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Centrum sociálních služeb Praha
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Respondeo, o.s.
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Zařízení sociální intervence Kladno
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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:

V oblasti podpory členů Asociace

1. Asociace působí ve prospěch svých členů, podporuje jejich spolupráci a reprezentuje
je na veřejnosti. Prosazuje rovné podmínky pro své členy.

Služba „intervenční centra“ je v roce 2014 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.
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.
Od roku 2014 je využívána emailová adresa: apic@email.cz.
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2. Asociace jako národní, střešní organizace obhajuje, chrání a prosazuje odborné,
legislativní, profesní a ekonomické i další zájmy svých členů v otázkách souvisejících
s poskytováním služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - intervenční
centrum (dále jen IC). Vyjadřuje se k úrovni odborné činnosti a profesní etiky
poskytovatelů služby IC.

V roce 2014 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 vyhodnocování
Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 – 2014, podílela se na
přípravě NAPu 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, legislativa…
Oblast NAPu, aktuálně diskutovaná odborníky práce s dětmi ohroženými domácím
násilím a práce s násilnými osobami v intervenčním centru – bude předmětem diskusí
v Asociaci v roce 2015 a případné nastavení nové praxe bude ve shodě Asociace s MPSV,
MV, Policejním prezidiem ČR…

V oblasti vzdělávání členů Asociace

1. Zajišťuje a poskytuje odborné vzdělávání, převážně v oblasti pomoci osobám
ohroženým domácím násilím.

V roce 2014 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:
Nový občanský zákoník v praxi IC (Dr. Čuhelová)
Zkušenosti s návrhy na předběžné opatření dle §401, Zákona o zvl. řízeních soudních (Dr.
Čuhelová)
Dokumentace uživatelů v IC (Mgr. Levová)
Terénní forma služby IC (Mgr. Jung)
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V oblasti rozvoje a zvyšování kvality služby IC

1. Asociace se podílí na tvorbě standardů služby IC.

Asociace se podílí průběžně na zvyšování kvality poskytované péče intervenčními centry.
Na poradách vedoucích IC a pracovních poradách členů APIC byly pravidelným bodem
programu řízené diskuse nad jednotlivými oblastmi kvality. V roce 2014 byl akreditován
vzdělávací program „Základní kurz problematiky domácího násilí“

2. Podává koncepční, metodické a jiné návrhy příslušným státním orgánům, státní správě
a samosprávě. Podílí se na realizaci a vyhodnocování koncepcí a dalších opatření
v oblasti poskytování služeb dle § 60a Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Za tímto účelem sbírá a vyhodnocuje statistická data související s poskytováním služby
IC.

V roce 2014 (s přesahem do roku 2015) probíhala diskuse nad tématy „děti v IC“, „násilná
osoba v IC“ s cílem vyhodnotit zkušenosti IC v těchto oblastech a nastavit případně novou
praxi IC. Pro intervenční centra v ČR z toho plyne na období 2014 – 2015 stanovit minimální
standard v IC pro práci s dítětem, které je označeno/ohroženo v rodině s výskytem násilí a
práci s násilnou osobou. Je předpoklad, že pokud bude Asociace garantovat minimální
standardy v těchto dvou oblastech ve všech 14ti krajích, MPSV zareaguje doporučením pro
krajské úřady v návaznosti na přechod financování sociálních služeb prostřednictvím
jednotlivých krajů tak, aby rozpočet pro IC byl navýšen o výdaje spojené s nárůstem klientely
a potřebou zajistit pracovníka v rozsahu určitého pracovního úvazku pro práci s dětmi.

Jednotně v měsíčních intervalech monitorovala v roce 2014 jednotlivá intervenční centra
případy vykázání a nízkoprahový kontakt podle dohodnutých kritérií v celé ČR. V průběhu
roku 2014 se ukázala potřeba podrobněji monitorovat nízkoprahové kontakty IC a věkovou
kategorii seniorů.

