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Úvodní slovo 

Vyprávět nahlas životní příběh, ve kterém mi někdo z mých nejbližších a milovaných ubližuje, 

vyžaduje velkou odvahu. 

1. 1. 2017 Intervenční centra oslaví 10 let své existence. Za tu dobu se na nás obrátilo přes 5,5 tisíc 

žen a mužů. Zaznělo přes 5,5 tisíc příběhů, plných bolesti, smutku, ale i naděje a odhodlání. 

Děkujeme všem, kteří nám dali svoji důvěru, a rádi bychom dodali odvahu těm, kteří se zatím se svým 

příběhem nedokázali nikomu svěřit.  

Tým Intervenčního centra 
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O nás: 

Našim posláním a cílem je pomoc a podpora ženám a mužům, kteří jsou ohroženi domácím násilím 

takového rozsahu, že situaci nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Pomáháme k návratu do 

života bez násilí. 

Vznikli jsme 1. 1. 2007 v návaznosti na institut vykázání, který pomáhá v boji proti domácímu násilí 

v České republice a patříme mezi služby sociální prevence podle §60a zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách. Jsme jedním ze středisek Centra sociálních služeb Praha, příspěvkové 

organizace, jejímž zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy. 

 

Naše služba je určená jak osobám ohroženým domácím násilím po vykázání ze společného obydlí, tak 

i ženám a mužům, u kterých se odehrává domácí násilí, ale k vykázání nedošlo. Pomoc je poskytována 

zejména ambulantně, všem osobám starším 16 let.  

 

Zároveň jsme hlavním koordinátorem interdisciplinární spolupráce mezi Policií ČR, orgány sociálně - 

právní ochrany dětí a dalšími institucemi zapojenými v ochraně před domácím násilím na území hl. 

města Prahy. 

Věnujeme se propagaci tématu, osvětě a dalšímu vzdělávání odborné a laické veřejnosti. Dlouhodobě 

se zasazujeme o to, aby práce s původci domácího násilí byla nedílnou součástí boje proti násilí. Náš 

postoj demonstruje samostatný program Viola, který nabízí psychologickou pomoc lidem, kteří mají 

konfliktní vztahy se svými blízkými. 

 

Více o službě 

V rámci institutu vykázání jako jediná služba přímo kontaktujeme ženy a muže ohrožené domácím 

násilím a nabízíme jim pomoc a podporu. Tato část naší práce má pevná pravidla, aby byla zajištěna 

co nejúčinnější ochrana. Od Policie ČR dostáváme informaci o vykázání a nejpozději do 48 hodin jsme 

povinni iniciovat první kontakt. Další spolupráce je již plně na zvážení kontaktované osoby. Ve všech 

ostatních případech pomáháme na základě kontaktu ze strany zájemce o službu. 

 

Součástí služby je pravidelné organizování setkání Interdisciplinárního týmu v boji proti domácímu 

násilí. Vybíráme témata a případy, která si z našeho pohledu zaslouží pozornost a jsou důležitá pro 

zlepšení praxe všech zainteresovaných odborníků. 

 

Intervenční centrum v roce 2016 v číslech 

V roce 2016 došlo na území hl. města Prahy celkem ke 206 případům vykázání, ve všech jsme 

intervenovali. Celkový počet uživatelek a uživatelů v Intervenčním centru byl 669 osob, z toho 437 

žen, 50 mužů a 182 nezletilých dětí. 

Za rok 2016 jsme měli celkem 5345 kontaktů a intervencí. Toto číslo zahrnuje veškerou komunikaci 

s uživatelkami a uživateli (osobní schůzky, telefonáty, emailová korespondence atd.) 
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Činnosti, které v rámci služby ženám a mužům byly poskytnuty, jsou pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a sociálně – terapeutické činnosti. 

Na zajištění těchto činností uživatelkám a uživatelům v roce 2016 pracoval tým zkušených 

profesionálek a profesionálů, složený se sociálních pracovnic/pracovníků, psycholožek/psychologů 

a právničky. Na každém případu pracuje „minitým“, složený ze zástupce každé z profesí, abychom 

zajistili komplexní a efektivní pomoc. 

