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NEWSLETTER I.
INFORMAČNÍ LISTY 
O TÉMATECH NÁSILÍ NA ŽENÁCH

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Tak zní základní otázka a zároveň i důvod pro vznik těchto informačních listů, realizace projektu ProŽeny 
a vlastně i samotný důvod, proč aktivity v rámci oblastí rovných příležitostí a násilí na ženách realizujeme.

PROČ stále ještě neexistuje dostatečná podpora pro ženy? 
PROČ žena, která svůj život věnuje kariéře, je negativně označována? 
PROČ se ženy nevrhají do politiky? 
A PROČ nejsou ochotné přijímat řídící role? 

A daleko závažnější - PROČ se ženy stávají oběťmi domácího násilí? 
PROČ obtěžování na základě pohlaví není vnímáno jako závažný problém? 
PROČ ženy - oběti násilí nechtějí vyhledat pomoc? 
A PROČ se ostatní tváří, že nic nevidí?

Na tyto a mnoho dalších otázek se budeme po-
stupně snažit hledat odpovědi. A nebudeme na to 
samy. Dnešní první NEWSLETTER přináší mimo jiné 
i přehled spolupracujících odborníků, a to jak speci-
alizovaných organizací, tak neziskových organizací 
pracující s rodinami a ženami. Přijměte tedy pozvá-
ní na cestu k zamyšlení, a pokud chcete, 

PROČ?

ŽENY V ŘÍDÍCÍCH A ROZHODOVACÍCH ROLÍCH

OBĚTI VŠECH FOREM NÁSILÍ A JEJICH RODINY

Bc. ANNA MACHÁTOVÁ
Tel. 603 870 272
tc.machatova@gmail.com

Bc. DARIA ČAPKOVÁ
Tel. 602 178 864
daria.capkova@materska-centra.cz

MILUŠE PRŮŠOVÁ, DIS.
Tel. 724 046 586
mila.prusova@gmail.com

ZAPOJTE SE I VY.

Ne, nemějte strach, nehodláme psát o vysokých političkách a velkých podnikatelkách, ředitelkách nadnárodních korporací. V našem pojetí 
jsou to ženy - předsedkyně a manažerky neziskových organizací, ředitelky příspěvkových organizacím starostky a místostarostky, ale i drobné 
podnikatelky a angažované matky. Pro všechny tyto ženy připravujeme vzdělávací semináře a sebepoznávací kurzy, mentorink a koučink i 
podpůrné a motivační aktivity, ale i možnost účasti na konferenci a kulatých stolech. Navíc právě jim je věnovaná publikace ProŽeny - příběhy 
úspěšných žen, jejich zkušenosti, rady, postřehy. Přidejte se k nám, pojďme společně růst i učit se od sebe navzájem. Každá z nás má co sdílet.

Jedním z našich cílů v této oblasti je pracovat na odbourávání mýtů a stereotypů. Obětí násilí nemusí být jen žena ze slabých sociálních po-
měrů. Dnes již odborníci rozlišují a upozorňují na další formy násilí - psychické, sexuální i ekonomické. Aktivity, které nabízíme, jsou zaměřeny 
přímo na oběti a jejich okolí - rodiny, příbuzné a známé, ale hlavně na širokou veřejnost a také neziskové organizace. Preventivní přednášky v 
mateřských a rodinných centrech nabízí návod jak rozpoznat násilí na ženách, kde hledat pomoc a možnosti řešení. Poradenství a podpůrná 
setkání jsou určena pro oběti ohrožené násilím, nabízíme bezpečný prostor, sdílení zkušeností a vzájemnou podporu a pomoc. 

Manažerka projektu zodpovědná za realizaci projektu a koordinaci obou oblastí. 
Zároveň mentorka a lektorka aktivit zaměřených na rovné příležitosti 
a slaďování pracovního a rodinného života. 
Jako gender specialistka je ochotná přispět radou všem, kdo ji potřebují.

Koordinátorka aktivit „Proti násilí“ má na starosti komunikaci s odborníky,  
zároveň i s ženami ohrožených násilím a jejich rodinami. Je mentorkou a poradkyní.  
Svým osobním příběhem chce motivovat veřejnost ke změně myšlení a větší aktivitě 
při odstraňování lhostejnosti okolí k domácímu násilí.