V České republice bylo v období od 1.1 – 31.12. 2014 dle evidence intervenčních center
evidováno 1378 případů vykázání násilné osoby ze společného obydlí na základě rozhodnutí
Policie ČR (dle zákona č. 135/2006 Sb.). Ve srovnání s uplynulým rokem 2013 je to o 11
případů vykázání více. Z toho ve 174 případech se jednalo o vykázání opakované.
Mezi kraje ČR s nejvyššími počty vykázání patřil kraj Hl. město Praha 213 případů, kraj
Ústecký se 137 případy a kraj Moravskoslezský se 125 případy vykázání.
V rámci celkového počtu vykázání označila Policie ČR 2139 osob za ohrožené, z toho 152
muže a 1417 žen a 570 nezletilých dětí. Nejčastěji se jednalo o případy násilí v manželských
soužitích (538) a soužitích družských (296). Nejohroženější věkovou kategorií osob
ohrožených byla kategorie 27-40 let (608). V případech vykázání se jednalo o 778
domácností s nezletilými dětmi, v nichž vyrůstalo 1436 dětí.
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Osoby ohrožené podaly k příslušným okresním soudům celkem 835 návrhů na předběžná
opatření (dle ust. § 405 a následujících zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních), z toho ve 646 v návaznosti na vykázání, ve 189 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 1430 případech pomoc IC přijaly, ve 468 případech nabízenou
pomoc IC nevyužily.
V rámci nízkoprahových kontaktů vyhledalo ve sledovaném období pomoc intervenčních
center v ČR celkem 4695 osob ohrožených, z toho 3951 žena a 346 mužů. V soužitích bylo
násilnému jednání přítomno, příp. vystaveno 398 dětí.
V 1391 případě zažívala osoba ohrožená násilné jednání v manželském soužití, v 474
případech se jednalo o družská soužití a 249 případů se týkalo soužití exmanželských párů.

V současné době jsou do systému eQuip vkládána data samotnými intervenčními centry,
vyjma IC při ProFEM. Centrum v Mladé Boleslavi s Asociací ani s ostatními centry
nespolupracuje, data v roce 2014 nezasílalo.

3. Mapuje síť služeb pro osoby ohrožené DN, případně iniciuje zřizování dalších služeb –
poboček, detašovaných pracovišť IC…

V roce 2014 poskytuje službu „intervenční centra“ dle registru MPSV celkem 16 subjektů
registrovaných v Asociaci pracovníků intervenčních center ČR a 2 subjekty mimo Asociaci.
Služba intervenčních center je dále poskytována v detašovaných pracovištích či kontaktních
místech, čímž je zajištěna dostupnost této sociální služby pro uživatele i v odloučených
lokalitách a zajištěna ochrana dat uživatele před zneužitím, neboť úřední záznam o vykázání
zasílá Policie ČR do jednoho – registrovaného - místa. Specifická situace je stále ve
Středočeském kraji, kde službu intervenční centra v roce 2014 nabízejí 4 poskytovatelé
služeb. Specifičnost této situace vyvolává větší nároky na koordinaci spolupráce mezi Policií
ČR a jednotlivými intervenčními centry, rovněž tak na sběr a vyhodnocování statistických
údajů.
Intervenční centra spolupracují v rámci svých regionů s dalšími poskytovateli krizových
služeb, státními i nestátními institucemi – platformou se stávají skupiny pro tvorbu
komunitních plánů, komise prevence kriminality, komise SPOD, interdisciplinární týmy
pořádané intervenčními centry apod… Na poradách členů Asociace je pak spolupráce
s jinými subjekty představována, vyhodnocována a stává se tak inspirací pro práci ostatních
IC či práci Asociace.
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4. Vyjadřuje se k odborné způsobilosti pracovišť IC.

Jedním z diskutovaných témat členů a rady Asociace je v roce 2014 (s přesahem do roku
2015) spolupráce s intervenčním centrem Jekhetami Luma.

