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Cíle projektu 

• Zajištění komplexních služeb pro celý rodinný systém, 
který je zasažen domácím násilím 

• Zajištění dostupnosti komplexních služeb v 
Jihomoravském kraji 

• Zvýšení dostupnosti advokátního zastoupení klientů 
zasažených domácím násilím 

• Prevence dopadů domácího násilí prostřednictvím 
zvýšení povědomí o tématu mezi pedagogy a školní 
mládeží 

• Partnerství - NNO, samospráva, bilaterální spolupráce 



Cíle projektu: 
program pro celý rodinný systém 

• Primární důraz je kladen na zvýšení bezpečí 
ohrožených osob tím, že bude zajištěn komplexní 
terapeutický program pro: 
– Osoby ohrožené domácím násilím 

– Děti vyrůstající v rodinách s výskytem domácího násilí 

– Osoby nezvládající agresi ve vztazích 

 

• Možnost zachování rodiny bez přítomnosti násilí 

nebo 

• Snížení rizika opakování násilného vzorce chování v 
dalších vztazích  



Cíle projektu: 
zajištění dostupnosti služeb v JmK 

• Zajištění služby nebo doplnění stávajících služeb ve 
vytipovaných regionech JmK: 
– Břeclavsko            -     Hodonínsko     -      Znojemsko 
 

• Zmapování potřebnosti regionů prostřednictvím 
dotazníku vedoucím sociálních odborů 

• Navázání spolupráce s místními poskytovateli služeb, 
se sociálními odbory ORP, představiteli měst  

 

• Doplnění služeb stávajících poskytovatelů nebo 
zajištění celého komplexu pro rodinný systém 



Cíle projektu: 
dostupnost zastoupení advokátem 

• Zvýšení dostupnosti advokátního zastoupení u 
klientů zasažených domácím násilím, kteří nemají 
dostatek finančních prostředků, což jim brání v 
realizaci podání ve věci samé. 

• Výhodou je možnost vyprávět svůj příběh v prostředí 
znalosti problematiky DN 

• Zajištění zastoupení spolupracujícím advokátem u 
soudu 

 

• Posílení sebevědomí klientů, zvýšení počtu úspěšně 
dořešených soudních řízení  



Cíle projektu: 
zvýšení povědomí o DN ve školách  

• Aktivita formou partnerské spolupráce s MMB 

• Prevence dopadů domácího násilí prostřednictvím 
zvýšení povědomí o tématu mezi pedagogy a školní 
mládeží formou: 
– vytvoření herního modulu k tématu domácí násilí pro 

mládež a studenty 

– vytvoření herního manuálu formou odborné publikace pro 
pedagogy a pracovníky ve školství 

– Realizace informační kampaně směrované jak k odborné 
pedagogické veřejnosti, tak k mládeži a studujícím 

 

• Kreativní formou naučit mladé lidi umět reagovat na 
rizikové situace směřující k DN 



Cíle projektu: 
navázání partnerství 

• Prohloubení spolupráce s městy a obcemi ve 
vytipovaných regionech a zapojení municipality do 
řešení problematiky DN  

• Partnerství s Magistrátem města Brna 

• Bilaterální spolupráce: Oslo Krisesenter  

 
 



Oslo Krisesenter 
charakteristika práce 

• zaměřuje se na poskytování pomoci ženám a mužům, 
kterých se dotýká problematika domácího násilí 

• specializuje se na práci s dětmi vystavenými 
domácímu násilí 

• zaměřuje se na snižování rizika transgeneračního 
přenosu násilí do budoucích rodin dětí nebo do jejich 
okolí  

 

 



Oslo Krisesenter 
charakteristika spolupráce 

• Přenos dobré praxe při zvyšování povědomí o 
problematice domácího násilí, a to především u 
populace dětí a dospívajících s ohledem na možnosti 
použití v českém prostředí 

• Předávání metodických materiálů, konzultace 

• Společná reflexe  práce s cílovými skupinami osob na 
pracovním bilaterálním setkání 

• Vzájemné prohloubení informovanosti o tématu 
domácí násilí 

 

 



 
Děkujeme za pozornost 

 
 

Kontakty: 

SPONDEA, o.p.s. Brno  

 
Krizové centrum pro děti, mladé lidi a rodinu 

www.spondea.cz 

 
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 

www.ic-brno.cz 
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