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    »Obvladovanje drugih je vpliv, obvladovanje sebe je prava moč.« 
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VABILO NA DELAVNICO »TVEGANJA 
IN RIZIČNE SITUACIJE V DRUŽINI – 
NASILJE« 

Vabimo vas, da se v okviru psihosocialnega 
programa Podpora družinam, udeležite 
zadnje delavnice, ki je namenjena staršem 
ali osebam, ki skrbijo za otroka. 

Program financira Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
in je za udeležene brezplačen.  
 
Delavnica »Tveganja in rizične 
situacije v družini – nasilje in možnosti 
za preprečevanje«, se bo izvajala v 
četrtek,  dne 9.6.2022 ob 18.00 uri, v 
prostoru Večgeneracijski center 
Benedikt, Šolska ulica 4 ( stari vrtec), 
2234 Benedikt. 

Nasilje je vedenje, s katerim oseba zlorabi 
svojo moč, da bi drugo osebo (ali osebe) 
nadzorovala, ustrahovala, ji škodovala, jo 
ponižala, razvrednotila, ji vzela moč, si jo 
podredila, jo izkoristila ali jo uničila. Izhaja 
iz neravnovesja moči med dvema ali več 
osebami oziroma skupinami ljudi.  
 
Lepo vabljeni k sodelovanju, tudi če se vam 
nasilje ne dogaja! Važno je, da delujemo 
skupaj za preprečevanje škodljivih vplivov 
nasilja!  
 
 

ZA UDELEŽBO NA DELAVNICI JE 
OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA! 

 

 

 

 

 

Namen predavanja z delavnico je: 
- razumeti kaj je nasilje v družini, zakaj 
nekdo to počne,  od kod izvira problem, kako  
se prične, kateri so zgodnji znaki, zakaj in 
kako ravnati v smeri zaščite…; 
- prispevati k preprečevanju nasilja!  

PRIJAVE 

Za prijave (in več informacij o vsebini 
delavnic) nam pišite na naš  kontakt: 
odblizu@gmail.com ali pokličite na tel. št.: 
041 622 348. 
 
Delavnice bo izvedel:  
Zavod Od blizu, zavod za kakovost življenja 
in osebno rast,  Benedikt.  
 
Izvajalki programa:  
Marija Šauperl, univ.dipl.soc.del. in  
Tea Šauperl, univ.dipl.soc.del. 
 
Več informacij o zavodu in njegovem 
programu dela ter možnostih, ki jih imate, 
lahko preberete na spletni strani! 

 
 

Od Blizu, Zavod za kakovost življenja in 
osebno rast, Benedikt. Vse pravice 

pridržane. 
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