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Aktivity projektu „Stop domácímu násilí“ podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je 
financován z Norských fondů. 

 

 

Respondeo: Obětem domácího násilí nově nabízíme služby psychologa 

i bezplatné zastupování před soudem 
Nymburk – Sdružení Respondeo pomáhá obětem domácího násilí v Nymburce, Mladé Boleslavi, 

Kolíně, Kutné Hoře, Mělníce a v Praze východ už osmým rokem. Letos přináší unikátní nadstavbu, 

díky které bude podpora obětí ještě účinnější. „Nově klientům nabízíme bezplatné služby psychologa, 

advokáta a profesních poradců, to je možné díky finanční podpoře z programu Dejme (že)nám šanci 

financovaného z Norských fondů, který spravuje Nadace Open Society Fund Praha.“ poodkrývá zákulisí 

projektu Líbalová. 

 

„Dosud jsme svým klientům a klientkám radili, jak postupovat, poskytovali jim vzory podání, sepisovali 

s nimi návrhy k soudu a podobně. Ale zastupování advokátem nebo bezplatná psychologická pomoc 

k dispozici nebyla,“ představuje služby koordinátorka projektu Alena Líbalová. Teď může Respondeo 

opravdu naplno převzít část břemene za své klienty a nabídnout jim plnou asistenci v reakci na to, co 

skutečně potřebují. „Pomohli jsme už stovkám lidí žijících v násilných domácnostech. Za tu dobu se 

nám potvrdilo, že jedním z největších problémů je závislost na násilném partnerovi,“ upozorňuje 

Líbalová.  

Nejde přitom jen o psychickou závislost, ale často je mnohem nebezpečnější závislost ekonomická. 

Hlavně u žen. Starají se doma o děti a bez práce a vlastních prostředků se ocitají v pasti. Odpoutat se 

od násilného partnera je v takové situaci velmi obtížné. 

Proto Respondeo připravilo kromě advokáta a psychologické podpory ještě třetí, unikátní pilíř projektu. 

Tím je kariérní poradenství. Užitečný nástroj, který klientům krok po kroku pomáhá postavit se na 

vlastní nohy. Poradí jim s návratem na trh práce, pomůže sestavit životopisy nebo motivační dopisy, 

připraví na výběrová řízení, nebo dokonce pomůže s rozjezdem vlastního podnikání. „Organizace 

GLE, která pro nás kariérní poradenství zajišťuje, nabídne služby klientům Respondea také zdarma. 

Celé to zapadá do myšlenky zbavit se závislosti, osvobodit se. “ poodkrývá zákulisí projektu Líbalová. 

Získané know-how si Respondeo nenechá pro sebe – bude zajišťovat výměnu informací mezi 

zúčastněnými profesionály – policií, orgány na ochranu dětí, sociálními odbory a podobně. A zároveň 

chystá zveřejnit právní vzory a podání volně k dispozici všem, kdo je potřebují.  

 

 

 

mailto:info@opnymburk.cz


Respondeo, o. s.  
náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk  
tel./fax: 325 511 148; tel.: 731 588 632, 737 104 928 
datová schránka: mqtwr7x 
info@opnymburk.cz, www.respondeo.cz 

Člen Asociace občanských poraden, Asociace veřejně prospěšných organizací, Asociace pracovníků intervenčních center. 
-Pobočky: Nymburk, Kolín, Mladá Boleslav, Městec Králové, Brandýs nad Labem – St. Bol., Čelákovice, Pečky, Poděbrady, Kutná Hora- 

 

 

Aktivity projektu „Stop domácímu násilí“ podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je 
financován z Norských fondů. 

 

 

 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je 

financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních 

a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu 

životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a 

mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v 

pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje 

ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a 

demokracie v České republice. 

Jiří Hofman, Respondeo, o. s.
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