Izobraževanje kulturnih mediatork na temo družinskega
nasilja in nasilja na podlagi spola
Torek, 30. junij, in sreda, 1. julij 2020
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, Ljubljana
Slovenska filantropija in Znanstveno-raziskovalno središče Koper vabita k sodelovanju pri
izobraževanju kulturnih mediatork na temo družinskega nasilja in nasilja na podlagi spola.
Izobraževanje je namenjeno ženskam z migrantsko izkušnjo, ki bi želele delovati kot kulturne
mediatorke. Izobraževanje bo potekalo tako v obliki neposrednega kot tudi spletnega
izobraževanja.
S pridobljenimi znanji boste lahko v primerih družinskega nasilja in nasilja na podlagi
spola prispevali k boljši komunikaciji med žrtvami nasilja, njihovimi skupnostmi in
podpornimi organizacijami ter nenazadnje tudi prispevali k uspešni rešitvi nastalih situacij.
Izobraževanje je del projekta BASE: Prepoznavanje in razkritje nasilja v družini, nasilja na
podlagi spola in spolnega nasilja znotraj migrantskih skupnosti, ki se osredotoča na
družinsko nasilje in nasilje na podlagi spola, katerega žrtve so mladoletne pripadnice
migrantskih skupnosti.
Prosimo vas da nam svoj interes za udeležbo na izobraževanju sporočite na e-pošto
franci.zlatar@filantropija.org ali telefon 01 430 12 88.

Preliminarni program:
30. junij
9.00 – 9.30

Uvod in predstavitev projekta in spletne platforme – dr. Blaž Lenarčič, ZRS
Koper

9.30 – 10.30

Identiteta, stereotipi in migracije – mag. Franci Zlatar, Slovenska
filantropija

10.30 – 10.45

Odmor

10.45 – 11.45

Uvodna predstavitev terminologije - Eva Gračanin, Legebitra

11.45 – 13.00

Otroci in mladostniki migranti/ begunci in njihove družine – dr. Anica
Mikuš Kos, Slovenska filantropija

13.00 – 13.45

Kosilo

13.45 – 14.45

Mednarodna in nacionalna zakonodaja na področju zaščite v primeru
spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola – Katarina Bervar Sternad,
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC

14.45 – 15.45

Zaščita in postopki v primeru spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola
(primeri iz prakse) - Polona Kovač, Društvo Ključ in Aida Hadžiahmetović,
Slovenska filantropija

15.45 – 16.00

Odmor

16.00 – 17.00

Zgodovina boja za enakopravnost žensk - Tamara Raftović Loštrek, Ognjen
Radivojević – Slovenska filantropija

1. julij
9.00 – 10.30

Pogled na medkulturne razlike v primeru spolnega in družinskega nasilja
nad migrantskimi ženskami – dr. Maja Zadel, ZRS Koper

10.30 – 10.45

Odmor

10.45 – 12.15

Kako komunicirati z žrtvami nasilja – Maja Plaz, Društvo SOS telefon za
ženske in otroke – žrtve nasilja

12.15 – 13.00

Kosilo

13.00 – 14.30

Kulturni šok – Živa Gabaj in Ognjen Radivojević, Slovenska filantropija

14.30 – 14.45

Odmor

14.45 – 16.15

Pogovor s priseljenkami o njihovih izkušnjah mediacije in ozaveščanja
znotraj skupnosti - Tamara Raftović Loštrek, Slovenska filantropija

16.15 – 17.00

Evalvacija izobraževanja

17.00 -

Samostojno reševanje nalog na spletni platformi

