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EVALUAČNÁ SPRÁVA Z WORKSHOPU 1
Názov :

Základný scitlivovací workshop k problematike násilia páchaného na ženách

Dátum :

28.06.2016

Miesto :

Mestský úrad Trebišov , M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov,
zasadačka 4. poschodie

Čas :

08:00 – 12:30

Prítomní : Zamestnanci a zamestnankyne mestských a obecných úradov okresu Trebišov
a ÚPSVR Trebišov, sociálni a terénni sociálni pracovníci/pracovníčky
okresu Trebišov.
Počet :

15 osôb

Obsah :

Situácie násilia; teórie a príčiny násilia; formy, vzorce a dynamika násilia
páchaného na ženách; príčiny zotrvania ženy v násilnom vzťahu

Cieľ – priebeh – výstup :
Workshop bol určený zamestnancom a zamestnankyniam štátnych a verejných inštitúcií,
ktorí a ktoré prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie. Títo a tieto nemali
predtým skúseností so špecializovaným vzdelávaním v téme násilia páchaného na ženách.
Preto bol workshop zameraný na základné scitlivenie k problematike násilia páchaného
na ženách a základné poznatky o tejto téme.
Okrem teoretickej časti prebehli počas organizovaného workshopu aj rôzne sprievodné
aktivity, do ktorých sa zapojila celá skupina. Cieľom bolo porozumieť násiliu, revidovanie
postojov k násiliu, zvyšovanie uvedomenia o spolupráci zainteresovaných inštitúcií, ktoré
majú vychádzať z rovnakých východísk. Pri obsahovej príprave sme vychádzali z chápania
násilia páchaného na ženách ako rodovo podmieneného násilia a ako porušovanie ľudských
práv žien.
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Účastníkov a účastníčky workshop k danej problematike zaujal, keďže v okrese absentuje
takýto typ vzdelávania k téme násilia páchaného na ženách. V závere bol priestor na diskusiu,
ktorá bola aktívna, podnetná, plná otázok. Súčasťou workshopu bola aj prezentácia
v elektronickej podobe.
Toto vzdelávanie vytvorilo priestor na nadviazanie spolupráce s účastníkmi a účastníčkami
zainteresovaných inštitúcií, citlivejšie chápanie danej problematiky, čo do budúcna znamená
vyššiu podporu a efektívnejšiu pomoc pre ženy zažívajúce násilie.
Pre túto skupinu zúčastnených/né bola najzaujímavejšia téma vzdelávania ,, Prečo žena
neodíde “. V tejto časti sme sa zaoberali ťažkosťami žien, ktoré zažívajú násilie zo strany
partnera a skúmali sme otázky, prečo ženy žijú v takýchto vzťahoch. Uvedomenie si týchto
príčin je základom chápania, že ide o stratégiu ich prežitia.
Uviedli sme, že v extrémnych prípadoch sa môže stať, že žena, ktorá roky zažívala násilie
a nevidí cestu, ako z neho von, nakoniec vážne zraní, alebo zabije násilného partnera. V iných
prípadoch dospievajúci synovia zrania alebo zabijú svojich násilných otcov, aby násilie
zastavili. Skonštatovali sme, že takémuto závažnému stupňovaniu násilia sa treba vyhnúť.
Závery – odporúčania :
Na záver sme sa zhodli na tom, že dôležité je, aby sme ženám a deťom, na ktorých je
páchané násilie ukázali, že cesta z násilia existuje a pomoc je možná. Účastníci a účastníčky
chcú implementovať poznatky získané na worksope do praxe vo svojich inštitúciách, kde
prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie.
Skupina zúčastnených vyjadrila spokojnosť a dobrý pocit z účasti na workshope, vnímali
to ako dobrú a novú skúsenosť. Vyzdvihli dochvíľnosť, dodržiavanie času a programu,
pripravenosť lektorky. Uvítali skutočnosť, že teoretické vedomosti vystriedali rôzne aktivity,
do ktorých sa zapájali.
Prílohy :
Pozvánka na workshop
Program workshopu
Prezenčná listina
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EVALUAČNÁ SPRÁVA Z WORKSHOPU 2
Názov :

Workshop pre zástupkyne a zástupcov inštitúcií k problematike násilia
páchaného na ženách

Dátum :

30.09.2016

Miesto :

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO , M. R. Štefánika 53,
075 25 Trebišov

Čas :

08:00 – 12:30

Prítomní : Zástupcovia a zástupkyne mestskej polície Trebišov, OO PZ okresu Trebišov,
OR PZ Trebišov, ÚPSVR Trebišov.
Počet :

15 osôb

Obsah :

Teoretické základy problematiky násilia; mýty a fakty o násilí; formy, vzorce
a dynamika násilia páchaného na ženách; odhad nebezpečenstva a identifikácia
násilia.

