Společně jako doma bez násilí
Realizátor projektu: Jako doma – Homelike v partnerství s In IUSTITIA, o.p.s.

In IUSTITIA, o.p.s. je první a dosud jedinou organizací v ČR zabývající se pomocí obětem násilí z nenávisti a
jeho prevencí. Naším cílem je pomáhat lidem, kteří se stali, nebo mohou stát oběťmi násilí z nenávisti a
předcházet projevům nesnášenlivosti ve společnosti. In IUSTITIA klientele poskytuje odborné sociální a právní
poradenství a zastupování. Realizujeme preventivní programy.
Projekt primárně řeší problematiku násilí na ženách bez přístřeší. Násilí, zejm. domácí a partnerské, je často
důvodem, proč se ženy uchylují do azylových domů či jsou bez přístřeší. Současně je násilí i průvodním jevem
pobytu na ulici. Ohrožené ženy také nemají dostatek informací a podpory, která by jim umožnila obtížnou
situaci způsobenou násilím řešit.
Ženám je určena terénní automobilová poradna, kterou mohou navštívit přímo v terénu na vybraných
stanovištích. Poradenský tým (právnička, soc. pracovnice) poskytne odborné poradenství, zpracuje
bezpečnostní plán, vypracuje krátké podání. V případě potřeby soc. pracovnice doprovodí klientky na úřad či
k lékaři, právnička pak na policii či k soudu. Poradna je inovativní v tom smyslu, že většina center pro osoby
bez přístřeší poskytuje ubytování, stravu, hygienu, případně základní poradenství v oblasti dávek, dluhů a
dokladů. Specifické poradenství a služby obětem z řad osob bez přístřeší v současné době začíná poskytovat
pouze In IUSTITIA.
Hlavní aktivita projektu:
Pojízdná terénní poradna
Terénní poradenství probíhá v podobě dodávky uzpůsobené na poskytování poradenství v terénu.
Mobilní poradna je ve vybraných stanovištích v Praze třikrát týdně. V Ostravě pracovnice do terénu
dochází. V závažných případech je převzato zastupování, klientky doprovozeny na výslech a k soudu.
Další aktivity projetu:
Výzkum násilí na ženách v tíživé sociální situaci
Z důvodu nedostatku relevantních dat, která se vztahují k ženám v tísnivé sociální situaci, bude proveden
výzkum vzorku 50 žen. Součástí výzkumu bude výstupní případová analýza, kterou zpracuje právnička In
IUSTITIA.
Informační kampaň
Nástroje kampaně: velkoformátové plakáty a noviny v denních centrech, noclehárnách a azylových
domech informující o jednotlivých prvních násilí a obrany proti němu.
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