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Název:

Asociace pracovníků intervenčních center ČR

Činnost Asociace byla do roku 2013 upravena zákonem č. 83/1990 Sb.o
sdružování občanů. Dne 1. 1. 2014 dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník
Asociace změnila právní formu. Z občanského sdružení byla transformována na
Forma právní zapsaný spolek pod spisovou značkou: L 6581 vedená u Krajského soudu v Ústí
subjektivity: nad Labem.
Registrační číslo o. s.: VS/1-1/72987/08-R
Spisová značka spolku: L 6581 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Adresa:

K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem – Skorotice

Telefon/Fax:

472 743 835

E-mail:

apic@email.cz

Prezentace na
www.domaci-nasili.cz
Internetu:
IČO:

227 22 378

DIČ:

CZ 227 22 378

Číslo účtu:

3834522001/5500

U peněžního
ústavu:

Raiffeisen BANK

Statutární
orgán:

Rada sdružení
Předsedkyně: Martina Vojtíšková

Statutární
zástupci:

Místopředsedkyně: Jana Levová
Tajemnice: Michaela Ohřálová
Členové: Lucie Paprsteinová, Barbora Holušová

Účetnictví

NABI, Marcela Císařová, Ústí nad Labem, Velká Hradební
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podvojné:
•
•
•

Členové
Asociace

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SPIRALA, z.s.
Bílý kruh bezpečí, z.s.
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Praha
Diecézní charita České Budějovice
Oblastní charita Hradec Králové
Pomoc v nouzi, o.p.s.
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková
organizace, Zlín
Psychocentrum – manželská a rodinná poradna kraje Vysočina,
příspěvková organizace
SKP – CENTRUM, o.p.s.
Slezská diakonie
SPONDEA , o.p.s., Brno
Respondeo, o.s.
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
Zařízení sociální intervence Kladno
Diecézní charita Plzeň

Asociace pracovníků intervenčních center ČR (dále Asociace) je dobrovolným, nezávislým,
nepolitickým, profesním sdružením subjektů působících v oblasti pomoci osobám ohroženým
domácím násilím dle § 60a Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Posláním
Asociace je zastupovat zájmy svých členů a napomáhat jejich spolupráci při rozvíjení
poskytovaných služeb pro osoby ohrožené domácím násilím. Asociace podporuje spolupráci
členů především v těchto oblastech:
Služba „intervenční centra“ je v roce 2015 poskytována 18 zřizovateli této služby. Asociace
sdružuje 16 poskytovatelů služby „intervenční centra“.
Asociace prosazuje rovné podmínky pro své členy, jedná v jejich prospěch, rada Asociace
informuje členy Asociace o svých záměrech a řídí se rozhodnutími členské základny.
K tomuto využívá pravidelných porad členů Asociace, organizovaných cca 4x za rok, a
možnosti hlasování členů o záměrech, úkolech, vyplývajících z jednotlivých jednání členů.
Asociace prezentuje svou činnost a činnost IC pravidelně na webových stránkách
www.domaci-nasili.cz. a ve výroční zprávě, dále na konferencích, seminářích s tematikou
prevence a eliminace domácího násilí.
Asociace rovněž podporuje spolupráci členů Asociace s IC, která nejsou členy APIC.
K tomuto jsou využívány porady vedoucích. V mnoha případech činnost Asociace
koresponduje s činností jednotlivých center, Asociace je organizací otevřenou spolupráci
všech poskytovatelů služby intervenční centra v ČR.
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2007 – 2016 deset poskytování pomoci osobám ohroženým domácím násilím
intervenčními centry

Celkový počet vykázání od 1.1.2007 do 30.9.2016
hl. město PRAHA
kraj JIHOČESKÝ
kraj JIHOMORAVSKÝ
kraj KARLOVARSKÝ
kraj KRÁLOVEHRADECKÝ
kraj LIBERECKÝ
kraj MORAVSKOSLEZSKÝ
kraj OLOMOUCKÝ
kraj PARDUBICKÝ
kraj PLZEŃSKÝ
kraj STŘEDOČESKÝ
kraj ÚSTECKÝ
kraj VYSOČINA
kraj ZLÍNSKÝ
Celkem

