„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"

ZHODNOTENIE REALIZÁCIE WORKSHOPOV
Workshop 3
Názov: Workshop k problematike násilia páchaného na ženách
Dátum: 21.3.2017
Miesto: Telegrafia, a.s., Lomená 7, 040 01 Košice
Čas: 08:00 - 12:00
Počet účastníkov a účastníčok: 10
Zloženie skupiny: pracovníci a pracovníčky obvodných oddelení a oddelení kriminálnej
polície policajného zboru z Košíc a jedna pracovníčka oddelenia kriminálnej polície
policajného zboru v Rožňave.
Obsah vzdelávania:
Sekundárna viktimizácia a príčiny násilia páchaného na ženách; formy, vzorce a dynamika
násilia, odhad nebezpečenstva a plánovanie bezpečia.

Workshop 4
Názov: Workshop k problematike násilia páchaného na ženách
Dátum: 23. 03. 2017
Miesto: Telegrafia a. s., Lomená 7, 040 01 Košice
Čas: 08:00 - 12:00
Počet účastníkov a účastníčok: 12
Zloženie skupiny: pracovníci a pracovníčky obvodných oddelení a oddelení kriminálnej
polície policajného zboru z Košíc a Košice - okolie
Obsah vzdelávania:
Sekundárna viktimizácia a príčiny násilia páchaného na ženách; formy, vzorce a dynamika
násilia, odhad nebezpečenstva a plánovanie bezpečia.
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Interné hodnotenie:
Oba workshopy boli realizované pre zamestnancov a zamestnankyne policajného zboru.
Cieľom wokshopov bolo scitlivenie účastníčok a účastníkov,

sekundárnu viktimizáciu,

identifikáciu násilného správania a rizikových faktorov, ako aj plánovanie bezpečia spolu so
ženou. Keďže jednou z úloh polície je chrániť základné práva a slobody, najmä pri ochrane
života a zdravia, zamerali sme sa na odhad nebezpečenstva a plánovanie bezpečia spolu so
ženou. To o čo sme sa snažili v tejto časti je aby účastníčky a účastníci workshopu uvažovali
o nebezpečenstve ktoré hrozí ženám a ich deťom, porozumeli tomu čo sa deje v násilnom
vzťahu ako aj plánovali bezpečie spolu so ženou. Vzdelávanie vytvorilo priestor na diskusiu,
výmenu skúsenosti.
Zo skúsenosti vyplývajúcej z priamej práce so ženami v Poradenskom centre Fenestra vieme,
že polícia je dôležitá inštitúcia, ktorá sa podieľa na ochrane žien a ich detí, ktoré zažívajú
násilie. Je preto podstatné, aby mali vzdelávanie a scitlivenie v téme násilia páchaného na
ženách. V Košiciach je vytvorené prostredie, v ktorom je dlhodobo dostupné vzdelávanie v
téme násilia na ženách. Aj napriek tomu vnímame za potrebné zvyšovať povedomie odbornej
verejnosti v tejto téme a prispievať tým k zvyšovaniu kvality ochrany, pomoci a podpory pre
ženy a ich deti, ktoré zažívajú násilie, zo strany rôznych zaineresovaných inštitúcií.
Hodnotenie účastníkov a účastníčok:
Na záver oboch workshopov sme požiadali účastníkov a účastníčky, aby vyplnili evaluačné
hárky, ktoré sme pripravili. Zaujímalo nás, ktoré témy obsiahnuté na workshope boli užitočné
pre ich prácu? Či by mali záujem o ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti? A ak áno, o aké
konkrétne témy by mali záujem.
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Na základe spracovania evaluačných hárkov účastníci a účastníčky workshopov zhodnotili

ako najzaujímavejšie témy:
- ako rozpoznať násilie (formy a vzorce násilia);
-práca s rizikovými faktormi;
-dynamika násilia;
-plánovanie bezpečia spolu so ženou.
Rozpoznanie násilia a citlivosť voči rôznym formám a vzorcom násilia sú kľúčové pri
ochrane žien a ich detí a pri vyvodzovaní zospovednosti voči mužom, ktorí sa správajú
násilne. Ich pochopenie pomáha odborníčkam a odborníkom z praxe lepšie porozumieť
situácií žien, pomáha im rozlíšiť medzi partnerským konfliktom a násilím, správne odhadnúť
riziká a hroziace nebezpečenstvo.

Ďalšiu tému, ktorú účastníci a účastníčky hodnotili ako veľmi potrebnú a užitočnú bolo ako
rozpoznať násilie, práca s rizikovými faktormi a plánovanie bezpečia so ženou. Téma
rizikových faktorov a odhad nebezpečenstva sme spontánne zavŕšili diskusiou, v rámci ktorej
účastníčky a účastníci hovorili o nízkej úrovni rozpoznávania rizikových faktorov a posúdení
miery ohrozenia ženy a /alebo detí. Tiež sme diskutovali o tom aké je dôležité ich poznanie
pre plánovanie bezpečia a konkrétnych krokov, ktoré sa ženy zažívajúce násilie rozhodnú
urobiť.
Účastníci a účastníčky popísali, že si so sebou odnášajú nové informácie, iný pohľad na prax,
informácie ako pracovať z miesta neobviňovania a nespochybňovania žien. Odnášajú si
informáciu a poznanie, že za násilie je zodpovedný ten, kto ho pácha a že polícia je tá, ktorá
má chrániť a pomáhať.
Z 22 účstníkov a účastníčok workshopov malo 16 záujem o ďalšie vzdelávanie, 4 nemali
záujem o ďalšie vzdelávanie a 2 účastníčka nevyplnili evaluačný hárok.
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V rámci ďalšieho vzdelávania mali záujem o nasledujúce témy:
-plánovanie bezpečia so ženou, čo môže v rámci bezpečia robiť polícia;
-násilie v domácnosti kde nie sú a sú prítomné deti;
-ako komunikovať pri výsluchu so ženou;
-rozpoznanie násilia;
-stratégie násilných mužov;
-ako pracovať so ženou, ktorá nechce spolupracovať s políciou;
-ako zlepšiť prácu polície, aby si získala v očiach verejnosti väčšiu dôveru;
-koordinovaná intervencia a kontakty;
-hĺbkové vzdelávanie v tejto problematike;
-potreba rozsiahlejšej diskusie k tejto téme.
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