Cieľ – priebeh – výstup :
Vzdelávanie bolo určené zástupcom a zástupkyniam štátnych a verejných inštitúcií, ktorí
a ktoré prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie. Workshop bol zameraný
na scitlivenie k problematike násilia páchaného na ženách a základné poznatky o tejto téme.
Cieľom bolo u účastníkov/čok zvýšenie citlivosti a pochopenia ženy zažívajúcej násilie,
prekonanie obviňovania ženy, zvýšenie poznatkov o teóriách o násilí páchanom na ženách,
vysvetliť rodovú podmienenosť násilia páchaného na ženách, pochopenie foriem, vzorcov
a dynamiky násilia, oboznámiť sa s nástrojmi na robenie odhadu nebezpečenstva
a identifikácie násilia.
Po vzájomnom predstavení sa, sme na zmiernenie napätia, na úvod stretnutia, zvolili
aktivitu. Ako pomôcku sme mali pripravený obraz na ktorom bol namaľovaný strom
očakávaní , oblaky obáv, nákladné auto pripravené na odvoz batožín. Na naše požiadanie
sa zúčastnení/é s nami podelili o svoje očakávania zo vzdelávania, ktoré napísali
na pripravené farebné lepiace štítky v tvare listu stromu. Tieto postupne spolu s vyjadrením
k svojim očakávaniam vlepovali do koruny stromu.
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Očakávania sa prevažne týkali získania nových vedomosti a skúsenosti v danej problematike,
lepšieho chápania príčin a dôsledkov násilia a situácie žien zažívajúcich násilie.
Čím sa potvrdilo, že prítomní/é nemali veľa skúseností so špecializovaným vzdelávaním
v téme násilia páchaného na ženách. Následne napísali svoje obavy zo stretnutia na lístky
v tvare oblakov a tieto opäť s vysvetlením nalepovali na maľovanú oblohu nad stromom.
Nikto zo zúčastnených nemal žiadne obavy.
Pri obsahovej príprave sme vychádzali z chápania násilia páchaného na ženách ako rodovo
podmieneného násilia a ako porušovanie ľudských práv žien. Zamerali sme sa na scitlivenie
v téme násilia páchaného na ženách, ako základu účinnej podpory a pomoci žien,
vychádzajúcich z ich potrieb. Členov a členky tejto skupiny zaujali prevažne mýty o násilí,
pri ktorých sa viedla rozporuplná diskusia. Po podrobnom rozdefinovaní jednotlivých mýtov
sme vzájomne dospeli k ich správnemu výkladu.
Na záver všetci prítomní/é vpisovali na lístky v tvare cestovného kufra to, čo si z tohto
vzdelávania odnášali so sebou. Tieto potom spolu so svojím komentárom nalepovali
na vlečku nákladného auta, namaľovaného pod stromom očakávaní. Boli to kufre plné nových
vedomostí a skúseností v danej problematike; dôležité rady a informácie, ktoré budú
zúčastnení/é využívať vo svojej práci; možnosti spolupráce, prehľad o možných formách
pomoci ženám a dokonca aj príjemne strávený čas. Takto sme dostali ucelený obraz
očakávaní a obáv z workshopu, ako aj jeho prínos pre zástupcov/kyne zúčastnených inštitúcií.
Okrem teoretickej časti prebehli počas organizovaného workshopu aj rôzne sprievodné
aktivity, do ktorých sa zapojila celá skupina. Súčasťou workshopu bola aj prezentácia
v elektronickej podobe, ktorá obsahovala spoty a filmový dokument na tému násilia
páchaného na ženách .
Toto vzdelávanie vytvorilo priestor na nadviazanie spolupráce s účastníkmi a účastníčkami
zainteresovaných inštitúcií, citlivejšie chápanie danej problematiky, čo do budúcna znamená
vyššiu podporu a efektívnejšiu pomoc pre ženy zažívajúce násilie.
Na skupine zúčastnených bolo vidno záujem o tému násilia páchaného na ženách.
Predovšetkým časť, v ktorej sme hovorili o formách , vzorcoch a dynamike násilia.
Schopnosť identifikovať násilie a vyhodnotiť mieru rizika pre ženy a deti v dôsledku násilia
je pre zúčastnených zástupcov/kyne inštitúcií pri ich práci nevyhnutná. Základom je preto
porozumieť formám, vzorcom a dynamike násilia. Zaujímavý bol pre nich výklad cyklu
násilia, ktorý bol znázornený formou špirály, pretože cyklus násilia sa opakuje a ako by sa
neustále zmenšoval.
Dynamika násilia má teda tendenciu vývoja v špirále, kedy sa fázy „ pokoja “ striedajú
s fázami násilia. Tu si prítomní/é uvedomili a nahlas diskutovali, že násilní muži využívajú
príležitostný „ mier “ alebo „ dobré skutky “ , ako stratégiu s cieľom zvýšiť závislosť ženy
a získať kontrolu nad ňou. Zároveň sa zhodli, že pri veľmi častom násilí a pri obzvlášť
závažných formách násilia je nevyhnutná veľmi rýchla a účinná intervencia, ktorá predíde
ďalšiemu závažnejšiemu násiliu, alebo vražde žien a deti. Väčšina účastníkov/čok má preto
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záujem o ďalší workshop k danej problematike, aby efektívne a účinne dokázali pomôcť
ženám zažívajúcim násilie.
Závery – odporúčania :
Skupina zúčastnených vyjadrila spokojnosť s možnosťou zúčastniť sa na tomto
workshope, dobrý pocit z priebehu workshopu, vnímali to ako dobrú skúsenosť. Ocenili
obsahovú a organizačnú prípravu a striedanie teoretických častí pripravenými aktivitami.
Na naše prekvapenie sa do týchto aj aktívne zapájali. Dobrou voľbou sa ukázala aj projekcia
filmového dokumentu „ To všechno z lásky “ , na tému domáceho násilia páchaného
na ženách. Film obsahoval reálne výpovede žien a ich osudy , štatistické údaje, pri ktorých
si zúčastnení/é uvedomili prítomnosť násilia v našej spoločnosti a jeho dôsledky.

