
Úřad vlády České republiky

Násilí je možné zastavit

23. 11. 2022 | PRAHA - Karlín, Pernerova 35

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Psychologie násilí a terapie pro osoby, 
které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích

10:00 – 11:15  BLOK I
Klára Šimáčková Laurenčíková
zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva
Victor Conrad Rønneberg
velvyslanec Norského království v České republice
Knut Storberget: Umění uchopit šanci na změnu (videopozdrav)
ministr spravedlnosti Norského království (2005-2011)  

Marius Råkil: Domácí násilí není soukromý problém. 
Alternative to Violence
Bet Orten: Zobrazení násilí ve fotografii. 
Autorka fotografií nové publikace

11:15 - 11:35 přestávka na kávu

11:35 - 12:40  BLOK II
Per Isdal: Povaha a logika násilí. Alternative to Violence

Ingunn Rangul Askeland: Je možné zastavit násilí? Terapie pro osoby, 
které se dopouští násilí v blízkých vztazích. Alternative to Violence 

12:30 - 13:30 přestávka na oběd

13:30 - 15:00  BLOK III
Barbora Jakobsen a Marianne Skogstad Eriksen: Síla slov. 
Model pro práci s rodinami zasaženými násilím. 
Alternative to Violence

Henning Mohaupt: Jak vnímají muži, kteří docházejí na terapii 
kvůli partnerskému násilí, rodičovský vztah se svým malým dítětem? 
Alternative to Violence

Václav Jiřička: Nazývat věci pravými jmény. 
Generální ředitelství Vězeňské služby 
Networking s vystupujícími a podepisování publikace
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https://atv-stiftelsen.no/english/


Úřad vlády České republiky

19:00 – 21:00 // KŘEST A VERNISÁŽ
Bet Orten, autorka fotografií
Barbora Jakobsen, Marius Råkil

Klára Šimáčková Laurenčíková
a další

Bet Orten, autorka fotografií
Barbora Jakobsen, Marius Råkil

Klára Šimáčková Laurenčíková
a další

15:30 – 17:00 // WORKSHOPY
15:30 – 17:00 Per Isdal: Skupinová terapie s dospělými, 
kteří se dopouštějí násilí.

15:30 – 16:15 Ingunn Rangul Askeland: Kdo jsou muži, 
kteří se dopouštějí násilí na partnerce.

15:30 – 16:15 Barbora Jakobsen, Bet Orten a další: Zviditelnění neviděného: 
Jak přitáhnout pozornost na těžké téma, které se dotýká každého 
z nás a které radši nechceme vidět.

16:20 – 17:00 Henning Mohaupt: Dobrá spolupráce jako prevence vražd 
v intimních partnerských vztazích

16:20 – 17:00 Markéta Hrdličková: Terapie s dětmi a dospělými, 
kteří byli vystaveni násilí.
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PROGRAM WORKSHOPY | KŘEST A VERNISÁŽ

Akce a vydání publikace je realizováno v rámci projektu Odboru rovnosti žen a mužů 
Úřadu vlády ČR: ”Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího
a genderově podmíněného násilí”. Projekt je spolufinancován z Norských fondů. 

Na akci je vyžadována registrace přes: www.tojerovnost.cz/konference.
Večerní křest a vernisáž jsou vyhrazeny pro uzavřenou společnost na zvláštní pozvání.
Organizátoři si vyhrazují právo upravit časový harmonogram.

https://g.page/spojkakarlin?share
https://www.tojerovnost.cz/konference
https://atv-stiftelsen.no/english/
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