TISKOVÁ ZPRÁVA

KAMPAŇ CENTRA LOCIKA „CO JE DOMA NORMÁLNÍ“ - YOUTUBER VLÁĎA RADÍ DĚTEM,
JAK POZNAT DOMÁCÍ NÁSILÍ
Praha 24. 11. 2015
Centrum LOCIKA – pro pomoc dětem, které zažívají domácí násilí, dnes oficiálně zahájilo v kině
Ponrepo informační kampaň s názvem „CO JE DOMA NORMÁLNÍ“. Kampaň tvoří videospoty
natočené studiem Družina v čele s renomovaným režisérem Janem Látalem. Cílem kampaně není
jen upozornit na problematiku dětí, které domácí násilí zažívají, ale oslovit je přímo.
„Ke spolupráci jsme přizvali Vláďu, populárního youtubera (VladaVideos). Youtubing je fenomén, který

oslovuje dnešní náctileté. Věříme, že se to podaří i naší kampani a k dětem se dostane informace o
bezplatné pomoci, kterou centrum LOCIKA poskytuje“, říká vedoucí centra LOCIKA Petra Wünschová.
„Někdy totiž začíná domácí násilí velmi nenápadně a je potřeba zachytit počáteční signály“, dodává.

Youtuber Vláďa patří podle Forbesu mezi nejvlivnější Čechy na sociálních sítích a má téměř 120.000
fanoušků v cílové skupině, kterou video oslovuje. Děti či náctiletí si na základě zhlédnutí mohou sami
jednoduše pojmenovat, CO je u nich doma normální, co je v pořádku a kdy už je třeba vyhledat odbornou
pomoc.
„Moji fanoušci se na mě často obracejí se svými problémy a mě mrzí, že nemůžu pomoct všem. Proto jsem
přijal nabídku účinkovat ve spotu pro LOCIKU, která dětem hodně pomáhá“, vysvětluje mladý youtuber.
Na slavnostním zahájení kampaně byly představeny i další spoty. Jeden z nich namluvil svým
charismatickým hlasem populární herec Hynek Čermák. Video popisuje, jak traumatický je vliv domácího
násilí na dítě. Diváky šokoval fakt, že násilí mezi rodiči ubližuje dítěti stejně jako život ve válečném
konfliktu, jak vyplývá z nejnovějších výzkumů.
Na tiskové konferenci k zahájení kampaně promluvila i přední česká odbornice na problematiku domácího
násilí PhDr. Hana Prokešová, odborná garantka centra LOCIKA, a představila příběhy dětí, se kterými
centrum pracuje. „Děti zažívající domácí násilí přicházejí o základní pocit bezpečí. Při včasné odborné
pomoci se dají škody napáchané na dětské duši hodně spravit. Pokud pomoc nepřijde, lidé se potýkají
se vztahovými problémy, vlastní nejistotou, někdy až sebevražednými sklony, celý život“, přibližuje význam
terapeutické a sociální pomoci centra LOCIKA Hana Prokešová.
Zástupkyně Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) představily práci na studii na téma vliv
domácího násilí na děti, kterou VÚPSV ve spolupráci s centrem LOCIKA chystá. Jedná se o unikátní
kvalitativní výzkum, který se netýká jen aktérů domácího násilí a odborníků, ale i samotných dětí.

„Domácí násilí není normální a má dlouhodobé důsledky i pro děti jako jeho svědky. Ráda bych
upozornila na závěry aktuálních výzkumů našich norských kolegů, podle kterých se tyto děti dožívají
nižšího věku a častěji trpí vážnými nemocemi. Domácí násilí tak ovlivňuje nejen kvalitu, ale i délku
života obětí a svědků,“ dodala k problematice Barbora Hořavová, manažerka programu Dejme
(že)nám šanci v Nadaci Open Society Fund Praha.
Všechna tři videa jsou ke zhlédnutí na www.centrumlocika.cz pod záložkou Infokampaň nebo na úvodní
stránce pod odkazem na youtube kanál centra LOCIKA.
Svým informováním o této kampani přispějete k DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ mnoha dětí.