Prílohy :
Pozvánka na workshop
Program workshopu
Prezenčná listina
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Hodnotenie realizácie workshopov
Workshop 1
Názov :

Základný scitlivovací workshop k problematike násilia páchaného na ženách

Dátum :
Miesto :

28.06.2016
Mestský úrad Trebišov , M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov,
zasadačka 4. poschodie
8:00 – 12:30

Čas :

Zloženie skupiny: Zamestnanci a zamestnankyne mestských a obecných úradov okresu
Trebišov a ÚPSVR Trebišov, sociálni a terénni sociálni pracovníci/pracovníčky
okresu Trebišov.
Počet :
15 osôb
Obsah :

Situácie násilia; teórie a príčiny násilia; formy, vzorce a dynamika násilia
páchaného na ženách; príčiny zotrvania ženy v násilnom vzťahu

Workshop 2
Názov :

Workshop pre zástupkyne a zástupcov inštitúcií k problematike násilia
páchaného na ženách

Dátum :
Miesto :
Čas :

30.09.2016
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO , M. R. Štefánika 53, 075 25 Trebišov
8:00 – 12:30

Zloženie skupiny: Zástupcovia a zástupkyne mestskej polície Trebišov, OO PZ okresu
Trebišov, OR PZ Trebišov, ÚPSVR Trebišov.
Počet :
15 osôb
Obsah :

