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Přílohy  
 

Příloha č. 1. - Přehled Intervenčních center v ČR.  

 

Přehled Intervenčních center v ČR a několik informací z jejich Výročních zpráv 

uveřejněných na jejich stránkách. Zdroj: Registr sociálních služeb MPSV a webové 

stránky jednotlivých center.  
 

1) Intervenční centrum pro Moravskoslezský kraj v Ostravě 

  

Formy poskytování sociálních služeb:  

ambulantní, terénní  

 

Provozuje BKB, který je zřizovatelem Dona Linky, bezplatné linky pomoci pro 

ohrožené osoby domácím násilím (udává se kolem 330 volání za měsíc) 

Ve výroční zprávě 2011 je uvedeno, že od MPSV získalo 5 695 000 Kč, od měst a krajů 

1 827 821,38 Kč. (BKB má ale široký záběr, nešlo IC) V roce 2011 bylo 78 vykázání 

v Ostravě, IC mělo 1 530 konzultací, 961 v 10 denní lhůtě vykázání, 1844 uživatelů 

služeb) 

 

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  

  

Věková kategorie klientů:  

dorost (16 – 18 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

mladší senioři (65 – 80 let) 

starší senioři (nad 80 let)  

Kontakty:  

telefon   597 489 207  

fax   597 489 204  

e-mail   ic.ostrava@bkb.cz  

web   www.domacinasili.cz  

web   ww.bkb.cz  

2) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb 

Libereckého kraje, příspěvková organizace  

  

IC a detašovaná pracoviště:  

Intervenční centrum Liberec – zde je poradna, centrum psychosociální pomoci a IC, 

provozuje linku důvěry 

Intervenční centrum Česká Lípa  

Intervenční centrum Frýdlant v Čechách 

Intervenční centrum Jilemnice 

Poradna v Jablonci nad Nisou 

  

Formy poskytování sociálních služeb:  

ambulantní, terénní  
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V roce 2012 bylo v Libereckém kraji vykázáno 104 osob. Počet uživatelů IC 200 osob a 

náklady 2 238 583 Kč.  

 

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  

  

Věková kategorie klientů:  

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

mladší senioři (65 – 80 let) 

starší senioři (nad 80 let)  

Kontakty:  

telefon  Liberec  482 311 632  

telefon  Detašovaná pracoviště  723 248 343  

fax   482 750 063  

e-mail   info.ic@cipslk.cz  

web   http://www.cipslk.cz  

 

3) Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, 

příspěvková organizace  

  

Zařízení poskytovatele:  

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace Zlín  

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace Kroměříž  

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace Vsetín  

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace  Uherské 

Hradiště 

  

Formy poskytování sociálních služeb:  

ambulantní, terénní  

  

 

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  

  

Věková kategorie klientů:  

dorost (16 – 18 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

mladší senioři (65 – 80 let) 

starší senioři (nad 80 let)  

Kontakty:  

telefon   774 405 682  

telefon   577 018 265  

fax   577 018 265  

e-mail   ic@centrum-poradenstvi.cz  

web   www.centrum-poradenstvi.cz  

4) Centrum sociálních služeb Praha  
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Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum  

  

Formy poskytování sociálních služeb:  

ambulantní  

  

Azylový dům Šromovka – náklady 1 585 000 Kč 

Triang rodinné centrum – náklady 520 000 Kč 

IC – náklady 500 000 Kč 

Poradenství pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 530 000 Kč 

Centrum Viola – poradenství pro násilné osoby (poskytuje na poloviční úvazek 

psycholog intervenčního centra, ve Viole tedy 1/3 úvazku) 

Celkové náklady na všechny služby centra 107 138 000 Kč 

Dotace od MPSV 9 901 000 Kč  

 

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  

  

Věková kategorie klientů:  

dorost (16 – 18 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

mladší senioři (65 – 80 let) 

starší senioři (nad 80 let)  

Kontakty:  

telefon   281 911 883  

telefon   734 510 292  

fax   281 861 580  

e-mail   icpraha@csspraha.cz  

web   intervencnicentrum.cz  

web   www.csspraha.cz  

  

5) Diecézní charita České Budějovice  

  

Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím České Budějovice 

Detašované pracoviště Strakonice 

Detašované pracoviště Tábor   

  

Formy poskytování sociálních služeb:  

ambulantní, terénní  

 

Široký záběr: sociální služby a služby sociální prevence 

Jihočeský kraj měl 64 vykázání, z toho v Českých Budějovicích šlo o 21 vykázáni. IC 

mělo v roce 2012 na 313 klientů. Náklady 2 339 000 Kč. Dostalo dotace z ESF, státního 

rozpočtu, MPSV a od města. 

