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skupina za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami
trening starševskih veščin
individualno delo z moškimi in mladostniki,
ki povzročajo nasilje

Pantone 2935 U

Pantone Cool Gray 11 U

KAJ JE NAMEN PROGRAMA?

Trening socialnih veščin za osebe, ki povzročajo nasilje, je program
spoznavanja in učenja veščin komunikacije in reševanja konfliktov
v medosebnih odnosih brez uporabe nasilja. Program obsega:
- skupino za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami
- trening starševskih veščin
- individualno delo z moškimi in mladostniki, ki povzročajo nasilje.

SKUPINA ZA MOŠKE, KI POVZROČAJO NASILJE NAD ŽENSKAMI

Skupina je namenjena vsem moškim, ki zaradi svojih prepričanj in
in vzorcev vedenja v partnerskem odnosu in drugih življenjskih
situacijah povzročajo nasilje. Moški, ki povzročajo nasilje, dobijo
v času vključenosti v program priložnost, da se naučijo sprejemati
odgovornost za situacije, v katerih povzročajo nasilje. Pri tem se
učijo prepoznavati vzorce nasilja in jih ustrezno spreminjati.
KJE PROGRAM POTEKA?

Program poteka v devetih krajih po Sloveniji (Ljubljana, Maribor,
Celje, Novo mesto, Slovenj Gradec, Radovljica, Murska Sobota,
Koper in Nova Gorica).
KAKO SE VKLJUČITI?

KAKO IZVEM VEČ?

Za več informacij lahko pokličete vsak dan med 9.00 in
15.00 uro na telefon 01/43 44 822.

V program se lahko osebe vključijo na svojo željo ali po predlogu
in napotitvi centra za socialno delo, tožilstva, sodišča, zapora, v
okviru varstvenega nadzorstva ali v okviru odloženega pregona.
Za vključitev v program se je potrebno predhodno po telefonu
naročiti na individualni pogovor s svetovalcem/ko.

Vse storitve so za uporabnike/ce brezplačne.

TRENING STARŠEVSKIH VEŠČIN

INDIVIDUALNO DELO Z MOŠKIMI IN MLADOSTNIKI, KI POVZROČAJO NASILJE

Trening starševskih veščin je namenjen moškim in ženskam, ki
zaradi svojih prepričanj in vzorcev vedenja do otrok povzročajo
nasilje, jih na različne načine zanemarjajo ali jim manjka starševskih
veščin in potrebujejo dodatna znanja o vzgoji. Moški in ženske
dobijo z vključenostjo v Trening starševskih veščin priložnost, da
se naučijo prepoznavati svoje vzorce nasilja, jih ustrezno spreminjati
in sprejemati odgovornost za svoje vedenje.

Poleg programa Trening socialnih veščin za osebe, ki povzročajo
nasilje, nudimo tudi možnost individualnega dela z moškimi in

KJE PROGRAM POTEKA?

mladostniki. Za individualno delo se uporabniki dogovorijo s
svetovalcem/ko.
KJE PROGRAM POTEKA?

Individualno delo se izvaja v krajih, v katerih potekata skupina za
moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami, ter trening starševskih
veščin.

Trening starševskih veščin se izvaja v Ljubljani, v prostorih
Društva za nenasilno komunikacijo.
KAKO SE VKLJUČITI?

V program se lahko osebe vključijo na svojo željo ali po predlogu
in napotitvi centra za socialno delo, tožilstva, sodišča, zapora, v
okviru varstvenega nadzorstva ali v okviru odloženega pregona.
Za vključitev v program se je potrebno predhodno po telefonu
naročiti na individualni pogovor s svetovalcem/ko.

Glavni sofinancerji Treninga socialnih veščin za osebe, ki povzročajo nasilje, so
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki
Sloveniji, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter
Mestna občina Ljubljana.