 

1. sociální a právní poradenství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci sociálně – právního poradenství se zvýšil počet doprovodů a přímé intervence při jednání s 

úřady a institucemi. Tato naše činnost se ukázala jako vysoce efektivní a zkracuje celkovou dobu, po 

kterou je potřebné poskytovat naše služby. Celkově v roce 2016 došlo k nárůstu počtu kontaktů a 

intervencí v porovnání s rokem 2015. 

 

 

 

 

 

V rámci pomoci Intervenčního centra jsou 

sociální pracovnice a pracovníci těmi, se 

kterými se klienti dostávají do kontaktu 

nejdříve. Jejich klíčovou prací je vyhodnocení 

situace, potřeb uživatelů a možností naší 

služby. Sociální pracovnice/pracovník jsou 

průvodcem klienta v celém průběhu 

poskytování pomoci.  

Společně s uživatelkami a uživateli vytvářejí 

individuální a bezpečnostní plány, pomáhají 

v orientaci v právech a možnostech, připravují 

návrhy na předběžná opatření. Fungují jako 

doprovod a podpora. 

Právnička pomáhá při řešení všech právních 

otázek souvisejících s domácím násilím a další 

ochranou, připravuje na jednání u soudu nebo 

výslechu na policii, připravuje návrhy a podání 

k soudu. Rovněž mohou uživatelku/uživatele 

na jednání doprovodit a poskytnout mu/jí 

podporu. 

 

Sociální a právní poradenství v roce 2016 v 

číslech: 

V roce 2016 poskytli naše pracovnice a 

pracovníci celkem 1595 hodin sociálního a 

právního poradenství. Toto číslo zahrnuje i 

přípravu návrhů k soudu, doprovod na 

jednání a aktivity ve prospěch uživatelů (tzn. 

profesní kontakty s Policií ČR nebo OSPOD). 

Pomohli jsme při přípravě 297 návrhů a 

podání k soudu. 
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2. psychologická podpora a socioterapeutické aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2016 se zájem uživatelek a uživatelů o psychologickou pomoc a podporu zvýšil, připisujeme to 

větší edukaci uživatelek a uživatelů a srozumitelnějšímu nabízení pomoci. Rovněž vzrostla průměrná 

délka spolupráce s uživatelkou / uživatelem. 

 

Další naše aktivity pro uživatelky a uživatele: 

Tvořivá dílna 

V roce 2016 jsme realizovali celkem 11 tvořivých dílen. Prostřednictvím rukodělných činností mají 

uživatelky prostor seznamovat se, vyměňovat si zkušenosti a nápady v neohrožující atmosféře. 

Těchto setkání se mohou účastnit i děti, pro které je připraven dětský koutek, nebo se samy mohou 

zapojit do tvoření.  

V roce 2016 se nám povedlo Tvořivou dílnu organizovat pravidelně a stala se oblíbenou aktivitou 

našich uživatelek. 

 

 

 

 

Psychologická pomoc a podpora je v 

případech pomoci obětem domácího násilí 

nezbytná. Naše psycholožky a psychologové 

jsou většinou přítomni již při prvním setkání 

se zájemcem/zájemkyní o služby 

Intervenčního centra. 

Jejich místo je jak při poskytování krizové 

intervence, tak i při dlouhodobější 

psychologické podpoře a poradenství. Jsme 

si vědomi náročnosti životní situace, ve 

které se naše uživatelky a uživatelé 

nacházejí a motivujeme je k tomu, aby 

pomoc psychologů využívali alespoň v 

počáteční fázi řešení situace. Psychologové 

podporují, pomáhají vyrovnat se s krizí a 

následnými dopady, motivují a dodávají 

naději. 

 

Psychologická podpora a 

socioterapeutické aktivity v roce 2016 v 

číslech: 

V roce 2016 pracovnice a pracovníci 

poskytli celkem 585 hodin psychologické 

pomoci a podpory. Toto číslo zahrnuje 

krizovou intervenci, individuální a párovou 

práci a ostatní socioterapeutické aktivity. 
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Program Viola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letos došlo k nárůstu uživatelů a uživatelek a k zvýšení průměrné celkové délky spolupráce 

s uživatelem/uživatelkou. Počet kontaktů a intervencí vzrostl o 305,7%. 

