
 

 
 

AVON Foundation for Women věnuje 1 
milion dolarů na boj proti domácímu násilí 
Praha, Londýn, 5. května 2020 

 

AVON Foundation for Women oznámila, že celosvětově věnuje 1 milion dolarů 50ti 
organizacím věnujícím se problematice domácího násilí. Program nouzového grantu byl 
představen s uvedením AVON kampaně #IsolatedNotAlone jako reakce na nárůst případů 
domácího násilí důsledkem domácí izolace. 

Financování poskytne klíčovou pomoc více než 250,000 ženám a dětem, kteří jsou vystaveni 
zvýšené hrozbě domácího násilí. Grant bude rozdělen do 37 zemí světa, včetně České 
republiky, Slovenska, ale i Brazílie, Mexika, Indie, Filipín, Německa a Spojeného království. 

Milion dolarů vyčleněných ze zdrojů AVON Foundation bude sloužit k podpoře žen po celém 
světě a je v souladu s AVON kampaní zaměřenou na řešení krize vzrůstajícího domácího násilí 
zapříčiněného pandemií COVID-19. Příkladem okamžitého využití prostředků jsou: 

Ve Spojeném království, nezisková organizace WOMEN'S Aid využije 50,000 dolarů na zřízení 
online pomoci, včetně Live Chat linky, vytvoření podpůrné skupiny pro oběti domácího násilí 
a přípravu informačních materiálů, díky čemuž dokáže pomoci přibližně 8,000 ženám. 

V Mexiku, zemi s nejvyšším procentem domácího násilí, organizace National Shelter Network 
díky finančním zdrojům okamžitě zajistí úkryt a ochranu před agresorem pro 3,000 žen a dětí. 

V Indii, Asociace Family Planning obdrží 40,000 dolarů, které jim umožní poskytovat základní 
služby ve venkovských komunitách po celé zemi včetně poradenství pro ženy a děti postižené 
domácím násilím. 

 

V České republice AVON Foundation podpoří sumou 15,830 dolarů neziskovou organizaci 

ProFem, která byla touto podporou AVON Foundation více než potěšena:  

„Velice si ceníme Vašeho záměru a záměru Avon Foundation podpořit NGO v souvislosti se 

současnou krizí.“ 

ProFem dlouhodobě usiluje o zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí již od 
roku 1993. Činnost ProFemu vychází z principů lidské důstojnosti, osobní svobody a rovnosti. 
Poskytují poradenství a další přímou podporu osobám ohroženým zmíněným násilím. Aktivně 
se podílí na prevenci a zvyšování osvěty v oblasti domácího a sexuálního násilí – v této 
souvislosti pořádají také akce pro laickou i odbornou veřejnost a vydávají poradenské a 
informační publikace. Zaměřují se na politický a legislativní lobbing. V rámci Výboru pro 



 

 
 

prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě Vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
přispívají k řešení komplexních strukturálních problémů spojených s odstraňováním 
domácího a sexuálního násilí. 

 

K aktuální situaci se z organizace ProFem vyjádřila Iva Peterková a Eva Michálková:  

 „Ačkoliv preventivní opatření a karanténa mají prokazatelně pozitivní vliv na snížení rozsahu 

nákazy novým typem koronaviru COVID-19, je nutné hovořit také o negativních dopadech, 

které taková situace přináší a kterými jsou disproporčně zasaženy ženy. Jedním z nich je 

zvýšené riziko domácího násilí. (…) 

Co se týče vývoje situace po skončení karanténních a preventivních opatření, očekáváme 

vyšší poptávku po našich službách (sociální a právní poradenství, právní zastupování, 

psychoterapie), neboť se obnoví soudní řízení nebo jiná řešení situace, která jsou nyní 

pozastavena, a zároveň očekáváme nárůst klientek, ať už v důsledku zvýšeného výskytu 

domácího násilí, tak zhoršení situace tam, kde již je násilí přítomno. Situaci a její vývoj 

bedlivě monitorujeme, plánujeme také realizaci výzkumného šetření zaměřeného na 

mapování dopadů COVID na oblast domácího a sexuálního násilí.“ 

 

Na Slovensku AVON Foundation podpoří sumou 8,000 dolarů Alianciu žien – Cesta späť.  

