Praha, 15. září 2022

Centrum LOCIKA otevřelo za podpory Nadace Sirius první Dětské
advokační centrum v ČR. To pomůže dětem, které se staly oběťmi
násilí v rodině.
Děti ohrožené násilím v rodině se k pomoci v České republice dostávají pozdě,
navíc je pomoc často nekoordinovaná. Zůstávají tak neviditelnými oběťmi
násilí a aktuální zvýšený stres a tlak ve společnosti i v rodinách jejich situaci
nadále zhoršuje. Právě proto se dnes otevřelo první Dětské advokační centrum
v České republice. Zároveň se odborníci sešli na kulatém stole pod záštitou
poslankyně Pavly Golasowské (KDU-ČSL) s názvem „DĚTI – NEVIDITELNÉ
OBĚTI NÁSILÍ V RODINĚ II. - KROKY KE ZMĚNĚ“, kde tuto problematiku dále
projednávali.
Centrum LOCIKA ve spolupráci s Nadací Sirius, Ministerstvem práce a sociálních věcí a
dalšími klíčovými institucemi připravilo na 15. září otevření pilotního běhu Dětského
advokačního centra (DAC). Fungování dětského advokačního centra je založené na úzké
multioborové spolupráci všech zainteresovaných stran (pracovníků Policie České republiky,
Orgánů sociálně právní ochrany dětí, státních zástupců a pracovníků DAC) a na poskytování
péče dítěti a jeho rodině na jednom místě. K tomu, aby se tato v zahraničí běžná praxe
mohla rozvíjet a byla dostupná více dětem, je nutná úprava systému financování péče o
ohrožené děti a dobrá meziresortní spolupráce v návaznosti na mezinárodní standardy.
Jak vypadá současná praxe?
Podle zkušeností pracovníků Centra LOCIKA rodina, ve které žena i děti byly obětí závažného
domácího násilí, se při vyšetřování a poskytování následné pomoci dostane do kontaktu s 47
různými osobami na 15 různých místech! S dětmi mluví po dobu vyšetřování a řešení
případu 29 různých osob, jsou podrobeny dvěma typům soudně-znaleckého zkoumání a
několika typům výslechů (na OSPOD, na policii a u soudu). Tato péče o rodinu stojí 1,3
milionu korun, ačkoli děti poprvé mluví s psychologem až po 6,5 měsících od rozhodné
události, kdy v rodině zasahovala PČR.
„Je potřeba jednat v zájmu dětí tak, aby pomoc přišla citlivě a hlavně včas, a to se neděje.
To je také jedním z důvodů, proč těchto případů je vlastně velmi málo oznamovaných a
řešených – většina aktérů totiž ví, jak to funguje – nebo spíše nefunguje - a nevěří, že by se
dětem dalo účinně pomoci,” uvádí Petra Wünschová, ředitelka Centra LOCIKA.
Dětské advokační centrum je pro děti bezpečným místem, kde se jim i v náročných
životních situacích dostane citlivé, včasné a odborné pomoci v jejich skutečném
zájmu a nebudou již muset zůstávat bez pomoci jako neviditelné oběti násilí.
Benefity takového centra, jsou kromě funkční multioborové spolupráce zvýšení počtu dětí,
kterým se dostane pomoci, rychlost jakou se jim pomoc dostane a snížení frustrace z

