VABILO NA POSVET V OKVIRU
MEDNARODNIH DNI AKCIJ PROTI NASILJU
NAD ŽENSKAMI

Nasilje nad ženskami in duševno zdravje v času
ekonomske krize

26. november 2013
1. – 3. del
od 9.00 do 13.15 v Mestni hiši, Mestni trg 1, Ljubljana
4. del
od 14.00 – 16.15 na Fakulteti za socialno delo, Topniška
31, Ljubljana, predavalnica 1

Prostori Mestne hiše in Fakultete za socialno delo so dostopni za ljudi z oviranostmi.

Program
1. del: Moderatorka dr. Mojca Urek , Fakulteta za socialno delo
9.00
9.10 - 9.25
9. 25 - 10.25

10.25 - 10.40

Pozdravni nagovor - Tjaša Ficko, podžupanja Mestne občine Ljubljana
Predstavitev letošnje akcije in Istanbulske konvencije - Špela Veselič,
Društvo SOS telefon
Medijske reprezentacije nasilja v zasebni sferi v Veliki Britaniji, plenarno
predavanje s pogovorom (simultano prevajanje) - Shulamit Ramon in Michele
Lloyd, Univerity of Hertfordshire
Odmor

2. del: Izzivi za prakso pri delu z žrtvami nasilja na področju duševnega zdravja. Moderatorka:
dr. Darja Zaviršek, Fakulteta za socialno delo
10.40 - 10.55
10.55 – 11.30

11.30 - 12.00
12.00 -12.20

Predstavitev mednarodnega projekta Daphne - Shulamit Ramon
Predstavitev rezultatov projekta in izhodišča za razpravo - Lili Vučenović,
Društvo za nenasilno komunikacijo; dr. Petra Videmšek, Fakulteta za socialno
delo; Mateja Kramberger, Društvo Ozara Slovenija; Michele Lloyd, University of
Hertfordshire
Razprava, izkušnje iz prakse, zaključki
Odmor za kavo

3. del: Moderatorka: Lili Vučenović
12.20-13.00
13.00-13.15

Med skrbjo in nasiljem: ženske z ovirami in nasilje v zasebni sferi, plenarno
predavanje s pogovorom - dr. Darja Zaviršek
Razprava in zaključki dopoldanskega dela posveta

4. del
14.00-15.00

15.00- 15.15
15.15-16.15

Mediji in nasilje nad ženskami, predavanje s pogovorom (predavanje bo v
angleškem jeziku - ponovitev predavanja iz dopoldanskega dela) - Shulamit
Ramon in Michele Lloyd
Odmor
Ozaveščanje in opolnomočenje žensk z ovirami, ki doživljajo nasilje v
družini (predavanje s pogovorom) - Julijana Kralj in dr. Darja Zaviršek

Prijave na dopoldanski del posveta, ki se bo odvijal v Mestni hiši, sprejemamo do zapolnitve
mest na telefonski številki 01/4344-822 (Društvo za nenasilno komunikacijo) oziroma na
elektronski naslov info@drustvo-dnk.si. Prijave na popoldanski del posveta niso potrebne.
Vljudno vabljene/i!
Posvet organizira: Fakulteta za socialno delo, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS
telefon za ženske in otroke žrtve nasilja v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, Oddelek za
zdravje in socialno varstvo.

