
Projekt „Vzdělávací program problematiky domácího násilí“

České Budějovice – Před rokem zahájilo občanské sdružení THEIA projekt „Vzdělávací program 
problematiky domácího násilí“   (č.  CZ.1.04/3.1.03/45.00158),  který je  financován z prostředků 
Evropského  sociálního  fondu  prostřednictvím  Operačního  programu  lidské  zdroje  a 
zaměstnanost  a  státního  rozpočtu  České  republiky.  Cílem  projektu  je  tvorba  a  realizace 
akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách, zaměstnaných u registrovaných 
poskytovatelů  sociálních  služeb  v  Jihočeském  kraji.  Projekt  si  klade  za  cíl  vytvoření  čtyř 
akreditovaných kurzů,  kterých  se  zúčastní  alespoň  250  pracovníků  v  sociálních  službách a 
vydání publikace zaměřené na problematiku domácího násilí.
Realizátorem  celého  projektu  je  THEIA  –  OBČANSKÉ  SDRUŽENÍ,  které  poskytuje  na  území 
Jihočeského kraje registrovanou sociální službu – krizovou pomoc, která je mimo jiné určena osobám v  
krizi, obětem násilí, obětem domácího násilí, obětem zneužívání, obětem trestné činnosti a je zároveň  
akreditovanou vzdělávací institucí pro oblast sociálních služeb.

Projekt  byl  zahájen 1.5.2010 a  to  tvorbou kurzů samotných.  V srpnu 2010 byla  kurzům přidělena 
akreditace MPSV ČR pro další vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků (v 
souladu se zákonem 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách).  Zbytek roku byl věnován přípravě 
studijních materiálů a ostatních školících pomůcek pro následnou realizaci kurzů. Koncem roku 2010 
byl vytvořen harmonogram kurzů pro rok 2011 a ten umístěn na webové stránky projektu. Rovněž byly 
o vypsaných termínech informování registrovaní poskytovatelé sociálních služeb na území Jihočeského 
kraje, pro jejichž zaměstnance jsou kurzy určeny.

V lednu 2011 byla zahájena realizace kurzů. Zároveň byla zahájena příprava na tvorbě a následném 
vydání publikace, věnující se problematice domácího násilí. Za tímto účelem rozšířilo sdružení oblast 
svých aktivit  o  vydavatelskou činnost.  Z  celkového plánovaného počtu 32  kurzů bylo  zrealizováno 
prvních 11, kterých se zúčastnilo 126 pracovníků v sociálních službách. 

V projektu se daří naplňovat stanovené cíle a je dokonce očekáváno, že kurzy bude absolvovat výrazně 
větší počet osob, než si projekt kladl za cíl. Již nyní lze konstatovat, že projekt je veden, jak po finanční 
tak po věcně stránce, správně. Toto ukázala kontrola MPSV ČR, která byla v místě realizace projektu 
uskutečněna, a neshledala žádné nedostatky. 

Do kurzů  se  mohou stále  hlásit  zájemci  o  účast,  za předpokladu že  jsou  pracovníky  v  sociálních 
službách,  pracujících  pro  registrované  poskytovatele  sociálních  služeb,  kteří  působí  na  území 
Jihočeského kraje.  Aktuální  přehled vypsaných termínů kurzů na rok 2011 naleznete na webových 
stránkách sdružení (www.theia.cz  ).   

Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Barbora Čechová
projektový manažer
GSM: +420 724 243 726
cechova@theia.cz
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