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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Kontaktní centra v Karlovarském kraji pomáhají osobám 
ohroženým domácím násilím, a to i opakovaně 

KARLOVARSKÝ KRAJ (17. 3. 2016) - Odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím a 
stalkingem – nebezpečným pronásledováním, poskytují Kontaktní místa pro oběti domácího násilí 
v Kraslicích, Jáchymově a ve Žluticích. Tato centra vznikla v rámci projektu ´Bojovníci proti násilí na 
ženách´, který v období od 1. 8. 2014 do 30. 4. 2016 realizuje v Karlovarském kraji nezisková 
organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. Během svého působení střediska pomohla desítkám osob řešit 
jejich složitou životní situaci, přičemž jim nabídla bezplatné poradenství poskytované v takových 
prostorách, kde se klienti mohou cítit bezpečně a zcela otevřeně mluvit o svých problémech.  

„Někteří lidé využili jednorázových konzultací, jiní naopak opakovaně docházejí na kontaktní místa, 
kde jim poskytujeme naši službu dle jejich aktuálních potřeb. Jedna z klientek k nám dochází 
opakovaně již více než rok. Naše kontaktní místo je ve městě, kde žije, což jí umožňuje využít 
terapeutickou podporu důležitou pro zvládnutí odpoutání se od násilného partnera. Klientka velmi 
oceňuje místní dostupnost služby, její značně omezené finanční možnosti by jí rozhodně nedovolily 
dojíždět ve stejném rozsahu do 30 km vzdálené kanceláře,“ uvedla Mgr. Eva Chalupníková Doležalová, 
vedoucí Intervenčního centra v Karlovarském kraji, pod které spadají kontaktní centra v Kraslicích, 
Jáchymově a ve Žluticích.   

Vedle poskytování odborné pomoci týraným osobám je součástí projektu také informační kampaň s 
celou řadou aktivit zaměřených na posilování povědomí o dané problematice. Osvěta zamířila za 
obyvateli odlehlejších měst a obcí, čímž posloužila jako nástroj prevence proti nežádoucím vlivům 
domácího násilí. Konaly se besedy pro veřejnost i přednášky pro studenty středních škol. Informace o 
projektu se také dostaly k zastupitelům a vedení radnic ve vybraných městech. „Prosím, můžete mi 
vysvětlit, jak dojde k tomu, že partneři spolu normálně žijí a pak začne jeden druhého mlátit? A to pak 
spolu pořád ještě žijí?“ ptal se jeden ze školáků na besedě pro studenty. Následně se dozvěděl, jak 
bývá pro oběť velice obtížné dostat se z područí agresora a že takové svazky, kde dochází k 
opakovanému týrání, trvají i dlouhé roky.  

V rámci projektu vydala Pomoc v nouzi naučný komiks o domácím násilí a stalkingu v nákladu 4000 
kusů. Brožura je určená pro žáky II. stupně ZŠ, studenty SŠ a VOŠ. Dále byly vydány informační letáky, 
vizitky, kapesní kalendáře, atd. Maskotem projektu se stal Trabant 601, který objížděl celý kraj, 
navštěvoval kulturní akce, a dokonce se zapojil do závodu během tuningového srazu. Jednou z dílčích 
aktivit byl také dotazníkový průzkum, do něhož se v Karlovarském kraji zapojilo 1350 respondentů. 
Cílem šetření bylo zjistit povědomost obyvatelstva o tom, co je projevem domácího násilí a stalkingu, 
a zároveň zmapovat, zda je tento jev pro oslovené reálně aktuální v jejich životech či okolí.  
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Kampaň oslovila široké masy lidí, mládež, dospělé, rodiče s dětmi i seniory. Ačkoli hlavní cílovou 
skupinou byly ženy, stranou nezůstali ani muži. 

Veškeré výstupy z projektu i osvětové kampaně jsou odborné i laické veřejnosti k dispozici na 
internetových stránkách www.pomocvnouziops.cz v rubrice pojmenované Projekt Bojovníci proti 
násilí na ženách. Novinky lze sledovat také prostřednictvím stejnojmenné stránky na Facebooku.  

Hlavním záměrem projektu je rozšíření poskytování odborné pomoci týraným osobám a eliminace 
domácího násilí na ženách a stalkingu - nebezpečného pronásledování. Součástí je aktivita zaměřená 
na posilování povědomí o dané problematice s cílem potlačit tyto závažné negativní jevy.  

 
 

Poznámky pro editory: 

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na 
podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení 
rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. 
Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování 
kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. 
Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny. 

Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel sociálních služeb, který vyvíjí sociální aktivity a vytváří pro tuto činnost 
bezpečné prostory - například azylové domy, intervenční centra pro oběti domácího násilí, domy na půl cesty, 
centra pro osoby bez přístřeší apod. 

 
Kontakty: 

Pomoc v nouzi, o.p.s. 
Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov 

Tel: 359 574 087 
E-mail: info@pomocvnouziops.cz 

www.pomocvnouziops.cz 