Koordinátorka aktivit „Rovnost“ spolupracuje s odborníky  
a připravuje aktivity v oblasti rovných příležitostí.  
Má dlouholeté zkušenosti s realizací kurzů, poradenství  i dalších forem vzdělávání. 
Svoji ochotou a nadšením pro věc je připravená pomoci ostatním.



MATEŘSKÁ A RODINNÁ CENTRA V KRAJI VYSOČINA

TŘEBÍČSKÉ CENTRUM O.S. Fr. Hrubína 753, Třebíč, www.trebicskecentrum.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM ANDÍLCI 1. máje 610, Hrotovice, www.andilci-hrotovice.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM ZVONEČEK Rubešovo náměstí 171, Havlíčkův Brod,  www.charitahb.cz

V Kraji Vysočina je 26 organizací, které jsou členy Sítě mateřských center, o.s. Všechna mají jedno společné - nabízejí služby pro rodiny, a to jak 
preventivního charakteru, tak mnohdy jako sociální službu. V každém případě jsou to organizace, které jsou rodinám velmi blízké, znají jejich 
potřeby a snaží se je řešit. V jejich vedení stojí ženy, které svůj život dělí mezi rodinu a „druhou rodinu“, kterou bezesporu práce v nich je. Nemají 
problém brát ji jako poslání, mnohdy celoživotní. Nemají problém odepřít si čas pro sebe a energii věnovat druhým. Ovšem mají velký pro-
blém mluvit samy o sobě jako o úspěšných ženách. Dovolte tedy, abychom část tohoto newsletteru věnovali právě jim a jejich práci přínosné 
nejen pro komunitu, kde žijí, ale i pro celou společnost. Postupně je budeme představovat a přinášet jejich životní příběhy. Zde naleznete 
krátké medailonky, více informací je k dispozici na webových stránkách projektu www.trebicskecentrum.cz/projekt/pro-zeny.

Třebíčské centrum o.s. vzniklo v roce 1998 a realizuje kom-
plexní služby pro rodinu. Profesionalita naší organizace je 
výsledkem 17ti-letého úspěšného působení na Třebíčsku, 
včetně realizace projektů a grantů, spolupráce s odborníky 
a neustálým vzděláváním a rozšiřováním nabídky.
Bc. Anna Machátová, předsedkyně
Statutární zástupkyní této organizace je od roku 2000, posledních 10 let pracuje jako finanč-
ní a projektová manažerka. Od roku 2007 je rovněž realizátorkou projektů zaměřených na 
management NNO a vzdělávání. Je rovněž lektorkou kurzů Soft skills, Komunikace, Metody 
práce v týmu, Vedení týmů a dalších kurzů z oblasti managementu NNO a také rekvalifikač-
ních kurzů Chůva a Pracovník v sociálních službách. V posledních letech přednáší a lektoruje 

témata spojená se Slaďováním pracovního a rodinného života, Gender problematiky a Rovných příležitostí. Také se angažuje v aktivitách zamě-
řených na rozvoj komunity, je členkou komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči a předsedkyní komise Rodina a zdraví. Je koordinátor-
kou mezinárodního projektu zaměřeného na společensky odpovědné nakupování. Je vdaná 22 let a má tři dcery. 
Motto: „Rovné příležitosti pro mě znamenají mít možnost se rozhodnout, jaký život chci žít. Být předsedkyní NNO, lektorkou, matkou a manželkou 
je extrémně náročné, ale zároveň naplňující, a zvládat vše mohu jen díky skvělým lidem kolem sebe. Za to jim patří obrovské DĚKUJI.“ 

