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Náramek odhodlání

V Z N I K
P R O J E K T U

Společnost AVON se na celém světě věnuje nejen péči o krásu, ale i zlepšení postavení 
žen ve společnosti, jejich zdraví a životních podmínek. V zemích, kde AVON působí, se 
zapojuje do různých charitativních projektů. V Čechách už jedenáctým rokem pomáhá 
v prevenci proti rakovině prsu svým charitativním projektem AVON proti rakovině prsu.

V letošním roce se společnost AVON rozhodla rozšířit své charitativní aktivity ve střední 
a východní Evropě. Otevírá společensky citlivé a mimořádně závažné téma domácího 
násilí páchaného na ženách.

Nový charitativní projekt, AVON PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ, vznikl proto, aby ukázal 
mnoha ženám cestu ze složité životní situace. Tímto způsobem chce společnost AVON 
nadále zlepšovat postavení žen ve společnosti a přispět ke zlepšení informovanosti 
o problematice domácího násilí páchaného na ženách. 

Avon považuje za potřebné upozornit na tento fakt a pozitivně využít svého postavení 
ve prospěch tisíců žen v naší zemi. Chce se ženami o domácím násilí mluvit a vysvětlit
jim, že i v tak těžké situaci mají možnost volby. 

Naplnit cíle projektu pomohou také ambasadorky projektu Daniela Peštová a Adriana 
Sklenaříková Karembeu spolu s partnerem projektu – společností ACORUS.

Součástí projektu je i získávání fi nančních prostředků na podporu konkrétních projektů 
zaměřených na boj proti domácímu násilí prodejem speciálního symbolu – „Náramku 
odhodlání“.

Věříme, že šířením osvěty, prodejem speciálního symbolu a společným úsilím se nám
podaří pomáhat ženám, které to potřebují.

,,Jako celosvětová velvyslankyně společnosti AVON Cosmetics jsem poctěna, že vám mohu 
představit první globální charitativní výrobek určený na zlepšení postavení žen ve světě.
Vznikl na podporu informativně-preventivního projektu AVON proti domácímu násilí,
který otevírá závažné téma domácího násilí páchaného na ženách.“

                                                                                     Děkuji za vaši podporu.
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Reese Witherspoon 
je globální velvyslankyně společnosti AVON



D A N I E L A 
P E Š T O V Á
A M B A S A D O R K A 
P R O J E K T U

Daniela Peštová patří mezi vyhledávané topmodelky. Její tvář zdobí titulky mnoha módních 
časopisů a je hvězdou kampaní prestižních značek. Předváděla po boku Naomi Campbell, 
Heidi Klum a dalších hvězdných tváří světových mol. Nejznámější je její první fotografi e
na titulní stránce amerického časopisu Sports Illustrated, který odstartoval hvězdnou
kariéru nejedné modelky. Byla tváří kampaní světových značek, jako Guess,
Victorias Secret a H&M. 

Rodačka z českých Teplic, jejíž kořeny sahají až na východní Slovensko, už jako
19letá začínala v Paříži, kde pracovala pro agenturu Madison Modeling Agency.
Po pár měsících přišla nabídka z New Yorku, který se na několik dalších let stal pro
Danielu domovem. Její kariéra začala závratně stoupat. Objevila se na titulkách světových 
vydání časopisů, jako jsou Vogue, Elle, Marie Claire, Cosmopolitan, Glamour alebo GQ.
Jako jedna z mála se na obálce časopisu Sports Illustrated ocitla už třikrát.
Před třemi lety se přestěhovala do Prahy. Má dvě děti, dvanáctiletého Yanicka a šestiletou
Ellu Joy Annu, kterou má se svým současným partnerem, známým slovenským zpěvákem
Paľo Haberou. Dnes je Daniela matkou, partnerkou a stále vyhledávanou modelkou.

Daniela se stala ambasadorkou v novém charitativním projektu AVON PROTI
DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Exkluzivně pro AVON je navíc i tváří luxusních šperků
a módních doplňků.

