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EVALUAČNÁ SPRÁVA Z WORKSHOPU č. 1
Názov:
Dátum:
Miesto:
Čas:

WORKSHOP „Spoluprácou k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím“
31.05.2016
budova Sociálnej poisťovne – prízemie, miesto 1.kontaktu pred odchodom do
zahraničia, Námestie osloboditeľov č. 81, Michalovce
8:00 – 13:00

Prítomní:

Zamestnankyne Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálno-právnej ochrany
detí a sociálnej kurately za mesto Michalovce, detašované pracovisko Sobrance, V.
Kapušany; zamestnankyne Mestského úradu Michalovce, Strážske; poriadkový
policajti obvodných oddelení PZ Michalovce, Strážske; Sobrance; príslušník Mestskej
polície Michalovce; psychologička a právnička OZ Pomoc rodine.

Počet:

14

Obsah:

Predstavenie projektu; návrh zákona o prevencii rodovo podmieneného násilia
a domáceho násilia; formy, vzorce a dynamika násilia; bezpečnostný plán.

Cieľ – priebeh – výstup:
Scitlivovací workshop bol zrealizovaný pre odbornú verejnosť, ktorá doposiaľ nemala
skúsenosť so špecifickým vzdelávaním v oblasti násilia páchaného na ženách. Workshop bol
zameraný na oboznámenie účastníkov/účastníčok s danou problematikou. Poskytnutie informácii
k pripravovanému zákonu o prevencii rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia.
Účastníkom/účastníčkam boli poskytnuté informácie o definícii, formách, vzorcoch a dynamike
násilia. Tieto informácie sú veľmi potrebné pre účinnú pomoc a podporu ženám zažívajúcim rodovo
podmienené násilie.
Závery:
Skupina ocenila obsah stretnutia a zároveň aj potrebu vzdelávania v danej téme. Počas
stretnutia veľmi silno prevládali mýty od všetkých účastníkov/účastníčok.
Vzdelávanie je dobrým štartom k vytvoreniu multiinštitucionálnej spolupráce.
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Prílohy:
Pozvánka na worksop
Program worksopu
Prezenčná listina
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EVALUAČNÁ SPRÁVA Z WORKSHOPU č. 2
Názov:

Spoluprácou k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím

Dátum:

16.06.2016

Miesto:

budova Sociálnej poisťovne – prízemie, miesto 1.kontaktu pred odchodom do
zahraničia, Námestie osloboditeľov č. 81, Michalovce

Čas:

8:00 – 13:00

Prítomní:

Zamestnankyne Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálno-právnej ochrany
detí a sociálnej kurately za mesto Michalovce, detašované pracovisko Sobrance, V.
Kapušany; zamestnankyne Mestského úradu Michalovce, Strážske; poriadkový
policajti obvodných oddelení PZ Michalovce, Strážske; Trhovište; príslušník Mestskej
polície Michalovce; psychologička a právnička OZ Pomoc rodine; vyšetrovateľky
okresného riaditeľstva PZ Michalovce, V. Kapušany.
16

Počet:
Obsah:

Príčiny násilia páchaného na ženách, mýty o násilí páchanom na ženách, film „To
všechno z lásky.“

Cieľ – priebeh – výstup:
Na prvom scitlivovacom workshope prevládali v skupine mýty, aj preto sme ich na druhom
workshope rozobrali. Čo je mýtus a čo fakt. Členovia skupiny sa rozdelili do menších skupín, kde
mali ako skupina zložená z rôznych inštitúcii vyjadriť postup riešenia prípadovej štúdie. Ukázalo
sa, že stále prevládajú stereotypy na jednotlivých pracoviskách. Účastníci a účastníčky mali záujem
dozvedieť sa viac z tejto problematiky a tak hlbšie pochopiť ženu. Spomínaný film poukazoval aj
na cyklus násilia, ktorí si všimli aj účastníci/účastníčky workshopu.
Závery:
Celá skupina viedla živú diskusiu o tom, ako v rámci svojich interných smerníc a postupov
zabezpečiť rýchlu a účinnú pomoc a podporu ženám zažívajúcim rodovo podmienené násilie.
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Hodnotenie realizácie workshopov
Workshop 1
Názov:
Dátum:
Miesto:

Spoluprácou k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím
31.05.2016
budova Sociálnej poisťovne – prízemie, miesto 1.kontaktu pred odchodom do
zahraničia, Námestie osloboditeľov č. 81, Michalovce
Čas:
8:00 – 13:00
Zloženie skupiny: Zamestnankyne Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálno-právnej
ochrany detí a sociálnej kurately za mesto Michalovce, detašované pracovisko Sobrance, V.
Kapušany; zamestnankyne Mestského úradu Michalovce, Strážske; poriadkový policajti obvodných
oddelení PZ Michalovce, Strážske; Sobrance; príslušník Mestskej polície Michalovce;
psychologička a právnička OZ Pomoc rodine.
Počet :
14
Obsah:
Predstavenie projektu; návrh zákona o prevencii rodovo podmieneného násilia
a domáceho násilia; formy, vzorce a dynamika násilia; bezpečnostný plán.