MC Andílci Hrotovice je komunitní centrum, které bylo založeno v listo-
padu 2005. Je to zařízení, které poskytuje prostor a aktivity nejen rodi-
nám s dětmi, ale i seniorům a celé široké veřejnosti. 
Bc. Lenka Hájková, předsedkyně, členka prezidia Sítě MC
Koordinátorka a předsedkyně spolku působí v MC Andílci celých 10 let, je spo-
luzakladatelkou centra. Motivací k jeho založení bylo zabránit sociální izolaci 
rodičů na MD a RD a z centra, které pořádalo 2 aktivity týdně, bylo vybudová-
no komunitní zařízení, které nabízí celoroční profesionální služby vzdělávací-
ho i volnočasového charakteru po celý týden.
Vedoucí funkce naučila koordinátorku slaďovat pracovní a osobní život, umět se rychle a 
pokud možno správně rozhodnout, nést odpovědnost, činit kompromisy, kritiku brát jako 

možnost vyvarovat se chyb a zlepšovat jednotlivé služby centra.
Motto: „Mám ráda výzvy, stále objevuji cesty, příležitosti a učím se nový věcem“.
Lenka Hájková byla oceněna v anketě Skutek roku 2014 Kraje Vysočina v kategorii volný čas dětí a mládeže. Uvědomuje si, že je nesmírně 
důležité moci reprezentovat město Hrotovice, MC Andílci, ale především ukázat, že mateřská centra mají smysl, pozitivně ovlivňují život celých 
rodin a stávají se místy komunitními.
Závěr: Každá žena, která se angažuje v dobrovolnické práci pro MC a chce nezištně pomoci druhým, by měla být oceněna hlavně svojí rodinou a svým okolím.

MC Zvoneček vzniklo jako jeden z projektů Oblastní charity 
Havlíčkův Brod v roce 2000 a začalo oficiálně svou činnost 
jako dobrovolný „Klub maminek a dětí Zvoneček“. Návštěvní-
kům nabízí programy, které jim pomáhají předcházet sociální 
izolaci, která ohrožuje zejména rodiče pečující celodenně o 
své dítě. Tohoto cíle dosahuje poskytnutím prostoru pro vzá-
jemné setkávání, sdílení a vzdělávání.
Anna Doleželová, koordinátorka
Když stála před 14 lety jako jedna ze sudiček u kolébky tehdejšího „Klubu maminek a dětí 
Zvoneček“, jistě si nepomyslela, že ji práce na 1 den v týdnu natolik nadchne a strhne, že se jí 
upíše na plný úvazek. Věří, že další úspěšné roky budou ještě následovat. Nadšení maminek 

na rodičovské dovolené pro smysluplnou společnou a tvůrčí činnost, do které se navíc mohly zapojit i se svými dětmi, bylo až „nakažlivě“ 
radostné. Svým působením pomáhala realizovat představy maminek navštěvujících MC. Pro Aničku, původně pracující jako asistentka v Cha-
ritním domově pro matku a dítě, to znamenalo mnoho změn, jak na pracovní, tak na osobní úrovni. V roli řídícího pracovníka projektu MC 
Zvoneček, Rolnička a Ledňáček při Oblastní charitě Havlíčkův Brod využila své organizační a komunikační schopnosti. Naučila se také řídit 
tým spolupracovnic a lektorů, se kterými společně dostala MC Zvoneček do povědomí ne jenom návštěvníků MC, ale také široké občanské 
společnosti města Havlíčkův Brod a okolí.



SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER, O.S.

RODINNÉ CENTRUM SRDÍČKO Studentská 1966/4, Žďár nad Sázavou, www.rcsrdicko.cz

MATEŘSKÝ KLUB JUNIOR, DDM-SVČ  Tyršova 793, Chotěboř, www.ddmchotebor.cz

Síť mateřských center, o.s. vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center. Posiluje občanský život komu-
nity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, 
mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. 
Síť MC spojuje, podporuje, vyhledává, mapuje, prosazuje, posiluje, spolupracuje a inspiruje. Aktuálně sdružuje téměř 300 členských MC.
Základním posláním mateřských center je primární prevence patologických jevů v rodině ve společnosti: nabízejí veřejný a bezpečný prostor 
pro rodinu, umožňují prevenci sociálního vyloučení, podporují vícegenerační soužití. Sociální práce mateřských center spočívá na principu 
svépomocných skupin. Více informací na www.materska-centra.cz

