marcela Kušnírová, Kotva n.o., Trebišov

Diskusia
11:30 - 12:15

Prestávka

www.norwaygrants.org, web.vucke.sk, www.fenestra.sk, www.pomocrodine.sk, www.ozhana.sk
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12:15 - 13:15

Panelová diskusia - Spolupráca v oblasti násilia páchaného na
ženách na národnej úrovni

facilitátorka: Danica Beňa Adamčíková
Barbora Holubová, Inštitút pre výskum práce a rodiny - Štandardy
komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie
Mária Ďurčíková, Národná linka pre ženy - Skúsenosti s poskytovaním
podpory ženám zažívajúcim násilie
Sylvia Králová, Fenestra - Skúsenosti s multi-inštitucionálnou spoluprácou v
Národnom projekte "Podpora eliminácie a prevencie násilia na ženách" v
Košickom kraji
Andrej Kuruc, Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a
domáce násilie - Koordinované postupy a systém multiinštitucionálnej
spolupráce v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách na národnej
úrovni

Diskusia
13:15 - 13:45

Prestávka

13:45 - 15:00

Moderovaná diskusia - Pracovná skupina na prevenciu a elimináciu
násilia na ženách v Košiciach - skúsenosti, príležitosti a výzvy
spolupráce

facilitátorka: Dušana Karlovská
Monika Konstantinovič Brixová, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Agáta Grančičová, Košický samosprávny kraj
Oľga Odelgová, Mestská časť Košice - Juh
Lucia Šebáková, Odbor kriminálnej polície, Okresné riaditeľstvo PZ Košice
Katarína Krajníková, Mesto Košice, Komunitné centrum Luník IX

Diskusia

www.norwaygrants.org, web.vucke.sk, www.fenestra.sk, www.pomocrodine.sk, www.ozhana.sk