Teoretické základy problematiky násilia; mýty a fakty o násilí; formy, vzorce
a dynamika násilia páchaného na ženách; odhad nebezpečenstva a identifikácia
násilia.
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Interné hodnotenie :
Oba workshopy boli určené zamestnancom a zamestnankyniam štátnych a verejných
inštitúcií, ktorí prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi. Prvého
workshopu sa zúčastnili sociálni pracovníci a pracovníčky a terénni sociálny pracovníci
a pracovníčky obecných a mestských úradov okresu Trebišov. Druhého workshopu sa
zúčastnili zástupcovia a zástupkyne mestskej polície Trebišov, OR PZ Trebišov, OO PZ
okresu Trebišov a ÚPSVaR Trebišov.
Workshopy boli zamerané na základné scitlivenie k problematike násilia páchaného na ženách
a základné poznatky k tejto téme.
Keďže sociálni a terénni sociálni pracovníci a pracovníčky prichádzajú prevažne ako prví do
kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi, zamerali sme sa na identifikáciu násilia,
príčiny jeho vzniku, jeho formy, vzorce a dynamiku a tiež sme sa zaoberali príčinami, pre
ktoré ženy neodídu z takéhoto vzťahu. Úlohou polície je zase chrániť základné práva, život
a zdravie, dbať na bezpečnosť osôb.
Druhý workshop bol preto zameraný na teoretické základy problematiky násilia, mýty a fakty,
formy , vzorce a dynamiku násilia, identifikáciu násilia a odhad nebezpečenstva. Súčasťou
bola projekcia filmového dokumentu „ To všechno z lásky“, na tému domáceho násilia
páchaného na ženách, ktorá obsahovala reálne výpovede žien a ich osudy, štatistické údaje,
pri ktorých si zúčastnení a zúčastnené uvedomili prítomnosť násilia v našej spoločnosti a jeho
dôsledku.
Keďže v našom meste absentuje vzdelávanie v téme násilia na ženách, považovali sme
za potrebné zvýšiť povedomie odbornej verejnosti v tejto téme. Toto vzdelanie tak vytvorilo
priestor na nadviazanie spolupráce s účastníkmi a účastníčkami zainteresovaných inštitúcií,
citlivejšie chápanie danej problematiky, čo do budúcna znamená vyššiu podporu
a efektívnejšiu pomoc pre ženy zažívajúce násilie.
Okrem teoretickej časti prebehli počas workshopov aj rôzne sprievodné aktivity, do ktorých
sa zapájali všetci zúčastnení. Pri jednej z aktivít sme náhodne rozdelili skupinu na dve časti,
kde sme prezentovali situáciu jedného zamestnanca s rôznymi podmienkami v práci a doma.
Jedna skupina mala za úlohu zamyslieť sa nad dôvodmi zotrvania v zamestnaní za daných
podmienok, druhá zasa nad dôvodmi odchodu zo zamestnania. Svoje vyjadrenia zapisovala
každá skupina na pripravený flipchartový papier. Potom sa mali zamyslieť nad tým, aké
dôvody má žena zažívajúca násilie na to - ostať, alebo odísť z násilného vzťahu. Cieľom tohto
praktického nácviku ( aktivity ) bolo, vnímanie ťažkostí, prekážok, ktoré žene môžu brániť
v odchode, ale aj faktorov, ktoré prispievajú k tomu, že zotrvá vo vzťahu s násilným
partnerom, pochopenie nutnosti rešpektovať voľbu ženy, pri riešení situácie násilia.
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Hodnotenie účastníkov a účastníčok :
Na záver workshopov, účastníci a účastníčky hodnotili ich priebeh. Na otázky, ktoré témy na
workshopoch boli pre ich prácu užitočné, či by mali záujem o ďalšie vzdelávanie a ktoré témy
ich zaujali, sme dostali rôzne odpovede. Ocenili obsahovú a organizačnú prípravu a striedanie
teoretických častí pripravenými aktivitami. Vyjadrili spokojnosť, dobrý pocit z účasti, vnímali
to ako novú a dobrú skúsenosť. Pochopili, že schopnosť identifikovať násilie a vyhodnotiť
mieru rizika pre ženy a deti v dôsledku násilia je pri ich práci nevyhnutná. Zhodli sa, že pri
veľmi častom násilí a pri obzvlášť závažných formách násilia je nevyhnutná veľmi rýchla
a účinná intervencia, ktorá predíde ďalšiemu závažnejšiemu násiliu, alebo vražde žien a deti.
Väčšina účastníkov a účastníčok má záujem o ďalšie vzdelávanie k danej problematike, aby
efektívne a účinne dokázali pomôcť ženám zažívajúcim násilie.
Na záver účastníci a účastníčky zhodnotili ako najzávažnejšie témy :
- ako rozpoznať násilie ( formy , vzorce a dynamika násilia ),
- odhad nebezpečenstva a identifikácia násilia,
- príčiny zotrvania ženy v násilnom vzťahu
Účastníci a účastníčky mali záujem rozprávať o téme násilia páchaného na ženách. Hlavne
schopnosť identifikovať násilie a vyhodnotiť mieru rizika pre ženy a deti . Základom je preto
porozumieť formám, vzorcom a dynamike násilia. Zaujímavý bol pre nich výklad cyklu
násilia, ktorý bol znázornený formou špirály, pretože cyklus násilia sa opakuje a ako by sa
neustále zmenšoval.
Zúčastnení sa zhodli v tom, že dôležité je, aby sme ženám a deťom ukázali, že cesta z násilia
existuje a pomoc môžu nájsť. A práve toto chcú implementovať do praxe vo svojich
inštitúciách.
Témy, ktoré by ich zaujímali pri ďalšom vzdelávaní :
-

násilie v domácnosti, v ktorej sú prítomné deti a v domácnosti kde nie sú deti,
potrebu podrobnejšej diskusie k tejto téme,
prípadové štúdie k tejto téme
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