 

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  
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Věková kategorie klientů:  

- od 15 let věku  

Kontakty:  

telefon   386323016  

fax   386323016  

e-mail   intervencnicentrum@charitacb.cz  

web   http://www.charitacb.cz  

web   http://www.dchcb.cz  

  

6) Diecézní charita Plzeň  

  
Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum Plzeňského kraje  

  

Formy poskytování sociálních služeb:  

ambulantní, terénní  

 

Pomoc poskytlo IC Plzeň 94 osobám, z toho ve 30 případech pomoc spojena 

s vykázáním. Náklady 874 875 Kč.   

 

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  

  

Věková kategorie klientů:  

dorost (16 – 18 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

mladší senioři (65 – 80 let) 

starší senioři (nad 80 let)  

Kontakty:  

telefon   777 167 004  

fax   377 970 197  

e-mail   ic@dchp.cz  

web   www.dchp.cz  

  

 

7) Jekhetani Luma - Společný Svět, o.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum Mladá Boleslav  

  

Formy poskytování sociálních služeb:  

ambulantní  

  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  

  

Věková kategorie klientů:  
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- 18 + 

Kontakty:  

telefon   777 107 950  

telefon   774 607 840  

e-mail   luma@luma-mb.cz  

web   www.luma-mb.cz  

 

8) Občanské sdružení SPIRÁLA  

  

Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum Ústí nad Labem 

Intervenční centrum Chomutov 

Intervenční centrum Louny (od 2012) 

Intervenční centrum Rumburk (od 2012) 

Intervenční centrum Most 

Intervenční centrum Děčín 

  

Formy poskytování sociálních služeb:  

pobytové, ambulantní, terénní  

  

Od roku 2000 poskytuje služby pro osoby v krizi, pomoc osobám ohroženým domácím 

násilím, linku pomoci, odborné právní poradenství a terénní krizový tým, prevenci 

psychopatologických jevů mezi dětmi a mládeží. IC poskytuje pomoc pro celý Liberecký 

kraj. Nabízí také vzdělávací kurzy pro odborníky a širokou veřejnost.  

Preventivní programy – Dítě škola – společnost a Začít znovu. 

Resocializační program pro děti až mladé dospělé ve věku 11 až 26 let, kteří mají problém 

se zákonem, chováním, pochází z patologického prostředí. Spolupracuje s rodinou, 

sociálními odbory apod. Skrz individuální nebo rodinná setkání hledá příčiny a způsoby 

patologického jednání, snaží se podpořit nové a pozitivní formy chování, zlepšení 

komunikace a vztahů v rodině, na přijetí zodpovědnosti za své chování.  

 

Projekt dítě – škola – společnost je dlouhodobý projekt primární prevence pro žáky 

speciálních, základních, středních škol a učilišť. Jde o interaktivních psychosociálních 

aktivit, které jsou zaměřeny na témata: rodina, role v kolektivu, vztahy, vzory, násilí, 

komunikace, odlišnosti, sexualita, gender. Program v rozsahu 2 hodin po 8 blocích si 

objednají ředitelé škol,  

V roce 2012 probíhal na Základní škole Hluboká Neštěmice v 6. a 7. třídě 

 

 

Náklady celkem 5 751 937,35 Kč, MPSV 3 933 002,60 Kč. Podpora i od města Ústí nad 

Labem nebo kraje. 

 IC mělo 160 kontaktů a 100 klientů.  

Ambulantní odd. nabízející sezení s klientem v krizi mělo 343 klientů, témata jako 

sociální, právní, vztahová apod.  

Oddělení krizových lůžek – 150 klientů z toho 40 opakované.  

Sociální rehabilitace a doprovod na úřady (péče o sebe, o dítě, hledání práce, práce na 

počítači, hospodaření s penězi) – 30 klientů.  

Odborné sociální poradenství 95 klientů, kteří měli problém s výchovou a výživou dětí, 

problémy s bydlením a nájemní smlouvou, rozvodem, trestním a přestupkovým řízením 

či exekucí.  
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Terénní krizový tým, linka pomoci 1408 kontaktů, snaha rozšířit v roce 2013 na 

internetové poradenství.  

V Ústeckém kraji bylo 204 osob vykázáno, počet celkových kontaktů s IC je 2 071, měli 

686 klientů, z toho 605 žen a 81 mužů. Krizové lůžko využilo 22 osob a 13 dětí.  

