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Členové
Asociace

SPIRALA, Ústecký kraj, 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, z.s., Středisko
sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, Zařízení sociální
intervence Kladno, Diecézní charita Plzeň

Služba „intervenční centra“ je v roce 2019 poskytována 18 zřizovateli této služby. Asociace
sdružuje 16 poskytovatelů služby „intervenční centra“.

Statistické údaje intervenčních center v ČR za rok 2019
Asociace v pravidelných měsíčních intervalech sbírala a vyhodnocovala statistická data z jednotlivých
intervenčních center, která prezentovala na FB a webových stránkách a sdílela s MPSV, MV a
Policejním prezidiem ČR a dalšími vládními a nevládními organizacemi.
Případy - Vykázání násilné osoby
V České republice bylo v období od 1. 1 – 31. 12. 2019 dle evidence intervenčních center
zaznamenáno 1256 případů vykázání násilné osoby ze společného obydlí na základě rozhodnutí
Policie ČR (dle zákona č. 135/2006 Sb.). Ve srovnání s uplynulým rokem 2018 je to o 30 případů
vykázání méně.
Kraje ČR s nejvyššími počty vykázání za rok 2019: Hl. město Praha 177 případů , Ústecký 159
případů , Moravskoslezský 124 případů.
V rámci celkového počtu vykázání označila Policie ČR 2076 osob za ohrožené, z toho 160 mužů a
1245 žen a 671 nezletilých dětí.
Nejčastěji se jednalo o případy násilí v soužitích nezletilé dítě - rodič (523) a ve vztahu druh družka
(454). Nejohroženější věkovou kategorií osob ohrožených byla kategorie 27-40 let (514). V případech
vykázání se jednalo o 729 domácností s nezletilými dětmi, v nichž vyrůstalo 1372 dětí.
Osoby ohrožené podaly k příslušným okresním soudům celkem 1382 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 1510 případech pomoc IC přijaly, ve 657 případech nabízenou pomoc IC nevyužily.
Případy - Nízkoprahový režim
V rámci nízkoprahových kontaktů vyhledalo ve sledovaném období pomoc intervenčních center v ČR
celkem 6951 osoby ohrožené, z toho 5882 žen a 600 mužů. V soužitích bylo násilnému jednání
přítomno, příp. vystaveno 469 dětí.
Ve 1659 případech zažívala osoba ohrožená násilné jednání v manželském soužití, v 871 případech
se jednalo o družská soužití (druh x družka) a 466 případů se týkalo soužití exdružka x druh.

Významné události a aktivity roku 2019
Vládní úkol č. 45 akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020
APIC se podílela v roce 2018/2019 na plnění vládního úkolu č.45 akčního plánu prevence kriminality
na léta 2016 - 2020, spolupráce byla ukončena v červnu 2019.Účast na 4 setkáních, předáno 191
dotazníku(dotazníky vyplněny IC) ke zpracování. Zasláno 5 kazuistik k problematice postseparačního
násilí.

Vzdělávání ve 2019

V roce 2019 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:




Domácí násilí v přestupkové agendě Jan Potměšil, Ministerstvo vnitra ČR.
Akreditovaný základní kurz pro pracovníky IC
Užití metafor v praxi - MUDr. Možný

Setkání zástupců Asociace pracovníků intervenčních center ČR a krajských metodiků Pořádkové
Policie České republiky, Praha, říjen 2019

Spolupráce s Vodafone a připomínkování aplikace BrightSky
Dne 1. 10. 2019 byla vedoucím IC představena aplikace BrightSky, která pomáhá obětem domácího
násilí. Osoby ohrožené DN tak díky této aplikaci mohou snadno vyhledat nejbližší pomoc. Aplikace je
součástí portfolia Vodafone. Setkání s vedoucími IC za společnost Vodafone se účastnili: Jan Fencl,
Veronika Řídelová. Připomínky a podněty byly odeslány a následně zpracovány
společností
Vodafone.

