Příloha č. 1 Seznam intervenčních center

Příloha č. 2 - Základní přehled NNO
pomoc osobám ohroţeným
ACORUS o. s.

domácím násilím, nonstop
telefonní linka

www.acorus.cz
tel. č.: 283 892 772

poradna pro oběti násilí a
trestné činnosti, dětské
ADRA HK

krizové centrum, projekt
„práce s agresí

http://www.adra.cz/hradeckralove/

v terapeutickém rámci“
Aqua vitae, linka pomoci
Asociace občanských
poraden
Asociace rodinných a
manţelských poradců o. s.

poradna (nejen) pro ţeny

linkapomoci.cz

v tísni

tel. č.: 800 108 000

seznam občanských poraden

www.obcanskeporadny.cz

seznam rodinných poraden
pomoc obětem trestných

Bílý kruh bezpečí o. s.

činů v ČR, nonstop telefonní
linka

www.amrp.cz,
sekce „Poradny“
www.bkb.cz
tel. č.: 257 317 110

Centrum J. J. Pestalozziho,

komplexní péče o oběti

http://www.pestalozzi.cz

o. p. s.

domácího násilí

sekce Naše projekty

Centrum sociálních sluţeb
Praha - Krizové centrum
RIAPS

http://www.csspraha.cz/krizovekrizové centrum, nonstop

centrum-riaps

telefonní linka

tel. č.: 222 586 768, 222 582
151
http://www.csspraha.cz/linka-

Centrum sociálních sluţeb

linka důvěry, nonstop

Praha - Linka důvěry

telefonní linka

Centrum sociálních sluţeb

poradenská sociální sluţba

http://www.csspraha.cz/poradna-

Praha - Informační a

pro lidi, kteří mají konfliktní

viola

poradenské centrum Viola

vztahy se svými blízkými

Česká asociace pracovníků
linek důvěry
Dětské krizové centrum o. s.

seznam linek důvěry
dětské krizové centrum,

duvery
tel. č.: 222 580 697

http://www.linkyduvery.cz
sekce „Seznam linek důvěry“
www.dkc.cz

nonstop telefonní linka

www.elinka.iporadna.cz
problem@ditekrize.cz
tel. č.: 241 484 149

nonstop pomoc osobám
Dona linka

ohroţeným domácím

www.donalinka.cz

násilím, nonstop telefonní

tel. č.: 251 51 13 13

linka
o. s. Élektra

Elpida plus, o. p. s.

centrum pomoci ţenám
zneuţitým v dětství (a další)
linka seniorů
pomoc obětem domácího

Magdalenium o. s.

násilí, nonstop telefonní
linka

www.centrumelektra.cz
www.elpida.cz
tel. č.: 800 200 007
www.magdalenium.cz
tel. č.: 776 718 459

odborné sociální poradenství
Persefona o. s.

obětem domácího násilí,

persefona.cz

sexuálního zneuţívání a
znásilnění

PON Poradna pro oběti

poradna pro oběti násilí při

násilí

Centru nové naděje

Poradna projektu Magdala

http://www.cnnfm.cz/PON.htm

krizová a komplexní

www.charita.cz

následná pomoc lidem, kteří

magdala@charita-adopce.cz

zaţili domácí násilí nebo

tel. č.: 251 552 790

obchodování s lidmi
konzultační středisko pro
proFEM, o. p. s.

ţenské projekty, právní

http://www.profem.cz/poradna/

poradna, linka právní

tel. č.: 608 222 277

pomoci
občanské sdruţení nabízející
ROSA o. s.

komplexní pomoc ţenám -

www.rosa-os.cz

obětem domácího násilí
Sdruţení Linka bezpečí

telefonická pomoc dětem,
nonstop telefonní linka

pomoc@linkabezpeci.cz
chat.linkabezpeci.cz
tel. č.: 116 111

SOS centrum Diakonie ČCE
- Středisko křesťanské

sos centrum

www.soscentrum.cz

pomoci v Praze
senior telefon - telefonická
Ţivot 90

krizová pomoc, nonstop
telefonní linka

www.zivot90.cz
tel. č.: 800 157 157

Příloha č. 3 - Struktura bezpečnostního plánu

Příloha č. 4 - Dotazník

Příloha č. 5 - Vyplněný dotazník (elektronický)

Příloha č. 6a - Vyplněný dotazník (písemný)

Příloha č. 6b - Vyplněný dotazník (písemný)

Příloha č. 7 - Záznamový arch pro rozhovor
Dotazník pro odbornou veřejnost, Jana Trochtová.

