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Potřebnost Kontaktního místa pro oběti 
domácího násilí v Kraslicích se potvrdila 

 
KRASLICE (24. dubna 2015) - Kontaktní centrum pro oběti domácího násilí v Kraslicích bilancuje. Od 
konce září 2014 začalo ve městě poskytovat bezplatnou odbornou pomoc v oblasti domácího násilí 
a stalkingu – nebezpečného pronásledování. Za tu dobu zde pomohlo celkem čtrnácti klientům 
(sledované období do března 2015). Ve většině případů se jednalo o obyvatele Kraslic nebo 
blízkého okolí.  
 
„Za období šesti měsíců jsme obsloužili čtrnáct klientů. Z toho tři nebyli přímo z Kraslicka, ale 
kontaktní místo v Kraslicích pro ně bylo nejvíce dostupné,“ upřesnila Mgr. Eva Chalupníková - 
Doležalová, vedoucí Intervenčního centra v Sokolově, pod něhož spadá i kraslické centrum. Některé 
schůzky s klienty bývají opakované. Když je potřeba, poskytují se jim i krizové intervence po telefonu, 
kdy se řeší aktuální problém či se klientovi sdělují nové informace.  
 
Dosavadní statistiky ukazují, že služba určená pro osoby ohrožené domácím násilím je v Kraslicích 
potřebná. „Vzhledem k tomu, že se v regionu jedná o novou službu a je zde provozovaná krátkou 
dobu, považuji čtrnáct klientů za poměrně velké číslo. Kvůli závažnosti a citlivosti tématu jsme ani 
neočekávali desítky zájemců. Pro člověka, jenž zažívá domácí násilí, totiž není vůbec jednoduché přijít 
někam o svých potížích hovořit,“ vysvětlila Mgr. Eva Chalupníková – Doležalová. „V Kraslicích se 
naplnil náš původní odhad, že zde bude služba potřebná. Některé ženy, co nás zde kontaktovali, se 
dokonce domnívají, že je tady více rodin a domácností, kde je domácí násilí přítomno. Většina našich 
klientů také potvrzuje důležitost blízkosti a dostupnosti této služby,“ zdůraznila.  
      
Kontaktní místo pro oběti domácího násilí v Kraslicích provozuje nezisková organizace Pomoc v nouzi, 
o.p.s. Kancelář kontaktního centra se nachází v prvním patře budovy v ulici Palackého 1891, kde sídlí 
Úřad práce a Finanční úřad. 
Pro zájemce o službu je otevřeno ve středu od 15 do 17 hodin a v pátek od 10 do 12 hodin.  

Na požádání se jim dostane následující podpora: 
• telefonické, osobní konzultace, emailová korespondence, informace o návazných službách   
• základní sociální a právní poradenství (související s oblastí domácího násilí)   
• zprostředkování odborného psychologického a odborného právního poradenství  
• sestavení bezpečnostního plánu a pomoc při vypracování písemných žádostí a podání  
• zprostředkovávání další návazné služby ohrožené osobě 
 
Zájemci o službu se mohou se svými dotazy obracet na Mgr. Evu Chalupníkovou – Doležalovou. 
Kontaktní telefon: 736 514 096, email: domacinasili@pomocvnouziops.cz.  
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Otevření kontaktního místa v Kraslicích je součástí projektu s názvem ´Bojovníci proti násilí na 
ženách´, který je podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 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. Projekt je zaměřený na celý Karlovarský kraj a potrvá do dubna roku 2016. 
 

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 
Telefon: 359 574 087 

E-mail: info@pomocvnouziops.cz 
Web: www.pomocvnouziops.cz 

 


