Mezinárodní den proti násilí na ženách
České Budějovice (23. 11. 2017) – 25. listopadu si připomínáme Mezinárodní den proti násilí na
ženách. THEIA – krizové centrum o.p.s. se (THEIA) se připojuje k organizacím i jednotlivcům po
celém světě při šíření myšlenky, že je násilí v jakékoliv formě nepřijatelné. Násilí na ženách je
frekventovanějším tématem a je jednou z oblastí, které THEIA pomáhá řešit. Její kampaň s názvem

„Musí být agrese součástí tvého života?“, probíhá v těchto týdnech. K Mezinárodnímu dni proti násilí
na ženách doplnila THEIA svou kampaň o soutěž, kterou se snaží na toto téma důrazněji upozornit.
„V rámci kampaně s názvem Musí být agrese součástí tvého života?, která v těchto týdnech probíhá na
území Českých Budějovic, jsme využili i možnosti umístění jejích motivů na lavičky rozmístěné na
frekventovaných místech města. Je jich celkem 10 a spolu s dalšími prvky kampaně upozorňují na
problematiku agrese mezi lidmi, a také na možnost pomoci jak obětem agresivního chování, tak
agresorům samotným naučit se lépe ovládat své emoce a násilného chování se vyvarovat,“ říká Bára
Čechová, ředitelka krizového centra THEIA. „Agrese a následné násilímá velmi často jako oběť ženu.
Z tohoto důvodu jsme se připojili k Mezinárodnímu dni proti násilí na ženách, který byl vyhlášen
Valným shromážděním OSN v roce 1999 a připadá na 25. listopadu. V České republice je tento den
připomínán téměř pravidelně od roku 1995 zejména prostřednictvím aktivit neziskových organizací.
Naším cílem je přispět co největší měrou ke zviditelnění tohoto tématu a samozřejmě podpořit snahy o
eliminaci všech forem násilí.“, doplňuje Barbora Čechová.
„Vyjádřit svůj odmítavý postoj k násilí na ženách a připojit se tak myšlenkově k Mezinárodnímu dni proti
násilí na ženách můžete velmi jednoduše spolu s námi. Stačí vyhledat v Českých Budějovicích
kteroukoliv z našich deseti laviček, vyfotit se spolu s ní a fotku umístit na stránky THEIA na sociální síti
Facebook (https://www.facebook.com/THEIA.o.s/). Aktivita je pojata jako soutěž, ze všech fotografií
vylosujeme 5 výherců, kteří obdrží nejen poukázku do stylové kavárny Tucaffé v Českých Budějovicích
(https://www.facebook.com/tucaffeCB/) ale i krásný termohrnek THEIA, třeba právě na tuto kávu“
doplňuje Nicole Emrová, koordinátorka odborných služeb krizového centra THEIA, a dodává „soutěž
poběží do 3. 12. 2017, tak neváhejte a zapojte se.“
THEIA – krizové centrum o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která byla založena v roce 2009.
Základní činností organizace je poskytování odborného sociálního poradenství a pomoci osobám v krizi
a obětem násilí a trestných činů. S tématy z poradenské činnosti pracuje ve svých programech primární
prevence na základních a středních školách v regionu, zkušenosti využívá také při školicí činnosti
zaměřené na odbornou veřejnost. Své služby poskytuje v pěti ambulantních poradnách v Jihočeském
kraji. Pomoc svým klientům může poskytovat pouze díky podpoře ze strany donátorů a s využitím
prostředků z grantových programů. Práce s tématem agrese byla v roce 2017 možná také díky podpoře
Ministerstva vnitra ČR.
Více o THEIA najdete na www.theia.cz.
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