Rodinné centrum Srdíčko funguje od 1. 1. 2008 v prostorách budovy 
polikliniky ve Žďáře nad Sázavou. Centrum zřizuje a provozuje Kolpin-
govo dílo ČR, z.s. Nabízí po celý týden programy pro nastávající rodiče, 
rodiče s dětmi, děti předškolního věku i prarodiče.
Kateřina Šalandová, vedoucí koordinátorka
Stála u zrodu Rodinného centra Srdíčko a v prvních dvou letech zde 
pracovala sama za pomoci několika maminek na mateřské dovole-
né. Motivací byla touha pracovat s dětmi i s maminkami, mluvit s nimi o jejich radostech i 
starostech, které přináší mateřství, povzbuzovat je a ukazovat jim krásu poslání být matkou. 
Sama je matkou čtyř dnes již dospělých dětí. Když se stala vedoucí koordinátorkou, život se 
jí samozřejmě změnil, nejen větší zodpovědností, ale i rozšířeným pracovním kolektivem, ale 

díky podpoře vlastní rodiny všechny své úkoly zvládá. 
Jejím osobním krédem je: usilovat o to, aby se její práce stala službou lásky druhým.

Naše MC má jinou historii od ostatních MC. Vzniklo v roce 2004 při čin-
nosti Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě jako klub, ve kterém 
se scházely maminky pouze v dopoledních hodinách a odpoledne ve 
stejném prostoru probíhaly zájmové útvary DDM.  I v současné době je 
MC velmi provázáno s činností DDM a také spolupracujeme s dalšími 
organizacemi a NNO. Naším cílem je vytvořit komunitu, která je živým 
organismem – MĚNÍ SE, ROZVÍJÍ SE, POMÁHÁ SI, VZDĚLÁVÁ SE.
Bc. Alena Sobotková, Leona Marcinko, koordinátorky
Důvod založení byl rozpad a ukončení činnosti mateřského centra Vláček. V té době jsem 
pracovala, jako pedagožka volného času v DDM, to že by centrum pro maminky skončilo v 

našem městě, mě velmi motivovalo, jak vyřešit tuto svízelnou situaci. Centrum mohlo fungovat pod křídly DDM, kde byla jistota záštity pro-
storu, i když maminky by chodily nepravidelně. Od roku 2004 funguje MC - ze začátku pod názvem MC Zvoneček a v roce 2012 se stěhuje do 
DDM a společně s MC odcházíme do nových prostor v kulturním domě, blíže centru a veškerému dění v našem městě. Měníme název na MC 
Lístek. Na naše centrum má vliv několik skvělých žen, které stály u zrodu a dále pokračují: Alena Sobotková, Nečasová Jindřiška, Jana Hlávková, 
Leona Marcinko, Leona Pivková, Markéta Doležalová.
Motto: Každá žena má důležitou roli. „Pojďme prožít svůj čas společně a smysluplně“.
Závěr: Každá žena, která se angažuje v dobrovolnické práci pro MC a chce nezištně pomoci druhým, by měla být oceněna hlavně svojí rodinou a svým okolím.

Mateřský klub vznikl v roce 2010, předtím zde probíhalo se-
tkávání maminek a několik zájmových kroužků, které si orga-
nizovaly maminky samy. V současné době nabízíme volnou 
hernu každý den, dále zájmové kroužky, cvičení, dílny, malo-
vánky a představení a akce. Spolupracujeme s mnoha dalšími 
institucemi, školami, školkami, organizacemi a i soukromými 
subjekty. Problematikou násilí na ženách se klub dosud ne-
věnoval, ale uvědomujeme si, že problematika domácího násilí se stává celospolečenským 
problémem. Chtěli bychom v rámci projektu působit jako subjekt primární prevence.
Hana Hochmanová, koordinátorka
Jako bývalá učitelka v mateřské škole jsem po návratu z mateřské dovolené dostala šanci 

vést mateřský klub, který chtělo v rámci prorodinné politiky město Chotěboř provozovat. Naše organizace Junior Dům dětí a mládeže, středis-
ko volného času působí v Chotěboři již mnoho let a je osvědčeným garantem mnoha akcí pro děti, rodiny s dětmi i dospělé. Díky tomu jsme 
mateřský klub začali provozovat my. Tato práce je krásně pestrá a moc mě baví.

