Odborová organizace Městské nemocnice Čáslav
ve spolupráci s proFem, o.p.s. pořádá školící akci:

JAK PŘISTUPOVAT K OBĚTEM
DOMÁCÍHO A SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ
Kdy: středa 7. prosince 2016, 13 – 17 hod (registrace od 12:30 hodin)
Kde: Městská nemocnice Čáslav, hala transfuzního oddělení, 1. patro
Přednáší: Mgr. Veronika Ježková, Mgr. Naďa Gubová
Program:
1.
2.
3.
4.

rozpoznání oběti domácího a sexuálního násilí
na co se zaměřovat v komunikaci
právní postavení zdravotníků v kontextu ohlašovací povinnosti
jak zacházet sám se sebou v komunikaci s obětí

Účelem školící akce je posílit zdravotníky v oblasti přístupu k obětem domácího a sexuálního
násilí z hlediska minimalizace sekundární viktimizace*. Zdravotníci se naučí jak lépe s obětí
komunikovat, co říkat, co raději ne a jak celkově v těchto náročných situacích zacházet
se sebou. Současně dostanou zdravotníci manuál pro řešení těchto situací pro svou další
praxi. Součástí workshopu je také právní část, která se týká oznamovací povinnosti
zdravotnického personálu. Na konkrétních případech z praxe je společně s právničkou
demonstrováno jak postupovat, aby se zdravotníci nedostali do konfliktu se zákonem.
Současně v rámci stejného projektu pro zdravotníky je realizována linka právní pomoci, kde
se mohou na řešení konkrétních situací, které jim přinese praxe, doptat.
Vstupné: ZDARMA
Organizace proFem o.p.s. se více než 20 let věnuje obětem domácího a sexuálního násilí.
Provozuje poradnu pro oběti, poskytuje službu intervenčního centra pro oběti domácího
násilí, pravidelně vydává odborné publikace a realizuje odborné studie na uvedené téma.
Aktivně se účastní legislativního procesu, který se týká oblasti domácího násilí a obětí
trestných činů obecně.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do přihlášky napište (stačí text v mailu, nedávejte jako přílohu) příjmení, jméno, titul,
datum narození, pracoviště.
Pošlete na e-mail: galina.vavruskova@nemcaslav.cz nebo volejte na 327 305 218.
* Sekundární viktimizace je pojem, který se užívá v kriminologii, kriminalistické psychologii, soudnictví,
mediálních studiích aj. Označuje např. proces, během něhož se oběť trestného činu, poté, co o ní a činu referují
média, stane obětí znovu (victim = oběť) – tentokrát trpí psychicky.

