Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE)

Pozýva na
seminár

Násilie v blízkych vzťahoch

Lektorka: Mgr. Daša Malíková
(bližšie informácie o lektorke viď na 2.strane)

v termíne
7. novembra 2014
(piatok)

Seminár je určený pre všetkých záujemcov (nielen) z pomáhajúcich profesií.
Bude sa venovať tematike násilia v blízkych vzťahoch, domáceho násilia z psychologického
a sociálne psychologického pohľadu, spájajúc teoretické pohľady so skúsenosťami z praxe
a výskumom. Bude orientovaný na praktické využitie skúseností a vedomostí.

Seminár sa bude konať v Trenčíne,
v priestoroch KC Aktivity (http://www.kcaktivity.sk/),
Kultúrne stredisko JUH, Kyjevská 3183
Rozvrh hodín
8,00 registrácia, 9,00 začiatok programu, 17,00 záver
Obedná pauza 12,30 – 14,00

Poplatok za seminár je 75 EUR.
Prihlášku považujeme za záväznú až uhradením poplatku, bez uhradenia Vám nemôžeme
rezervovať miesto na seminári.
Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 20.10.2014 na čísle účtu v Slovenskej sporiteľni
0273824443 kód banky 0900. (V prípade platby faktúrou prosíme zaslať, resp. priniesť
objednávku.) Po 20.10.2014 v prípade neúčasti máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo
bude Vaša platba využitá na podporu vzdelávania v psychotraumatológii na Slovensku.

Slovenská komora psychológov udelila podujatiu 8 kreditov.
Kredity uznáva aj Slovenská lekárska komora.

Prihlášky posielajte na e-mailovú adresu SIPE:
sipe.info@gmail.com

O LEKTORKE
Mgr. Daša Malíková
Dlhoročne pracuje ako poradkyňa na krízovej non-stop linke pre obete násilia v blízkych
vzťahoch, kde poskytuje krízovú intervenciu v prípadoch domáceho násilia, ambulantné sociálnoprávne a psychologické poradenstvo, poradenstvo pre obete sexuálneho násilia a zneužívania,
post-viktimizačné poradenstvo a pod.
V rámci projektu klinického vzdelávania prednáša na Trnavskej univerzite – Právnickej fakulte,
dvojsemestrálny predmet Domáce násilie. Je autorkou a garantkou projektov zameraných na
prácu s páchateľmi domáceho násilia, ktorý buduje systém vzdelávania profesionálov a systém
práce s osobami s násilným štýlom správania v blízkych vzťahoch a násilia na ženách.
Je spoluautorkou analýzy pre Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov "Sexuálne a rodovo
podmienené násilie páchané na osobách v záujme UNHCR - Analýza a odporúčania pre Slovenskú
republiku". Vo Viedni absolvovala certifikované vzdelávanie pre prácu s podpornými a
svojpomocnými skupinami ľudí s traumou a so skúsenosťou násilia.
Aktívne spolupracuje na Národnom projekte na elimináciu a prevenciu násilia na ženách, je
členkou pracovnej skupiny na VÚC Bratislavského kraja a podieľa sa na príprave a realizácii
Regionálneho akčného plánu na elimináciu a prevenciu násilia na ženách. Je členkou viacerých
expertných výborov a pracovných skupín na národnej a regionálnej úrovni. Dlhodobo sa podieľa na
preventívnych aktivitách na elimináciu a prevenciu násilia v blízkych vzťahoch a na ženách. Je
certifikovanou supervízorkou pre pomáhajúce profesie a pre sociálnu oblasť.

