Listopad 2020
Specializovaná pomoc pro děti ohrožené násilím v rodině bude od listopadu dostupná i
v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Neziskové organizace Centrum sociálních služeb Ostrava a
Spirála, Ústecký kraj, z.s. se zapojily do programu Dětství bez násilí, a budou poskytovat služby
dětem ohroženým domácím násilím s důrazem na spolupráci s celou rodinou. Za programem Dětství
bez násilí stojí pražské Centrum LOCIKA, které připravilo proces rozšiřování těchto služeb a odborně
ho zaštítilo.
Centrum LOCIKA, které ročně pečuje až o 275 dětí potýkajících se s domácím násilím, působí v Praze,
služby tohoto typu jsou ale potřeba v celé republice. V každé české školní třídě jsou až tři děti, které
násilí zažívají přímo na vlastní kůži nebo jsou doma jeho svědky. Děti tato zkušenost negativně
ovlivňuje, mnohdy po zbytek jejich života včetně doby, kdy se samy stanou rodiči. Česká republika má
vůči těmto obětem velký dluh - často trvá měsíce až léta, než se jim dostane odborné specializované
pomoci, poskytované s ohledem na specifické potřeby dětí traumatizovaných násilím v rodině. Tuto
situaci reflektuje právě program Dětství bez násilí. Navíc, podle výzkumu Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy a Sociologického ústavu Akademie věd ČR, poptávka po službách organizací, které
pomáhají obětem domácího násilí, za nouzového stavu na jaře vzrostla o 30 až 40 procent. Vzhledem
k současné situaci se dá očekávat, že tento trend bude stoupat.
„Mám velkou radost, že i přes nelehkou společenskou situaci se daří program Dětství bez násilí
v České republice rozšiřovat, a to primárně v nejvíce potřebných regionech. Organizace jsme si
vytipovali a oslovili především podle potřebnosti těchto služeb. V roce 2018 došlo v Moravskoslezském
kraji podle statistik Ministerstva práce a sociálních věcí k 334 případům domácího násilí za
přítomnosti dětí. Což je více jak 15 % z celkového počtu. V Ústeckém kraji to pak bylo 286 případů,
tedy přibližně 13 %. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci můžeme očekávat, že intenzita i
výskyt násilí v rodinách bohužel dále poroste. Máme za sebou rok usilovné práce se všemi partnery a
otevření tak důležité služby přichází opravdu v pravý čas, ” říká Petra Wünschová, ředitelka Centra
LOCIKA.
„Nechceme zakládat pobočky Centra LOCIKA, ale nabízíme možnost místním poskytovatelům služeb
pro rodiny převzít naše zkušenosti a pracovní postupy a stát se tak dalším místem, kde děti, které
v rodině zažívají násilí, mohou dostat specializovanou pomoc. Jedná se pomoc, která je šita na míru
dítěti a celé jeho rodině tak, aby byla opravdová šance na změnu. Pro potřeby rozšiřování do dalších
lokalit jsme upravili unikátní interní metodiku Centra LOCIKA, připravili jsme ucelené zaškolení a
nabízíme dlouhodobou podporu organizacím působících v jiných lokalitách, které by dětem
ohroženým násilím v rodině chtěly pomáhat, ” doplňuje Kateřina Šlesingerová, která má program
Dětství bez násilí v Centru LOCIKA na starosti.
Centrum sociálních služeb Ostrava i ústecká Spirála během posledního roku prošly procesem
proškolení a podpory a jsou připraveny nabízet své služby dětem a jejich rodinám už od tohoto
listopadu. Podrobné informace o dostupnosti služby jsou na jejich webových stránkách. Kontakty na
organizace najdete na mapě specializované pomoci na www.detstvibeznasili.cz, kde jsou zároveň
dostupné i informace o samotném programu Dětství bez násilí.
