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Důvody realizace:
Z praxe pozorované pracovníky intervenčních center je patrné, že stávající legislativa upravující prevenci a
eliminaci domácího násilí není vždy odpovídajícím způsobem aplikována pro včasné zastavení domácího
násilí. Klíčovou roli hraje přístup a kompetence konkrétních zodpovědných pracovníků, která se však
diametrálně liší případ od případu, a to zpravidla na základě jejich odbornosti a schopnosti vnímat specifika
domácího násilí.
Jelikož nejsou pověřeni specialisté, nemůže zároveň existovat ani systém vzdělávání specializovaných
pracovníků klíčových institucí zodpovědných za řešení případů domácího násilí.
Aktuálně chybí též impuls umožňující poukázat na přetrvávající prostor pro zlepšení práce zodpovědných
institucí, jakož i na již existující příklady fungujících modelů profesní specializace. Pracovníci zodpovědných
institucí nevidí často možnost zlepšení své činnosti. Existující modely specializace a jejich výsledky však
ukazují na značný prostor pro zlepšení.

Navrhované řešení:
Zavedení profesní specializace je krokem k výraznému zefektivnění činností zainteresovaných institucí ve
vztahu k prevenci a eliminaci domácího násilí. Tento závěr je založen na zkušenostech z lokálních projektů
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profesní specializace (např. činnost policejního týmu v rámci 4. oddělení obecné kriminality Služby kriminální
policie a vyšetřování Městského ředitelství PČR Brno od roku 2005, navazující specializace v rámci Městského
státního zastupitelství v Brně, dále činnost týmu specialistů v rámci Městského ředitelství PČR Ostrava.
Uvedené zkušenosti z praxe jednoznačně ukazují, že vyčlenění specialistů vytváří podmínky pro výrazné
zkvalitnění činnosti dané instituce ve vztahu k případům domácího násilí, jakož i odborné vzdělávání
specialistů či mezioborovou spolupráci. Definice chápání pojmu "specialista" je uvedena v samostatné
příloze. Takto vyčlenění specialisté mohou následně obdržet materiály a nabídku školení ke zvýšení
profesionální úrovně i pochopení specifik domácího násilí. V rámci projektu budou v souvislosti se zavedením
profesní specializace realizovány následující aktivity: kulaté stoly, výcviky specialistů a konference.
Důležitým aspektem je zavedení změny v úzké spolupráci s kompetentními činiteli jednotlivých institucí, tzn.
jde o změnu formovanou za aktivní participace dotčených institucí. Zároveň však masivní kampaň napomůže
zdůraznit potřebu této změny a vytvoří potřebné předpoklady pro její implementaci.

Cíle projektu:
Systémová celostátní změna stávající praxe při prevenci a eliminaci domácího násilí zkvalitněním činnosti
klíčových institucí zodpovědných za řešení případů domácího násilí prostřednictvím následujících kroků:
1. Získání a publikace podkladů pro prosazení profesní specializace (celostátní výzkum, mezinárodní průzkum,
analýza situace v ČR);
2. Předložení výsledků a návrhů na zavedení profesní specializace vedoucím představitelům klíčových
institucí, návrh profesní specializace (vytvoření platformy prostřednictvím kulatých stolů);
3. Vytvoření vzdělávacích materiálů pro specialisty pro zavedení a udržení profesní specializace, pořádání
vzdělávání, organizace mezioborových setkání a konference
4. Zpracování odborné publikace s kazuistikami a příklady dobré praxe využitelné pro odbornou veřejnost
včetně specialistů.
5. Podpora řešení domácího násilí prostřednictvím PR kampaně oslovující širokou i odbornou veřejnost.
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