MATEŘSKÉ CENTRUM LÍSTEK Tyršova 1001, Nové Město na Moravě, 
 ddm.nmnm.cz/materske-centrum-listek



SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍCI A ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY OBĚTEM NÁSILÍ

INTERVENČNÍ CENTRUM Masarykovo náměstí 47, Jihlava, www.psychocentrum.cz

Náš projekt je postaven na znalosti cílových skupin, dlouholetých zkušeností a vytvořeném vztahu důvěry a bezpečí. Dalším hlavním pilířem 
je spolupráce s odborníky a specializovanými organizacemi, které se tématu domácího násilí a násilí páchaného na ženách primárně věnují. 
Děkujeme jim za tuto záslužnou práci a dovolte krátké představení. Většina z nich má celorepublikovou působnost, zde najdete kontakty na 
pobočky v Kraji Vysočina. 

Krizová pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím při Psychocentru – manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina.
Intervenční centrum koordinuje pomoc osobám ohroženým domácím násilí v Kraji Vysočina a poskytuje sociální služby osobám ohroženým 
domácím násilím a z něho pramenícím nebezpečným pronásledováním formou odborné pomoci a podpory při řešení situace související s 
domácím násilím. Služba respektuje individuální potřeby uživatelů sociální služby a jejich lidskou důstojnost.

Intervenční centrum je sociální služba, která pomáhá řešit problémy spojené s domácím násilím. Je jednou ze služeb Psychocentra - manžel-
ské a rodinné poradny Kraje Vysočina. Místem působení je Jihlava, Pod Příkopem 4. 

Intervenční centrum funguje od počátku roku 2007. Uživateli služby Intervenčního centra jsou ti, které trápí někdo blízký. To znamená osoby, 
které jsou ohroženy domácím násilím. Poskytuje pomoc osobám, které dosáhly šestnácti let a bydlí v Kraji Vysočina. 

Služby Intervenčního centra jsou bezplatné.
Mgr. Jana Volná, vedoucí pracoviště, 
sociálně právní poradkyně, terapeutka

PRACOVIŠTĚ V KRAJI VYSOČINA: Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov

KONTAKTY:
Kontakt je možný prostřednictvím telefonu 567 215 532 
nebo 606 520 546, mailem ic.vysocina@psychocentrum.cz, 
a to každý pracovní den 8:00 – 18:00 hod.

DALŠÍ KONTAKTY:

DONA - 251 511 313
linka pro osoby ohrožené domácím násilím (nonstop)

Linka důvěry STŘED - 775 223 311
denně 8.00-22.00 hod

Linka bezpečí - 116 111
bezplatná linka pro děti a dospívající (nonstop)

Centrum krizové intervence - 284 016 666 (non stop) 

Další užitečné odkazy a webové stránky:
www.nenechtesiublizovat.cz 

www.rosa-os.cz
www.idtbrno.cz

www.persefona.cz
www.spondea.cz

CÍLE
1. Napomoci uživateli vyřešit problematiku domácího násilí 

pro uživatele přijatelným způsobem. Největší důraz je kla-
den na podporu aktivního přístupu uživatele.

2. Koordinace práce jiných subjektů v oblasti pomoci uživa-
telům tak, aby byla pomoc osobám ohroženým domácím 
násilím komplexní.

3. Snaha ovlivnit v rámci Kraje Vysočina vnímání problema-
tiky domácího násilí tak, aby to vedlo ke snížení skrytosti 
tohoto jevu.

CO JE DOMÁCÍ NÁSILÍ
Domácí násilí začíná útoky proti lidské důstojnosti. Pokračuje úto-
ky proti zdraví nebo hrozbami násilí. Může vyústit v útoky proti 
lidskému životu.
Domácí násilí je psychické, fyzické sexuální, ekonomické a jiné 
násilí mezi členy rodiny, mezi manželem a manželkou, druhem 
a družkou, rodiči a dětmi, prarodiči a vnuky.
Násilí se děje v soukromí, násilník a ohrožená osoba si nikdy nemě-
ní role, útoky se opakují, intenzita se stupňuje.
DOMÁCÍM NÁSILÍM MŮŽE BÝT OHROŽEN KAŽDÝ. 
Domácí násilí je společensky nepřípustné.
Ten, kdo se ho dopouští, může být policií vykázán na deset dnů 
z domácnosti, ale také trestně stíhán.

