
Podpora obětí sexuálního násilí,
zneužívání a incestu
Osvěta - Prevence - Vzdělávání 

Zakladatelem spolku je Tomáš Paprštein, 
oběť sexuálního zneužití.
Více o nás najdete na druhé straně:

Jaký řešíme problém?
Téma je tabu, zlehčované a panuje kolem něj řada mýtů.
Se sexuálním zneužíváním má přitom zkušenost každá 3. dívka a
každý 7. chlapec.
Oběti se bojí promluvit, neví, komu se svěřit a často se jim nevěří.
Tresty za tyto činy jsou nízké, pachatelé mohou po uplynutí trestu
a výmazu z rejstříku trestů opět pracovat s dětmi.
Veřejnost, učitelé, rodiče ani děti nemají dostatek informací.
Terapeutická péče je příliš finančně nákladná.

Co děláme?

Víme, jak to řešit:
Budeme jezdit na besedy, realizovat semináře, workshopy a vzdělávací kurzy,
budeme tvořit svépomocné a terapeutické skupiny. Apelujeme na změny v
legislativě. Chceme vydávat online i tištené naučné materiály. 
Obětem chceme přispívat na terapie.

Kdo jsme?

Jak nám můžete pomoct?

www.klubovnanadeje.cz
info@klubovnanadeje.cz

Peníze, vzájemné partnerství, spolupráce. 

Společně vytváříme
bezpečný prostor, 

aby se to už nikomu nestalo!

Na každý dar vystavíme potvrzení o daru

www.darujme.cz/projekt/1207040

Jaké jsou důsledky?
Pachatelé se vysmívají obětem i soudním nařízením.
Hrozí obrovské riziko, že nevyléčený pachatel, který svou vinu stále popírá
pochybí znovu a ublíží dalšímu dítěti.
Terapeutická péče není finančně dostupná pro všechny oběti.
Oběti mají vnitřní traumata a zažívají problémy ve všech oblastech života
(vztahy, práce, sebedůvěra, komunikace), hrozí u nich sebepoškozování,
myšlenky na sebevraždu apod.
Oběti nevědí komu a jak se svěřit a když už se svěří, často se setkají s
nepochopením.

https://www.klubovnanadeje.cz/
https://www.darujme.cz/projekt/1207040


Tomáš 
Paprštein

Zakládající členové spolku:

www.klubovnanadeje.cz
info@klubovnanadeje.cz

Chci, abychom společně vytvořili
bezpečný prostor. Abychom vedli
osvětu a prevenci v těžkých tabu
tématech a pomáhali tak všem:
obětem, široké veřejnosti,
rodičům, lidem s neobvyklými
sexuálními sklony. Rád bych
využil svého prožitého příběhu a
dodával jím lidem odvahu o
sexuálním zneužívání mluvit.

Jsem máma tří dětí. Každý den
vidím, jak je důležité s dětmi
mluvit a zároveň jim umět
porozumět. Jsem také přeživší a
svou činností se spolkem chci
pomoct společnosti k tomu, aby
naše děti vyrůstaly v bezpečném
prostředí. Chci pomáhat, aby
veřejnost pochopila tahle těžká
tabu témata.

 

Pojďme se potkat na osobní schůzce.

Pokud nás jakkoliv podpoříte, budeme vás prezentovat na našem
webu, ve výročních zprávách i na veřejných akcích a velkých
beneficích, které budeme pořádat. V případě většího finančního daru
vás zařadíme do našich hlavních partnerů. Máme zajímavé mediální
pokrytí a dosah na sociálních sítích, kde vás můžeme propagovat. 

Na každý dar vystavíme potvrzení o daru

Eva
Nováková

Lenka
Otradovcová

Jsem autorka projektu Mluvte s
dětmi o sexu a online
preventivního programu
sexuálního zneužívání Eda a Ela
(alias Kalhotková pravidla).
Lektoruji a koordinuji “citovou,
vztahovou a sexuální výuku“ pro
děti, rodiče a učitele i mimo rámec
prevence.

Společně vytváříme
bezpečný prostor, 

aby se to už nikomu nestalo!

www.darujme.cz/projekt/1207040

https://www.klubovnanadeje.cz/
https://www.darujme.cz/projekt/1207040