1192
560
1040
813
358
722
1215
757
714
264
901
1427
487
746
11196
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Počet vykázání v jednotlivých letech - ČR
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Statistické údaje intervenčních center v ČR za rok 2016

Vykázání IC
V České republice bylo v období od 1.1 – 31.12. 2016 dle evidence intervenčních
center evidováno 1319 případů vykázání násilné osoby ze společného obydlí na
základě rozhodnutí Policie ČR (dle zákona č. 135/2006 Sb.). Ve srovnání s
uplynulým rokem 2014 je to o 61 případů vykázání méně. Z toho ve 176 případech
se jednalo o vykázání opakované.
Kraje ČR s nejvyššími počty vykázání
Hl. město Praha
206 případy
Ústecký
181 případů
Moravskoslezský 122 případů
V rámci celkového počtu vykázání označila Policie ČR 2133 osob za ohrožené, z
toho 156 muže a 1343 žen a 634 nezletilých dětí. Nejčastěji se jednalo o případy
násilí v manželských soužitích (536) a soužitích nezletilé dítě - rodič (441).
Nejohroženější věkovou kategorií osob ohrožených byla kategorie 27-40 let (553). V
případech vykázání se jednalo o 768 domácností s nezletilými dětmi, v nichž
vyrůstalo 1402 dětí.
Osoby ohrožené podaly k příslušným okresním soudům celkem 857 návrhů na
předběžná opatření (dle ust. § 405 a následujících zákona č. 292/2013 Sb., o
zvláštních řízeních soudních), z toho ve 638 v návaznosti na vykázání, ve 219
případech se jednalo o podání těchto návrhů bez předchozí realizace vykázání.
V případech vykázání je intervenční centrum povinno dle § 60a, zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, kontaktovat do 48 hodin od doručení Úředního záznamu
o vykázání, osobu ohroženou a nabídnout ji navazující sociální pomoc. Z celkového
počtu vykázání v roce 2014 osoby ohrožené ve 1894 případech pomoc IC přijaly, ve
731 případech nabízenou pomoc IC nevyužily.
Nízkoprahový režim IC
V rámci nízkoprahových kontaktů vyhledalo ve sledovaném období pomoc
intervenčních center v ČR celkem 5649 osob ohrožených, z toho 4933 žena a 375
mužů. V soužitích bylo násilnému jednání přítomno, příp. vystaveno 341 dětí.
Ve 1609 případě zažívala osoba ohrožená násilné jednání v manželském soužití, v
646 případech se jednalo o družská soužití a 427 případů se týkalo soužití exdružkadruh.
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Významné události a aktivity roku 2016

V roce 2016 Asociace pracovníků intervenčních center aktivně spolupracovala
v rámci Rady vlády - Výboru pro prevenci domácího násilí s dalšími odborníky na
problematiku domácího násilí. Členkami a členy Výboru jsou zástupci a zástupkyně
ministerstev, nestátních neziskových organizací a dalších subjektů. Asociace se
podílela na naplňování programu NAPu v oblasti prevence domácího násilí v ČR na
období 2015 – 2018. Aktivity Asociace korespondují s oblastmi vydefinovanými
v NAPu - podpora osob ohrožených domácím násilím, vzdělávání a interdisciplinární
spolupráce, společnost a domácí násilí, analýzy a studie, legislativaK

Projekt Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí
prostřednictvím profesní specializace 2015 - 2016

Partneři: 16 intervenčních center, SocioFactor, s r.o., Ministerstvo vnitra ČR, Krajský
soud v Brně, Městské státní zastupitelství Brno, Policie České republiky MŘ Brno,
Krajské ředitelství policie JmK, Romano Jasnica, z.s.
Projekt usiluje o významnou změnu ve vnímání problematiky domácího násilí jak
v očích veřejnosti (prostřednictvím masivní mediální kampaně) tak na rovině praxe
řešení problematiky - v oblasti prevence, identifikace a eliminace domácího násilí ze
strany angažovaných profesionálů (zejména policejní orgány, státní zastupitelství a
soudy, orgány sociálně-právní ochrany dětí, sociální pracovníci atd.). Součástí
projektu je rozsáhlá mezioborová diskuse, podpora specializace u zainteresovaných
subjektů na řešení problematiky DN, sociologický průzkum výjimečný svým
zaměřením na získání zpětné vazby od uživatelů služby „intervenční centra“ Dalšími
aktivitami podporujícími odbornost zainteresovaných pracovníků na řešení případu
DN je tvorba vzdělávací aplikace, vydání publikace s kazuistikami doplněnými
odbornými komentáři a neméně významná celostátní kampaň Mlčení bolí.
Realizátorem mediální kampaně je agentura Guideline, s.r.o.

