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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.
Forma právní Z občanského sdružení byla transformována na zapsaný spolek
subjektivity: pod spisovou značkou: L 6581 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
Raiffeisen BANK
ústavu:
Statutární
Rada sdružení
orgán:
Statutární
zástupci:

Předsedkyně: Martina Vojtíšková
Místopředsedkyně: Alena Líbalová
Tajemnice: Michaela Ohřálová
Členové: Lucie Paprsteinová, Petra Klimentová

Účetnictví
podvojné:

Ing. Jaromíra Zajícová, Sebuzín, Ústí nad Labem
•
•
•

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.

Statistické údaje intervenčních center v ČR za rok 2018

Vykázání IC
V České republice bylo v období od 1.1 – 31.12. 2018 dle evidence intervenčních
center evidováno 1283 případy vykázání násilné osoby ze společného obydlí na
základě rozhodnutí Policie ČR (dle zákona č. 135/2006 Sb.). Ve srovnání s uplynulým
rokem 2017 je to o 62 případů vykázání méně. Z toho v 190 případech se jednalo o
vykázání opakované.
Kraje ČR s nejvyššími počty vykázání
Ústecký
197 případy
Hl. město Praha
186 případů
Moravskoslezský
127 případů
V rámci celkového počtu vykázání označila Policie ČR 2149 osob za ohrožené, z toho
153 mužů a 1285 žen a 711 nezletilých dětí. Nejčastěji se jednalo o případy násilí v
soužitích nezletilé dítě - rodič (546) a ve vztahu druh družka (509). Nejohroženější
věkovou kategorií osob ohrožených byla kategorie 27-40 let (537). V případech
vykázání se jednalo o 726 domácností s nezletilými dětmi, v nichž vyrůstalo 1366 dětí.
Osoby ohrožené podaly k příslušným okresním soudům celkem 747 návrhy na
předběžná opatření (dle ust. § 405 a následujících zákona č. 292/2013 Sb., o
zvláštních řízeních soudních), z toho v 611 případech v návaznosti na 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 ve sledovaném období, osoby ohrožené v 1509 případech pomoc IC
přijaly, ve 655 případech nabízenou pomoc IC nevyužily.
Nízkoprahový režim IC
V rámci nízkoprahových kontaktů vyhledalo ve sledovaném období pomoc
intervenčních center v ČR celkem 7077 osoby ohrožené, z toho 5984 žen a 578 mužů.
V soužitích bylo násilnému jednání přítomno, příp. vystaveno 515 děti.
Ve 1766 případech zažívala osoba ohrožená násilné jednání v manželském soužití, v
872 případech se jednalo o družská soužití (druh x družka) a 568 případů se týkalo
soužití exdružka x druh.
Zpracovala: Asociace pracovníků intervenčních center, o. s., Praha, 2018

Pět nejvýznamnějších událostí v oblasti prevence domácího násilí v
letech 2016 – 2018 očima členů APIC:
1. Byly realizovány vnitrostátní výzkumy a analýzy stavu domácího násilí
v ČR, jejichž součástí bylo mimo jiné zmapovat a analyzovat
dostupnost sociální služby „intervenční centra“ jako specializované
krizové pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím a
„spokojenost“ obětí domácího násilí se systémem pomoci nastaveným
zákonem na ochranu před domácím násilím z roku 2006. Výsledky výzkumu
shrnuje publikace vydaná v Ostravě v roce 2016 “Domácí násilí z perspektivy
aplikovaného výzkumu”.
2. Byla předložena analýza a návrhy na zavedení profesní specializace
vedoucím představitelům klíčových institucí, projednání myšlenky profesní
specializace v rámci kulatých stolů.
Výstupy
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.
T
V rámci porady krajských metodiků policie 22. 6. 2016 byl přislíben a
posléze realizován vznik interního předpisu policejního prezidenta, kterým
by byla řešena otázka specializace v rámci Policie ČR.
T
Ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byl přijat podnět na
zavedení specializace pozitivně a byla nabídnuta součinnost při
proškolování pracovníků OSPOD, bylo příslíbena součinnost při
dalších jednáních
T
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.
T

