CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ
NOVÉ PERSPEKTIVY

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ
PŘÍBĚH O LOCICE | 10:10–10:25
OBSAH PŘÍSPĚVKU:
Představení konceptu a metod práce specializovaného centra LOCIKA pro dětské oběti domácího násilí,
které vzniklo v květnu 2015. Příspěvek bude věnován také krátkému představení inovativní metodiky
práce s rodinným systémem ohroženým domácím násilím. Zmíněna budou i rizika a hlavní etická
dilemata, se kterými se odborní pracovníci centra při své práci setkávají.

VYSTOUPÍ: Bc. PETRA WÜNSCHOVÁ, VEDOUCÍ CENTRA LOCIKA
Dětská terapeutka a pedagogická pracovnice, vedoucí centra LOCIKA. Zde se věnuje dětem, které
zažily domácí násilí a vyrovnávají se s rozchodem rodičů i obtížnou rodinnou historií. S dětskými obětmi
domácího násilí pracuje více než 14 let, a to i jako arteterapeutka, dětská terapeutka a pedagogická
pracovnice v psychosociálním centru ACORUS. Zajímá ji práce s traumatem, celým rodinným systémem
a sociální přesah terapie. Vystudovala arteterapii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
Profesně se nadále vzdělává, má zkušenosti ze zahraničních stáží, o dané problematice publikuje
a přednáší.
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TAJEMSTVÍ ZAVŘENÝCH DVEŘÍ | 10:30–10:50
OBSAH PŘÍSPĚVKU:
Prezentace výsledků dosavadní práce společnosti Spondea s rodinou zasaženou domácím násilím.
Dále bude představen nový interaktivní program pro děti, který je učí, jak správně a bezpečně reagovat,
komu se svěřit a jak se zachovat v případech konfrontace s problematikou domácího násilí. Program,
který vznikl ve spolupráci s Odborem zdraví Magistrátu města Brna, zahrnuje edukaci zejména školní
mládeže prostřednictvím moderních technologií při využití počítačového herního prostředí. Výchozí
myšlenkou je základní premisa, že hra je přirozenou činností dětí, a proto její využití při osvětě a edukaci je
v dlouhodobém časovém horizontu mnohem efektivnější, než řízená preventivní činnost v daném tématu.

VYSTOUPÍ: PhDr. DAGMAR ÚLEHLOVÁ, o.p.s. SPONDEA
Psycholožka a pedagožka, zakladatelka neziskové organizace Spondea, kterou v letech 1997 až 2014
vedla jako ředitelka. Od roku 2015 působí jako členka správní rady Spondea a podílí se na projektových
aktivitách společnosti. Má více než 30 let praxe v pomáhajících profesích, pracovala ve školství, ve
zdravotnictví a posledních 18 let v sociálních službách. Angažuje se jako supervizorka v sociálních
službách, je lektorkou akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky, pracovníky ve školství a ve
zdravotnictví, přednáší na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vystudovala speciální
pedagogiku a učitelskou psychologii, absolvovala výcvik v systemické rodinné terapii a v supervizi.

VYSTOUPÍ: Mgr. IVA KOUDELKOVÁ, ODBOR ZDRAVÍ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA
Odborná referentka Magistrátu města Brna. Více než 10 let se v rámci své pracovní pozice na úřadu
věnuje tématu domácího násilí a stála u založení Interdisciplinárního týmu města Brna, který koordinuje
od jeho počátku doposud. Za veřejnou správu spolupracuje v této problematice s mnoha státními
a městskými institucemi a neziskovými organizacemi. Působí jako projektová manažerka a vedla řadu
tuzemských i zahraničních projektů týkajících se témat v oblasti domácího násilí. Vystudovala sociální
pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně.

KAZUISTIKA „VŠECHNO BUDE V POŘÁDKU, BERUŠKO“ | 10:55–11:15
OBSAH PŘÍSPĚVKU:
Popis obtížné cesty k náhledu a změně chování u žen, které vyrůstaly v rodině s domácím násilím. Doktorka
Hana Prokešová přiblíží příběh své dnes již dospělé klientky, která prožila dětství v rodině postižené
domácím násilím, jak oběť domácího násilí vnímá své rané zážitky dnes a jak ovlivňují její život v současnosti.