nefunkční komunikace mezi odborníky. Zároveň tato praxe pomůže naplnit závazky z
úmluvy o právech, ve kterých ČR doposud selhává.
Dnešní setkání odborníků v poslanecké sněmovně je součástí série odborných kulatých
stolů s tématikou ochrany ohrožených dětí, které zaštiťuje poslankyně Pavla Golasowská
(KDU-ČSL). Cílem série je nejen upozornit na aktuální alarmující situaci, ale především
zlepšit péči o ohrožené děti. „Čeká nás mnoho společné práce, ale mám z ní velkou
radost. Navážeme na mezinárodní multioborovou spolupráci a je skvělé, že se tato setkání
konají na půdě parlamentu. Deklarujeme tím společný zájem v péči o ohrožené děti,” uvedla
Golasowská.
„Děti ohrožené násilím v rodinách jsou obzvláště zranitelné a potřebují naši cílenou podporu
a pomoc. Podporuji proto všechny aktivity, které pomohou k ukotvení systémové odborné
pomoci. Jedině ta zajistí včasnou pomoc ve chvílích, kdy ji děti potřebují nejvíce. Velmi také
oceňuji práci Centra Locika, které na základě zahraniční dobré praxe vytvořilo
multidisciplinární centra, kde děti i jejich blízcí dostanou komplexní pomoc a poradenství,”
uvedl ministr práce a sociálních věd a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.
Násilí v rodinách se dotýká 14 % českých dětí, tzn. 2–3 dětí v běžné školní třídě. Přesto
poskytování pomoci těmto dětem není dobře systémově ošetřeno a koordinováno. V
současné době spadá do působnosti pěti resortů (gesce sociálních služeb, sociálně-právní
ochrany dětí, policie, soudů, zdravotnictví a školství). Není tedy zajištěný jednotný
koordinovaný postup, sběr dat ani financování těchto služeb.
V praxi pak trvá měsíce až rok, než se děti od okamžiku, kdy bylo v rodině identifikováno
násilí, dostanou k odborníkovi, který jim poskytne odbornou specializovanou pomoc. Šest až
deset dětí ročně na následky násilí v rodinách v České republice zemře.
„Za posledních sedm let bylo utýráno celkem 39 dětí a dalších 700 má trvalé následky.
Dohromady 304 dívek otěhotnělo v důsledku znásilnění a 12 500 dětí potřebovalo péči
psychologa. To jsou alarmující čísla, která dokazují, jak je pomoc potřebná,“ dodává ředitelka
Nadace Sirius Dana Lipová.
Neexistence koordinované ochrany dětí před násilím v rodinách vč. sex zneužívání je i
jedním z bodů, které Výbor OSN pro práva dítěte v Ženevě České republice pravidelně
vytýká.1
Koncept DAC představila na mezinárodním expertním stole Olivia Lind Haldorsson, ředitelka
organizace PROMISE, která sdružuje 36 takovýchto center z více jak 22 zemí v Evropě.
„Jsme potěšeni, že můžeme přivítat Centrum LOCIKA do naší rostoucí sítě Dětských
advokačních center a těšíme se na pokračování spolupráce směřující ke společnému
zdokonalování péče o dětské oběti domácího násilí v České republice,“ uvedla Olivia Lind
Haldorsson, vedoucí oddělení pro ohrožené děti sekretariátu Rady států baltského moře a
prezidentka Sítě PROMISE.
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https://www.osn.cz/vybor-osn-pro-prava-ditete-v-zeneve-vydal-doporuceni-pro-ceskou-republiku

Slovenskou praxi představila Mária Vargová ředitelka Národného koordinačného strediska
pre riešenie problematiky násilia na deťoch, které jako organizační složka Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR existuje od roku 2014.
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Stanislav Brunclík, stanislav.brunclik@nadacesirius.cz, +420 602 475 895
Centrum LOCIKA, z.ú.
Centrum LOCIKA 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 a vysoké poptávky po těchto službách ze strany rodičů i státních
orgánů. Pražský magistrát udělil Centru pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Služby
Centrum poskytuje na adrese Umělecká 6, Praha 7.
www.centrumlocika.cz, www.destvibeznasili.cz, www.facebook.com/centrumlocika
Nadace Sirius
Nadace Sirius je soukromá nadace založená v roce 2008, její činnost je zaměřená na pomoc
znevýhodněným dětem. Nadace podporuje širokou škálu projektů, které pomáhají
ohroženým dětem a jejich rodinám. Většinou se zaměřuje na systematické, dlouhodobé
řešení problémů, které spadají do sféry prevence ohrožení dítěte a jeho rodiny, náhradní
rodinné péče a do oblasti podpory zdravotně znevýhodněných dětí. Prostřednictvím
pravidelně vypisovaných grantových řízení rovněž podporuje aktivity jiných neziskových
organizací, které se danou problematikou zabývají.
www.nadacesirius.cz, www.facebook.com/nadacesirius