„Jako ambasadorka projektu bych byla ráda, kdyby se mým    
                     prostřednictvím o problému
         dozvědělo co nejvíce lidí.“
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A D R I A N A
S K L E N A Ř Í K O V Á
K A R E M B E U
A M B A S A D O R K A 
P R O J E K T U
Adriana Sklenaříková Karembeu je jednou z nejznámějších modelek na světě.
Jako symbol dokonalé krásy se objevila na titulkách magazínů Elle,
Cosmopolitan či GQ. Původně byla rozhodnutá věnovat se studiu medicíny,
ale po vítězství v modelingové soutěži se její život začal ubírat úplně jiným
směrem. Spolupracovala s nejprestižnějšími návrháři, ale nejvíce se proslavila
jako Miss Wonderbra.

Pochází z Brezna, malého města ve středním Slovensku, ale její krása ji hned
od začátku kariéry zavedla do největších módních metropolí. Začínala v Paříži,
v New Yorku získala kontrakt u Next Modeling Agency a v Miláně působila pod
hlavičkou Elite Modeling. Kromě úspěchu s Wonderbrou zářila Adriana i v dalších
známých kampaních. Reprezentovala značky Argentovivo, Laura Biagiotti,
Onyx Jeans, Peroni Beer, Roberto Cavalli...
V roce 1998 se vdala za francouzského fotbalistu Christiana Karembeu a jejím domovem
se přechodně stalo španělské město Madrid. Dnes žije v Paříži a kromě modelingu
se věnuje i charitě. Aktivně spolupracuje s francouzským Červeným křížem a angažuje
se i v charitativních projektech na Slovensku.

Adriana Sklenaříková Karembeu v současnosti spolupracuje i se společností AVON.
Jako ambasadorka projektu AVON PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ se účastní boje
za lepší postavení žen ve společnosti.

      „Domácí násilí je problém, který skutečně existuje,
                     je velmi vážný a nedostatečně se o něm hovoří.
Je třeba proti tomu bojovat.“
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C O  J E 
D O M Á C Í 
N Á S I L Í ?

Domácí násilí je vážný problém, který se vyskytuje ve všech vrstvách společnosti. Nemají na něj vliv 
vyspělost země, vzdělanost populace a ani výše příjmů.

Je to násilí páchané v rodině, tedy násilí mezi partnery (včetně bývalého partnera), násilí rodičů na 
dětech, násilí mezi sourozenci i zneužívání a zanedbávání starých, resp. zdravotně postižených lidí 
ostatními členy rodiny.

Téměř 90 % případů domácího násilí tvoří násilí páchané na ženách!

Latentní rozměr domácího násilí (činy domácího násilí, které nebyly nikdy zaregistrovány na policii) 
je 5- až 10-násobně vyšší než reálný registrovaný stav (ofi ciálně zaznamenané trestné činy).

NEJBĚŽNĚJŠÍ MYLNÉ NÁZORY
O DOMÁCÍM NÁSILÍ
A. Projevem domácího násilí je jen fyzické násilí. NENÍ TO TAK!

DRUHY DOMÁCÍHO NÁSILÍ

FYZICKÉ NÁSILÍ:
týrání, kopání, bití, tahání za vlasy,
popálení, vražda
 
PSYCHICKÉ NÁSILÍ:
citové týrání, slovní vyhrožování,
vydírání, vyvolávání výčitek,
pocitů viny, zesměšňování 
 
SEXUÁLNÍ NÁSILÍ:
znásilnění, nucení do aktivit,
které žena odmítá

B.  Nefyzické projevy násilí jsou „lehčí“ a „méně bolestivé“. NENÍ TO TAK!
Neexistuje žádná lehčí nebo těžší forma násilí!

STATISTICKÁ ZJIŠTĚNÍ
O DOMÁCÍM NÁSILÍ V ČR A SR
Každý druhý člověk starší 15 let ví o nějakém případě partnerského násilí z doslechu.
Až 21 % žen má přímou zkušenost s násilím ze strany současného partnera.
Ženy mají nejčastěji zkušenost s psychickým násilím.

SOCIÁLNÍ NÁSILÍ:
Izolování oběti od společnosti, bránění styku
s okolím, přáteli, blokování telefonu apod.