POMOC INTERVENČNÍHO CENTRA
» telefonické konzultace

» osobní konzultace

» kontakt prostřednictvím e-mailu

» odborného psychologického poradenství

» zprostředkování dalších služeb ohrožené osobě

» sestavení bezpečnostního plánu

» pomoci při vypracování písemných žádostí a podání

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ 
PŘI DOMÁCÍM NÁSILÍ

 » Mít stále k dispozici funkční telefon.
 » V případě ohrožení přivolat polici ČR - linka 158.
 » Znát důležitá telefonní čísla:  

rychlá záchranná služba - linka 155, SOS - 112
 » Mít v bytě bezpečné místo, kde se lze zamknout,  

přivolat a vyčkat policii.
 » Vyhýbat se místům v bytě, kde se mohou nacházet  

nebezpečné předměty.
 » Mít na bezpečném místě uložené důležité dokumenty.
 » Znát únikovou cestu z bytu.
 » Vědět, kam lze při ohrožení odejít, kde hledat pomoc.  

Vytvořit si podpůrnou síť lidí, kterým lze věřit.



PREVENCE DOMÁCÍHO NÁSILÍ

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ Žižkova 1683/13, Jihlava, www.bkb.cz

TreMediaS  Tomáše Bati č. 1069, Třebíč, www.tremedias.cz 

Řešení domácího násilí je velmi komplikované a náročné. Z našeho pohledu je nejdůležitější prevence, nenechat situaci eskalovat a mít něko-
ho, kdo nám pomůže situaci zvládnout. Pokud se ocitnete v roli, že víte o domácím násilí v rodině, u známých či u sousedů, nezavírejte před 
tím oči a pomozte dřív, než bude příliš pozdě. V rámci projektu ProŽeny pracujeme mimo jiné i s veřejností a organizováním přednášek na 
téma „Jak rozpoznat násilí na ženách“ upozorňujeme na závažnost této problematiky a učíme účastníky, jak se zachovat, kde najít pomoc, ale 
i co je pro ohroženou osobu klíčové a jak ji pomoci.

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů.
Bezodkladná kombinovaná pomoc Bílého kruhu bezpečí obětem kriminality obsahuje:

 » poskytnutí právních informací
 » psychologické poradenství
 » sociální poradenství
 » praktické rady a informace
 » doprovod k soudu a k policii

Poradna BKB Jihlava poskytuje pomoc zvlášť zranitelným obětem trestných činů a pozůstalým po obětech 
v celé ČR prostřednictvím případového manažera.

KONTAKTY: 
mobil: 606 631 551
mail: bkb.jihlava@bkb.cz
Mgr. Antonín Křoustek, vedoucí poradny

Nonstop rady a informace získáte na bezplatné lince telefonické krizové pomoci Bílého kruhu bezpečí:  116 006

Činnost PMS zahrnuje tyto činnosti:
 » kontrola pachatelů
 » podpora a pomoc obětem
 » zapojení komunity do řešení následků trestné činnosti

Pro oběti trestného činu bezplatně nabízí:
 » právní informace (poradí, na co máte právo a o co můžete žádat)
 » psychosociální podporu (pomohou zvládnout těžkou situaci)
 » restorativní programy (zprostředkují např. mediaci neboli mimosoudní řešení sporu mezi obětí a pachatelem)

KONTAKTY:
telefon: 567 563 371 
mobil: 733 788 972
mail: mkaraskova@pms.justice.cz 

PRACOVIŠTĚ V KRAJI VYSOČINA: Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Havlíčkův Brod

Spolek TREMEDIAS byl založen s cílem poskytování mediace, supervize a vzdělávání s regionální působností 
v Kraji Vysočina. Postupně spolek rozšířil své působení na celorepublikové a nezůstal ve svých činnostech pouze 
u původních aktivit. 

V současné době se členové spolku mimo jiné věnují činnostem spojeným s poskytováním rodinných mediací 
a případových konferencí a odbornému poradenství v rámci výkonu sociálně-právní ochrany.

Řada konfliktů nejrůznějšího charakteru u nás končí soudním sporem. Jedná se o traumatizující proces pro obě strany konfliktu. MEDIACE 
MŮŽE PŘEDEJÍT SOUDNÍMU JEDNÁNÍ. Mediace je proces, při kterém mezi znesvářené strany vstoupí mediátor, tedy třetí, nezávislá, ne-
stranná osoba, která se svojí činností snaží ukázat na podstatu sporu, najít společná stanoviska a obě strany přivést ke smíru a přijetí kompro-
misu v řešení sporu. Základní podmínkou mediace je dobrovolnost, tedy účastníci konfliktu souhlasí s mediací z vlastního rozhodnutí.