Workshop 2
Názov:
Dátum:
Miesto:

Spoluprácou k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím
16.6.2016
budova Sociálnej poisťovne – prízemie, miesto 1.kontaktu pred odchodom do
zahraničia, Námestie osloboditeľov č. 81, Michalovce
Čas:
8:00 – 13:00
Zloženie skupiny: Zamestnankyne Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálno-právnej
ochrany detí a sociálnej kurately za mesto Michalovce, detašované pracovisko Sobrance, V.
Kapušany; zamestnankyne Mestského úradu Michalovce, Strážske; poriadkový policajti obvodných
oddelení PZ Michalovce, Strážske; Trhovište; príslušník Mestskej polície Michalovce;
psychologička a právnička OZ Pomoc rodine; vyšetrovateľky okresného riaditeľstva PZ
Michalovce, V. Kapušany.
Počet:
16
Obsah:
Príčiny násilia páchaného na ženách, mýty o násilí páchanom na ženách, film „To
všechno z lásky“.
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Interné hodnotenie:
Oba workshopy boli realizované pre zamestnancov a zamestnankyne policajného zboru:
policajti/policajtky obvodných oddelení PZ Michalovce, Strážske, Sobrance, Trhovište, Pavlovce
nad Uhom, Veľké Kapušany a vyšetrovateľky OR PZ; úradov práce, sociálnych vecí a rodiny –
odbor sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany;
mestského úradu Michalovce, Strážske; príslušníkov mestskej polície Michalovce.
Workshopy boli zamerané na scitlivenie účastníkov/účastníčok, sekundárnu viktimizáciu, formy
násilia, vzorce násilia a dynamika násilia. Oboznámili sme ich aj s identifikáciou násilia, odhadom
nebezpečenstva a bezpečnostnom pláne. Poukázali sme na príčiny násilia páchaného na ženách.
Počas vzdelávania sa vytvoril priestor aj na diskusiu, počas ktorej sme od účastníkov/účastníčok
identifikovali silno pretrvávajúce mýty o násilí páchanom na ženách. Aj z tohto dôvodu sme na
workshopoch o mýtoch rozprávali viac a to im napomohlo, aby pochopili „Prečo žena neodíde“ od
násilného partnera.
Ukázala sa silná potreba vzdelávania všetkých zamestnancov/zamestnankýň, ktoré prichádzajú do
styku so ženou, ktorá zažíva násilie v partnerskom vzťahu.
Hodnotenie účastníkov/účastníčok:
V závere druhého workshopu sme požiadali účastníkov/účastníčky o vyplnenie evaluačného hárku,
v ktorom sme sa pýtali na organizačné hodnotenie workshopov; ich obsahové stránky; vnímanie
témy násilia páchaného na ženách; záujem o vzdelávanie v oblasti násilia páchaného na ženách;
konkrétne témy a oblasti v rámci vzdelávania; záujem byť súčasťou pracovnej skupiny.
Na základe spracovania evaluačných hárkov účastníci a účastníčky zhodnotili ako najzaujímavejšie
témy:
- Istanbulský dohovor
- Identifikácia násilia;
- Dynamika násilia;
- Prečo žena neodíde od násilného partnera;
Ocenili a pochopili, že je dôležité dodržiavať postupnosť krokov. Používať správne otázky
a počúvať ženu. Nespochybňovať a dôverovať jej.
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Pri oboznámení sa s dynamikou násilia účastníci/účastníčky si uvedomili, že tento proces je im
známy, avšak nevedeli to presne pomenovať. Potvrdili, že tento cyklus naozaj v násilných
partnerských vzťahoch existuje. Ocenili informáciu o tom, že v rámci dynamiky je potrebné
a dôležité rozprávať so ženou a v ktorej fáze to vie ona urobiť.
Pri vysvetlení vzorcov násilia účastníci/účastníčky pochopili a zároveň veľmi ocenili vysvetlenie
tejto témy. Boli im ponúknuté informácie o rýchlom odchode, novej šanci, pokročilom štádiu
odlúčenia a intímnom terorizme, pričom pochopili správanie sa ženy, jej rozhodnutia, jej pasívnu
a aktívnu pozíciu v násilnom partnerskom vzťahu. V závere ocenili, že už sami vedia rozlíšiť čo je
mýtus a čo fakt násilného partnerského vzťahu.
Z 16 účastníkov/účastníčok mali všetci záujem o vzdelávanie a zároveň záujem byť súčasťou
pracovnej skupiny.
V rámci ďalšieho vzdelávania mali záujem o tieto témy:
- Stratégie násilníka
- Prejavy týranej ženy pri rozhovore
- Hĺbkové vzdelávanie v tejto problematike
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