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"Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých"

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

ČAS:

06.04.2017
Priestory otvorenej zóny Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach
Hviezdoslavova 5
konferenčná miestnosť 1. poschodie https://goo.gl/maps/9MAPQRpgUfy
8:30 - 15:30

8:30-9:00

Registrácia

9:00-9:30

Otvorenie konferencie
Zuzana Jusková, Košický samosprávny kraj
Sylvia Králová, Fenestra

9:30-10:00

Prestávka

10:00-11:30

Panel I: Priama pomoc a podpora pre ženy zažívajúce násilie a ich deti
Moderuje: Danica Beňa Adamčiková
Úvod k špecializovanej pomoci a podpore ženám zažívajúcim násilie a ich deťom v
KSK
Martina Bamburáková, OZ Pomoc rodine, Michalovce
Predstavenie výstupov projektu v oblasti poskytovania priamej pomoci a podpory
žien zažívajúcich násilie v KSK
Dušana Karlovská, Fenestra, Košice
Skúsenosti s poskytovaním priamej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie –
prípadová štúdia
Nataša Bálintová, OZ Pomoc rodine, Michalovce
Skúsenosti s poskytovaním priamej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie s
viacnásobným znevýhodnením – prípadová štúdia
Silvia Bartošová, Fenestra, Košice
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

Panel II: Vzdelávanie a primárna prevencia v oblasti násilia páchaného
na ženách
Moderuje: Silvia Bartošová
Predstavenie výstupov projektu pre oblasť vzdelávania a primárnej prevencie
v oblasti násilia páchaného na ženách
Lýdia Koňaková, HANA, Spišská Nová Ves
Moderovaná diskusia so zástupkyňami MVO k skúsenostiam a prínosu vzdelávania
a primárnej prevencie násilia páchaného na ženách v KSK
Dušana Karlovská, Fenestra, Košice
Lýdia Koňáková, HANA, Spišská Nová Ves
Nataša Bálintová, OZ Pomoc rodine, Michalovce
Marcela Kušnírová, Kotva n.o., Trebišov

13:15-13:45

Prestávka

13:45-15:15

Panel III: Spolupráca medzi inštitúciami v oblasti násilia páchaného na
ženách na lokálnej úrovni
Moderuje: Dušana Karlovská
Predstavenie výstupov projektu v oblasti rozvíjania multi-inštitucionálnej
spolupráce na lokálnej úrovni
Marcela Kušnírová, Kotva, Trebišov
Informačná brožúra pre zamestnankyne a zamestnancov štátnych a verejných
inštitúcií k problematike násilia páchaného na ženách
Sylvia Králová, Fenestra, Košice
Moderovaná diskusia k skúsenostiam a prínosu rozvíjania multi-inštitucionálnej
spolupráce na lokálnej úrovni so zástupkyňami MVO v KSK
Sylvia Králová, Fenestra, Košice
Danica Beňa Adamčiková, HANA, Spišská Nová Ves
Martina Bamburáková, OZ Pomoc rodine, Michalovce
Marcela Kušnírová, Kotva n.o., Trebišov
Diskusia
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