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Projekt Step4GBV - Podpora, vzdělávání a výměna zkušeností v řešení
domácího násilí
"Pokud jste vystaveni násilí, je čas jednat ... vyhledejte pomoc"
Genderově podmíněné násilí je téma, které se postupně dostává do povědomí široké veřejnosti.
Přesto je nutné se tímto tématem stále zabývat, zejména s cílem zajistit pomoc obětem domácího
násilí.
Cílem projektu STEP4GBV je zvyšování kompetencí odborníků prostřednictvím aktivit týkajících se
řešení domácího násilí. Dalším cílem je vyvinout a otestovat nové nástroje intervenčních metod.
Projekt byl zahájen v lednu 2018 a končí v prosinci 2019. Koordinátorem projektu je Asociace pro
prevenci a řešení násilí v rodině (APHVF) na Kypru a partnery jsou Enoros consuling Ltd na Kypru,
Centro Italiano per la Promozione della Mediazione v Itálii, kyperská policie, Diakonie ČCE Středisko
křesťanské pomoci v Praze – Česká republika, Assosiation I Diritti Civili nel / Salvamamme v Itálii a
sdružení Demetra v Bulharsku.
Zahajovací schůzka se konala v Nikósii na Kypru v lednu 2018, kde se plánovaly nadcházející činnosti
projektu. Kromě toho se v Nikósii, Praze a Burgasu uskutečnily 3 nadnárodní workshopy, poslední se
bude konat v Miláně.
Během prvního dne mezinárodního workshopu v Nicosii (13. a 14. března 2018) byly účastníkům
prostřednictvím série prezentací a zážitkových cvičení představeny programy APHVF pro oběti,
pachatele a páry, rovněž byla představena Linka pomoci pro domácí násilí.
Během mezinárodního workshopu v Praze (27. a 28. června 2018) terapeuti SOS centra Diakonie ČCE
– SKP v Praze představili a vysvětlili metody práce s pachateli domácího násilí.
Během nadnárodního workshopu v Burgasu (29. a 30. října 2018) představila Demetra Association
služby nabízené obětem a pachatelům násilí. Účastníci měli také jedinečnou příležitost navštívit azylový
dům pro oběti obchodování s lidmi a středisko pro oběti sexuálního násilí. Během semináře byly
představeny také výsledky sdílených intervenčních nástrojů pro práci jak s obětmi domácího násilí, tak
s násilnými osobami.
________________________________________
Více informací a aktualizace projektu najdete na:
Web: https://www.domviolence.org.cy/STEP4GBV/
FB: https://www.facebook.com/STEP4GBV/
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