 

Náklady celkem                                           5 751 937,35 Kč 
MPSV 3 933 002,60 
Krajský úřad Ústeckého kraje - soc. služby 180 000,00 
Město Ústí nad Labem - soc. služby 973 000,00 
Členské příspěvky 200,00 
Ostatní příspěvky a dary 538 402,00 
Ostatní výnosy 18 110,00 
Nedaňové výnosy 200,00 
Akce kalendář - příjmy 107 267,56 
Celkem 5 750 182,00 

 

 

Informace dostupné z http://www.spirala-ul.cz/cz.php?txt=dokumenty  

 

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  

  

Věková kategorie klientů:  

Služba je určena osobám od 15 let věku. Pobytová forma je určena osobám od 18 let, 

nezletilým pouze v doprovodu zákonného zástupce.  

Kontakty:  

telefon  Intervenční centrum Děčín  472743835, 475511811  

telefon  Intervenční centrum Most  472743835, 475511811  

telefon  Intervenční centrum Rumburk  472743835, 475511811  

telefon  Intervenční centrum Ústí nad Labem  472743835, 475511811  

telefon  Intervenční centrum Chomutov  472743835 475511811  

telefon  Intervenční centrum Louny  472743835 475511811  

fax   +420475201495  

e-mail   spirala.cki@volny.cz  

web   www.spirala-ul.cz  

  

9) Oblastní charita Hradec Králové  

  

Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum Hradec  

  

Formy poskytování sociálních služeb:  

ambulantní, terénní  

  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  

  

Věková kategorie klientů:  

- osoby od 18 let výše  

Kontakty:  

telefon   774 591 383  

telefon   495 530 033  

http://www.spirala-ul.cz/cz.php?txt=dokumenty
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fax   495 530 033  

e-mail   intervencni.centrum@hk.caritas.cz  

web   http://www.hk.caritas.cz/ochhk  

  

10) proFem o.p.s. konzultační středisko pro ženské projekty  

  

Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum Příbram  

  

Formy poskytování sociálních služeb:  

ambulantní, terénní  

 

Široký záběr: zaměřují se na DN v celé šíří, zejména skrz informační činnost, pořádání 

konferencí, školení, zpracování a vydávání studii,  

 

Projekty AdvoCats for Women, Odborné sociální poradenství a Intervenční centrum  

Za rok 2012 měli 302 nových klientů.  

22 ženám poskytnuto právní zastupování.  

Linka poskytla 162 konzultací, online poradnu vyhledalo celkem 62 osob. 

V roce 2012 došlo v okrese Příbram k 15 vykázání. Intervenčního centra poskytly 67 

osobních konzultací pro 36 klientů a klientek 

Náklady celkem 2 855 000 Kč 

 

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  

  

Věková kategorie klientů:  

bez omezení věku  

Kontakty:  

telefon   774 433 034  

fax   227 077 969  

e-mail   ic.pribram@profem.cz  

web   www.profem.cz  

  

11) Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje 

Vysočina, příspěvková organizace  

  

Zařízení poskytovatele:  

Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina 

detaš. pracoviště Havl. Brod  

Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace 

Jihlava 

  

Formy poskytování sociálních služeb:  

ambulantní, terénní  

Jako jediní měli již počátkem roku 2014 Výroční zprávu za předchozí rok. 

Manželská a rodinná poradna kraje Vysočina poskytuje veřejnou službu odborného 

sociálního poradenství a krizové pomoci (IC), zaměřují se i na oblastí sociálně právní 

ochrany dětí a náhradní rodinné péče. 
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V roce 2013 měli 1851 případů, z toho 1008 nových,  

Poskytli 8367 konzultací (zahrnovalo 2121 účastníků), z toho osobní problematika se 

týkala 1999 konzultací, párová problematika 2 139 konzultací. Individuální konzultace 

6243, párové 1378, rodinné 420 a skupinová u 326 osob  

.  

Uzavřeno 570 případů (mají dokonce i zpětnou vazbu skrz hodnocení dosažení 

očekávaného cíle klientů – viz.  67 % dosáhlo cíle, 30 % dosáhlo částečného řešení, 3% 

případů jako nevyřešené). 

 

1. „V 71 % z uzavřených případů s osobní problematikou bylo dosaženo  

posílení psychického stavu jednotlivce, integrita osobnosti (cíl č. 1).  

2. V 55 % z uzavřených případů s párovou problematikou bylo  

dosaženo stabilizace manželského a partnerského života nebo  

vyrovnávání se se situací z psychologického a sociálně právního  

hlediska v případě rozchodu (cíl č. 2).  