1.

Co je konkrétní náplní Vaší práce + pracovní pozice a organizace.

2.

Jak dlouho již pracujete v oboru zabývajícím se problematikou domácího násilí?

3.

Máte pocit, že za tu dobu došlo k nějakému pokroku? V případě že ano, k jakému?

4.

Jmenujte hlavní problémy či nedostatky systému při práci s oběťmi DN.

5.

Jmenujte hlavní problémy či nedostatky systému při práci s pachateli DN.

6.

Myslíte si, že narušený rodinný vzorec může mít vliv na psychiku dítěte, které v takové

rodině vyrůstá (ve smyslu napodobování nebo striktního odmítání daného vzorce)?
7.

Myslíte si, že je potřeba poskytnout odbornou pomoc i „pachatelům“ domácího

násilí - např. formou rodinné terapie či psychoterapie? Svou odpověď prosím zdůvodněte.
8.

Myslíte si, že veřejnost je o problematice domácího násilí dostatečně informována?

Jak byste případně informovanost Vy osobně zvýšili?

Příloha č. 8 - Seznam tzv. správných a špatných rad
Správné (konkrétní rady)

Obrátit se na Policii ČR.
Vyhledat psychologa, psychiatra, terapeuta.
Odstěhovat se.
Obrátit se na pomáhající organizace.
Svěřit se blízkému člověku, kterému oběť
důvěřuje.
Obrátit se na přátele, známé, na kamaráda.
Obrátit se na příbuzného, člena rodiny.
Podat trestní oznámení.
Zadat jasné hranice, otevřeně říci agresorovi,
ţe další násilí nebude tolerováno. Podat
agresorovi informace o důsledcích jeho
chování.
Ukončit vztah.
Obrátit se na lékaře.
Vyhledat právní pomoc, právní poradenství (i
bezplatné v poradnách).
Azylový dům.
Zamezit styku s pachatelem.
Zaţádat o soudní příkaz, zákaz přiblíţení,
soudní vystěhování, zaţádat o předběţné
opatření.
Vykázání.
Obrátit se na sociální odbor.
Nechat tyrana zatknout.
Bezpečnostní plán.
Nechat si poradit od lidí, co to jiţ zaţili.
Vše zdokumentovat, tajně natočit.
Obrátit se na Charitu.
Obrátit se na dospělého či učitele.

Špatné rady

Nenechat si to líbit.
Poskytl/a bych dočasné přístřeší.
S dovolením ublíţeného člověka bych
převzala věci do svých rukou.
Nabídl/a bych finanční podporu.
„Oplatit stejnou mincí.“
Záleţelo by na případu, na závaţnosti.
Neuvedeno.
Obecně nalézt informaci na internetu (já pro
něj, nebo on sám).
Aby se za to oběť nestyděla, protoţe to není
její vina.
Neřešit to sám, to nelze.
Vyslechnout oběť - její povídání, příběh,
popovídat si o tom.
Pořídit si zbraň.
Sdělit, jak bych se zachoval/a já.
Pokusit se s násilníkem mluvit (moţná neví,
ţe dělá něco špatně).
Obecně pomoci.
Aby se oběť snaţila ochránit sama sebe, příp.
i děti.
Pomodlit se.
Nejdříve bych oběť ujistil/a, ţe pomohu.
Změnit něco i na svém chování.
Posílit vlastní sebevědomí a odvahu.
Najít vhodnou obranu.
Aby se zastřelil.
Netajit to, nenechávat si to pro sebe.
Zabít násilníka.
Obrátit se na „příslušná místa“.
Sehnat si někoho, kdo oběť ochrání.

