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»Zloraba je kršitev posameznikovih
človekovih in državljanskih pravic, ki jih
kršijo druga ali druge osebe. Zloraba so
lahko posamezna ali ponavljajoča se
dejanja. Lahko gre za fizično, besedno ali
psihološko zlorabo, zanemarjanje ali
prenehanje delovanja; lahko se pojavi,
kadar ranljivo osebo prepričajo v finančno
ali spolno delovanje, v katero sama ni
privolila oziroma ni mogla privoliti. Do
zlorabe lahko pride v kakršnem koli
odnosu,
povzroči lahko veliko škodo
oziroma izkoriščanje osebe, ki je zlorabi
izpostavljena.«
(Oddelek za zdravje, Anglija)
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Cilj projekta je razviti z raznovrstnimi gradivi podprto
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delovnem mestu) in potrebno je razumeti

spopasti z njihovimi težavami, ki jih lahko ovirajo pri

V ekipi strokovnjakov v polju vodenja in svetovanja

učinke zlorabe zato, da bi lahko zagotovili

lastni motiviranosti. Projekt poudarja tudi pomen

želimo oblikovati gradiva za usposabljanje, ki bodo

najboljšo možno pomoč strankam, ki se

mrež praktikov iz različnih polj delovanja.

urejena v učni program za poklicno usposabljanje

svetovalce. Usposabljanje bo svetovalcem pomagalo
prepoznati težave odraslih z zgodovino zlorab in se

svetovalcev.

Gradiva

bodo

zajemala

študije

primerov, biografije, spletne povezave uporabnih

želijo vrniti v »normalno« življenje ali želijo
nov začetek.

organizacij, akademske članke in specializirana
orodja

ter metode za vodenje te cilje skupine.

Našteto bo prosto dostopno na spletni strani
projekta, v vseh jezikih projekta bo objavljen tudi
vodnik dobrih praks.

Naučena nemoč je velika ovira. Težavna je ne le za
posamezne žrtve, pač pa tudi za službe poklicnega



Le ena izmed štirih žensk, ki so utrpele
zlorabo v družini, jo je prijavila policiji.



50 % prijavljenih primerov zlorabe v družini
zaradi pomanjkanja prič nima posledic na
sodišču.



Ljudje se ne zapletajo v prijavljanje zlorab in
ne pomagajo žrtvam.



Žrtve (fizičnih ali duševnih) zlorab v družini
pogosto opravičujejo storilca.



Verjetnost obravnave žrtev, ki so doživele
psihološko ali čustveno zlorabo, je zaradi
teže zlorabe manj verjetna.

vodenja in svetovanja, ki jim poskušajo pomagati pri
izobraževanju, usposabljanju in delu. Ideja projekta
HOPE

je

prispevati

k

usposabljanju

delujočih

svetovalcev in usposabljevalcev za poklicno vodenje
in svetovanje ter tako pripomoči h kvalitetnemu
vodenju

žrtev

zlorab,

kar

pogosto

predstavlja

neobičajen izziv, saj ovire pri njihovem napredovanju
niso očitne. Projekt, ki je utemeljen na izkušnjah in
prispevku različnih evropskih partnerjev, želi najti in
razviti inovativna gradiva, ki bodo uporabljena za
osnovo izboljšanja vodenja in svetovanja v Evropi.

Številne žrtve zlorab sovražijo vlogo žrtve
(Jespersen & Roed, 2012). Prizadevajo si za
opustitev
negativnih
vidikov
viktimizacije
(maščevanje, pasivnost, samopomilovanje) in v
ospredje
postavljajo
preventivne
ukrepe,
usmerjajo se k načrtovanju prihodnosti, vključno s
poklicnim načrtovanjem. Pri tem procesu je ključni
dejavnik učenje.
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