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Avon a proFem se zaměří na násilí u mladých 

Brno, 26.9.2013 – Společnost Avon a nezisková organizace proFem o.p.s. opět 
spojily své síly a společně přicházejí s novým projektem workshopů “Mluvme 
spolu o domácím násilí”. Tyto workshopy proběhnou na českých středních 
školách v první polovině příštího roku a na základě získaných údajů vznikne 
unikátní studie, která se jako první svého druhu v České republice zaměří na 
násilí mezi mladými a názory mladých na násilí. 

Charitativní projekt Avon proti domácímu násilí společnosti Avon se rozhodl finančně 
podpořit druhou sérii workshopů, kterou organizuje organizace proFem. Tyto 
workshopy proběhnou v první polovině příštího roku na středních školách v České 
republice a zaměří se na otázky týkající se domácího násilí a násilí mezi mladými (co 
je a co není domácí násilí; formy, podoby, specifika; mýty; varovné signály; jak pomoci 
kamarádovi/kamarádce apod.). Školy se již mohou začít do programu hlásit, a to na 
stránce http://www.avonprotidomacimunasili.cz/workshopy/registrace, účast je 
bezplatná.  

Součástí workshopů bude dotazník, na základě jehož výsledků bude zpracována 
unikátní studie. Ta bude zkoumat nejen situaci v rodinách, ale také obecné názory 
studentů na domácí násilí a jejich zkušenost s násilím mezi vrstevníky a ve vztazích. 
Tato studie bude prezentována ve druhé polovině roku 2014. 

Vybraných workshopů se opět zúčastní ambasadorka projektu Avon proti domácímu 
násilí Daniela Peštová. “Jsem velice ráda, že budeme s workshopy pokračovat. 
Věřím, že diskuze se studenty je jeden z nejefektivnějších prostředků, jaký můžeme 
zvolit,” uvedla. “Domácí násilí a násilí mezi mladými jsou dnes velikými tématy. Jsme 
potěšeni, že můžeme tyto témata znovu otěvřít a přispět tak k lepší budoucnosti všech 
z nás,” uvedla ředitelka organizace proFem Jitka Poláková.  

První série workshopů probíhala mezi listopadem 2012 a červnem 2013. Zúčastnilo se 
jí téměř 400 studentů v 7 českých městech (Brno, České Budějovice, Plzeň, Most, 
Liberec, Praha, Beroun). Záštitu nad projektem převzalo Informační centrum OSN v 
Praze. 
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O organizaci proFem o.p.s. 

Posláním proFem o.p.s. je působení na zlepšení situace v oblasti domácího násilí a jiných forem násilí 
především na ženách, a to prostřednictvím lobbingu, osvěty, vydávání publikací a přímé podpory osob 
ohrožených domácím násilím či jinou formou násilí. 

Tohoto poslání dosahuje pomocí následujících cílů: 

 vydávat poradenské a informační publikace pro veřejnost v oblastech, ve kterých dochází k 
porušování lidských práv, se zaměřením na domácí násilí. 

 pořádat konference, workshopy a školení pro laickou i odbornou veřejnost 

 poskytovat přímé poradenství a podporu osobám ohroženým domácím násilím či jinou formou 
násilí 

 upozorňovat společnost na problematické oblasti, ve kterých dochází k domácímu násilí či 
jiným formám násilí, a to formou veřejných prohlášení, 

 politického lobbingu u zákonodárných institucí a u politického zastoupení, 

 spolupracovat s veřejnými médii či zřizovat média vlastní, za účelem poukázání na 
problematické oblasti v tématu domácího násilí, 

 aktivně spolupracovat s jinými (nejen) ženskými iniciativami a organizacemi z České republiky 
a ze zahraničí na těchto problémech. 

 

 

O projektu Avon proti domácímu násilí 

V roce 2008 společnost Avon otevřela společensky citlivé a mimořádně závažné téma domácího násilí 
páchaného na ženách. Pod heslem „Mluvme spolu o domácím násilí“ byla spuštěna kampaň, která 
poukazovala na nutnost hovořit nahlas o věcech, které nás trápí, a najít pro ně vhodná řešení. Její tváří 
je světoznámá topmodelka Daniela Peštová, která pomáhá s prevencí tohoto závažného 
společenského problému. Společnost Avon také využívá svoji rozsáhlou síť Avon Ladies a Avon 
Gentlemanů, kteří bez nároku na provizi prodávají tzv. symboly (produkty se symbolem ležaté 
osmičky). Výtěžek z prodeje těchto předmětů putuje na konto Avon proti domácímu násilí. Díky těmto 
finančním prostředkům financujeme naše charitativní aktivity. 

 


