
 

Projekt: Komplexní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým 

Doba realizace: srpen 2014 – duben 2016 

Nový projekt Komplexní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým 

spolku Persefona o. s. byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 

Díky této podpoře se v následujících 21 měsících můžeme zaměřit na rozvoji služeb pro oběti 

domácího a sexuálního násilí založených na svépomoci a posílení vlastních kompetencí oběti a široké 

informování laické i odborné veřejnosti o tomto tématu. 

Dílčími aktivitami celého projektu jsou svépomocné skupiny, vycházející z principu svépomoci 

a zplnomocnění. Tyto skupiny mohou být pro klienty podpůrnou silou utvářející pocit sounáležitosti, 

bezpečným prostorem pro výměnu informací a zdrojem reflexe vlastního chování i posílení osobních 

kompetencí.  

Jako další skupinové aktivity bude v průběhu tohoto projektu realizováno několik 

skupinových setkání pro ženy oběti násilí se vzdělávacím charakterem, v rámci kterých budou mít 

naše klientky možnost rozvíjet své komunikační a výtvarné dovednosti a vzdělávat se v informačních 

technologiích:  MS Word, základy internetu. 

Další část projektu je tvořena terapeutickými aktivitami pro ženy oběti domácího a 

sexuálního násilí a pro děti, jakožto svědky domácího násilí. Terapie pro ženy oběti domácího a 

sexuálního násilí bude realizována prostřednictvím skupinové terapie a dětem bude zajištěna 

dětským (klinickým) psychologem. 

V neposlední řadě je smyslem tohoto projektu rozvoj odbornosti a rozšířená služeb 

poskytovaných spolkem Persefona o. s. spočívajících v sociálním, psychologickém a právním 

poradenství obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým. Pracovnice spolku Persefona o. s. 

se budou individuálně i týmově věnovat dalšímu odbornému vzdělávání a rozvoji svých znalostí a 

dovedností. Důležitou součástí rozvoje celé organizace bude i stáž u norského partnera, nadace 

Fellesskap mot seksuelle overgep (FMSO), vycházejí z ideologie zplnomocňování a svépomoci. 

Informace a zkušenosti nabyté skrze návštěvu poradenských zařízení sdružených v nadaci FMSO 

v Oslu, Bergenu a Trondheimu a sdílením nejlepší praxe, bychom chtěli podpořit rozvoj takto 

orientovaných služeb i u nás. 

Celý tento projekt bude protknut propagací tématu domácího a sexuálního násilí a 

informováním odborné i laické veřejnosti a především samotných obětí násilí a jejich blízkých o 

poskytovaných službách a specificích řešení tíživé životní situace oběti.   

O realizovaných aktivitách Vás budeme průběžně informovat. 
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