
 

                    

 

Zápis z veřejné debaty „Domácí násilí“ 

Datum: 10. 12. 2018 

Místo: Městský úřad Buštěhrad  

Seznam zúčastněných: viz prezenční listina 

Zúčastněné organizace:  

Otevřená společnost o.p.s 

proFem o.p.s. 

Městský úřad Buštěhrad 

 

Průběh workshopu: 

Setkání jsme zahájily představením obecně prospěšných společností Otevřená společnost a 

proFem a našich hlavních aktivit. Stručně jsme také přiblížili projekt „Jak vyrovnat šance žen 

a mužů v ČR“ a vysvětlili jsme, proč je podpora rovnosti žen a mužů v obcích důležitá a jaké 

přínosy má pro celkovou kvalitu života v obci. 

V úvodu jsme definovali domácí násilí, jeho hlavní charakteristiky a různé formy. Expertky 

proFem také představily typické modelové situace prostřednictvím praktických scének a 

poradily, jak lze v podobných situacích postupovat, jak se bránit a jak pomáhat, pokud máme 

podezření na výskyt tohoto jevu 

v našem okolí. 

Zmínili jsme také širší kontext 

genderově podmíněného násilí 

v ČR a jeho dopady sociální i 

ekonomické. Zabývali jsme se i 

souvislostmi s dalšími jevy, které 

Buštěhrad i další obce sužují, 

například předlužení, exekuce 

nebo feminizaci chudoby. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Diskuze: 

V diskuzi jsme se věnovali otázkám jak 

obecnějším, tak odbornějším (např. ze strany 

obecní samosprávy a možností přispět k řešení 

problému). 

Část debaty se zaměřila na Istanbulskou 

úmluvu, která by mohla usnadnit pomoc těm, 

jichž se problematika násilí dotýká. Především 

jsme uvedli na pravou míru některé zkreslené a 

manipulativní informace, které se v souvislosti 

s Istanbulskou úmluvou objevily v médiích. 

 

 

 

Výstupy: 

Místní veřejnost získala důležité informace 

v přístupné podobě. 

K dispozici byly také letáky, brožury a další 

tištěné materiály (od základních informací 

až po podrobnější legislativní a odborné 

texty). Část z nich si účastnice a účastnice 

přímo rozebrali, zbylé materiály byly 

předány pracovnicím městského úřadu a 

místní knihovny. 

Předány byly také kontakty na online zdroje a poradenské služby poskytované Otevřenou 

společností a proFem. 

Se starostkou a pracovnicemi městského úřadu bylo dohodnuto, že se této problematice 

budou dále důkladněji věnovat a zváží uspořádání dalších podobných akcí a případně 

zveřejnění článku na toto téma v místním zpravodaji či na webu obce. 