Předložení projektu APIC do Operačního programu Zaměstnanost a zpracování analýzy

Předložení projektu do Operačního programu Zaměstnanost a zpracování analýzy zájmu
spolupracujících institucí o vzájemnou interdisciplinární spolupráci, společné sdílení dobré i špatné
praxe a odborných informací pro případné zkvalitnění svých kompetencí při prevenci domácího násilí.
Číslo výzvy: 03_19_098 Název výzvy: Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální
práce Název projektu: Výměnou zkušeností k efektivní pomoci v případech domácího násilí.
Cíl projektu: zkvalitnění činnosti pilířů pomoci při řešení DN v ČR realizací mezioborových platforem
a diskusních fór analyzujících současnou praxi řešení případů DN v ČR i v intervenčních centrech v
návaznosti na předpoklad rozšíření cílové skupiny intervenčních center o "aktéry domácího násilí" děti. Zveřejnění výstupů prostřednictvím publikace, analýzy, webové aplikace. Klíčové jsou zkušenosti
poskytovatelů soc. služeb, pracovišť OSPOD, Policie ČR, MPSV, MV.
Jako volná příloha žádosti a za účelem doložení zájmu definované cílové skupiny o plánované
klíčové aktivity projektu byla zpracována analýza potřeb a zájmu o aktivity programu.Odkaz na
dotazník s úvodním dopisem a vysvětlením účelu byl rozeslán na 150 emailových adres osob z cílové
skupiny. Ze 150 odeslaných dotazníků jich bylo 97 řádně vyplněno a navráceno, což
představuje návratnost 64,66 %. Všech 97 dotazníků tedy bylo zahrnuto do analýzy.
Projekt bohužel nebyl podpořen.

Spolupráce APIC na přípravě Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného
násilí na léta 2019 - 2022.

APIC se podílela na finální verzi Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí
na léta 2019 – 2022 a připomínkovala návrh předložený předsednictvem Výboru především v těchto
tématech: definice domácího násilí a genderově podmíněné násilí, intervenční centra a posilování
jejich kapacity prostřednictvím IDS a Norských fondů, sběr statistických dat, poslání intervenčních
center ve srovnání s posláním služeb pro téma genderově podmíněné násilí….Všechny připomínky
byly Výborem a předsednictvem do Akčního plánu zapracovány.

Účast APIC na Konferenci pořádané MV ČR

Přednášející Mgr. Martina Vojtíšková, název příspěvku - Domácí násilí v 21. století z pohledu
intervenčních center
Účast na konferenci Jak řídit Asociaci, 12. 12. 2019, Alena Líbalová

Výzva APIC adresovaná MPSV ČR, PP ČR a MV ČR ve věci kompetencí intervenčních center ve
Středočeském kraji
Dlouhodobý problém v nejasné příslušnosti jednotlivých obvodních oddělení PČR a intervenčních
center Respondeo a Luma v případech vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Organizaci
Luma, z.s. byla zrušena registrace služby „intervenční centra“.

Účast APIC v pracovní skupině „pro děti ohrožené DN“

Při Výboru pro prevenci DN Úřadu vlády vzniká nová skupina pro práci s dětmi ohroženými DN, rada
APIC udílí p. Janě Levové zmocnění zastupovat APIC na této skupině.

Spolupráce asociací „krizové pomoci“

V prosinci se uskutečnilo setkání předsedkyň tří Asociací „krizové pomoci“: APKP (Asociace
poskytovatelů krizové pomoci), ČAPLD (Česká asociace pracovníků linek důvěry) a APIC (Asociace
pracovníků intervenčních center ČR). Ze setkání vzešla potřeba uspořádat konferenci služeb krizové
pomoci - podzim 2020, Praha.