Pro srovnání v roce 2015 program využilo celkem 48 osob – 30 mužů a 18 žen a bylo realizováno 88 

kontaktů a intervencí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Viola je samostatnou aktivitou 

Intervenčního centra a nabízí psychologickou 

pomoc a podporu těm, kteří mají konfliktní 

vztahy se svými blízkými. Funguje od 1. 4. 

2009 a byl prvním veřejně deklarovaným 

programem v ČR. Byl vytvořen s vizí, že boj 

proti domácímu násilí nemůže být úplný bez 

toho, aby se odborně pracovalo i s těmi, kteří 

se ho dopouštějí. Program Viola vnímáme jako 

jeden z kroků vedoucích k vyšší ochraně obětí 

domácího násilí a jako účinnou prevenci 

dalšího vztahového násilí. 

Smyslem programu je nahradit agresivní a 

destruktivní způsoby fungování v blízkých 

vztazích nekonfliktními vztahovými a 

komunikačními vzorci.  

Program Viola nabízí individuální a výhledově 

v roce 2017 i skupinový program. S uživateli a 

uživatelkami pracuje psycholožka a psycholog. 

 

Viola v roce 2016 v číslech: 

V roce 2016 pomoc v programu vyhledalo 51 

osob, z toho bylo 42 mužů a 9 žen.  Celkově 

bylo s uživateli a uživatelkami realizováno 

357 kontaktů a intervencí. Psycholožka a 

psycholog poskytli celkem 228 hodin 

psychologického poradenství a podpory. 
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Aktivity pro odbornou a laickou veřejnost 

Aktivity směřující k propagaci tématu domácího násilí a vzdělávání dalších odborníků jsou nedílnou 

součástí naší práce. V roce 2016 se nám podařilo nejen uskutečnit naplánované akce, ale v průběhu 

roku nás oslovili další organizace, které měli zájem o přednášky a semináře k tématu práce s 

problematikou domácího násilí. Významnou se pro nás stalo navázání spolupráce s Probační a 

mediační službou ČR, kterou oslovil náš program Viola, který pracuje s původci domácího násilí. 

Rovněž se prohloubila spolupráce se sociálními pracovníky jednotlivých městských částí. 

 

Akce pro širší veřejnost 

Den otevřených dveří  

4. 10. 2016 

První říjnové úterý se Intervenční centrum otevřelo odborné i laické veřejnosti, aby představilo svoji 

práci a téma domácího násilí. Návštěvníci měli možnost se seznámit s aktivitami Intervenčního centra 

i týmem, který pomáhá. 

 

Festival Mezi ploty  

28. - 29. 5. 2016 

Již tradičně jsme se v roce 2016 zúčastnili festivalu Mezi ploty. Formou přednášek a diskuzí jsme 

mluvili s návštěvníky o tom, jak rozpoznat domácí násilí, jak se mu bránit a násilný vztah přerušit. 

Účastníci diskuzí se zajímali i o to, jak se vyrovnat s důsledky prožitého násilí a jak pracovat s vlastním 

hněvem a agresí. 

 

Akce pro odbornou veřejnost 

Setkání Interdisciplinárních týmů 

V průběhu roku 2016 jsme pod záštitou Magistrátu hl. města Prahy realizovali čtyři setkání 

Interdisciplinárního týmu. Tato setkání byla zdrojem nových nápadů, prostorem k výměně 

zkušeností a řešení konkrétních problémů, na které odborníci ve své praxi narážejí. Setkání se účastní 

zástupci Policie ČR, úřadů městských částí, justice a neziskových organizací.  

Tématy Interdisciplinárních setkání v roce 2016 bylo mezigenerační domácí násilí, komunikace s 

ohroženou a násilnou osobou a představení e-learningové aplikace o domácím násilí. 

Součástí posledního Interdisciplinárního setkání v roce 2016 bylo ocenění konkrétních místních 

oddělení policie za příkladnou práci při řešení případů domácího násilí. Součástí ocenění byly 

originály grafických listů, které vytvořily děti z Rodinného centra Jablíčkov. 
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Kulatý stůl o práci s násilnou osobou, Theia, Česká Budějovice 

27. 4. 2016 

Na Kulatém stole organizovaném českobudějovickou organizací Theia jsme představili náš program 

Viola a své zkušenosti s prací s násilnými osobami. 