3. V 72 % z uzavřených případů s rodinnou problematikou bylo  

dosaženo posílení a stabilizace rodinných vztahů, pomoc při řešení  

rodinných problémů v celé mezigenerační šíři (cíl č. 3).  

4. V 78 % byla naplněna pomoc a intervence při řešení sociálních  

problémů jednotlivce, páru , rodiny či jiného společenství, a to  

v kontextu širší sociální situace (cíl č. 4)“ . (Dostupné z VZ 

2013http://www.psychocentrum.cz/index.php?nid=11300&lid=cs&oid=2763633 ) 

 

„Během roku 2013 bylo v oblasti sociálně právní ochrany dětí řešeno celkem 235  

případů s přímou písemnou žádostí SPOD městských nebo obecních úřadů nebo OS v 

kraji Vysočina o odbornou pomoc. Na doporučení § 11 byl řešen uvedený počet případů 

s 1 629 konzultacemi a počtem 665 klientů. Na uložení povinnosti v  

Psychocentru – manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina (§12) nebyl řešen žádný 

případ.“ ( Dostupné z 

http://www.psychocentrum.cz/index.php?nid=11300&lid=cs&oid=2763633)  

 

IC mělo v roce 2013 1138 kontaktů a konzultací 

Počet uživatelů: 216  

Počet vykázání: 75  

 

1) Pomoc osobám ohroženým domácím násilím, v jejichž rodinách došlo k vykázání.  

Počet vykázání: 75  

Počet ohrožených osob: 92  

Počet ohrožených dětí: 91 

 

Díky novým policistkám, které se orientují v problematice DN narostl v 2013 vykázání 

v Jihlavě (r. 2012 8 vykázání) a Třebíči (r. 2012 3 vykázání). Je zde i dobrá spolupráce 

IC a metodika pro problematiku domácího násilí na Krajském ředitelství policie ČR.  

 

 Ohrožené osoby DN využívající IC ale bez vykázání v roce 2013 – 133 osob. 16 osob 

již v IC v předchozích letech. (11 mužů) V rodinách bylo devadesát čtyři dětí.  

  

3) Pomoc osobám, které byly ohroženy ex-partnerem / stalkingem – 8 uživatelů 

 

http://www.psychocentrum.cz/index.php?nid=11300&lid=cs&oid=2763633
http://www.psychocentrum.cz/index.php?nid=11300&lid=cs&oid=2763633
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4)  V polovině roku 2013 proběhla dílčí mediální kampaň IC v Rádiu Jihlava „Domácí 

násilí domů nepatří…tam, kde je násilí není domov“. Tváří kampaně se stali Vanda 

Hybnerová a Saša Rašilov.  

(http://www.psychocentrum.cz/index.php?nid=11300&lid=cs&oid=2763633 ) 

 

Konzultace jako sociálně právní a právní.  

Individuální péče psycholožky nebo podpůrná skupina.  

Díky velmi dobré spolupráci IC s Rádiem Jihlava došlo opět k dílčí kampani IC,  

 

SE Spondea o.p.s. z Brna proběhl v roce 2012 projekt "Usnadnění vstupu na trh práce 

osobám s výskytem domácího násilí – přenos dobré praxe ze zemí EU pro práci s celou 

rodinou jako systémem“, v roce 2013 následujících úkoly:  

šíření know how projektu, výběr vhodných jednotlivců či skupin osob, doporučování 

vhodných osob cílové skupiny k další terapeutické práci dle projektu. Ze Spondea o.p.s. 

přijíždí jednou v měsíci odbornice pracovat s rodičem a dítětem ohroženými DN, kde je 

cílem snížení následků traumatu, které děti zažily v situaci domácího násilí. 

 

2013 Rozpočet 

 

1. Provozní dotace 3 948 tis. Kč  

2. Odvod z investičního fondu 58 tis. Kč  

3. Usměrňování platů dle § 5, odst. 1, písm. a)  

 nař. vl. č. 447/2000 Sb. – absolutní limit 5 883 tis. Kč  

4. Čerpání investičního fondu 35 tis. Kč  

5. Zapojení Rezervního fondu 95 tis. Kč  

 

Stanovené závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu kraje byly v roce 2013  

dodrženy. 

