Asociace pracovníků intervenčních center ČR,
občanské sdružení

Zpráva o činnosti Asociace
2008 – 2010

Úkoly APIC na rok 2008 – 2010 dané valnou hromadou APIC konanou dne 22. 10. 2008
1. SW pro IC
V průběhu roku 2008 byla zahájena jednání mezi Ministerstvem vnitra ČR – odborem
prevence kriminality o možnosti vytvořit pro potřeby intervenčních center SW, který by umožnil
vést databázi klientů, statisticky vyhodnocovat kontakty o klientech. Současně s tímto měly být
zprovozněny webové stránky intervenčních center. Ze strany IC byla vytvořena pracovní
skupina, jejímž cílem bylo připravit podklady pro tvorbu SW. Skupina začala spolupracovat na
tvorbě programu s MV – odbor prevence kriminality.
Plnění: SW pro IC nebyl zhotoven dle požadavků IC. V březnu 2010 byla skončena
spolupráce APIC a MV – odboru prevence kriminality na tvorbě programu a webových
stránek.
2. Vzdělávání pracovníků IC
V průběhu roku 2009 byly zrealizovány dle požadavků IC 2 kurzy – základní – akreditovaný
kurz pro nové pracovníky IC a kurz pro školitele – pracovníky IC. Školitel BKB, o. s.
Plnění: splněno
3. Projektová činnost
V roce 2009 zahájila APIC jednání o možnosti spolupráce se Spondea o.p.s. s cílem účastnit
se výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost – CZ 1.04/3.1.03. Na základě této výzvy zahájila APIC jednání se
Spondea o.p.s., která by mohla nabídnout a zrealizovat akreditovaný kurz „Stop domácímu
násilí“ pro pracovníky intervenčních center.
Plnění: Prohlášení zájmu mezi APIC o vytvoření akreditovaného kurzu realizovaného
Spondea o.p.s., projekt předložen, nepodpořen.V roce 2008 – 2010 nebyla vyhlášena jiná
výzva na předkládání projektů, která by korespondovala s činností APIC, resp. intervenčních
center.
4. Informační servis pro členy APIC
Informace mezi jednotlivými IC byly předávány prostřednictvím pravidelným porad vedoucích
IC – celkem v hodnoceném období 2008 – 2010. Informace byly dále předávány
prostřednictvím e-mailů.
2006
- LIBEREC – 18.-19.12.2006
2007
- SRBY U TUCHLOVIC - 08.-09.03.2007
- PRAHA – 30.03.2007
- OSTRAVA – 02.-04.05.2007
- PARDUBICE – 26.-27.06.2007
- PRAHA – 12.-13.09.2007
- PRAHA – 06.-08.11.2007

2008
- PRAHA – 13.02.2008 – pracovní skupina Česká sekce ( + byla ještě Moravská sekce…)
- PRAHA – 11.-13.03.2008
- PRAHA – 03.-04.04.2008 – školení BKB
- PRAHA – 17.-18.06.2008
- PRAHA – 21.-22.10.2008
2009
- PRAHA – 21.-22.01.2009
- PRAHA – 13.-14.05.2009
- PRAHA – 07.-08.10.2009
Plnění: splněno
5. Statistiky – sběr a vyhodnocování dat
Plnění: Jednotně v měsíčních intervalech monitorovala IC případy vykázání a nízkoprahový
kontakt podle dohodnutých kritérií v celé ČR, sdílela komentovaná statistická data z celé ČR.
6. Odborná rada – oslovení, schůzka s vedoucími IC s cílem vyjasnit si role a úkoly
odborné rady
Plnění: Členové OR vytipováni, ze strany členů APIC nedošlo k vyjasnění role odborné rady –
podnět na změnu stanov APIC
7. Vyhledávání partnerů v ČR i zahraničí
Partneři v letech 2008 – 2010:
Spondea o.p.s. - Výzva OP LZZ – oblast spolupráce – školení pracovníků IC - předloženo
BKB o.s. – od podzimu 2006 – úzká spolupráce s BKB o. s. – školení pracovníků IC,
dokumentace Hráz, informační servis, propagační materiál – skládačka IC nadstavbová
školení, 2010 zahájena jednání nad dohodou mezi BKB a APIC, pojmenovány oblasti
spolupráce pro další období – dohoda zatím nepodepsána
MV ČR – odbor prevence kriminality – a) SW pro IC, b) medializace činnosti IC (film o DN –
Za zavřenými dveřmi – nezdařilo se, jednání leden 2009 – dále IC nepřizvána na osobní
schůzku, chybí informace ze strany MV… c) jedenkrát ročně pořádána setkání zástupců
Policie ČR a pracovníků, vedoucích APIC – Červená nad Vltavou, Praha FBA 2009
Policejní prezidium ČR – oblast spolupráce
a) školení Policie ČR – připravována Dohoda mezi APIC a PP ČR – termín podepsání –
duben 2010
b) setkávání zástupců PČR – metodiků s vedoucími IC, pracovníky IC
c) jednání o nesouladu mezi Zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb. a Závazným
pokynem policejního prezidenta z roku 2009 – viz Prohlášení APIC ke zřizování, financování a
provozování IC v samostatné působnosti krajů