 

Seminář o domácím násilí pro Probační a mediační službu ČR 

12. - 13., 26. - 27. 9. 2016 

V září roku 2016 jsme realizovali dva cykly dvoudenního semináře o domácím násilí pro pracovnice a 

pracovníky PMS. První den byl vždy věnován obecně tématu domácího násilí, sociální a psychologické 

práci s ohroženou osobou, druhý den byl zaměřen na komunikaci s násilnou osobou a terapii 

násilného chování. Semináře vedla sociální pracovnice, psycholožky a psycholog. 

 

Seminář „Krizové situace a jak je zvládat“ pro Probační a mediační službu ČR 

30. 11. 2016 

Psycholožka a psycholog Intervenčního centra, kteří vedou program Viola, vytvořili a realizovali 

seminář pro pražské středisko PMS. Seminář byl zaměřen na zvládání krizových situací v kontaktu s 

násilnými osobami, počínaje širší prevencí, přes rozpoznání hrozícího nebezpečí až po samotné 

chování v kritických momentech. 

 

Metodický seminář MHMP pro sociální pracovnice a pracovníky jednotlivých městských částí 

20. 10. 2016 

Přednášeli jsme o domácím násilí páchaném na seniorech, možnostech přímé intervence a práci 

s násilnou osobou ve vztahu rodič – dítě. 

 

Prezentace programu Viola pro kurátory jednotlivých městských částí 

24. 11. 2016 

Dostali jsme příležitost prezentovat program Viola a možnosti práce s násilnou osobou na setkání 

kurátorů úřadů městských částí, které realizoval Magistrát hl. města Prahy. 

 

Akreditovaný kurz Domácí násilí pro pracovnice a pracovníky Centra sociálních služeb Praha 

5. - 6. 12. 2016 

Intervenční centrum nabízí i akreditovaný dvoudenní kurz věnovaný práci s problematikou domácího 

násilí. V roce 2016 jsme ho realizovali pro kolegyně a kolegy z Centra sociálních služeb Praha. Kurz 

vedla sociální pracovnice, psycholožky a psycholog. 
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Projekty v roce 2016 

V roce 2016 jsme se odborně podíleli na projektech několika organizací. Ve všech jsme zastávali roli 

garanta odbornosti v oblasti domácího násilí, což vnímáme jako pozitivní hodnocení naší práce. 

 

Společně jako doma bez násilí 

Jako partneři jsme se podíleli na projektu organizace Jako doma. Podstatou projektu bylo vytvoření 

mobilních poradenských center v Praze a Ostravě pro ženy bez domova, které se setkaly s 

násilím. Ženy ohrožené násilím žijící na ulici pro nedostatek informací nebo z obavy často nevyhledají 

pomoc v kamenných poradenských centrech. Proto je důležité nabídnout jim podporu přímo 

v terénu. 

 

S tebou ne! - aneb prevence násilí na ženách v sexbyznysu 

Intervenční centrum bylo partnerem projektu realizovaného Občanským sdružením Rozkoš bez 

rizika. Projekt reagoval na problematiku násilí na ženách v sexbyznysu, a zaměřil se na rozsáhlý 

výzkum a následnou pomoc ženám, které jsou násilím v sexbyznysu ohrožené.  

 

Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace 

Podílíme se na projektu Asociace pracovníků Intervenčních center, který usilujíce o významnou 

změnu praxe v oblasti domácího násilí. Projekt je zaměřen na specializaci klíčových profesí (zejména 

PČR, státních zástupců a soudců, pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, sociálních 

pracovníků atd.) zainteresovaných na řešení problematiky domácího násilí. 

 

Kampaň Mlčení bolí 

Byli jsme i součástí kampaně Asociace pracovníků intervenčních center (APIC). Kampaň chce 

rozbourat mýty a prolomit tabu, která panují kolem domácího násilí. Jejím cílem je informovat 

laickou veřejnost o poslání intervenčních center a otevřít mezioborovou diskuzi na téma zkvalitnění 

pomoci obětem DN. Kampaň podpořila řada známých osobností, například Jiří Bartoška, Roman 

Šeberle, Michaela Kuklová, Michaela Maurerová a mnoho dalších. 