VYSTOUPÍ: PhDr. HANA PROKEŠOVÁ, CENTRUM LOCIKA
Psycholožka a terapeutka, supervizorka a odborná garantka centra LOCIKA. Začínala jako klinická
psycholožka na dětské psychiatrii. Jejím hlavním odborným zájmem byl vždy psychosociální vývoj dítěte
a rodina. Spolupracovala například s profesorem Zdeňkem Matějíčkem. Je jednou ze zakladatelek
o.s. ACORUS, kde pracovala jako psycholožka a terapeutka, vedla a stále ještě vede řadu výcviků
a odborných kurzů.
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PŘEHLED ZAHRANIČNÍCH VÝZKUMŮ O VLIVU DOMÁCÍHO NÁSILÍ
NA DĚTI A PODPŮRNÝCH PROGRAMŮ | 11:20–11:50
OBSAH PŘÍSPĚVKU:
Hlavním předmětem příspěvku bude vliv násilného chování mezi dospělými lidmi v roli rodičů na děti,
které vychovávají. Zmíněna bude i problematika osobnosti násilně se chovajícího dospělého a kontext
rodinné situace. Budou představeny typické následky partnerského násilí u dětí, jako například ztráta
emočního bezpečí a interpretující reakce dětí jako pokusy o jeho obnovu.

VYSTOUPÍ: Doc. PhDr. OLDŘICH MATOUŠEK, CSc., CENTRUM LOCIKA
Psycholog, vysokoškolský pedagog, soudní znalec a odborný garant centra LOCIKA. Dlouhodobě se
zabývá pomocí ohroženým dětem a jejich rodinám. Je zakladatelem organizace LATA. V letech 1999 –
2010 působil jako vedoucí katedry sociální práce na Filosofické fakultě UK Praha. Spolupracuje s řadou
neziskových organizací, působí v této oblasti i jako metodik.

PREZENTACE PRVNÍCH VÝSLEDKŮ VÝZKUMU
„DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ “ | 11:55–12:15
OBSAH PŘÍSPĚVKU:
V příspěvku budou prezentovány první výsledky výzkumu, který v rámci projektu Tři pilíře realizuje
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. v partnerství s organizací ACORUS.
Kromě statistické analýzy dat pořízených ze spisové dokumentace klientů ACORUSu výzkum obsahuje
i kvalitativní část obsahující mimo jiné diskusní skupiny s odbornými pracovníky v přímé péči či
hloubkové rozhovory s mladými lidmi, kteří jako děti zažili domácí násilí. Výzkum má přispět ke
zmapování dopadů domácího násilí na životy dětí a jejich potřeb.

VYSTOUPÍ: Mgr. JANA PALONCYOVÁ, Ph.D., VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Výzkumná pracovnice, od roku 2001 působí ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí v oddělení
rodinné politiky. Tematicky se zabývá především rodinnou politikou, demografií a sociologií rodiny.
V posledních letech se účastnila výzkumných projektů zaměřených na harmonizaci rodiny a zaměstnání,
dělbu rolí, mezinárodní srovnání rodinné politiky, demografické chování, sociálně-právní ochranu dětí
a předškolní péči o děti.Je absolventkou Přírodovědecké fakulty, katedra demografie a geodemografie
a Filozofické fakulty, katedra sociologie, UK. V roce 2009 dokončila Ph.D. studium na UK.