Kontakt PR: Magdaléna Černá, magdalenac@centrumlocika.cz, +420 722 906 323
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován
z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických
rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum
a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice.
Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a
prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund
Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.
Dále jsou aktivity projektu podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV ČR
v oblasti inovací a z Nadace Terezy Maxové dětem.

Příloha č. 1

Centrum LOCIKA
Centrum LOCIKA, které je součástí organizace ACORUS, zahájilo svou činnost v květnu 2015.
Jedná se o první takto specializované centrum komplexní odborné péče pro děti zažívající
domácí násilí v ČR. Vzniklo na základě dlouholetých zkušeností organizace ACORUS, vysoké
poptávky po těchto službách ze strany rodičů i státních orgánů. Pražský magistrát udělil centru
pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Ročně odborníci centra pomohou až 150 dětem a jejich
rodinám.
Služby centrum poskytuje na adrese Dukelských hrdinů 1, Praha 7.

Bližší informace na www.centrumlocika.cz
ACORUS
Neziskové centrum ACORUS vzniklo v roce 1997 a od té doby poskytuje osobám ohroženým
domácím násilím komplexní odbornou pomoc. Ohrožené osoby mohou využít zdarma ambulantní
poradnu, kde ACORUS nabízí sociálně-právní a psychologické poradenství, psychoterapii a
právní informace obětem trestných činů. ACORUS dále provozuje azylový dům na neveřejné
adrese, kam se lze dovolat na nonstop linku 283 892 772. Zde nabízí kromě ubytování i odborné
sociálně-právní poradenství, krizovou a návaznou pomoc. Všechny zmiňované služby na sebe
navazují a tvoří ucelený systém ochrany a pomoci s cílem navrátit oběti domácího násilí zpět do
běžného života bez přítomnosti strachu a dalšího násilí.
Mezi další aktivity ACORUSu patří preventivní programy pro školy (besedy na téma domácí násilí
se studenty středních škol) a vzdělávací programy pro odbornou veřejnost akreditované u MPSV.
ACORUS se také dlouhodobě snaží o medializaci problematiky domácího násilí, mj. pořádáním
benefičních akcí (koncerty a pochod "Šlapeme násilí na paty") pro širokou veřejnost.

Bližší informace na www.acorus.cz
Kampaň „CO JE DOMA NORMÁLNÍ“
Kampaň si klade za cíl medializovat problematiku dětí zažívajících domácí násilí. Kampaň je
postavena na faktu, že v rodinách ohrožených domácím násilím je násilné, manipulativní a
kontrolující jednání normou a děti je tudíž považují za normální. Pojetí kampaně vychází i z faktu,
že domácí násilí často může začínat nenápadně a jeho psychická podoba bývá stejně ničivá
nebo i ničivější než hrubé fyzické násilí. Kampaň se obrací přímo na skupinu děti a náctiletých,
pro které je vytvořen jeden ze spotů kampaně. Videospoty pro centrum LOCIKA natočilo studio
Družina v čele s renomovaným režisérem Janem Látalem. Kampaň je spuštěna 24. listopadu

v předvečer Mezinárodního dne proti násilí na ženách (25.11.). Hlavním aktérem jednoho
z videospotů je youtuber VladaVideos. Vláďa patří podle Forbesu mezi nejvlivnější Čechy na
sociálních sítích a má více než 100.000 fanoušků v cílové skupině, kterou video oslovuje.
Spojením s mladým youtuberem chtějí aktéři kampaně dosáhnout toho, aby se video šířilo i mezi
dětmi a skupinou náctiletých, a tím je informovat o možnostech pomoci, které centrum LOCIKA
nabízí zcela bezplatně.
Facebooková kampaň je podpořena letáky, které o ní informují a jsou distribuovány do
základních a středních škol v Praze.

Bližší informace na www.centrumlocika.cz