Norské fondy a podpora služby “intervenční centra”

Diskuse Mgr. Koudara z Ministerstva financí ČR o možnosti dotovat z Norských fondů aktivity IC,
zvláště pak interdisciplinární spolupráci nebo rozvoj jiných služeb pro osoby ohrožené DN v
intervenčních centrech.
Účast na jednání Výboru pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí

Zástupci APIC se pravidelně účastní jednání Výboru pro prevenci domácího a genderově
podmíněného násilí, jehož činnost se v roce 2019 zaměřila především na téma ratifikace Istanbulské
úmluvy, návrhů novely Zákona o soc. službách, děti jako ohrožené osoby v případech DN, definování
genderově podmíněného násilí, tvorbě Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného
násilí na léta 2019 - 2022.

MPSV a APIC – diskuse na téma novely Zákona o soc. službách a vydefinování služby “IC”
Mgr. J. Vrbický z oddělení koncepce sociálních služeb MPSV diskutoval s vedoucími intervenčních
center na téma – intervenční centra a jejich role v systému služeb, možnost rozšíření cílové skupiny IC
o “aktéry domácího násilí”, aj.

Aktualizace e-learningu pro problematiku domácího násilí

Aktualizace e-learningu s ohledem na novelu zákona č. 250-251/2016 o přestupcích (Mgr. Jan
Potměšil, MV ČR). Spolupráce s Policejním prezidiem ČR - převzetí částí e-learningové aplikace
APIC (aktualizace zákona o přestupcích, základní modul) pro potřeby policistů.
Hospodaření APIC v období od: 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Náklady na porady a setkávání pracovníků IC
Údržba webových stránek
Zpracování účetnictví
Lektorné
Údržba registru statistických výstupů
Certifikát
Školení, supervize, vzdělávání
Mzdové náklady
Bankovní poplatky
Náklady celkem
Vzdělávání pracovníků
Jiné náklady
Členské příspěvky
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

32 400
6 009
1 500
2 000
5 445
396
790
7 500
480
56 520
32 000
10 500
30 000
72 500
15 980

Plán činnosti na roky 2020/2021





















Zpracování výroční zprávy za rok 2019
Valná hromada 2020 – únor, volby Rady APIC
Podzim 2020 - celostátní konference v Praze, organizátory asociace poskytovatelů
služeb krizové pomoci - ČAPLD, APIC, AKP
Akreditace vzdělávacích programů APIC v oblasti DN. Akreditovat lze vzdělávací akce
APIC v tématu DN pod MPSV či MŠMT.
Navázání spolupráce s úřadem veřejného ochránce práv, nabízí se partner Mgr. Monika
Šimůnková
Nové možnosti medializace služby IC a komunikace APIC s veřejností přes FB
Medializace a prezentace služby IC - příspěvky do periodik Právo a rodina, Sociální
práce, Školní poradenství v praxi, Obchodní právo apod.
Setkání zástupců Asociace pracovníků intervenčních center ČR a krajských metodiků
SKPV
Spolupráce s Locikou Praha, Analýza dostupnosti služeb pro ohrožené rodiny jako
výsledek diskusních fór
Analýza statistických dat intervenčních center - průběžně
Příprava publikace Mlčení bolí II nebo dotisk publikace Mlčení bolí I (Publikace Mlčení
bolí II. se zaměří na formy práce s rodinou ohroženou DN v systému služeb a
navazujících intervencí, mezioborovou spolupráci a dobrou praxi v případech DN u
nově aplikovaných metod práce s rodinou - mediace, restorace, cochemská praxe,
případové konference, asistované kontakty, kybernásilí)
Aktualizace či změna webových stránek APIC
Celorepubliková konference intervenčních center nebo tisková konference, Praha
3 – 4 setkání APIC/rok 2020 – nabízejí se témata setkání s krajskými metodiky OSPOD
– únor 2020, medializace služby IC – únor 2020, setkání s krajskými metodiky SKPV –
květen 2020, Norské fondy – podzim 2020
2021/22 - Celostátní konference - 15 let poskytování služby “intervenční centra” či jiné
aktivity intervenčních center u příležitosti 15 let poskytování služby IC
Žádost o dotace z Norských fondů
Spolupráce s HateFreeCulture na medializaci tématu DN
Průběžně aktivní účast ve Výboru pro prevenci DN při Radě vlády

Výroční zprávu zpracovala Rada APIC.