VYSTOUPÍ: Mgr. JANA BARVÍKOVÁ, Ph.D., VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Výzkumná pracovnice, působí ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí od roku 2009. V současné
době se věnuje především tématům spojeným s rodinou, sociálně-právní ochranou dětí a náhradní
rodinnou péčí. V posledních letech byla zapojena do výzkumných projektů zaměřených na sociálněprávní ochranu dětí, regionální a lokální rodinnou politiku v praxi, harmonizaci rodiny a zaměstnání
a předškolní péči o děti.
Absolvovala magisterské studium sociální práce na FF UK, poté doktorské studium sociologie na Institutu
sociologických studií FSV UK a v roce 2015 ukončila čtyřletý systematický výcvik v psychoterapeutickém
přístupu Modelu růstu Virginie Satirové (MOVISA IV).
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TEMATICKÉ WORKSHOPY | 13:00–14:30
PROFILY VEDOUCÍCH WORKSHOPŮ
DOMÁCÍ NÁSILÍ OČIMA DÍTĚTE
Cílem workshopu je společná práce na identifikaci specifických potřeb, rizik a etických dilemat,
se kterými se při práci s celým rodinným systémem setkáváme z pohledu dítěte.

Mgr. BARBORA MALÍKOVÁ, CENTRUM LOCIKA
Psycholožka a pedagožka, pracuje v Locice jako dětská terapeutka. Vystudovala obor psychologie
na FF UK v Praze a pedagogiku na MU v Brně. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku Institutu
pro Gestalt terapii. Odborné zkušenosti čerpá také z působení v Lince bezpečí a z lektorské činnosti
tzv. soft skills.

Mgr. JANA ŠVECOVÁ, CENTRUM LOCIKA
Psycholožka a psychoterapeutka centra LOCIKA. Držitelka Ceny Prof. Matějčka za vynikající práci
v oblasti dětské psychologie. Deset let vedla v organizaci Anima program terapeutické péče pro děti
a dospívající z rodin, kde se někdo z rodičů potýká se závislostí. Je absolventkou FF UK. Absolvovala
sebezkušenostní a odborné výcviky, např. v rodinné terapii psychosomatických poruch, v motivačních
rozhovorech či v systemické terapii a koučování. O dané problematice přednáší, vede preventivní
programy pro ohrožené děti a mládež. Má zahraniční zkušenosti.

DOMÁCÍ NÁSILÍ OČIMA MATKY
Cílem workshopu je společná práce na identifikaci specifických potřeb, rizik a etických dilemat,
se kterými se při práci s celým rodinným systémem setkáváme z pohledu matky.

Mgr. KATEŘINA MACKOVÁ, CENTRUM LOCIKA
Sociální pracovnice centra LOCIKA. Svou profesní kariéru započala jako odborná vychovatelka/
terapeutka ve Středisku pro mládež Klíčov na odd. pro mladistvé ohrožené drogovou závislostí. Od roku
1998 se věnuje poskytování poradenství osobám ohroženým domácím násilím. Absolvovala výcvik
v telefonické krizové intervenci a motivačních rozhovorech. O problematice domácího násilí publikuje
a přednáší. Vystudovala obor sociální práce a sociální politika na Univerzitě Hradec Králové a následně
tamtéž obor sociální pedagogika.
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DOMÁCÍ NÁSILÍ OČIMA OTCE
Cílem workshopu je společná práce na identifikaci specifických potřeb, rizik a etických dilemat,
se kterými se při práci s celým rodinným systémem setkáváme z pohledu otce.

JUDr. LIBUŠE NEČASOVÁ, ACORUS, CENTRUM LOCIKA
V rámci centra LOCIKA působí jako koordinátorka pilotního projektu Restorativní program pro rodiny
s dětmi zažívající domácí násilí. Pracovala v Probační a mediační službě ČR, kde získala řadu zkušeností
s prací s původcem násilí v rámci restorativní justice (vedení mediací v trestním řízení, realizace
alternativních trestů). Nyní také pracuje s obětmi domácího násilí v ACORUSu - centru pro osoby
ohrožené domácím násilím, ve službách Azylový dům, Krizová pomoc a je také garantkou programu
Poskytování právních informací.