 

Kromě grantu, AVON společně se svými sesterskými společnostmi Aesop, The Body Shop a 

Natura vyzývá vlády na celém světě, aby věnovaly zvýšenou pozornost problematice 

domácího násilí a aby zajistily finanční zdroje pro fungování služeb poskytujících pomoc 

ženám a dětem vystavených domácímu násilí. Aliance těchto společností, díky svému 

globálnímu dosahu na 200 milionů zákazníků ve 110 zemích světa, vyzývá lidi, aby tuto 

kampaň podpořili. 

 

Natalie Deacon, prezidentka AVON Foundation for Women říká: „AVON podporuje ženy již 

více než 130 let a naše pomoc je nyní zapotřebí více než kdy jindy předtím. Prostřednictvím 

financování z AVON Foundation dokážeme pomoci významně změnit životy ohrožených žen a 

dětí na celém světě, které naléhavě potřebují ochranu před domácím násilím. AVON již 15 let 

podporuje nevládní organizace bojující proti genderově podmíněnému násilí a situace nebyla 

nikdy tak akutní. Jsme hrdí na to, že můžeme přispět a podpořit kampaň #IsolatedNotAlone, 

která reaguje na prudký nárůst násilí v důsledku pandemie koronavirus.“ 

 



 

 
 

Celosvětově, bude AVON spolu se svými zaměstnanci a partnery pomáhat ženám a dětem, 

které zažívají domácí násilí, a to prostřednictvím poskytování informací o možnostech pomoci 

a přísunem základních hygienických a kosmetických výrobků. V České republice věnuje AVON 

150 balíčků dámské a dětské osobní hygieny azylovým domům – Rosa a Acorus. 

 

O společnosti AVON 

AVON je společností, která je již více než 130 let synonymem krásy, inovací, radosti a především je společností 

pro ženy. Pomáhá ženám dosáhnout finanční nezávislosti, najít krásu v odvaze být sama sebou, dokonalost v síle 

pomáhat ostatním, a tak inspirovat svět. Dlouhodobě se věnuje i problematice rakoviny prsu v rámci projektu 

AVON za zdravá prsa. Patří tak mezi 50 zemí ve světě, které každoročně podporují boj proti této nemoci 

prostřednictvím akce AVON Pochod za zdravá prsa. AVON se zavazuje do roku 2030 pozitivně ovlivnit životy 100 

milionům žen každý rok a pomoci tak učinit z tohoto světa lepší místo. Slib #stand4her má za cíl podpořit 

každého v AVON rodině v rámci tří priorit: Dostupná výdělečná příležitost, Síla krásy a Bezpečný a zdravý život. 

AVON využije veškerou sílu, aby splnil to, v co věří. Mezi AVON výrobky patří dobře známé a oblíbené značky 

jako ANEW, mark., AVON TRUE, Planet Spa, Nutra Effects, Avon Care či Advance Techniques. Více se o 

společnosti a jejích aktivitách, jakož i o výrobcích AVON dozvíte na www.avon.cz a facebookovém profilu Avon 

Česká republika. 

 

AVON Foundation for Women 

AVON Foundation for Women byla založena v roce 1955 a věnuje se tématům postavení žen ve společnosti, 

zdraví a prevence a zabezpečení lepší budoucnosti a podmínek pro životy žen. Její krédo je založeno na 

přesvědčení, že čím více se ženy podporují, tím více pociťují sílu a mohou převzít plnou kontrolu nad vlastním 

bezpečím a zdravím. Za posledních šest desetiletí přispěly AVON a AVON Foundation na témata, která jsou pro 

ženy nejdůležitější, více než 1 miliardou dolarů. AVON Foundation for Women je, ve spolupráci s AVON 

Foundations a samotným Avon, hnací silou charitativní, vědecké, vzdělávací a humanitární práce, která zlepšuje 

životy žen a jejich rodin. 

 