KONTAKTY:
telefon: 739 967 323
mail: info@tremedias.cz
Mgr. Iva Macková, lektorka, koučka, supervizorka, arteterapeutka

Další užitečné odkazy a webové stránky: 

www.domacinasili.cz www.donalinka.cz www.infovictims.cz www.magdalenium.cz

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR Tř. Legionářů 1470/ 9, Jihlava, www.pmscr.cz 



INFORMACE O PROJEKTU 1.4.2015 - 31.3.2016  •  TŘEBÍČSKÉ CENTRUM
Cílem projektu je prostřednictvím vzdělávacích, aktivizačních, motivačních a podpůrných aktivit přispět ke 
zvyšování podílu žen v rozhodovacích a řídících rolích a přispět k rozšíření preventivních a následných služeb 
pro ženy ohrožené násilím. Část aktivit je zaměřena na osvětu a zvýšení informovanosti široké veřejnosti v 
oblasti rovných příležitostí a násilí založeného na různosti pohlaví. Projekt je založen na spolupráci subjektů 
působících v těchto oblastech a bude realizován na různých místech Kraje Vysočina. Jedním z výstupů bude 
publikace ProŽeny, která představí příběhy úspěšných žen.

SEBEKOUČOVÁNÍ - LENKA BENEŠOVÁ www.koucinkhb.cz 

DOMÁCÍ NÁSILÍ - IVETA JEWELL 

REALIZOVANÉ AKTIVITY

PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY

Koučování je známé především ze sportovní oblasti. Díky výsledkům a uvědomění si jedinečných způsobů dosahování vizí a cílů se velmi 
rychle rozšířilo i do firemního prostředí.
Koučování představuje především důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosahování jeho 
vize a dílčích cílů. Aktivní naslouchání, otevřené cíleně pokládané otázky umožňují hluboké sebeobjevování, sebepřijetí a seberozvoj. Kouč 
umožňuje klientům ujasnit si, čeho konkrétně chtějí dosáhnout, podporuje jejich sebedůvěru, motivaci, odvahu, kreativitu a zodpovědnost 
za svá rozhodnutí. Díky kvalitnějšímu koučinku je výsledků dosahováno rychleji a originálním způsobem. Každý se může stát sám sobě tím 
nejlepším koučem při aktivním praktikování zásad koučování, a to především zaměřováním se na to, čeho chceme dosáhnout, zaměření na 
konkrétní kroky, které je potřeba realizovat právě teď a její konání.
Přeji Vám radost při každém kroku naplňování vlastní seberealizace a denního využívání koučovacích nástrojů.

Domácí násilí je kontrolující chování proti partnerovi nebo bývalému partnerovi, které zahrnuje, ale není omezeno na fyzické útoky, sexuální 
útoky, emocionální týrání, izolaci, ekonomické týrání, vyhrožování, pronásledování, obtěžování a zastrašování. Ačkoliv pouze některé formy do-
mácího násilí jsou nezákonné a vystaveny kriminálním sankcím (fyzické a sexuální napadení, pronásledování, vyhrožování zabitím), ostatní for-
my násilí také mohou být velmi vážné a dlouhodobé vystavení jim má za následek narušené vnímání osobního pocitu pohody i samostatnost.

Násilí a násilnické chování je použito ve snaze o kontrolu partnera založenou na pachatelově pocitu nároku. Toto chování může být nasměro-
váno na ostatní - především děti - se záměrem kontroly (blízkého) partnera.

Statistiky
 » 1 ze 4 žen zažije domácí násilí během svého života
 » v průměru 2 ženy za týden jsou zabity (ex)partnerem 
 » žena se pokusí odejít z násilnického vztahu v průměru sedmkrát, než jej opustí trvale.

Zásady poskytnutí pomoci a podpory
Je velice důležité, aby ženy byly podpořeny v době, kdy zůstávají ve vztahu s násilným partnerem.
Pokud ženy nebudou cítit podporu v organizaci v této době, tak je nepravděpodobné, že by znovu hledaly podporu ve stejné organizaci.