Bc. KLÁRA JALOVCOVÁ, CENTRUM LOCIKA
Sociální pracovnice a terapeutka, v centru LOCIKA pracuje s rodiči, ve spolupráci s kolegyní vede
rodičovskou skupinu. Svoji praxi začala ve státní správě. Později získala zkušenosti v sociální sféře
neziskového sektoru, kde se věnovala práci s celým rodinným systémem i jeho jednotlivými členy.
Studovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, v Praze absolvovala skupinovou část výcviku
v Rogersovské psychoterapii a poradenství. U Asociace mediátorů ČR úspěšně ukončila výcvik mediace.
Odborné zkušenosti získala na stáži v Anglii.

CO JE DOMÁCÍ NÁSILÍ A JAK ÚČINNĚ POMOCI
Workshop je určený pro pedagogy a širokou veřejnost. Tématem bude domácí násilí - jak ho rozpoznat,
jak se v takové situaci zachovat a jak účinně pomoci.

PhDr. MARKÉTA HRDLIČKOVÁ Ph.D., CENTRUM LOCIKA
Dětská psycholožka, v centru LOCIKA se zaměřuje na psychodiagnostiku dětí. Dlouhodobě též působí
jako konzultant v Bílém kruhu bezpečí, kde se věnuje poradenství obětem trestných činů. Vystudovala
jednooborovou psychologii na FFUK a dále zde vystudovala i interní doktorandský program. Absolvovala
akreditovaný pětiletý výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii u doc. Kocourka a dále výcvik
v psychoanalytické párové a rodinné terapii u Lucie Lucké a Slavoje Titla. Působí i v soukromé praxi.

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACÍ
Centrum LOCIKA vzniklo v rámci projektu Tři pilíře bezpečí jako nová služba organizace ACORUS
v roce 2015. LOCIKA pomáhá dětem, které zažívají domácí násilí, ať už jako přímé oběti nebo svědci.
LOCIKA chrání zájmy dětí a poskytuje jim i jejich rodičům odbornou pomoc. Cílem je minimalizovat
dopady domácího násilí na vývoj dítěte a nastavit jeho zdravé vztahy s oběma rodiči tak, aby děti
vyrůstaly v respektujícím rodinném prostředí. Centrum sídlí v Praze a je jediné svého druhu v České
republice. Motto: „ RESPEKT V RODINĚ, CESTA KE SPOKOJENÉMU DĚTSTVÍ „
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Nezisková organizace ACORUS vznikla v roce 1997 a od té doby poskytuje komplexní odbornou pomoc
osobám ohroženým domácím násilím Ohrožené osoby mohou využít zdarma ambulantní poradnu, kde
ACORUS nabízí sociálně-právní a psychologické poradenství, psychoterapii a právní informace obětem
trestných činů. 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.

SPONDEA je obecně prospěšnou společností, která se od roku 1998 věnuje dětem, dospívajícím a jejich
rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci a potřebují okamžitou pomoc a podporu. Současně
poskytuje služby osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním a realizuje
program na pomoc osobám s agresivním chováním ve vztazích. Tým odborníků realizuje komplexní
nabídku služeb, součinnost mezi jednotlivými službami organizace i spolupráci s dalšími odborníky
v zájmu a ve prospěch klientů. Cílem je podpora klientů ve schopnosti řešit obtížné životní situace
a opětovně se začlenit do společnosti. Principem práce je individuální přístup ke každému klientovi,
respekt k jeho rozhodnutí a zachování diskrétnosti svěřených informací.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. (VÚPSV, v.v.i.)
Ústav má právní formu veřejné výzkumné instituce. Jeho hlavní náplní je aplikovaný výzkum v oblasti
práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, a to dle aktuálních potřeb orgánů
státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů. Organizuje semináře, konference a vydává
odborné publikace. V oblasti sociálně-právní ochrany dětí v posledních 5 letech realizoval několik
odborných výzkumných studií pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Projekt Tři pilíře bezpečí podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci,
který je financován z Norských fondů, Nadace Terezy Maxové dětem a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
z programu Rodina a ochrana práv dětí. Děkujeme za podporu.

PARTNE I:
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