 

Rozhodnutím MPSV č. 2 byla poskytnuta neinvestiční dotace na rok 2013 k žádosti 

evidenční číslo A0119/2013 na program: Podpora sociálních služeb s regionální 

působností – Kraj Vysočina – účelové určení: poskytování sociálních služeb – celková 

výše poskytnuté dotace: 6 138 tis. Kč, z toho:  

 

Ev. č. služby Název sociální služby Druh služby Poskytnutá dotace  

4794871 Intervenční centra krizová pomoc 1 889 000  

6901958 Psychocentrum MRP Jihlava sociální poradenství 1 795 000  

8122597 Psychocentrum MRP Žďár n/S sociální poradenství 1 322 000  

4252841 Psychocentrum MRP Třebíč sociální poradenství 1 038 000  

8639934 Psychocentrum MRP Pelhřimov sociální poradenství 47 000  

4339432 Psychocentrum MRP Havl.Brod sociální poradenství 47 000  

  

  

Roční plán 2013 Čerpání k 31.12.2013 Výsledek  

MPSV dotace –sociální poradenství 6 138,0 tis.  

OP LZZ - krizová pomoc IC 559,0 tis.  

Dotace zřizovatele 3 948,0 tis.  

Celkem 10 697 tis  

  

http://www.psychocentrum.cz/index.php?nid=11300&lid=cs&oid=2763633
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Výsledek hospodaření k 31. 12. 20132 = 78 000,00 Kč  

 

U všech poskytovaných sociálních služeb „Sociální poradenství“ byla dotace  

v celkové výši 6 138,0 tis. Kč čerpaná v plné výši a v členění schváleném MPSV. 

 

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  

  

Věková kategorie klientů:  

dorost (16 – 18 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

mladší senioři (65 – 80 let) 

starší senioři (nad 80 let)  

Kontakty:  

telefon  detašované pracoviště IC Havl. Brod:  606520546  

telefon  pracoviště IC Jihlava:  567215532  

fax   567215532  

e-mail   ic.vysocina@volny.cz  

web   http://www.psychocentrum.cz  

  

12) Respondeo, o.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum Respondeo Nymburk  

Intervenční centrum Respondeo Mladá Boleslav  

  

Formy poskytování sociálních služeb:  

ambulantní, terénní  

  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  

  

Věková kategorie klientů:  

- 18 let a výše  

Kontakty:  

telefon   325 511 148  

telefon   775 561 845  

fax   325 511 148  

e-mail   ic.nymburk@pomocobetem.cz  

web   http://www.pomocobetem.cz  

  

13) SKP - CENTRUM, o.p.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím (Erno Košťála 980, 

Pardubice III-Studánka, 530 12 Pardubice 12)  

  

Formy poskytování sociálních služeb:  
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ambulantní, terénní  

  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  

  

Věková kategorie klientů:  

Služba je poskytována osobám starším 18 let.  

Kontakty:  

telefon   777 765 844  

fax   466 260 528  

e-mail   ic.pardubice@skp-centrum.cz  

web   www.skp-centrum.cz  

  

 

14) Slezská diakonie  

  

Zařízení poskytovatele:  

IC Havířov  

  

Formy poskytování sociálních služeb:  

ambulantní, terénní  

 Slezská diakonie má 96 sociálních služeb například: sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi, aktivní využití volného času pro rodiče s dětmi, zařízení odborného 

poradenství pro péči o rodinu a děti, dům na půl cesty, terénní program, nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež, intervenční centrum, nízkoprahové denní centrum, azylový 

dům, občanské poradny, odborné sociální poradenství 

 

Jen 20 služeb pro osoby v obtížné životní situaci, které poskytuje Slezská diakonie  

na 17 střediscích, v roce 2012 využilo 4 358 uživatelů 

 

Poradenské centrum Havířov - KERIT Havířov poskytuje odborné sociální poradenství 

s 29 uživateli, náklady - 112 000 Kč. „Poslání Poradny Kerit, Havířov je poskytnutí 

podpory, informací, individuální a skupinové terapie osobám, které mají problémy se 

zvládáním násilí. Cílem poradny je prostřednictvím sociálního a terapeutického 

působení podporovat lepší zvládání agresivního chování a narovnání společenských 

vztahů. Služby poradny jsou poskytovány způsobem, který respektuje lidská práva, 

svobodu a zejména lidskou důstojnost.“ 

(Dostupné z VZ 2012 http://www.slezskadiakonie.cz/info-pro-verejnost/ke-

stazeni/vyrocni-zpravy ) 

Cílová skupina uživatelů: osoby 16 +, které potřebují pomoc s násilným jedním nebo 

pachatelům násilné trestné činnosti podmínečně propuštěným - spolupráce s Probační a 

mediační službou.  