EKONOMICKÉ NÁSILÍ:
omezování přístupu k penězům
nebo zákaz výdělečné činnosti 

07Zdroj: Národná stratégia na prevenciu a na elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách, 2004 Zdroj: Monitoring organizácií poskytujúcich pomoc obetiam domáceho násilia, 2006



ZKUŠENOST S RŮZNÝMI PODOBAMI NÁSILÍ

PODOBY NÁSILÍ      ŽENY  NEJČASTĚJŠÍ PROJEVY 

zkušenost s fyzickým násilím 20 % facky, strkání
zkušenost se sexuálním násilím 16 % vymáhání sexu, praktiky
zkušenost s psychickým násilím 46 %  vulgární nadávky, urážky
zkušenost s ekonomickým násilím 29 %  omezování fi nancí
zkušenost se sociálním násilím 18 %  kontrola pohybu, mobilu

KDO JE NÁSILNÍK?
Násilníci obvykle nejsou na první pohled rozpoznatelná „monstra“. Nejsou to cizinci.
Jsou to manželé a partneři, „dobří“ otcové dětí.

Domácího násilí se dopouštějí ve stejné míře muži vzdělaní, movití, společensky uznávaní,
jako i muži bez vzdělání a majetku.   

KDY TO CELÉ ZAČÍNÁ?
Počáteční příznaky se objevují už v prvním roce manželství anebo partnerského svazku
a problém kulminuje po deseti letech vztahu. Násilné chování se začíná objevovat
v souvislosti s náročnými situacemi, v těžkých životních obdobích.

Trvá od doby, kdy má nové kamarády 8 %
Trvá od začátku vztahu 10 %
Začalo po narození jiného dítěte 10 %
Začalo po narození prvního dítěte 11 %
Začalo po navázání mimomanželského vztahu manžela  12 %
Začalo po uzavření manželství 35 %

PROČ VĚTŠINA PŘÍPADŮ DOMÁCÍHO NÁSILÍ 
ZŮSTÁVÁ UTAJENA?
Ženy se často mylně domnívají, že násilí vyprovokovaly vlastním jednáním. Vztah mezi obětí 
a násilníkem je charakteristický připoutáním, závislostí oběti na násilníkovi. Jedním ze znaků 
tohoto specifi ckého vztahu je loajalita k násilníkovi, snaha chránit ho, a dokonce soucit 
a „spolupráce“ s ním. Týrané ženy jsou nejvíce ohroženy poté, když projeví snahu opustit 
týrajícího partnera.

Ženy nehlásí násilí, které se odehrává v jejich domácnosti, zejména z následujících důvodů:
> pocit hanby
> obava o své bezpečí
> obava o bezpečí dětí
> strach z rozpadu rodiny
> strach z publicity
> poškození pověsti
> výčitky svědomí
> fi nanční/citová závislost na partnerovi
> závislost dětí na partnerovi
> strach z nejistoty
> nedostatek informací, kde hledat pomoc
>  neochota zopakovat a psychicky tak znova prožít

nepříjemný incident a rozebírat ho před soudem
> nedůvěra ve veřejné instituce

VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ O DOMÁCÍM NÁSILÍ V ČR A SR
83 % populace v ČR a v SR tento jev považuje za zásadní problém. Jako vážný problém vidí 
týrání ženy jejím partnerem kolem 83 až 85 % obyvatel ČR i SR. Jako velmi závažný ho hodnotí 
spíše ženy, přičemž zejména ženy ve věkové kategorii od 35 – 54 let.  Lidé nevědí, jak obětem 
domácího násilí pomoci. 55 % respondentů si připadá o této problematice nedostatečně 
informováno. 36 % se cítí poměrně dobře informováno, velmi dobře pouze 4,5 % dotázaných. 
Jako instituce zabývající se domácím násilím jsou nejčastěji označovány neziskové organizace 
a policie.

09Zdroje: IVO, Násilie páchané na ženách ako problém verejnej politiky, 2005,
 STEM, Reprezentatívny výskum o domácom násilí, 2006

Zdroje: Aliancia žien Slovenska: Reprezentatívny výskum výskytu a skúseností žien s násilím na Slovensku 2008,
            STEM, Reprezentatívny výskum o domácom násilí, 2006



A K T U Á L N Í
M E D I Á L N Í
K A M P A Ň
A V O N  P R O T I
D O M Á C Í M U
N Á S I L Í
Mediální kampaň je naším prvním krokem v boji proti domácímu násilí a zároveň poukazuje
na nejjednodušší způsob řešení tohoto závažného problému – nutnost mluvit o věcech, které
nás trápí.

