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ако сте:
ź биле заробљене/мучене/злостављане
ź
ź
ź
ź
ź

у логору/затвору/притвору,
преживјеле сексуално насиље у рату,
биле свједок сексуалног насиља у рату,
ћутале о томе шта вам се десило у
логору/затвору/притвору,
позване од стране суда да свједочите о
сексуалном насиљу у рату,
у страху од свједочења о насиљу које
сте преживјели у рату
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Придружите нам се!
Назовите
УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ЖРТАВА РАТА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ 065 760 926
(или пишите на е-mail: zenezrtveratars@activist.com)
или
РЕПУБЛИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ РАТА,
РАТНИХ ЗЛОЧИНА И ТРАЖЕЊЕ НЕСТАЛИХ ЛИЦА
051 247 623
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или
Попуните анонимни упитник ПРИЈАВИТЕ ЖРТВУ на
www.rcirz.org

Зашто?
Зато што смо разумјеле:
Ваше животне услове

потребе

приоритете
искушења
проблеме
страхове
патњу
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ЗАТО ШТО СМО, РАЗУМИЈЕВАЈУЋИ ВАШЕ ПОТРЕБЕ,
ОСМИСЛИЛЕ ПРОГРАМ „СНАГА ЈЕ У НАМА“
Циљ пројекта је психо-социјално оснаживање жена које су
преживјеле сексуално насиље у рату како би активно и
координисано дјеловале у циљу побољшања свог положаја
и статуса.
У оквиру пројекта „Снага је у нама“, у хотелу „Сан“ у
Лакташима смо од 28. јула до 03. августа 2014. одржале три
дводневне радионице на којима су учествовале 63 жене из
Оџака, Модриче, Братунца, Зворника, Сарајева, Трнова,
Новог Града, Приједора, Градишке и Бање Луке.
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Психолошке радионице је водила психотерапеуткиња
др. Нада Старчевић, примјеном цертификоване методе
„Макос 21“ са циљем психолошког оснаживања жена.

Мини-радионице правне помоћи је водила Рада Кела,
начелница Одјељења за нормативно-аналитичке
послове Министарства рада и борачко инвалидске
заштите РС.
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Зато што сте научиле
да једино удружене и организоване можете
учествовати у процесу одлучивања о потреби
побољшања закона и јавних политика који се
односе на жене преживјеле сексуално насиље
у рату.

Зато што сте научиле да једино
удружене можете
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Савладати препреке
Изборити се за права
Остварити циљеве
Унаприједити квалитет живота
Побиједити стигму
Ублажити трауму
Оснажити самопоуздање

Потребна вам је психолошка помоћ?
Обратите се најближем центру за ментално здравље:
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Уколико на територији ваше општине не постоји
центар за ментално здравље, обратите се центру за
социјални рад:
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Ова публикација је штампана уз подршку ФИГАП програма. Ова публикација је
бесплатна и неће бити предмет продаје. Ставови изнесени у овој публикацији су
мишљења аутора/ки и не представљају нужно ставове Агенције за
равноправност полова БиХ, Гендер центра Републике Српске и Гендер Центра
Федерације БиХ.
Финансијски подржано из средстава ФИГАП програма

Влада Републике Српске
Гендер центар - Центар за
једнакост и равноправност полова

Agencija za ravnopravnost spolova BiH
Ministarstva za ljudska prava
i izbjeglice BiH

Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine
Gender centar

Про рам за им лемен ацију Ген ер акционо лана БиХ (ФИГАП ро рам 2009-2014), резул а је
сара ње А енције за равно равнос с олова БиХ - Минис арс ва за љу ска рава и из је лице БИХ,
Ген ер Цен ра Фе ерације БиХ и Ген ер цен ра Ре у лике Ср ске, а ње ов је циљ а оси ура о рживу
рове у Ген ер акционо лана Босне и Херце овине („Служ ени ласник Босне и Херце овине“ р.
41/09). Про рам о ржава ру а међунаро них она ора коју чине вла е: Краљевине Шве ске, коју
ре с авља Ам аса а Краљевине Шве ске у Босни и Херце овини, у ем развојне а енције SIDA,
Ре у лике Аус рије, коју ре с авља Ам аса а Ре у лике Аус рије у Босни и Херце овини, у ем
развојне а енције ADA, и Швајцарске Конфе ерације, коју ре с авља Швајцарска ам аса а у Босни и
Херце овини, у ем развојне а енције SDC.