 

Cíle jsou „lepší zvládání agresivního chování a narovnání společenských vztahů 

zorientovat se v problému, porozumět spouštěčům agresivního chování, vybrat jinou -  

neagresivní variantu řešení konfliktu, využít nabídnuté kontakty na jiné návazné služby, 

realizovat činnosti, které vedou k narovnání vztahů v rodině a společnosti, zvýšení 

informovanosti veřejnosti o problematice násilí.“ 

 (Dostupné z VZ 2012 http://www.slezskadiakonie.cz/info-pro-verejnost/ke-

stazeni/vyrocni-zpravy ) 

http://www.slezskadiakonie.cz/info-pro-verejnost/ke-stazeni/vyrocni-zpravy
http://www.slezskadiakonie.cz/info-pro-verejnost/ke-stazeni/vyrocni-zpravy
http://www.slezskadiakonie.cz/info-pro-verejnost/ke-stazeni/vyrocni-zpravy
http://www.slezskadiakonie.cz/info-pro-verejnost/ke-stazeni/vyrocni-zpravy
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Další vybrané služby:  

SÁRA Frýdek-Místek Azylový dům pro matky s dětmi počet uživatelů 31 náklady 1 674 

908 Kč 

CHANA Bruntál Azylový dům pro matky a ženy, počet uživatelů 52 a náklady 2 360 

639,75 Kč 

OBČANSKÁ PORADNA Havířov počet uživatelů: 885, 591 839,20 + 1 343 389,90 Kč 

 

Odborné sociální poradenství 

PORADNA PRO RODINU Odborné sociální poradenství: 90 klientů,  náklady 539 969 

Kč 

Intervenční centrum: klientů 250. Náklady 1 009 763,28 Kč 

ELPIS Třinec Odborné sociální poradenství DN: 96 klientů, náklady 481 321 Kč 

 

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  

  

Věková kategorie klientů:  

od 18 let  

Kontakty:  

telefon   596 611 239  

fax   596 611 238  

e-mail   ic.havirov@slezskadiakonie.cz  

web   www.slezskadiakonie.cz  

  

SPONDEA , o.p.s.  
  

Zařízení poskytovatele:  

SPONDEA, o.p.s. Brno   

  

Formy poskytování sociálních služeb:  

pobytové, ambulantní, terénní  

  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  

  

Věková kategorie klientů:  

bez omezení věku  

Kontakty:  

telefon  non stop  739 078 078  

telefon   544 501 121  

fax   544 526 561  

e-mail   Intervencni-centrum@spondea.cz  

web   http://www.ic-brno.cz  

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace  

  

Zařízení poskytovatele:  

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková  

Poradna pro rodinu Prostějov  

Poradna pro rodinu Jeseník  
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Poradna pro rodinu Přerov  

Poradna pro rodinu Šumperk  

  

Formy poskytování sociálních služeb:  

ambulantní, terénní  

  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  

  

Věková kategorie klientů:  

dorost (16 – 18 let) 

mladí dospělí (19 – 26 let) 

dospělí (27 – 64 let) 

mladší senioři (65 – 80 let) 

starší senioři (nad 80 let)  

Kontakty:  

telefon  pro uživatele služby  774406453  

telefon  pro instituce  774 431 030  

telefon   585754736  

fax   585754736  

e-mail   intervencnicentrum@ssp-ol.cz  

web   http://ssp-ol.cz  

  

Zařízení sociální intervence Kladno  

  

Zařízení poskytovatele:  

Intervenční centrum Kladno   

  

Formy poskytování sociálních služeb:  

pobytové, ambulantní, terénní  

  

Cílová skupina klientů:  

oběti domácího násilí  

  

Věková kategorie klientů:  

bez omezení věku  

Kontakty:  

telefon   603 273 142  

telefon   602 201 091  

telefon   312 292 311  

fax   312 292 345  

e-mail   info@zsi-kladno.cz 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2. - Seznam poskytovatelů pomoci násilným osobám. 

Zdroj: Muži proti násilí (http://www.muziprotinasili.cz/poradna/jak-zvladat-agresi/)  

http://www.muziprotinasili.cz/poradna/jak-zvladat-agresi/
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1. SOS centrum Diakonie Praha 

e-mail: agresevevztazich@diakonie.cz 

tel.:  222 514 040, 777 734 173 

www.soscentrum.cz/stop-nasili-ve-vztazich 

Zaměřují se na skupinové i individuální sezení s násilnými osobami, mají vytvořenou 

speciální skupinu 

2. Informační a poradenské centrum VIOLA Centra sociálních služeb Praha 

e-mail: viola@csspraha.cz 

tel.: 222 580 697, 773 666 784 

www.csspraha.cz/poradna-viola 

Zaměřují se na individuální sezení s násilnými osobami v kombinaci s párovým 

poradenstvím.  

3. Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy České Budějovice 

e-mail: spramv@gmail.com 

tel.: 387 438 703 

www.rodinnaporadnacb.cz 

individuální i párové terapie 

4. Adra Hradec Králové 

e-mail: pyramidahk@adra.cz 

tel.: 495 262 214, 606 824 104 

www.adrahradeckralove.cz 

Speciální program pro pachatele DN viz prezentace 

5. Rodinná poradna Centra sociálních služeb Ostrava 

e-mail: poradnaostrava@css-ostrava.cz 

tel.: 599 455 120, 605 292 252 

www.css-ostrava.cz/poradna 

6. KERIT Havířov – Poradna pro zvládání násilí 

e-mail: stopnasili@slezskadiakonie.cz 

tel.: 734 862 309 

www.slezskadiakonie.cz 

Skupinové i individuální poradenství 

Rodinné centrum 

7. Centrum nové naděje Frýdek-Místek 
e-mail: centrumprorodinu@cnnfm.cz 

tel.: 558 439 823, 773 173 604 
www.cnnfm.cz 
rodinné centrum 

 8. Bezpečné soužití- terapie pachatelů domácího násilí 1 a Bezpečné soužití- terapie 

pachatelů domácího násilí 2. 

Persefona o. s. 

Jiráskova 8, Brno 

poradna@persefona.cz 

mailto:agresevevztazich@diakonie.cz
http://www.soscentrum.cz/stop-nasili-ve-vztazich/
mailto:viola@csspraha.cz
http://www.csspraha.cz/poradna-viola
mailto:spramv@gmail.com
http://www.rodinnaporadnacb.cz/
mailto:pyramidahk@adra.cz
http://www.adrahradeckralove.cz/
http://www.css-ostrava.cz/poradna
mailto:stopnasili@slezskadiakonie.cz
http://www.slezskadiakonie.cz/
http://www.cnnfm.cz/
http://www.persefona.cz/projekty.php?page=projekty-bezpecne-souziti-terapie-pachatelu
http://www.persefona.cz/projekty.php?page=projekty-bezpecne-souziti-terapie-pachatelu2
http://www.persefona.cz/projekty.php?page=projekty-bezpecne-souziti-terapie-pachatelu2
mailto:poradna@persefona.cz
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9. Liga otevřených mužů, o.s. – Bílá stužka – Muži proti násilí 

http://ilom.cz/ 

internetové poradenství, mužské skupiny, v rámci kterých je probíráno téma agrese a násilí. Odborný 

zájem o anger management – v roce 2015 by rádi otevřeli skupinu/ proškolili terapeuty.  

 

 

Příloha č. 3. - Dotace MPSV na sociální služby s cílovou skupinou 
osob ohrožených DN 2013.  

Zdroj: MPSV.  

 
Název Druh služby Název služby Kraj Dotace 

proFem o.p.s. 
konzultační 
středisko pro 
ženské projekty 

intervenční centra 
Intervenční 
centrum Příbram 

Středočeský 40 000 Kč 

proFem o.p.s. 
konzultační 
středisko pro 
ženské projekty 

odborné sociální 
poradenství 

Advocats for 
Women 
(bezplatné 
sociálně právní 
poradenství lidem 
postiženým 
domácím násilím) 

Hlavní město Praha 170 000 Kč 

proFem o.p.s. 
konzultační 
středisko pro 
ženské projekty 

odborné sociální 
poradenství 

Poradna na dosah Středočeský 42 000 Kč 

Respondeo, o.s. intervenční centra 
Intervenční 
centrum Nymburk 

Středočeský 54 000 Kč 

Jekhetani Luma - 
Společný Svět, o.s. 

intervenční centra 
Intervenční 
centrum Mladá 
Boleslav 

Středočeský 33 000 Kč 

Persefona o.s. 
odborné sociální 
poradenství 

Odborné sociální 
poradenství 
obětem domácího 
násilí, sexuálního 
zneužívání a 
znásilnění 

Jihomoravský 360 000 Kč 

Pomoc v nouzi, 
o.p.s. 

intervenční centra 
Intervenční 
centrum 

Karlovarský 1 930 000 Kč 

Arcidiecézní charita 
Praha 

odborné sociální 
poradenství 

Poradna Magdala ČR 985 000 Kč 

Diecézní charita 
Brno 

krizová pomoc 
Tereza - pomoc 
obětem domácího 
násilí 

Jihomoravský 243 000 Kč 

Diecézní charita 
České Budějovice 

intervenční centra 
Intervenční 
centrum 

Jihočeský 300 000 Kč 

Bílý kruh bezpečí, 
o.s. 

