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Závěrečné zhodnocení projektu 

 

Díky realizaci všech aktivit projektu v daném rozsahu jsme úspěšně naplnili vytyčený cíl snížit 

míru násilí ve společnosti, konkrétně výskyt domácího a sexuálního násilí (dále jen DN a SN) v 

České republice. O potřebnosti aktivit směřujících k obětem, jejich blízkým a osobám s 

potížemi se zvládáním agrese hovoří zájem této cílové skupiny o nabízené služby převyšující 

naše původní očekávání. Neboť je odborné sociální poradenství klíčovou aktivitou organizace, 

bude naší snahou zachovat plný rozsah poskytovaných služeb. Tato aktivita bude také dále 

rozvíjena na základě získaných podnětů a nabitých zkušeností a znalostí v rámci dalšího 

vzdělávání pracovníků organizace, například skrze školení zástupců norské organizace FMSO 

nebo paní Doc. ThDr. Mgr. Slávky Karkoškové,, PhD. 

 

Díky ostatním aktivitám směřujícím k rozvoji znalostí a kompetencí odborné veřejnosti 

setkávající se ve své praxi s oběťmi DN a SN i pachateli násilí, osvětě široké veřejnosti a 

aktivitám směřujícím k systémovým změnám došlo k nastartování změn ve společnosti, a to 

jak na úrovni přístupu k cílové skupině, na úrovni znalostí dané problematiky mezi odborníky 

i širokou veřejností, i na úrovni interdisciplinární a systémové. 

 

Na základě těchto aktivit stavíme například další spolupráci s Magistrátem města Brna, skrze 

které bude interdisciplinární tým pro pomoc obětem sexuálního násilí, který vznikl v rámci 

tohoto projektu, obdobně jako interdisciplinární tým pro pomoc obětem domácího násilí, 

který existuje podle zákona, začleněn do strategické koncepce města Brna, což je významný 

krokem k obecné legitimizaci problému na úrovni samosprávy, ale zároveň i potvrzení 

potřebnosti specializace a vzdělávání v oblasti SN mezi odborníky. 

 

Ve spolupráci s výzkumnou agenturou FOCUS jsme zrealizovali unikátní výzkum týkající se 

sexuálního násilí v rámci ČR. Výzkum ukázal, jak je sexuální násilí vnímáno českou veřejností i 

obětmi samotnými. Výstupy se staly podkladem pro úvahy o prevenci i praktickém řešení 

případů sexuálního násilí. Výstupem výzkumu je odborná publikace. 

 

V závěr projektu vyvrcholil informační kampaní, která cílila na laickou veřejnost a z hlediska 

dopadu předčila veškerá naše očekávání. Trvalými výstupem informačních aktivit je řada 

článků, informační videa a microsite http://www.zlabyrintunasili.cz.  

Děkujeme za podporu Nadaci Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který 
je financován z Norských fondů. 
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Aktivity projektu: 

1) Služby pro oběti domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění: 
 

 Psychologické poradenství a terapie  každý pracovní den: 9:00 – 17:00 
 Sociální poradenství poradna@persefona.cz  
 Právní poradenství, sepis právních podání  737 834 345, 545 245 996 
 Advokátní zastupování  ambulantní a terénní  

  
2) Služby pro osoby, které se chovají násilně v rodinných a blízkých vztazích 

 
 Poradenství objednání telefonicky či emailem 
 Individuální terapie poradna@persefona.cz 
 Skupinová terapie  731 442 731 

 
  

3) Vznik brněnského interdisciplinárního týmu k řešení problematiky sexuálního násilí 
 

4) Celostátní sociologický průzkum, zaměřený na domácí a sexuální násilí 
 

5) Optimalizace celkového řešení násilí skrze zvyšování citlivosti zainteresovaných 
profesních skupin k problematice domácího násilí, sexuálního násilí a práce s násilnými 
osobami: 

- Zvýšení odbornosti pracovníků Persefona a členů IDT skrze jejich další 
vzdělávání  

- Semináře odborně garantované zástupci FMSO 9. - 13. 11. 2015 
- Workshop s norskou organizací ATV, 26. 4. 2016 
- Webdiář k problematice sexuálního násilí pro zdravotníky ve spolupráci 

s organizaci Seppia, 23. 6. a 20. 9. 2016 
- Veřejné slyšení v Senátu 5. 10. 2016 k Problematice sexuálního násilí v ČR 
- Kongres k sexuální výchově v Pardubicích 13. – 15. 10. 2016 
- Seminář s Doc. ThDr. Mgr. Slávkou Karkoškovou, PhD., 25. 10. 2016  

 
6) Realizace informační kampaně zaměřené na změnu postojů k násilí ve vztazích, která 

by měla přispět k detabuizaci tématu sexuálního násilí.  

Partneři projektu: 

 FMSO, Linda Bakke  
 Magistrát města Brna, odbor zdraví: Mgr. Iva Koudelková  
 Gynartis s. r. o.: Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. 
 Úrazová nemocnice v Brně: Mgr. Kateřina Krebsová 
 Rozkoš bez rizika: Mgr. Lucie Šídová a Mgr. Tereza Musilová 
 Katedra sociální práce a sociální politiky FSS MU: Jitka Navrátilová, Ph.D. 
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