Do publikace Mlčení bolí, věnované problematice domácího násilí v České republice, jsme přispěli 

kapitolou o práci s násilnou osobou. 
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Plány na rok 2017 

Plánujeme posílit stávající aktivity Intervenčního centra – mezioborovou spolupráci, školení a osvětu 

mezi odbornou i laickou veřejností. Chceme se víc zaměřit na destigmatizaci obětí domácího násilí, 

aby se nebály a nestyděly vyhledat pomoc. Pokračujeme v prosazování myšlenky práce s původci 

domácího násilí. 

V přímé práci chceme v roce 2017 etablovat skupinu pro původce domácího násilí, zajistit stabilně 

doprovody uživatelek a uživatelů na jednání s institucemi a rozšířit službu o psychologické 

poradenství uživatelům již od 16 let.  

 

Složení týmu (k 31. 12. 2016): 

sociální pracovnice/pracovníci: 

Zdeněk Chalupa, Dis. 

Lada Poláková, Dis. 

Mgr. Zuzana Vaňková 

 

právnička: 

Mgr. Zuzana Holubová 

 

psycholožky/psychologové 

Mgr. Zuzana Chomová 

Mgr. Naďa Soukupová 

Mgr. Oleg Šuk  
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Jak jsme hospodařili v roce 2016 

           

          

  Měrná Skutečnost Měrná Skutečnost 

  jedn. 
1.1. - 31. 12. 

2016 jedn. 
31. 12. 
2016 

          

Počet zaměstnanců 
přep. 

os. 6,8 fyzické os. /úvazek 8 

      fyzické os. /DPČ 0 

      fyzické os. /DPP 1 

          

Prostředky na platy :         

mzdové prostředky tis. Kč 2 116,3     

dohody celkem tis. Kč 10,3     

náhrada nemoc tis. Kč 14,6     

zákonné odvody SP + ZP tis. Kč 719,5     

Celkem mzdové N + zákon. odvody tis. Kč 2 860,7     

          

          

náklady 2016 tis. Kč 3 349,3   

      poznámky 

spotřeba materiálu: hygienické prostř., 
odborné časopisy, kancel. potř. , 
materiál, drobný majetek tis. Kč 44,2     

spotřeba energie tis. Kč 160,0     

opravy a udržování tis. Kč 214,2 malování, podlahová krytina 

cestovné tis. Kč 12,4     

ostatní služby: nájem + služby, úklid, 
pronájem kopírek, telef. + internet, 
vzdělávání, popl. asociaci tis. Kč 593,6     

osobní náklady (mzdové N, odvody, 
FKSP, příspěvek na stravenky, lékařské 
prohlídky) tis. Kč 2 932,9 

pol. zahrnuje osobní náklady 
pracovníků střediska, nejsou 
zahrnuty náklady na  administr. 
prac., ekonom. odd., techn. 
odd. a údržby 

celkem spotřeba   3 957,3     

          

doplňková činnost - stáže tis. Kč 2,2     
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Základní údaje o Intervenčním centru 

Centrum sociálních služeb Praha 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím 

Chelčického 39, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

tel.: +420 281 911 883, +420 734 510 292 

email:  icpraha@csspraha.cz 

web:  www.csspraha.cz 

www.intervencnicentrum.cz 
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Závěrem 

Na podzim jsem sebral všechny své smutky a pohřbil jsem je ve své zahradě. 

A když se navrátil duben a přišlo jaro, aby uzavřelo sňatek se zemí, 

vyrostly v mé zahradě krásné květiny, které se nepodobaly žádným jiným. 

A mí sousedé přicházeli, aby je obdivovali, a všichni mi říkali: 

„Až zase přijde podzim a nastane čas setí, 

dal byste nám trochu semen z těchto květů, 

abychom je také měli ve svých zahradách?“ 

Chalíl Džibrán 

 

 

Věříme, že i ty nejhorší zážitky můžeme ve svém životě přetavit v něco smysluplného a svojí prací 

dáváme naději na život bez násilí. 

 


