Centrum LOCIKA Vás srdečně zve
na 5. odbornou konferenci

Děti ohrožené rozvodem x násilím v rodině
od 19. 11. 2020 zdarma ke zhlédnutí na youtube kanále Centra LOCIKA
Pro více informací sledujte www.centrumlocika.cz

Medailonky přednášejících
PhDr. Branislava Marvánová Vargová
Psycholožka, terapeutka, vedoucí Informačního a poradenského centra ROSA. Pomoci obětem
domácího násilí a násilí na ženách se věnuje již 20 let. Je předsedkyní Výboru pro prevenci
domácího a genderově podmíněného násilí, členkou Rady vlády pro rovné příležitosti žen
a mužů, členkou Rady vlády pro lidská práva a členkou správní rady mezinárodní sítě organizaci
WAVE. Je autorkou řady publikací a článků vztahujících se k problematice domácího násilí
a násilí na ženách.

Doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Vystudoval psychologii na FF UK Praha. Pracoval jako psycholog a vedoucí denního
psychiatrického sanatoria. Od roku 1992 učí na katedře sociální práce FF UK, kterou deset let
vedl. Spoluzaložil organzaci LATA zaměřenou na rizikovou mládež. Pracoval a pracuje jako
konzultant řady neziskových organizací (Salesiánské středisko v Plzni, Arkáda v Písku, Cochem
v Praze, Centrum LOCIKA v Praze, Diakonie Rokycany aj.). Je autorem a editorem řady oborových
monografií a učebnic. Má zkušenost soudního znalce v opatrovnických věcech. Výzkumně se
v posledních letech zabývá profesionalitou sociální práce.

Mgr. Jana Levová
V sociální oblasti působí od konce devadesátých let. Problematikou domácího násilí se zabývá
od roku 2007 v neziskové organizaci SPONDEA, kde stála u zrodu Intervenčního centra Brno,
které pomáhá lidem zasaženým domácím násilím v Jihomoravském kraji. Od roku 2016 je
ředitelkou organizace SPONDEA, která se vedle pomoci obětem domácího násilí věnuje dětem,
jejich rodinám a lidem v krizových životních situacích.
Domácí násilí vnímá jako problém, který zasahuje celou rodinu a pomoc je potřeba směřovat
nejen k ohroženým osobám, ale i k jejich dětem a původcům násilí. Je členkou Výboru vlády
pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí. O tématu domácího násilí publikuje
a přednáší.

JUDr. Lucie Hrdá
Advokátka. Více než patnáct let se zabývá nejen obhajobou v trestních věcech, ale také
zastupováním poškozených a problematikou obětí zvlášť závažných trestných činů a domácího
násilí. Působí v Praze, kde před 10 lety založila svou kancelář. Snaží se dlouhodobě zpřístupnit
problematiku sexuálních deliktů a domácího násilí široké veřejnosti.
Je laureátkou ceny Františky Plamínkové za rok 2020.

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Působila patnáct let jako advokátka, poté jako soudkyně Nejvyššího správního soudu a nyní
je soudkyní Ústavního soudu. Je členkou vědecké rady právnické fakulty Karlovy univerzity
v Praze, ad hoc soudkyní Evropského soudu pro lidská práva, náhradnicí členky Evropské komise
pro demokracii prostřednictvím práva (tzv. Benátské komise) za Českou republiku a členkou
zkušební komise pro justiční zkoušky. Svou publikační a pedagogickou činnost na katedře
ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně zaměřuje na
problematiku základních práv a svobod.

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.
Forenzní psycholožka, akademická pracovnice, soudní znalkyně
Absolvovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK. Jako forenzní psycholožka
spolupracuje na objasňování a vyšetřování závažné trestné činnosti. Přednáší soudní psychologii
na Právnické fakultě UK. Je akademickou pracovnicí Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT,
kde se zaměřuje na otázky radikalizace a extrémního násilí. Do loňského roku působila jako
prorektorka Policejní akademie ČR v Praze.
Dlouhodobě se věnuje problematice domácího násilí a viktimologii.
Jako dobrovolnice působí v Bílém kruhu bezpečí, který pomáhá obětem trestných činů.
Je členkou představenstva BKB, lektorkou a psycholožkou v poradně BKB pro oběti trestných
činů. Je autorkou několika knih, poslední vyšla v tomto roce a jmenuje se Domácí násilí.
Nebezpečné rodinné vztahy ve 21. století.

Bc. Petra Wünschová
Zakladatelka a ředitelka Centra LOCIKA. Centrum založila na základě svých dlouholetých zkušeností
dětské terapeutky a arteterapeutky. Více než 15 let pracovala s dětmi traumatizovanými domácím
násilím v utajeném azylovém domě. Je členkou Výboru vlády pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí, členkou Českého institutu biosyntézy a České arteterapeutické asociace.
O problematice dětí a domácího násilí publikuje a pravidelně přednáší.

Mgr. Kateřina Bělohlávková
Vedoucí oddělení preventivních činností a dobrovolnictví na odboru prevence kriminality
Ministerstva vnitra. Dlouhodobě se věnuje problematice domácího násilí, nejprve na Odboru
bezpečnostní politiky MV a nyní na svém současném pracovišti. Byla u zrodu intervenčních
center v letech 2005 a následujících, podílela se na vzniku legislativy k domácímu násilí
a institutu vykázání. O problematice dětí a domácího násilí publikuje a pravidelně přednáší.
Problematice dětí a domácího násilí se věnuje nejen ve svém profesním životě, ale i mimo něj.

Ing. Kamila Lindauerová
Pracuje na Ministerstvu vnitra na oddělení preventivních činností a dobrovolnictví na odboru
prevence kriminality. Dříve pracovala u Policie ČR, kde se věnovala problematice kriminality
páchané dětmi a na dětech, včetně případů týrání dětí v souvislosti s rodinnými či rozvodovými
spory. Spolupracuje s předními odborníky na projektech pomoci dětem zasažených mj. tíživou
rodinnou situací.