5. Koordinuje odbornou činnost členů Asociace, např. přednáškovou činnost, mediální
kampaně apod.

Tato oblast nebyla ze strany Asociace v roce 2014 naplňována, přednášková činnost,
vzdělávání, propagace služby byly zajištěny individuálně jednotlivými IC:

V oblasti spolupráce a výměny informací

1. Zajišťuje informační servis pro své členy.

Informace mezi jednotlivými intervenčními centry byly předávány prostřednictvím
pravidelným porad členů Asociace a porad vedoucích intervenčních center s cílem zkvalitnit
služby pro osoby ohrožené domácím násilím. Porady vedoucích intervenčních center se
konají pravidelně v tříměsíčních intervalech a účastní se jich dle svých možností zástupci
poskytovatelů služby „intervenční centra“ z celé ČR, zpravidla vedoucí IC. Porady vedoucích
a členů APIC jsou dvě různorodé platformy, které dovolují spolupráci intervenčních center, ať
jsou nebo nejsou členy Asociace. Asociace vytvořením těchto dvou platforem vyjádřila vůli
spolupracovat se všemi poskytovateli služby „intervenční centra“ a podpořila tak možnost
růstu kvality této služby v rámci celé ČR. Diskuse nad dobrou – špatnou praxí řešení případů
domácího násilí zkvalitňuje systém pomoci obětem DN daný zákonem 135/2006 Sb.,
zkvalitňuje samotná pracoviště IC a přináší nové pohledy na tuto problematiku.

2. Umožňuje celonárodní setkávání členů Asociace, organizuje odborná sympozia a
semináře.

Asociace se stala nositelem myšlenky spolupracujících odborníků na zavedení profesní
specializace v případech domácího násilí na úrovni orgánů činných v trestním řízení, a to
justice a policie… Účastníci kulatých stolů se shodli na zavedení specializace na úrovni
státního zastupitelství a kriminální policie. V rámci policie pořádkové, která využívá
oprávnění vykázat osobu násilnou ze společného obydlí nejčastěji, by bylo vhodné řešení
formou metodického vedení a školení. Analýza, která shromáždila další výstupy z kulatého
stolu, byla předána státním institucím k dalšímu opatření. Návrh na zavedení specializace na
úrovni policie a justice podpořila na svém jednání v květnu 2013 také Rada vlády ČR pro
rovné příležitosti žen a mužů a doporučila resortům justice a vnitra přijmout k tomuto vhodná
opatření. Úkolem Asociace v období 2014 – 2015 bylo podpořit implementaci závěrů
Analýzy vycházející z této Iniciativy do praxe. Vhodnou možností se stal grant Dejme
(že)nám šanci projekt financovaný Nadací OSF.
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3. V souladu s cíli činnosti spolupracuje Asociace se subjekty státní správy a
samosprávy, poskytovateli služeb a nevládními neziskovými organizacemi,
soukromými nebo právnickými osobami, a to i na mezinárodní úrovni.

V průběhu roku 2014 se rada APIC s podporou všech intervenčních center připravovala na
podání projektových žádostí z grantů:
Dejme (že)nám šanci, Nadace OSF, Norské fondy
V prosinci 2014 (s realizací v roce 2015 – 2016) byl podpořen projekt s názvem
„Zlepšení praxe při identifikaci, prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím
profesní specializace“. Realizace projektových aktivit je financována z Norských fondů,
prostředky spravuje Nadace Open Society Fund Praha.
K myšlence projektu se v okamžiku jeho podání připojilo 22 partnerů. Jedná se o statutární
zástupce zřizovatelů intervenčních center sdružených v APIC, státní instituce zabývající se
problematikou domácího násilí, romskou neziskovou organizaci a firmu SocioFactor, která
bude realizovat rozsáhlý výzkum.
Součástí příprav projektu byla komunikace se zástupci Policejního prezidia ČR, Nejvyššího
státního zastupitelství ČR, Městského státního zastupitelství v Brně, Krajského soudu
v Brně, Odboru bezpečnostní politiky MVČR a členů APIC. Již od konce roku 2013 byla
diskutována možnost zlepšení praxe v ochraně osob ohrožených domácím násilím
prostřednictvím profesní specializace.