Výstupy projektu 2015 – 2016:
Aktivita č. 1. Realizace vnitrostátních výzkumů, mezinárodního průzkumu a analýzy
stavu v ČR
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Cíl aktivity:
Získání a publikace podkladů pro prosazení profesní specializace (celostátní výzkum
mapující situaci v ČR, mezinárodní průzkum mapující existenci modelů specializace v
zahraniční, analýza dosavadní situace v ČR)
Průběh realizace aktivity:
Výzkum se skládal ze 3 částí rozdělených dle cílové skupiny:
1.
Výzkum veřejného mínění: postoje k fenoménu domácího násilí
Zkoumali jsme, jak veřejnost domácí násilí vnímá a jaké jsou postoje respondentů. Proběhlo
finální zpracování textového výstupu – analýzy 1.435 dotazníků a uzavření průběžné
výzkumné zprávy.
1.
Výzkum mezi experty: vnímání domácího násilí v expertní rovině
Zde jsme se zaměřili na to, jak téma domácího násilí vnímají odborníci, kteří se tomuto
tématu věnují. Jedná se o pracovníky intervenčních center, dále pracovníky PČR, státní
zástupce, OSPOD a další. V monitorovaném období jsme vyhodnocovali rozhovory (celkem
máme 120) získané prostřednictvím metody tzv. ohniskových skupin a rovněž
prostřednictvím individuálních rozhovorů. Probíhala kvalitativní analýza dat a vznikal textový
podklad.
III. Výzkum mezi klienty intervenčních center: vnímání domácího násilí v rovině ohrožených
osob.
Tato část výzkumu se zaměřila na kvalitativní rozhovory s ohroženými osobami a to, jak
téma domácího násilí vnímají jeho přímé „oběti“, jak mu rozumí ohrožené osoby. S ohledem
na rozsah výpovědí „obětí“ bylo analytické zpracovávání časově náročné, vycházelo
z analýzy přepisů 64 rozhovorů, přičemž se jednalo o participanty především z okruhu
intervenčních center. Vznikal textový podklad.
Do časopisu „Sociální práce“ do chystaného monotematického čísla pro rok 2016 o domácím
násilí byly zaslány dva texty, momentálně jsou v recenzním řízení.
Výstupy aktivity:
http://www.domaci-nasili.cz/wp-content/uploads/Dom%C3%A1c%C3%ADn%C3%A1sil%C3%AD-z-perspektivy-aplikovan%C3%A9ho-v%C3%BDzkumu.-SocioFactor2016..pdf
http://www.domaci-nasili.cz/wp-content/uploads/Sumarizace-v%C3%BDsledk%C5%AFmezin%C3%A1rodn%C3%ADho-pr%C5%AFzkumu-tabulka.pdf
http://www.domaci-nasili.cz/?page_id=159
Aktivita č. 2. Implementace profesní specializace na domácí násilí
Cíl aktivity:
Předložení analýzy a návrhů na zavedení profesní specializace vedoucím představitelům
klíčových institucí, projednání myšlenky profesní specializace v rámci kulatých stolů.
Průběh realizace aktivity:
Myšlenku zavedení specializace na řešení domácího násilí coby nástroje k systémovému
zlepšení kvality práce klíčových profesí jsme diskutovali v rámci kulatých stolů se zástupci
dotčených profesí konaných v těchto termínech
•
•
•
•

4. 2015
4. 2015
6. 2015
6. 2015
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Dále byla myšlenka projednána v rámci schůzek:
s vedením Odboru bezpečnostní politiky MV (13. 5. 2016),
vedením Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (28. 6. 2016),
s krajskými metodiky policie (9. 2. 2016 a 21. – 22. 6. 2016)
Při těchto příležitostech byla prezentována myšlenka specializace na problematiku domácího
násilí coby ústřední idea projektu. S účastníky jsme diskutovali o možnosti zavedení
specializace, úskalích tohoto kroku a optimálních modelech tohoto kroku v praxi. Hledali
jsme též podpůrná opatření, která by dále napomohla ke zvýšení kvality práce při identifikaci
a řešení domácího násilí u jednotlivých profesí.