„Naše Rodinná poradna již dlouhou řadu let pomáhá rodinám v situacích, které nejsou schopni řešit
vlastními silami. Jedná se o velmi široké spektrum problémů. V průběhu let jsme došli k tomu, že násilí
v rodině je natolik závažným problémem, že si zaslouží zvláštní pozornost, neboť práce s takto
ohroženými rodinami si vyžaduje specializovaný přístup. V minulém roce jsme navázali spolupráci s

CentremLocika, které takovouto specializovanou službou je. Jsme velmi rádi, že můžeme vzájemně
sdílet zkušenosti, což přispívá k efektivnější pomoci těmto rodinám. Přála bych si, aby se nám tímto
programem podařilo dostat k těmto dětem a rodinám pomoc včas.“ říká Veronika Gawlíková,
koordinátorka programu, vedoucí Rodinné poradny.
„Jubilea jsou od toho, aby se slavila. V říjnu v roce 2000 se poprvé otevřely dveře Spirály pro osoby
v krizi, posléze v roce 2007 pro oběti domácího násilí. Je mi velkou ctí, že ke dvacetiletí Spirály mohu
spolu s kolegy představit a nabídnout dětem, které zažívají v rodinách strach namísto radosti, pomoc
a podporu ve specializovaném terapeutickém programu Šance pro všechny – Domov bez násilí.
V loňském roce jsme evidovali v našich službách pro oběti domácího násilí 405 dospělých a dalších
105 nezletilých dětí označených Policií ČR jako děti násilím přímo ohrožené. Věřím, že pokud se spojí
elán a zkušenosti pracovníků ve Spirále s metodikou a zkušenostmi pražské LOCIKY, můžeme
v nových prostorách na Masarykově ulici v Ústí nad Labem společně s rodiči hledat příčiny
vyhrocených emocí a konfliktů. Násilí, které je provází, totiž snižuje úspěšnost jejich dětí v životě,
v kolektivu vrstevníků, v budoucnu v partnerských vztazích a ohrožuje i jejich zdraví. Věřím, že rodiče
najdou odvahu a přijdou se poradit, jak svým dětem vrátit klidné a bezstarostné dny.“ dodala
Martina Vojtíšková, jedna ze zakladatelek Spirály.

Centrum LOCIKA
Centrum LOCIKA je první specializované centrum pro děti ohrožené domácím násilím v Česku, které
pracuje s celou rodinou. Za 5 let své existence pomohlo více než 1000 dětem a jejich rodinám. Pracuje
podle vlastní unikátní metodiky. V zájmu ohroženého dítěte se celá terapie odehrává s oběma rodiči,
tedy i s původcem násilí. Cílem odborných intervencí je zastavit agresi v rodině, pomoci dítěti, aby se
zotavilo z traumatických následků a podpořit oba rodiče v jejich roli tak, aby dítě mohlo zažívat dětství
bez násilí. Více na www.centrumlocika.cz a www.detstvibeznasili.cz
Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s.
Centrum je společností, která navazuje na svou historii, vztahy, zkušenosti a dobrou praxi, kterou
získala od doby svého působení jako organizační složka a příspěvková organizace města Ostrava. Má
tak již téměř dvacetiletou působnost v oblasti veřejných služeb a práce s lidmi. Poskytuje 9
registrovaných sociálních služeb a 5 významných návazných činností. Dalo vznik vzdělávacímu
středisku, které je jeho důležitou součástí. Působí stále především v Ostravě, ale následně již i na
Novojičínsku, Karvinsku, Odersku, Frýdecko-Místecku, Hlučínsku a Opavsku. Více www.css-ostrava.cz.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála nabízí podporu jednotlivcům i rodinám v krizi a obětem domácího násilí. Od roku 2000, kdy
Spirála začala poskytovat ambulantní, terénní pomoc, v roce 2002 krizová lůžka a následně i podpůrné
terapeutické programy pro rodiny, je vnímána občany, ale i spolupracujícími organizacemi Ústeckého
kraje jako průvodce náročnými životními situacemi i jako partner, který nabízí podporu, užitečné rady,
čas na sdílení toho, co se v životě daří i nedaří. Spirála působí nejen v Ústí nad Labem, ale má kontaktní
či detašovaná pracoviště v Děčíně, Litoměřicích, Mostě, Chomutově, Lounech, Rumburku. Její
specializované služby a programy najdete na www.spirala-ul.cz pod názvy Centrum krizové intervence,
Linka pomoci, Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Šance pro všechny - Domov
bez násilí, Zdravá rodina, Právo na vaší straně.