Příloha č. 9 - Seznam odpovědí k otázce 6a
„Správné“ odpovědi

Acorus
ADRA
Aqua vitae
Azylový dům
Bílý kruh bezpečí
Dona linka
Charitas
Intervenční centrum
Klokánek
Linka bezpečí
Linka důvěry
Městská policie
Nadace Naše dítě
Nová naděje o. s.
Phénix (o. s. Portus Prachatice)
Policie ČR
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Proxima sociale
Psycholoţka ve škole
Rodinná poradna
ROSA
Sociální odbor, OSPOD

„Špatné“ odpovědi

Neuvedeno
Avon
Bohnice
Člověk v tísni
La Strada
Liga pro bezpečí ţen
Pomozte dětem
Prevent
třídní učitelka

Příloha č. 10 - Graf IV. Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů,
Graf V. Zaměstnanost
Nejvyšší dosaţené

vzdělání

respondentů

je

znázorněno

v grafu

IV.

Vysoké zastoupení jedinců s nejvyšším dosaţeným vzděláním „ZŠ“ bylo dáno
skutečností, ţe velká část respondentů (min. 176) stále navštěvovala základní školu
nebo aktuálně studovala na střední škole. Moţnost odborné učiliště neoznačil ţádný
z respondentů.
Graf IV. Nejvyšší dosaţené vzdělání respondentů
N = 363
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Struktura zaměstnanosti respondentů je znázorněna v grafu V. Základními
moţnostmi nastavenými v dotazníku byly moţnosti „zaměstnaná/ý“, „nezaměstnaná/ý“,
„studentka/student“ a jiná varianta, kterou vyuţilo 14 dotázaných. Vysokou
míru zastoupení studentů určoval velký počet stále studujících respondentů.
Graf V. Zaměstnanost respondentů
N = 363
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Zdroj: vlastní výzkum.

Graf VI. zobrazuje rozloţení respondentů dle místa trvalého bydliště.
Respondenti vyuţili všechny uvedené moţnosti v dotazníku. Nejvíce dotázaných bylo
obecně z obce do 5 000 obyvatel (110 dotázaných, 30 %), coţ mohlo souviset s trendem
stěhování z měst. Druhou nejpočetnější skupinou byli obyvatelé obce od 5 000
do 10 000 obyvatel (96 dotázaných, 26 %). V obci s více neţ 500 000 obyvateli
pak bydlelo 78 dotázaných (22 %). Hodnoty zbývajících obcí byly vyrovnanené.
Graf VI. Bydliště respondentů
N = 363
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Zdroj: vlastní výzkum.

Příloha č. 11 - Tab. 11 Vyhodnocení pořadí pachatelů domácího násilí
Tab. 11 Vyhodnocení pořadí pachatelů domácího násilí
N = 356

Pořadí pachatele (1 - nejčastější pachatel, 6 - nejméně častý pachatel)

Tab. 11
1

2

3

4

5

6

Dítě

9

11

47

54

66

166

Ţena

10

184

79

46

26

6

Muţ

316

18

6

2

1

12

6

39

95

101

82

28

10

36

43

70

101

94

5

60

81

77

75

53

Typ pachatele

Senior
Člověk s
postiţením
Partner
v homosexuálním
vztahu
Zdroj: vlastní výzkum.

Příloha č. 12 - Tab. 12 Vyhodnocení pořadí obětí domácího násilí
Tab. 12 Vyhodnocení pořadí obětí domácího násilí
N = 356

Pořadí oběti (1 - nejčastější oběť, 6 - nejméně častá oběť)

Tab. 12
1

2

3

4

5

6

Dítě

165

131

27

18

9

5

Ţena

158

131

32

13

12

7

Muţ

9

12

22

31

71

207

Senior

6

29

123

107

66

23

16

38

130

111

36

20

2

13

18

71

156

91

Typ oběti

Člověk s
postiţením
Partner
v homosexuálním
vztahu
Zdroj: vlastním výzkum.