•
•
•

Výstupy aktivity:
•

•

•

•

Od 1. 2. 2016 byla Pokynem obecné povahy nejvyššího státního zástupce ze dne
15. ledna 2016, kterým se mění pokyn obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č.
4/2009, Vzorový organizační řád, zavedena v rámci celé struktury státního
zastupitelství specializace na problematiku domácího násilí.
V rámci porady krajských metodiků policie 22. 6. 2016 byl přislíben vznik interního
předpisu policejního prezidenta, kterým by byla řešena otázka specializace v rámci
Policie ČR.
Ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byl přijat podnět na zavedení
specializace pozitivně a byla nabídnuta součinnost při proškolování pracovníků
OSPOD, věc bude předmětem dalších jednání.
Ze strany soudů však byla myšlenka implementace specializace přijata spíše
rezervovaně. Některé krajské soudy (např. v Praze, Brně, Ostravě) přistoupily
k zavedení specializovaných odvolacích senátů na civilním úseku pro rozhodování ve
věcech ochrany před domácím násilím.

3.
Příprava a realizace vzdělávání specialistů
Cíl aktivity:
Vytvoření vzdělávacích materiálů pro pracovníky zabývající se případy domácího násilí,
vzdělávání těchto pracovníků.
Průběh realizace aktivity:
Ve spolupráci s experty z řad pracovníků cílových skupin, pro které je e-learning vyvíjen,
jsme zpracovali jednak podklady pro základní modul (společný pro všechny cílové skupiny),
jednak pro profesní moduly stanovených cílových skupin, jejichž spolupráce je
předpokládána zákonem na ochranu před domácím násilím, tedy:
Policie ČR
Intervenční centra
Orgány sociálně-právní ochrany dětí
Státní zastupitelství
Civilní a trestní soudy
Realizační tým zpracoval ve spolupráci s experty též podklady pro natáčení modelových
situací a shromáždil další podklady (pomůcky, legislativa, stanoviska atd.), které mají
profesionálům usnadnit jejich práci.

•
•
•
•
•

Na základě veřejné zakázky byla technická stránka realizace e-learningu zajištěna
subdodavatelsky firmou MPresent (v roce 2016 došlo ke změně názvu na FlexiSystems).
V rámci uskutečněných školení byli uživatelé seznámeni s obsahem e-learningu a
informováni o způsobu získání uživatelského konta.
Veškeré podklady byly bezplatně předány k využití též pro účely nasazení v rámci intranetu
Policie ČR za účelem snadnějšího přístupu uživatelů z řad příslušníků Policie ČR.
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Dne 23. 3. 2016 jsme se sešli též s vedením Justiční akademie s cílem dojednat postup
k zajištění využití pracovníky v justici.
Na základě značného zájmu o využití e-learningu plánujeme jeho další rozšiřování o nové
moduly pro cílové skupiny (aktuálně v jednání možnost rozšíření pro zdravotníky a strážníky
obecní policie).
Výstupy aktivity:
E-learning je spuštěn a zpřístupněn uživatelům z řad výše uvedených profesí na webu
http://elearning.domaci-nasili.cz.
V rámci vzdělávání specialistů bylo celkem proškoleno:
99 policistů,
28 pracovníků IC,
82 pracovníků OSPOD,
21 státních zástupců,
17 soudců.
V rámci projektu jsme proškolili též pracovníky organizací zabývajících se pomocí osobám
ze sociálně vyloučených lokalit. Proškoleno bylo celkem 62 osob.