MPSV
jednání o nesouladu mezi Zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb a Závazným pokynem
policejního prezidenta z roku 2009
Výstupem „Prohlášení“ byla následně účast zástupců APIC na celostátním setkání radních pro
sociální věci v Olomouci, setkání zástupců MPSV, PP ČR, APIC – Praha, výstup – Mgr.
Žárský vyslovuje nutnost na změnu zákona, dává podnět na registrační místa krajských úřadů
– pečlivě ověřovat možnosti IC naplňovat zákon 134/ 2006 na ochranu před domácím
násilím…
Plnění: významná aktivita ze strany APIC
8. Medializace, PR kampaň
Plnění:
a) Jednotné logotypy
b) Setkávání zástupců APIC s představiteli MPSV, MV, PP ČR – viz. Výše
MPSV – 2 jednání, termín –
MV – několik jednání o SW, filmu, školení Policie ČR ve spolupráci s IC
PP ČR – leden 2010, v IC Ústí nad Labem
c) Komentovaná statistická data – ČT, regionální deníky
d) 2x článek v časopise Sociální služby – únor, březen Tři roky poskytování služby
intervenční centra
e) naplňováno jednotlivými IC
Plnění: Celorepubliková kampaň – finančně náročné, APIC nemá prostředky na realizaci,
absence výzev pro předkládání grantových projektů, medializace činnosti IC plněna na úrovni
jednotlivých krajů, dle možností IC, v rámci naplňování IDS…
9.Členské příspěvky

Plnění: plněno

Hodnocení činnosti APIC dle oblastí specifikovaných ve stanovách
V oblasti podpory členů Asociace
1.APIC působí ve prospěch svých členů, podporuje jejich spolupráci, reprezentuje
veřejnosti

je na

2.Obhajuje, chrání a prosazuje odborné, legislativní, profesní a ekonomické zájmy členů
Hodnotící zpráva o činnosti intervenčního centra Rakovník pro Krajský úřad Středočeského
kraje, příprava jednání na Krajském úřadě Středočeského kraje mezi APIC, zástupci
krajského úřadu, zástupci IC ve Středočeském kraji s cíle zmapovat poskytování služby ve
Středočeském kraji, představit činnost APIC, zajistit sběr statistických dat a evidenci v rámci
ČR
Změna stanov – VH 2010

V oblasti vzdělávání členů APIC
1.Zajišťuje a poskytuje odborné vzdělávání, převážně v oblasti pomoci OO DN – viz. výše