Ambasadorky interpretují příběhy konkrétních žen, které se odvážily otevřeně hovořit o své 
zkušenosti a projevily odhodlání osvobodit se od domácího násilí. 

Hlavním poselstvím kampaně je apel „Mluvme spolu o domácím násilí“ a pozitivní příklad 
dokazující, že i v té nejtěžší životní situaci lze najít řešení.
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MLUVME SPOLU 
O DOMÁCÍM NÁSILÍ
 WWW.AVONPROTIDOMACIMUNASILI .CZ

Tento projekt podporují poradkyně 
a poradci ze sdružení ACORUS, kteří Vám 
rádi pomohou, budete-li je kontaktovat.

NONSTOP LINKA 
283 892 772

DANIELA PEŠTOVÁ, ambasadorka projektu:

„KDYŽ TO DOKÁZALA JANA,
DOKÁŽETE TO I VY!“

„Když Jana (38) promluvila před partou Robertových kamarádů, zakdákal. Když se nad ránem vrátil domů, 

musela mu navařit teplou večeři a poslouchat jeho nekonečné nadávky. Když jí spílal, byla přesvědčená, že vina 

je na její straně a že ho i přesto miluje. Sedm let jí trvalo, než pochopila, že tohle není láska, a začala situaci řešit.“

avon dv inzercia 210x280 daniela cz 0808 zdravi.indd   1 18.8.2008   18:39:31



S K U T E Č N É
P Ř Í B Ě H Y 
J A N Y
A  L E N K Y
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„Lenka (42) dostala od Jardy první facku už v průběhu svatební noci. Tehdy ji odprosil a sliboval, že se to už nikdy nestane. Když 

do rodiny přibylo dítě a on nemohl spát, zmlátil ji. Nezapomněl podotknout, že je to pro její dobro a že je má oba rád. Jeho slova měla

před očima pokaždé, když utíkala s dětmi k rodičům. Celých 15 let. Konečně si přiznala, že to není v pořádku, a začala o svém problému mluvit.“

ADRIANA SKLENAŘÍKOVÁ KAREMBEU, ambasadorka projektu:

„KDYŽ TO DOKÁZALA LENKA,
DOKÁŽETE TO I VY!“

avon dv inzercia 210x280 adriana cz 0808 zdravi.indd   1 18.8.2008   16:14:32

DANIELA PEŠTOVÁ – ambasadorka projektu: 
„Když Jana (38) promluvila před partou Robertových kamarádů, zakdákal. Když se nad ránem 
vrátil domů, musela mu navařit teplou večeři a poslouchat jeho nekonečné nadávky. Když jí 
spílal, byla přesvědčená, že vina je na její straně a že ho i přesto miluje. Sedm let jí trvalo,
než pochopila, že tohle není láska, a začala situaci řešit.“

KDYŽ TO DOKÁZALA JANA, DOKÁŽETE TO I VY!
Mluvme spolu o domácím násilí.

ADRIANA SKLENAŘÍKOVÁ KAREMBEU – ambasadorka projektu: 

„Lenka (42) dostala od Jardy první facku už v průběhu svatební noci. Tehdy ji odprosil a 
sliboval, že se to už nikdy nestane. Když do rodiny přibylo dítě a on nemohl spát, zmlátil ji. 
Nezapomněl podotknout, že je to pro její dobro a že je má oba rád. Jeho slova měla před 
očima pokaždé, když utíkala s dětmi k rodičům. Celých 15 let. Konečně si přiznala, že to není
v pořádku, a začala o svém problému mluvit.“

KDYŽ TO DOKÁZALA LENKA, DOKÁŽETE TO I VY!
Mluvme spolu o domácím násilí.



C O  J E
N A Š Í M
C Í L E M ?

1. Zlepšit postavení žen ve společnosti, jejich zdraví a životní podmínky.
 2. Zlepšit informovanost o problematice domácího násilí páchaného na ženách.
 3.  Prodejem speciálního symbolu – „Náramku odhodlání” získávat fi nanční prostředky

na podporu konkrétních projektů zaměřených na boj proti domácímu násilí v Čechách.