V prvních třech měsících projektu proběhly již sebepoznávací kurzy, vzdělávací semináře, přednášky na téma „Jak rozpoznat násilí na ženách“ 
i další podpůrné a motivační aktivity pro obě základní cílové skupiny. Kromě toho jsme navázali spolupráci s odborníky a specializovanými 
organizacemi a hlavně připravujeme program na podzim. Zde je jen malá ochutnávka témat a názoru odborníků.

Na období září až prosinec 2015 připravujeme celou řadu zajímavých seminářů a kurzů na různých místech Kraje vysočina, upozorním ze-
jména na skvělé lektorky Moniku Nevolovou (komunikace) a Moniku Brzoňovou (etika hrou, rovné příležitosti).  Ve spolupráci s Bílým kruhem 
bezpečí již nyní připravujeme sérii přednášek a školení. V listopadu se uskuteční první konference na téma Rovné příležitosti žen a mužů a dne 
25.11.2015 u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách proběhnou na různých místech kraje akce upozorňující na toto téma. Stále 
máme volnou kapacitu, zapojit se můžete i vy!

VZDĚLÁVACÍ A MOTIVAČNÍ AKTIVITY ZÁŘÍ 2015
7.9. 17.00-20.00 Třebíčské centrum o.s.,  Fr. Hrubína 753, Třebíč
  PODPŮRNÉ SETKÁNÍ A SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE
16.9. 9.00-13.00 Třebíčské centrum o.s.,  Fr. Hrubína 753, Třebíč
Sebepoznávací kurz OSOBNOSTNÍ ROZVOJ - PŘEDPOKLADY A BARIÉRY
  Lektorka: JANA BRABCOVÁ

18.9.+25.9.   15.00-19.00 MC Zvoneček, Rubešovo nám. 171, Havlíčkův Brod
Vzdělávací seminář ENNEAGRAM - MODEL OSOBNOSTI
  Lektor: MARCEL DOLEŽEL

24.9. 9.30-11.00 Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi, Horní 22, Žďár n. Sáz.  
Přednáška  JAK ROZPOZNAT NÁSILÍ NA ŽENÁCH
  Lektor: Mgr. ANTONÍN KŘOUSTEK

25.9. 15.00-19.00 MC Domeček,  Nám. 9. května 675, Luka nad Jihlavou
Sebepoznávací kurz ETIKA HROU 
  Lektorka: Mgr. MONIKA BRZOŇOVÁ

30.9. 16.30-19.30 InPC Vysočina o.p.s., Horní ulice 197, Havlíčkův Brod 
Kreativní kurz PODZIMNÍ DEKORACE
  Vede: Bc. DARIA ČAPKOVÁ a LENKA SLOVÁKOVÁ

VZDĚLÁVACÍ A MOTIVAČNÍ AKTIVITY ŘÍJEN 2015
6.10. 9.00-13.00 Krajský úřad Kraje Vysočina,  Žižkova 57, Jihlava
Sebepoznávací kurz KONFLIKT A NÁSILÍ
  Lektor: Mgr. ANTONÍN KŘOUSTEK

13.10.     8.30-12.30 MC Zvoneček, Rubešovo nám. 171, Havlíčkův Brod
Sebepoznávací kurz ETIKA HROU
  Lektorka: Mgr. MONIKA BRZOŇOVÁ

16.10. 8.00-16.00 Centrum DaR, Okružní 935, Třebíč - Borovina
Vzdělávací seminář ROLE V TÝMU
  Lektorka: Bc. ANNA MACHÁTOVÁ

17.10. 14.00-17.00 Třebíčské centrum, Fr. Hrubína 753, Třebíč 
Kreativní kurz SCRAPBOOKING
  Vedou: Mgr. PETRA BLAŽKOVÁ a VĚRA HLŮŠKOVÁ

20.10. 18.00-21.00 InPC Vysočina o.p.s., Horní ulice 197, Havlíčkův Brod
  PODPŮRNÉ SETKÁNÍ A SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE
22.10. 9.30-11.00 MC Lístek, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě  
Přednáška  JAK ROZPOZNAT NÁSILÍ NA ŽENÁCH
  Lektor: Mgr. ANTONÍN KŘOUSTEK