V oblasti rozvoje a zvyšování kvality služby IC
1. APIC se podílí na tvorbě standardů služby IC
V průběhu let 2009 činnost IC zaměřena na tvorbu standardů – pracovní skupina pod
vedením IC Olomouc. Tomuto tématu věnovány porady IC.
2.Podává koncepční, metodické a jiné návrhy, podílí se na realizaci a vyhodnocování
koncepcí a dalších opatření v oblasti poskytování služeb dle 60a 108/2006 Sb, sbírá
vyhodnocuje data statistická data – viz výše
3.Mapuje síť služeb pro OO DN, případně iniciuje zřizování dalších služeb – poboček,
detašovaných pracovišť IC – viz. výše
4.Akredituje odbornou způsobilost pracovišť IC – neplněno, podnět pro změnu stanov
5. Koordinuje odbornou činnost členů Asociace – přednáškovou činnost, mediální kampaně
apod… viz. výše

V oblasti spolupráce a výměny informací
1.Zajišťuje informační servis pro své členy – viz výše
2.Umožňuje celonárodní setkávání členů APIC, organizuje odborná sympozia a semináře
Celostátní konference Tři roky poskytování sociální služby intervenční centra – duben 2010
3.V souladu s cíli činnosti APIC spolupracuje se subjekty státní správy a samosprávy,
poskytovateli služeb a NNO, soukromými nebo právnickými osobami, a to i na mezinárodní
činnosti – viz. výše

Zpráva o hospodaření APIC 2008 – 2010
2008
Počáteční vklad na účet

1000

Členské příspěvky

4450

Členské příspěvky

3500

Bankovní poplatky, bankovní výdeje

-160
8790

2009
Převod z roku 2008

8790

Členské příspěvky

16235

Vratka přeplatku Spondea

-3150

Vratka za počáteční vklad

-1000

Právní služby - DPP

-1700

Odvody - DPP
Kurz – příjem, pracovníci IC
Vratka za kurz - neúčast frekventanta
Lektorné - kurz

-300
39900
-2200
-28600

FBA – pronájem prostor na kurz

-8145

Kurz - školitelé

59400

FBA – pronájem, prostory, vzdělávání
Kurz školitelé - příjem
Lektorné - DPP
MV - lektorné
Bankovní poplatky

-9510
-46200
-800
800
-963
22557

2010
Leden
úroky
bankovní poplatky
Zůstatek
Únor
členské příspěvky
úroky
bankovní poplatky
Zůstatek
Březen
členské příspěvky
příjmy z činnosti organizace - konference
účetnictví, daňové přiznání
úroky
bankovní poplatky
Zůstatek
Duben
členské příspěvky
příjmy z činnosti organizace - konference
Pronájem - konference
Konference
úroky

22556,89
0,31
-20
22537,2
22537,2
1700
0,28
-34
24203,48
24203,48
2000
13000
-4200
0,31
-407
34596,79
34596,79
12700
2600
-3075
-18678
0,3

bankovní poplatky
vratka
Zůstatek
Květen
členské příspěvky
Mzdy - odvody
DPP Vitoušová
úroky
bankovní poplatky
Zůstatek
Červen
členské příspěvky
úroky
bankovní poplatky
Zůstatek
Červenec
DPP odvody
DPP
úroky
bankovní poplatky
Zůstatek
Srpen
úroky
bankovní poplatky
Zůstatek
Září
úroky
bankovní poplatky
Zůstatek
Říjen
Příjmy - kurz
úroky
bankovní poplatky
Zůstatek
Listopad
Příjem, činnost organizace - kurz
Výdaje - kurz, prostory
Výdaje - kurz, školitel BKB
Vratka
úroky
bankovní poplatky
Zůstatek
Prosinec
členské příspěvky
Výdaje - kurz, školitel BKB
úroky
bankovní poplatky
Zůstatek 2010

-145
-400
27599,09
27599,09
2650
-150
-850
0,31
-51
29198,4
29198,4
2000
0,3
-27
31171,7
31171,7
-375
-2125
0,31
-32
28640,01
28640,01
0,31
-20
28620,32
28620,32
0,3
-20
28600,62
28600,62
42000
0,38
-65
70536
70536
5400
-6796
-35000
35000
0,55
-53
69087,55
69087,55
4000
-35000
0,39
-47
38040,94

Účetnictví zpracovává firma NABI – Marcela Císařová, Velká Hradební, Ústí nad Labem.