4.  Spolupracovat s neziskovými organizacemi, odborníky, kteří jsou kompetentní k řešení 
jednotlivých problémů. 

5.  Při osobní konfrontaci se situací týkající se domácího násilí pomáhat doporučením
odborné pomoci u partnerů projektu.
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P A R T N E R
P R O J E K T U

ACORUS
www.acorus.cz

Acorus je občanské sdružení provozující Psychosociální centrum Acorus, které poskytuje osobám 
ohroženým domácím násilím pomoc při překonávání nepříznivé sociální situace. Poskytované 
služby respektují lidskou důstojnost, vychází z individuálních potřeb uživatelů a uživatelek služeb, 
podporují rozvoj samostatnosti a začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí. Pomoc je 
poskytována prostřednictvím služeb azylového domu, sociálního poradenství a krizové pomoci.

Acorus zabezpečuje nezbytnou psychickou podporu (terapeutické skupiny, individuální sezení 
s terapeutkami), právní pomoc (konzultace s advokátkou), podporu pro uplatnění nároků na 
sociální dávky (informace o zákonných nárocích), fyzickou ochranu před násilnou osobou 
(prostřednictvím stálé služby v azylovém domě a spoluprací s policií), podporu ve snaze zlepšit 
komunikaci matky s dítětem (videotrénink interakcí, dětské masáže).

JEDEN PŘÍBĚH ZA VŠECHNY:

„Když jste hluboce přesvědčeni o tom, že konkrétní nepříjemná událost se vám nemůže stát, jste 
na nejlepší cestě k tomu, že právě vám se něco podobného přihodí...
Tuto nemilou zkušenost jsem si, bohužel, měla možnost vyzkoušet na vlastní kůži. I když jsem 
člověk osobně nastavený na pomoc druhým, profesí i vzděláním jsem sociální pracovnice, stala 
jsem se obětí domácího násilí. Po mnoha letech bezmocnosti, hanby a těžkého rozhodování jsem 
se i já se svými dvěma dětmi stala na několik měsíců klientem Psychosociálního centra ACORUS 
v České republice.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům a jeho zřizovatelům. Toto zařízení se pro 
mě stalo synonymem skutečné pomoci a dobře vykonávané sociální práce a doslova zářným 
příkladem toho, jak výborně může nezisková organizace fungovat.
Velice si vážím obrovské profesionality a lidské připravenosti všech pracovníků, kteří jsou ochotni 
klientům pomoci v jakékoli denní či noční hodině a zároveň si dokážou udržet nutný odstup.
Kromě krátkodobého ubytování v azylovém domě pro matky s dětmi, poskytování informací 
a pomoci při řešení úředních záležitostí nabízejí klientům i množství podpůrných aktivit – 
konzultace s psychologem, právníkem, skupinová sezení, pohybové aktivity pro děti, výuku na 
počítači, lekce angličtiny, výlety...
V podstatě nejhorší období v mém životě se v tomto centru stalo pro mě a pro moje děti nejen 
velkou a těžkou lekcí a životní zkouškou, ale i obdobím regenerace životních sil.“ 

           Děkuji, Radka.
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Nová webová stránka poskytne základní informace o projektu AVON PROTI DOMÁCÍMU 
NÁSILÍ, důležité rady odborníků, ale i zkušenosti žen, které tento problém zažily na vlastní kůži. 
Bude jakýmsi útočištěm a jedním z prvních možných kontaktů při hledání pomoci v této složité 
životní situaci. 

www.avonprotidomacimunasili.cz

L O G O
P R O J E K T U

Logo projektu vychází ze speciálního symbolu naděje – „Náramku odhodlání“. Ležatá osmička 
symbolizuje propojení vnitřní síly a nekonečné svobody, což jsou zároveň hodnoty, které chce 
AVON prostřednictvím tohoto projektu zprostředkovat všem ženám.
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N Á R A M E K
O D H O D L Á N Í
Pokud chcete pomoci, můžete tak učinit zakoupením speciálního symbolu
– „Náramku odhodlání“. Veškeré získané fi nanční prostředky budou použity
na podporu projektů zaměřených proti domácímu násilí v České republice.

21

„Náramek odhodlání“ je v prodeji od konce září 2008. Je vyrobený z elastického materiálu univerzální velikosti.
Pokud si chcete koupit „Náramek odhodlání“, kontaktujte svoji AVON LADY/AVON GENTLEMANA,
navštivte www.avonprotidomacimunasili.cz nebo zavolejte na infolinku 296 396 189.

100 Kč

NÁRAMEK 
ODHODLÁNÍ

3376 1
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