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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Pozvánka na úvodní tiskovou konferenci projektu  
´Bojovníci proti násilí na ženách´  

Nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na úvodní tiskovou konferenci 
projektu ´Bojovníci proti násilí na ženách´. Setkání s novináři a dalšími pozvanými hosty se koná 

v pondělí 26. ledna 2015 od 12:00 hodin 

v salonku restaurace Scéna v budově MDK Sokolov, ulice 5. května 655 
 
Na místě se dozvíte o novinkách v projektu ´Bojovníci proti násilí na ženách´, který se dotýká 
závažných společenských témat, jako je domácí násilí a stalking – nebezpečné pronásledování. 
V rámci krátké prezentace vám mimo jiné přiblížíme: 
 

• jak fungují nově otevřená Kontaktní místa pro oběti domácího násilí v Kraslicích, Jáchymově a 
ve Žluticích,  

• s jakými problémy lidé do kontaktních míst nejčastěji přicházejí, 
• do jakých měst a obcí naše osvětová a informační kampaň zamíří v roce 2015, 
• kde všude se uskuteční besedy s veřejností a přednášky na školách, 
• k čemu má sloužit dotazníkový průzkum, který osloví až 1000 respondentů v celém 

Karlovarském kraji, 
• další plánované aktivity. 

 
Během tiskové konference bude dostatek času na Vaše dotazy a případné rozhovory s pracovníky 
z jednotlivých středisek, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty.    
 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
 
S pozdravem 
 
Milan Hloušek 
PR manažer – Pomoc v nouzi, o.p.s. 
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Projekt ´Bojovníci proti násilí na ženách´ 

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.  
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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 