3. Za účelem zvyšování odbornosti v problematice domácího násilí je možné
od roku 2017 využívat e-learningovou aplikaci, která byla vytvořena ve
spolupráci s experty z řad pracovníků cílových skupin. Od roku 2017 je
zpřístupněn základní modul (společný pro všechny cílové skupiny) a
dále profesní moduly stanovených cílových skupin, jejichž spolupráce je
předpokládána zákonem na ochranu před domácím násilím, tedy:
T Policie ČR
T Intervenční centra
T Orgány sociálně-právní ochrany dětí
T Státní zastupitelství
T Civilní a trestní soudy
Vstup na elerning pro vybrané profese je na www.domaci-nasili.cz.
4. Odborné i laické veřejnosti bylo distribuováno 500 výtisků publikace “Mlčení
bolí”, která nabízí nové informace a pohledy 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. Jedním z výstupů projektu v oblasti prevence před domácím násilím je od
roku 2016 stále aktivní a veřejností vyhledávaný facebookový profil
https://www.facebook.com/mlceniboli/.

Další významné aktivity Asociace v roce 2018
Asociace pracovníků intervenčních center aktivně spolupracovala v rámci Rady vlády
- Výboru pro prevenci domácího násilí s dalšími odborníky na problematiku
domácího násilí.

V roce 2018 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:

Problematika nedobrovolné hospitalizace v psychiatrické nemocnici. Soudně
znalecké posuzování. MUDr.et Bc. Josef Křepela, primář 2 psychiatrie PN Havlíčkův
Brod, soudní znalec z oboru psychiatrie
Supervizní kazuistický seminář. Supervizorka PhDr. Ludmila Boková
Cochemská praxe v ČR
Mgr. Vladimír Polák, soudce - Okresní soud v Novém Jičíně
Mgr. Martin Beneš, předseda soudu - Okresní soud v Mostě
Pracovní setkání krajských metodiků SPOD a vedoucích intervenčních center ČR
GDPR v praxi
Supervize (APIC) pod vedením Mgr. A. Černé Lamellové
Kde začínají a končí hranice práv dětí, a kde začínají a končí hranice práv rodičů.
JUDr. Tomáš Lichovník, ústavní soudce
Domácí násilí v přestupkové agendě
Jan Potměšil, Ministerstvo vnitra ČR

Listopad 2018:
Proběhlo společné setkání členů APIC a soudců, které bylo zaměřeno na praxi
uplatňování “cochemské praxe” v ČR v rámci opatrovnických řízení, především
s ohledem na kontraindikaci domácího násilí a posuzování vhodnosti nastavení této
praxe pro ohrožené rodiny domácím násilím..
Kulatý stůl za účasti vedoucích intervenčních center a krajských metodiků SPOD s
cílem “ladit” spolupráci IC a SPOD v jednotlivých regionech.

Hospodaření Asociace v roce 2018
Náklady a výnosy za zvolené období od: 01.01.2018 do 31.12.2018
Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s.
Konto
(účet)
Název účtu
518-001
Setkání pracovníků IC
518-003
webové stránky
518-004
zpracování účetnictví
518-005
lektorné
518-006
Supervize
518-007
Doprava
518-008
Poštovné
518-...
Ostatní služby
521-001
Mzdy
521-...
Mzdové náklady
549-001
Bankovní poplatky
549-...
Jiné ostatní náklady
===
CELKEM NÁKLADY
602-001
Vzdělávání pracovníků IC
602-...
Tržby z prodeje služeb
684-001
Členské příspěvky
684-...
Přijaté členské příspěvky
===
CELKEM VÝNOSY
===
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (+zisk, -ztráta):

Výsledek
za období
43320,00
11342,00
14800,00
3500,00
2500,00
3774,00
30,00
79266,00
8000,00
8000,00
438,00
438,00
87704,00
58740,00
58740,00
32000,00
32000,00
90740,00
3036,00

Výroční zprávu zpracovala: Rada Asociace pracovníků intervenčních center ČR.

