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Vabilo na mednarodno konferenco 

 

„Istanbulska konvencija - pomemben mejnik v zgodovini gibanja za pravice žensk“ 

  

v okviru projekta „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito žensk, ki 

doživljajo nasilje zaradi spola“ 

23. september 2014, City hotel, Ljubljana 

 

 

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja kot partnerska organizacija sodeluje v 

projektu z naslovom „Usklajena prizadevanja – K novim evropskim standardom za zaščito 

žensk, ki doživljajo nasilje zaradi spola“, ki ga sofinancira Evropska komisija, njegov nosilec pa 

je nevladna organizacija Autonomni ženski centar iz Beograda. Projektne partnerice so še 

nevladne organizacije Centar za žene žrtve rata iz Hrvaške, Udružene žene iz Bosne in 

Hercegovine, Nacionalni savet za ravnopravnost polova – SOŽM iz Makedonije in mreža Ženske 

proti nasilju iz Evrope – WAVE iz Avstrije. V projektu sodeluje še Evropski ženski lobi, v Sloveniji 

pa se nam pridružujeta Društvo za nenasilno komunikacijo in Pravno informacijski center nevladnih 

organizacij. 

 

Osnovni cilj projekta je prispevati k vzpostavljanju celostnih pravnih in političnih rešitev za zaščito 

pred nasiljem zaradi spola, ki spadajo k temeljnim pogojem za uresničevanje načel človekovih 

pravic, demokracije in socialne vključenosti. Prav tako je cilj projekta povečati zmožnosti ženskih 

nevladnih organizacij in mrež za pripravo celostnih analiz, monitoringa in zagovorništva na 

področju zaščite žensk pred nasiljem zaradi spola. Kot osnovo za dosego navedenih ciljev smo 

postavili Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v 

družini (Istanbulsko konvencijo), odprto za podpis in ratifikacijo od 11. maja 2011. Republika 

Slovenija je konvencijo podpisala 8. septembra 2011.  

 

V okviru projekta bomo 23. septembra 2014 organizirali mednarodno konferenco, na kateri 

bomo izpostavili: 

– problematiko umorov v intimnih partnerstvih in groženj v Sloveniji,  

http://www.womenngo.org.rs/
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– vpliv gospodarske, družbene situacije na 

ranljive skupine, predvsem pa na ženske, ki doživljajo nasilje,  

– pomen ratifikacije in implementacije Istanbulske konvencije,  

 

 

 

– splošno o problematiki nasilja nad ženskami z avtoricami novo izdanega Priročnika za delo 

z ženskami in otroki z izkušnjo nasilja Društva SOS telefon.  

 

Mednarodna konferenca bo potekala v City hotelu, Dalmatinova 15, Ljubljana. 

 

Udeležbo na mednarodni konferenci nam sporočite preko e-pošte: drustvo-sos@drustvo-sos.si ali 

na telefonski številki 01/544 35 13 ali 01/544 35 14 najkasneje do srede 17. 9. 2014 do 13. ure. 

 

Veselimo se našega srečanja in vas lepo pozdravljamo! 

 

Društvo SOS telefon 

Katarina Žlebnik 

 

 

Napovedujemo: Okroglo mizo o povezovanju med nevladnimi organizacijami in podjetji, 10. 10. 2014 v 

Cankarjevem domu v Ljubljani.  
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Mednarodna konferenca  

„Istanbulska konvencija - pomemben mejnik v zgodovini gibanja za pravice žensk“  

 

Ljubljana, 23. september 2014 

23. september 2014 

8.30 - 9.00 Prijava na konferenco 

 

9.00 - 9.30 Pozdravni govor, Špela Veselič, vodja programov Društva SOS telefon  

 

9.30 - 10.15  Umori v intimnih partnerstvih v Sloveniji in pomen grožnje 

dr. Jasna Podreka, Filozofska fakulteta  

 

10.15 - 10.45  Odmor  

 

10.45 - 11.30  Vpliv gospodarske in družbene situacije na ranljive skupine, predvsem na 

   ženske, ki doživljajo nasilje 

dr. Vesna Leskošek, Fakulteta za socialno delo 

 

11.30 - 12.00  Odmor 

 

12.00 - 13.00  1 panel:  

Pomen ratifikacije in implementacije Konvencije Sveta Evrope o 

preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini 

(predstavnice partnerskih organizacij) 

 

13.00 - 13.30 Odmor 

 

13.30 - 14.30 2 panel:  

Predstavitev Priročnika za delo z ženskami in otroki z izkušnjo nasilja 

Društva SOS telefon in pogovor z avtoricami  

 

14.30 - 15.00 Zaključki konference 


