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Z labyrintu násilí 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je 

financován z Norských fondů. 

           

Persefona nastolí téma problematiky domácího a sexuálního násilí ve vztazích 

K dalšímu rozvoji aktivit, řešících kompletně problematiku domácího a 

sexuálního násilí, pomůže organizaci Persefona projekt Z labyrintu násilí. Cílem 

projektu, který skončí v dubnu 2016, je snížit výskyt domácího násilí na 

ženách a mužích a změnit postoje společnosti k sexuálnímu násilí ve vztazích.  

Spolek Persefona pomáhá obětem domácího násilí a sexuálního zneužívání a 

znásilnění v Jihomoravském kraji, prostřednictvím osobního, telefonického a e-

mailového poradenství. V rámci projektu proběhnou informační kampaně 

zaměřené na výše zmíněné cílové skupiny a také na osoby, které se chtějí 

naučit zvládat své agresivní chování. „Stále existují bílá místa, která je třeba 

zaplnit, a to zejména v přístupu ke specifickým cílovým skupinám jako jsou 

oběti domácího a sexuálního násilí a v zaměření pozornosti na terapeutickou 

práci s osobami, které se tohoto násilí dopouští,“ sdělila ředitelka Persefony 

Jitka Čechová.  

Jelikož přetrvává poptávka klientů po službách a vzhledem k předpokládanému 

dopadu kampaně, dojde k rozšíření stávající kapacity jak konzultací určených 

obětem a jejich blízkým, tak individuální terapie pro osoby mající problém se 

zvládáním agrese ve vztazích. Nově pro ně bude otevřena skupinová terapie. 

Její členové se budou soustředit na přijetí odpovědnosti za násilné jednání, 

zlepšení schopností ovládat své emoce a na nácvik dovedností zamezujících 

stupňování hněvu.  

„Díky projektu Z labyrintu násilí zrealizujeme celostátní sociologický výzkum 

zaměřený na postoje společnosti k domácímu a sexuálnímu násilí a na 

překážky, které obětem brání vyhledat pomoc,“ nastínila Čechová. Výsledky 

reprezentativního výzkumu, jenž se v České republice v takové podobě 

neuskutečnil, budou mj. východisky pro osvětovou kampaň. 

Mimo to, bude Persefona vzdělávat i zástupce odborné veřejnosti skrze 

pořádání seminářů, školení, kulatého stolu, a dojde tak k posílení 

profesionálních kompetencí a prohloubení interdisciplinární spolupráce. 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám 

šanci, který je financován z Norských fondů.  
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