•
•
•
•
•

4.
Příprava, tisk a distribuce odborné publikace
Cíl aktivity:
Zpracování odborné publikace s kazuistikami a příklady dobré praxe využitelné pro odbornou
veřejnost
Průběh realizace aktivity:
V průběhu roku 2015 jsme oslovili autory z řad expertů s žádostí o spolupráci na přípravě
publikace. Ti na základě dohodnutého zadání zpracovali své příspěvky dle stanovené
struktury publikace. Následně prošly texty jazykovou a odbornou korekturou, doplnili jsme
kazuistiky a využili grafiku z naší kampaně. Součástí publikace se staly též základní údaje
z realizovaného výzkumu.
Výstupy aktivity:
Distribuováno bylo 500 výtisků publikace. Jedná se o neotřelé dílo vycházející z aktuálních
poznatků praxe. Snahou autorů bylo neopakovat známá a mnohokrát již opakovaná fakta,
nýbrž poskytnout čtenáři nové informace a pohled na současné výzvy spojené s tématem
domácího násilí. Publikace reflektuje poznatky řady odborníků pokrývajících nejen činnost
intervenčních center, ale též spolupracujících profesí a akademické sféry.
5.
Masivní PR kampaň oslovující laickou i odbornou veřejnost
Cíl aktivity:
Podpora řešení domácího násilí prostřednictvím PR kampaně oslovující širokou i odbornou
veřejnost
Průběh realizace aktivity:
V průběhu projektu jsme kladli důraz nejen na práci s odbornou veřejností, ale též na bourání
mýtů spojených s tématem domácího násilí. Pro tento účel jsme spojili síly s agenturou
Guideline, která spolu s námi připravila kampaň „Mlčení bolí“. Ta výrazně převýšila
z hlediska svého rozsahu i dopadu naše původní očekávání. Ostatně posuďte sami:
https://www.youtube.com/watch?v=SD3GQ0RJPFM
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K úspěchu výrazně přispěl fakt, že ke kampani se připojila celá řada VIP osobností, které
podpořily téma formou natočených spotů využívaných k propagaci. Jejich fotografie i spoty si
můžete prohlédnout a stáhnout na webové stránce věnované kampani.
Výstupy aktivity:
Kampaň byla šířena prostřednictvím masmédií (TV, rozhlas, tisk), ale též moderních
komunikačních technologií – vznikla webová stránka kampaně www.mlceniboli.cz a
stejnojmenný Facebookový profil, který má v současné době přes 5.000 fanoušků.

Více informací o projektu viz:
•

www stránky kampaně mlčení bolí: www.mlceniboli.cz

•

facebook stránky kampaně mlčení bolí: www.facebook.com/mlceniboli

•

youtube kanál kampaně mlčení bolí: http://bit.ly/mlceniboli
Spolupráce s Českou televizí

Kampaň Mlčení bolí je propojována v roce 2015 s přesahem do roku 2016 s nově
připravovaným dokumentem ČT Z lásky nenávist. Vzhledem k regionální působnosti
jednotlivých intervenčních center je film prezentován celkem v 10 městech v ČR s
následnou diskusí expertů a protagonistů dokumentu s veřejností.

Konference Mlčení bolí, Deset let poskytování služby „intervenční centra“, Praha 2017
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Hospodaření Asociace v roce 2016

Výnosy
Norské fondy, Dejme (že)nám šanci

1 854 540

Přijaté účastnické poplatky

29 600

Přijaté poplatky (kurzy, semináře)

13 104

Členské příspěvky

32 000

Úroky na bance

72

Výnosy celkem

1 929 316

Náklady
Nájemné

12 900

Účetnictví

69 050

Mzdové náklady (včetně odvodů)
Materiálové náklady
Cestovné
Ostatní služby (správa www stránek, poštovné,
práce na projektu – PR, vzdělávací aplikace a
podK)

857 542
6 924
18 457
1 015 179

Náklady na reprezentaci (občerstvení)

2 927

Ostatní provozní náklady (bankovní poplatky)

2 542

Ostatní poplatky

0

Náklady celkem

1 985 521

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2016

-56 205

Výroční zprávu zpracovala: Rada Asociace pracovníků intervenčních center ČR.
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