Akreditovaný program
Rodová nerovnosť a viacnásobná diskriminácia
Charakteristika modulového vzdelávacieho programu
Vzdelávanie s názvom Rodová nerovnosť a viacnásobná diskriminácia je svojim charakterom
občianskym vzdelávaním, ktorým účastník a účastníčka ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy,
zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť.
Modulová štruktúra vzdelávania: 4 samostatné moduly
1.
2.
3.
4.

Rodové stereotypy
Rodová socializácia
Rodovo podmienené násilie
Štandardy poskytovania pomoci pri násilí páchanom na ženách.

Jednotlivé moduly tvoria ucelené tematické celky, súvisiace s jednotlivými aspektmi hodnotenia.
Vzdelávanie o rodovej nerovnosti viacnásobne diskriminovaných žien je svojim charakterom
ojedinelým vzdelávaním na Slovensku, nakoľko kladie dôraz na tému doposiaľ tabuizovanú, tj.
problematiku rodovej nerovnosti a násilia páchaného na ženách v marginalizovaných rómskych
komunitách.
Cieľová skupina
Primárnou cieľovou skupinou sú osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti
rodovej nerovnosti viacnásobne diskriminovaných žien.
1. Modul – Rodové stereotypy – 24 hodín
Absolvent či absolventka modulu pozná základnú terminológiu z oblasti rodovej rovnosti (rod,
pohlavie, rodová rovnosť). Chápe príčiny a podstatu rodových stereotypov, pozná ich štruktúru,
vie identifikovať dôsledky rodových stereotypov a ich vplyv na tvorbu rodových nerovností. Vie
argumentovať v prospech presadzovania rodovej rovnosti a definovať formy diskriminácie na
základe rodu a pohlavia. Pozná základné ľudsko-právne dokumenty z oblasti rodovej rovnosti,
pozná legislatívne a inštitucionálne zabezpečenie rodovej rovnosti na domácej i medzinárodnej
úrovni. Pozná špecifiká rómskej kultúry a jej vplyv na ukotvenie rodových stereotypov v komunite.
2. Modul – Rodová socializácia – 24 hodín
Absolvent či absolventka modulu pozná dôsledky rodovej socializácie, jej vplyv na rodovú identitu
a správanie sa jedinca. Vie definovať a vysvetliť základné pojmy rodovej rovnosti. Pozná
problematiku mýtu krásy a rodovej socializácie, ktorá vyvoláva psychické defekty u žien ( bulímia,
anorexia a pod.). Chápe problematiku materstva ako sociálneho, nie biologického konštruktu
spoločnosti. Pozná špecifiká rodovo-citlivej výchovy. Vie definovať a vysvetliť základné atribúty
vplývajúce na diskrimináciu žien na trhu práce. Rozumie vplyvu médií na socializáciu a rodovú
identitu človeka v spoločnosti. Pozná špecifiká konštruktu materstva v rómskych
marginalizovaných komunitách a jeho vplyv na uplatnenie rómskej ženy v spoločnosti v kontexte
viacnásobnej diskriminácie
3. Modul – Rodov podmienené násilie – 24 hodín
Absolvent či absolventka modulu získa základné poznatky v oblasti násilia páchaného na ženách
ako dôsledku rodovo nerovnomerného prerozdelenia moci v spoločnosti. Pozná skutočné príčiny

násilia páchaného na ženách a je argumentačne vyzbrojený, aby dokázal vyvrátiť viaceré mýty,
ktoré sú v súvislosti s touto témou rozšírené. Pozná výstupy viacerých výskumných údajov nielen
zo SR, ale aj zo zahraničia a vie analyzovať a rozoznať špecifické formy násilia, mechanizmy
ovládania žien, dynamiku násilia a ich deštruktívne dopady na zdravie a psychickú odolnosť žien.
4. Modul Štandardy poskytovania pomoci pri násilí páchanom na ženách
Absolvent či absolventka modulu pozná základné atribúty násilného partnerského vzťahu,
stratégie zvládania situácie za účelom zvýšenia bezpečnosti seba a svojich detí, resp. stratégií,
ktoré vedú k zastaveniu, alebo vyvrcholeniu násilia. Pozná špecifiká postavenia rómskej ženy v
marginalizovanej komunite, prejavy násilia v komunite s dôrazom na vplyv tradícií, sociálneho
postavenia a komunitného spôsobu života.
Vie uplatniť základné princípy, metódy a stratégie účinnej pomoci ženám, ktoré zažili, alebo
zažívajú násilie zo strany svojich partnerov. Pozná metodiku vypracovania bezpečnostného plánu
pre ženu v násilnom partnerskom vzťahu s dôrazom na kooperáciu s odborníkmi a odborníčkami v
problematike násilia páchaného na ženách. Má poznatky v oblasti stratégií a odporúčaní v rámci
krízovej intervencie, vedenia dokumentácie a pod.

Cena jedného modulu 600 € platí pre skupinu
Minimálny počet účastníkov 10
Maximálny počet účastníkov v skupine 20