intervenční centra 
Intervenční 
centrum Ostrava 

Moravskoslezský 885 000 Kč 

Bílý kruh bezpečí, 
o.s. 

telefonická 
krizová pomoc 

DONA linka - pro 
nepřetržitou 
telefonickou 
pomoc obětem 
domácího násilí 

ČR 1 815 000 Kč 

http://ilom.cz/
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Diecézní charita 
Plzeň 

intervenční centra 
Intervenční 
centrum 
Plzeňského kraje 

Plzeňský 270 000 Kč 

Slezská diakonie azylové domy 
HANNAH Orlová, 
azylový dům 

Moravskoslezský 2 199 000 Kč 

Slezská diakonie 
odborné sociální 
poradenství 

ELPIS Třinec, 
odborné sociální 
poradenství 

Moravskoslezský 324 000 Kč 

Slezská diakonie 
odborné sociální 
poradenství 

ELPIS Ostrava, 
odborné sociální 
poradenství 

Moravskoslezský 378 000 Kč 

Slezská diakonie 
odborné sociální 
poradenství 

ELPIS Bruntál, 
odborné sociální 
poradenství 

Moravskoslezský 407 000 Kč 

Slezská diakonie intervenční centra 
INTERVENČNÍ 
CENTRUM Havířov 

Moravskoslezský 1 229 000 Kč 

ACORUS, o.s. krizová pomoc 
Acorus - krizová 
pomoc 

Hlavní město Praha 455 000 Kč 

ACORUS, o.s. 
odborné sociální 
poradenství 

Acorus - poradna 
pro osoby 
ohrožené 
domácím násilím 

Hlavní město Praha 170 000 Kč 

ACORUS, o.s. azylové domy 
Acorus - azylový 
dům 

Hlavní město Praha 2 200 000 Kč 

ROSA - centrum pro 
týrané a osamělé 
ženy 

odborné sociální 
poradenství 

ROSA - Informační 
a poradenské 
centrum pro ženy 
oběti domácího 
násilí 

Hlavní město Praha 780 000 Kč 

ROSA - centrum pro 
týrané a osamělé 
ženy 

azylové domy 
ROSA - Azylový 
dům s utajenou 
adresou 

Hlavní město Praha 2 800 000 Kč 

ROSA - centrum pro 
týrané a osamělé 
ženy 

telefonická 
krizová pomoc 

Telefonická 
krizová pomoc - 
SOS linka ROSA 

ČR 606 000 Kč 

Občanské sdružení 
SPIRÁLA 

intervenční centra 
Intervenční 
centrum, Ústecký 
kraj 

Ústecký 2 250 000 Kč 

Centrum 
intervenčních a 
psychosociálních 
služeb Libereckého 
kraje, příspěvková 
organizace 

intervenční centra 
Intervenční 
centrum 

Liberecký 1 516 000 Kč 

Centrum sociálních 
služeb Praha 

intervenční centra 
Intervenční 
centrum 

Hlavní město Praha 800 000 Kč 

Psychocentrum - 
manželská a 
rodinná poradna 
Kraje Vysočina, 
příspěvková 
organizace 

intervenční centra 

Psychocentrum - 
manželská a 
rodinná poradna 
Kraje Vysočina, 
příspěvková org. 
Intervenční 
centrum 

Vysočina 1 889 000 Kč 

Zařízení sociální 
intervence Kladno 

intervenční centra 
Intervenční 
centrum Kladno 

Středočeský 42 000 Kč  



17 

 

Středisko sociální 
prevence Olomouc, 
příspěvková 
organizace 

intervenční centra 

Intervenční centra 
pro osoby 
ohrožené 
domácím násilím 

Olomoucký 837 000 Kč 

Celkem     26 009 000 Kč  

 

 

 

Příloha č. 4.  - Domácí násilí dle statistik Ministerstva spravedlnosti 

v letech 2010 - 20121 

 2010 2011 2012 

Obětí je dítě 74 100 89 

žena 343 474 494 

muž 18 27 37 

senior 37 39 46 

Vztah mezi 

pachatelem a 

obětí 

manželé 153 212 214 

bývalí manželé 31 54 30 

druh/družka 127 148 204 

dítě žijící ve společné domácnosti 81 107 97 

Mezigenerační vztah 59 79 87 

Jiná osoba žijící ve společné domácnosti 21 40 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti: Statistika a výkaznictví. Dostupné 

na http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html. 

http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html