Prevence sociálně patologických jevů, Ministerstvo vnitra ČR
„Interdisciplinární spolupráce jako prostředek pomoci seniorům ohroženým
domácím násilím“
V závěru roku 2014 byl intervenčními centry připravován a do grantového schématu MV
podán projekt, usilující o změnu praxe v oblasti prevence, identifikace a eliminace
domácího násilí u seniorů ze strany odborné veřejnosti …Cílem projektu, který bude
realizován v roce 2015, je nastavení interdisciplinární spolupráce při řešení případů
domácího násilí u seniorů s celostátním dopadem, které může podpořit zlepšení situace
seniorů jako osob ohrožených domácím násilím při jednání s dotčenými institucemi a
efektivnější využívání možností současné legislativy zaměřené na ochranu před domácím
násilím v praxi.

Spolupráce s MPSV
Rada APIC iniciovala setkání se zástupci vedení odboru sociální politiky a odboru sociálně
právní ochrany dětí na MPSV, kde byla diskutována podpora pro rozšíření cílové skupiny
intervenčních center o nezletilé děti, které jsou označeny jako ohrožené domácím násilím.
Těchto setkání proběhla za účasti zástupců Odboru bezpečnostní politiky MV ČR.
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Spolupráce s Policejním prezidiem ČR
V roce 2014 diskutovali zástupci Asociace se zástupci Policejního prezidia možnosti
zkvalitnění praxe policistů zavedením specializace. V roce 2014 se toto téma neshledalo u
Policejního prezidia s ohlasem.

Spolupráce s Odborem bezpečnostní politiky MV ČR
V průběhu roku 2014 vede Asociace diskusi se zástupci OB MV ČR nad tématem možné
specializace složek Policie ČR v případech DN.

Hodnocení plánu činnosti Asociace na rok 2014 deklarován ve výroční zprávě 2013:
Nabídnout policejnímu prezidiu vyhodnocení Dohody o spolupráci - nesplněno
Realizace projektu OSF – Norské fondy - splněno
Implementace Iniciativy DmN - splněno
Revize sběru statistických dat, zajištění skartace v programu eQuip - splněno
Zhodnocení spolupráce s Jekhetani Luma – plněno průběžně
Specifikace funkce tajemníka ve stanovách – nesplněno
Revize podmínek přijetí nových členů do Asociace daných stanovami a daných Podmínkami
z roku 2011 - nesplněno
Akreditace vzdělávacího programu Asociace v problematice domácího násilí předložené
Spondeou, o.p.s. - splněno
Revize stanov se zřetelem k možnosti podávat projekty na zajištění služeb pro osoby
ohrožené DN (porovnání s Asociací občanských poraden) - splněno
Účast v Radě vlády – Výboru pro prevenci DN - splněno
Revize spolupráce s AHOLD, AVON s cílem požádat o opravu kontaktů na intervenční
centra – projekty skončeny bez spolupráce s IC
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Hospodaření Asociace v roce 2014
Intervenční centra v roce 2014 byla financována v souladu se zpracovanými střednědobými
plány rozvoje sociálních služeb krajů, a to převážně jednotlivými krajskými úřady na základě
individuálních projektů nebo dotacemi MPSV. Systém financování služby v roce 2014 byl
stabilní.
Výnosy
Členské příspěvky

36 000

Přijaté účastnické poplatky

6 220

Přijaté poplatky za kurzy a semináře

10 880

Ostatní výnosy (pronájem
poradu vedoucích)

12 070

prostor,popl.za

Úroky na bance

6,55

Výnosy celkem

65.176,55

Náklady
Nájemné

13 100

Účetnictví

6 292

Mzdové náklady

6 000

Materiálové náklady

390

Ostatní služby

18 007

(správa www stránek, poštovné aj)
Náklady na reprezentaci (občerstvení)
Ostatní
provozní
poplatky)

náklady

2 661

(bankovní

1 074,15

Ostatní poplatky

101,03

Náklady celkem

47 625,15

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2014

17.551,40

Výroční zprávu zpracovala: Rada Asociace pracovníků intervenčních center ČR.
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