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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. 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
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koresponduje s činností jednotlivých center, Asociace je organizací otevřenou
všech poskytovatelů služby intervenční centra v ČR.

spolupráci

Statistické údaje intervenčních center v ČR za rok 2015

Vykázání IC
V České republice bylo v období od 1.1 – 31.12. 2015 dle evidence Asociace pracovníků
intervenčních center v ČR evidováno 1317 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 případ vykázání méně. Z toho ve 182 případech se jednalo
o vykázání opakované.
Kraje ČR s nejvyššími počty vykázání
Hl. město Praha
195 případů
Ústecký
166 případů
Moravskoslezský
119 případů
Jihomoravský 119 případů
V rámci celkového počtu vykázání označila Policie ČR 2182 osoby za ohrožené, z toho 182
muže a 1434 ženy a 566 nezletilých dětí. Nejčastěji se jednalo o případy násilí v
manželských soužitích (517) a soužitích mezi nezletilým dítětem a rodičem (442), dále pak
v soužití družských (426). Nejohroženější věkovou kategorií osob ohrožených byla kategorie
27-40 let, a to v 662 případech vykázání. Celkový počet vykázání se týkal 780 domácností s
nezletilými dětmi, v nichž vyrůstalo 1345 dětí.
Osoby ohrožené podaly k příslušným okresním soudům celkem 745 návrhů na předběžná
opatření (dle ust. § 405 a následujících zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních), z toho v 580 případech v návaznosti na vykázání, ve 165 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 2015 osoby ohrožené ve 1190 případech pomoc IC přijaly, ve 443 případech nabízenou
pomoc IC nevyužily.
Nízkoprahový režim IC
V rámci nízkoprahových kontaktů vyhledalo ve sledovaném období pomoc intervenčních
center v ČR celkem 4989 osob ohrožených, z toho 4136 žen a 420 mužů. V soužitích bylo
násilnému jednání přítomno, příp. vystaveno 433 dětí. Nejohroženější věkovou kategorií
osob ohrožených, a to ve 2098 případech byla opět kategorie 27-40 let. V 1528 případech
zažívala osoba ohrožená násilné jednání v manželském soužití, v 448 případech se jednalo
o družská soužití a 413 případů se týkalo soužití ex-manželských párů.
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Zpracovala: Asociace pracovníků intervenčních center, z. s., Praha, 2016

Významné události a aktivity roku 2015
 V roce 2015 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 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 – bylo předmětem diskusí v Asociaci v roce 2015 a nastavení
nové praxe bude ve shodě Asociace s MPSV, MV, Policejním prezidiem ČR
v dalších obdobích.…

 Projekt Prevence sociálně patologických jevů, Ministerstvo vnitra ČR
„Interdisciplinární spolupráce jako prostředek pomoci seniorům
ohroženým domácím násilím“
Cílem projektu bylo 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.
Výstupy projektu: 53 750 letáků pro odbornou veřejnost a seniory, 360 odborníků
v rámci mezioborových setkání diskutovalo praxi při poskytování podpory seniorům
v případech domácího násilí: Září - Liberec, říjen – Jihlava, listopad – Ústí nad
Labem, Brno, prosinec – Ostrava
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 V roce 2015 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:
Zkušenosti s návrhy na předběžné opatření dle §401, Zákona o zvl. řízeních
soudních (Dr. Čuhelová)
Zuřivec – instruktážní školení s cílem využít film
aktivitám na školách

s tematikou DN k preventivním

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

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
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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.

Kampaň Mlčení bolí oceněná Zlatou Peckou

Mediální kampaň je postavena na jednoduché myšlence: to, co brání včasnému,
efektivnímu, systémovému a dlouhodobému řešení problematiky domácího násilí je
mlčení samotných obětí domácího násilí, mlčení svědků páchání domácího násilí,
mlčení institucí zodpovědných za systémové a dlouhodobé řešení problematiky
domácího násilí.
Cílem kampaně a celého projektu je prolomit ono mlčení na všech úrovních – skrze
mediální kampaň na úrovni obětí a svědků DN a skrze snahu o zavedení profesní
specializace a vzdělávání relevantních složek na úrovni institucí.

Prima Zlatá Pecka 2015

Je nejstarší soutěží kreativity v reklamě v ČR. Kampaň Mlčení bolí zabodovala mezi
56 přihlášenými a cenu Prima Zlatá Pecka 2015 získala. V odborné porotě zasedli
např. skladatel a dirigent Varhan Orchestrovič Bauer, režiséři F. A. Brabec a Jiří
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Mádl, producent a scénárista Ondřej Trojan, světoznámý fotograf a několikanásobný
držitel ceny World Press Photo Antonín Kratochvíl. Galavečerem provázel Jakub
Kohák.

Na tiskové konferenci v senátu za účasti Mgr. Miluše Horské, místopředsedkyně
Senátu ČR byla v říjnu spolu s aktivitami projektu představena i tato kampaň.

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 na rok 2016 připravováno promítání filmu
v celkem 10 městech v ČR s následnou diskusí expertů a protagonistů dokumentu
s veřejností.

 Jiné významné aktivity
Účast Asociace v zastoupení Mgr. Jany Volné z IC Vysočina na konferenci k tématu
Kyberšikany, Praha a setkání metodiků Územních odborů Policie CR v Jihlavě, kde
byla představena spolupráce intervenčních center s Policií ČR při řešení domácího
násilí.
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Hospodaření Asociace v roce 2015

Výnosy
Ministerstvo vnitra ČR

83 843

Norské fondy, Dejme (že)nám šanci

2 379 601

Přijaté účastnické poplatky

32 800

Přijaté poplatky (kurzy, semináře, členské
příspěvky)

53 600

Úroky na bance

86

Výnosy celkem

2 549 930

Náklady
Nájemné

58 657

Účetnictví

53 671

Mzdové náklady (včetně odvodů)

781 664

Materiálové náklady

86 137

Cestovné

52 651

Ostatní služby

1 444 078

(správa www stránek, poštovné, práce na
projektu – PR, vzdělávací aplikace a pod…)
Náklady na reprezentaci (občerstvení)
Ostatní
provozní
poplatky)

náklady

12 460

(bankovní

2 751

Ostatní poplatky

416

Náklady celkem

2 492 485

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2015

57 445

Výroční zprávu zpracovala: Rada Asociace pracovníků intervenčních center ČR.

9

