Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s.

Výroční zpráva
2017

Základní údaje o Asociaci

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
Forma právní transformována na zapsaný spolek pod spisovou značkou: L 6581
subjektivity: vedená u Krajského soudu v Ústí 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: Alena Líbalová
Tajemnice: Michaela Ohřálová
Členové: Lucie Paprsteinová, Petra Cinková

Účetnictví
podvojné:

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

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 2017 poskytována 18 zřizovateli této služby. Asociace
sdružuje 16 poskytovatelů sociální 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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Statistické údaje intervenčních center v ČR za rok 2017

Vykázání IC
V České republice bylo v období od 1.1 – 31.12. 2017 dle evidence intervenčních
center evidováno 1350 případy vykázání násilné osoby ze společného obydlí na
základě rozhodnutí Policie ČR (dle zákona č. 135/2006 Sb.). Ve srovnání s
uplynulým rokem 2016 je to o 25 případů vykázání méně. Z toho ve 182 případech
se jednalo o vykázání opakované.
Kraje ČR s nejvyššími počty vykázání
Ústecký
204 případy
Hl. město Praha
200 případů
Moravskoslezský 117 případů
V rámci celkového počtu vykázání označila Policie ČR 2125 osob za ohrožené, z
toho 164 muže a 1346 žen a 615 nezletilých dětí. Nejčastěji se jednalo o případy
násilí ve vztahu druh družka (505) a soužitích nezletilé dítě - rodič (487).
Nejohroženější věkovou kategorií osob ohrožených byla kategorie 27-40 let (517). V
případech vykázání se jednalo o 763 domácností s nezletilými dětmi, v nichž
vyrůstalo 1392 dětí.
Osoby ohrožené podaly k příslušným okresním soudům celkem 643 návrhy na
předběžná opatření (dle ust. § 405 a následujících zákona č. 292/2013 Sb., o
zvláštních řízeních soudních), z toho ve 593 v návaznosti na vykázání, ve 177
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 2017 osoby ohrožené ve 1574 případech pomoc IC přijaly, ve
627 případech nabízenou pomoc IC nevyužily.
Nízkoprahový režim IC
V rámci nízkoprahových kontaktů vyhledalo ve sledovaném období pomoc
intervenčních center v ČR celkem 6373 osoby ohrožené, z toho 5416 žen a 495
mužů. V soužitích bylo násilnému jednání přítomno, příp. vystaveno 462 děti.
Ve 1643 případech zažívala osoba ohrožená násilné jednání v manželském soužití, v
646 případech se jednalo o družská soužití a 769 případů se týkalo soužití družkadruh.
Zpracovala: Asociace pracovníků intervenčních center, o. s., Praha, 2018
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Významné události a aktivity roku 2017

Projekt „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí
prostřednictvím profesní specializace“ a jeho udržitelnost
Asociace pracovníků intervenčních center ČR (dále jen APIC) dlouhodobě usiluje o zlepšení
situace v oblasti domácího násilí, a to v úzké spolupráci s řadou dalších institucí ČR.
V průběhu let 2015 – 2016 realizovala APIC projekt s názvem „Zlepšení praxe při prevenci,
identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“ prezentovaný mediální
kampaní Mlčení bolí.

Projekt usiloval o významnou změnu praxe v oblasti domácího násilí ze strany
angažovaných profesionálů institucí (zejména policejní orgány, státní zastupitelství a soudy,
orgány sociálně-právní ochrany dětí, sociální pracovníci atd.) vytvořením platformy pro
odbornou diskusi a následně specializaci klíčových profesí zainteresovaných na řešení
problematiky domácího násilí. Projekt a kampaň MLČENÍ BOLÍ, byl zacílen:
a) na samotné ohrožené osoby domácím násilím a jejich motivaci k řešení nedobré,
mnohdy život ohrožující situace. Jejich mlčení, tj. fakt, že násilí v rodině se
odehrává za zavřenými dveřmi a oběti nemají odvahu požádat instituce, pomáhající,
své blízké o pomoc, vede je samotné k dlouhodobé frustraci, děti, které žijí v takto
ohrožené rodině, k problémům interpersonálním, nízkému sebevědomí, projevům
psychické nestability, sebepoškozování, depresi, pocitům viny, bezmoci nebo naopak
k agresivitě a jiným patologickým jevům. – viz.
b) na odborníky, profesionály, kteří pomoc obětem domácího násilí poskytují, na
pracoviště prvních kontaktů obětí s místem pomoci. Jejich „mlčení“, tedy
neprofesionální přístup pak vede oběti k tomu, že dlouhodobě setrvávají vlivem
neposkytnutí odborné pomoci a podpory v rodině, kde k domácímu násilí dochází.
„Specialista“ – termín skloňovaný v tomto projektu a kampani – je pracovník, který
zná a využívá stávající legislativu a osobám ohroženým domácím násilím nabízí
komplexní, odbornou, včasnou pomoc. Zvýšení odbornosti ve jmenované
problematice lze zajistit vymezením osob zodpovědných za danou agendu, jejich
pravidelným vzděláváním, podpořeným vhodnými metodickými materiály – e
learningem, zpracováním odborných publikací s kasuistikami a dobrou praxí při
řešení případů domácího násilí.
c) na širokou veřejnost, která mnohdy o domácím násilí ve svém okolí ví, ale mlčíS

Projekt „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím
specializace“ propagovaný prostřednictvím celostátní kampaně Mlčení bolí byl podpořen:

1. Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, Norské fondy
v období leden 2015 – říjen 2016 v částce 6 289 418,- Kč
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2. Českou televizí prostřednictvím vysílaných spotů označených logem

3. Společností RWE Energie v období srpen 2016 – červenec 2017 v částce
80 000,- Kč
Podpora směřovala do oblasti PR a tvorbu vzdělávací aplikace pro pracovníky
intervenčních center a dalších subjektů - policie, justice, pracoviště oddělení
sociálně právní ochrany dítěte.
Využití finančních prostředků RWE Energie
Prostředky RWE byly využity na výukovou aplikaci určenou pracovníkům institucí
zainteresovaných na řešení domácího násilí s propagací loga Mlčení bolí.

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.

V roce 2017 bylo z finančních prostředků intervenčních center zajištěno a v rámci porad
vedoucích intervenčních center či setkání členů APIC realizováno nadstavbové vzdělávání
pracovníků intervenčních center v následujících tématech:
•

Novela Zákona o sociálních službách, § 60 a. Intervenční centra v systému služeb
sociální prevence

•

Možnosti práce s aktéry domácího násilí v jedné organizaci (zkušenosti, systémová
řešení, smysl a další), dilemata, která přináší práce s osobou násilnou a osobou
ohroženou v jedné organizaci (zkušenosti, postřehy apod.)
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Ocenění desetileté spolupráce intervenčních center Policejním prezidiem ČR,
Jihlava, květen 2017

Hospodaření Asociace v roce 2017
Výnosy
Přijaté účastnické poplatky

77 795

Členské příspěvky

32 000

Výnosy celkem

109 795

Náklady
Účetnictví
Materiálové náklady

13 938
1 407

Ostatní služby

50 962

Ostatní provozní náklady

24 347

Náklady celkem

90 654

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2017

19 141

Výroční zprávu zpracovala: Rada Asociace pracovníků intervenčních center ČR.
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