Pomoc obětem násilí z nenávisti má celospolečenský význam.
In IUSTITIA, o. p. s. získala cenu SocialMarie 2014 za společenskou inovaci.

Praha, 7. 5. 2014 – Zástupkyně In IUSTITIA, o. p. s. převzaly 1. 5. 2014 ve Vídni cenu SocialMarie za
společenskou inovaci. Projekt poradny pro oběti násilí z nenávisti tak uspěl mezi 261 přihlášenými z
České republiky, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska.
Nadace Unruhe (Neklid) letos udělila ceny za sociální inovaci již po desáté. „Sociální
inovace předkládá řešení pro naléhavé společenské výzvy. Dává prostor novým myšlenkám,
inovativním odpovědím a poukazuje na nové cesty a tím vytváří trvalá řešení, jež jsou příkladem i
inspirací ostatním,“ vysvětluje Nadace důvod ocenění.
In IUSTITIA, o. p. s. byla oceněna za projekt poradny pro osoby dotčené násilím z nenávisti, rámci
něhož poskytuje právní poradenství obětem, sociální služby ohroženým komunitám a zároveň zvyšuje
povědomí o problematice násilí z nenávisti a jeho dopadu na celou společnost. „Ceny SocialMarie si
velice vážíme“, řekla právnička organizace Martina Houžvová na slavnostním večeru. „In IUSTITIA
věří, že se i díky zahraničním oceněním bude situace obětí násilí z nenávisti zlepšovat“, dodala.
Projekt poradny pro oběti násilí z nenávisti si pod svůj patronát vybral český ekonom Tomáš
Sedláček, ředitel ČSOB. „Nenávist mezi určitými skupinami již Evropě a světu přinesla spoustu zla.
Jsem proto rád, že se tímto problémem v mé zemi někdo zabývá. Palec nahoru!“, vzkázal v krátkém
video pozdravu.
In IUSTITIA, o. p. s. byla založena v roce 2009. Poskytuje právní a sociální poradenství osobám
dotčeným násilím z nenávisti na celém území ČR. V terénu pracuje s ohroženými komunitami.
Monitoruje incidenty z nenávisti a zvyšuje povědomí o této problematice. Vzdělává odbornou i
laickou veřejnost v oblasti prevence projevů násilí z nenávisti. Je držitelkou ceny Nadace ERSTE za
společenský přínos a nově ceny SocialMarie za společenskou inovaci. Společně s cenou SocialMarie
obdržela In IUSTITIA finanční příspěvek 1000 €, který použije na rozvoj terénního programu.
In IUSTITIA děkuje všem dárcům a příznivcům za podporu a zájem o zlepšení situace obětí násilí
z nenávisti v České republice.

