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Slovo úvodem
Vážení a milí přátelé,

jsem moc ráda, že právě držíte v rukou výroční zprávu Centra LOCIKA za rok 
2018. Znamená to totiž, že první specializované centrum pro děti, které doma 
zažívají násilí, úspěšně naplnilo třetí rok svého působení. V době jeho založení 
jsem, i přes svou dlouholetou praxi v oboru, opravdu netušila, jak velké téma 
otvíráme.

S radostí mohu rok 2018 označit za rok rychlého rozvoje. Motor, který nás naplno 
žene vpřed, je neúprosný. Nechceme stále znovu a znovu zažívat situace, kdy 
musíme z kapacitních důvodů odmítat děti, u kterých je zřejmé, jak moc naši 
pomoc potřebují. Přestěhovali jsme se proto do nových, větších prostor. A začali 
jsme po všech stránkách posilovat tým. To všechno s jasnou ambicí: zajistit 
všem dětem, které to potřebují, dostupnou pomoc. Myslíme tím alespoň na těch 
2500 dětí, které každoročně ve svých statistikách eviduje MPSV.

Těší nás, že nás na této cestě doprovází akcelerační program Edison 
podporující sociální inovace. I díky němu a jistotě, kterou nám dal, se odvážně 
pouštíme do dalších plánů. Za námi je úspěšná změna vizuálního stylu 
LOCIKY nebo odborná spolupráce s Výzkumným ústavem práce a sociálních 
věcí. Analyzovali jsme naše klientská data a výsledná zjištění nás šokovala: 
v České republice trvá i 6 let, než se dítě, které v rodině zažilo násilí, a některá 
z relevantních institucí to zjistí, dostane k odborné pomoci.
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Tuto situaci chceme změnit a začali jsme o ní proto skutečně nahlas mluvit 
v médiích, ve vládních výborech a na odborných konferencích. Svou 
premiéru si LOCIKA loni s pozitivní odezvou odbyla na mezinárodním poli: 
v 90 minutách jsme se představili na velkém kongresu na téma ohrožených 
dětí ISPCAN 2018 v Praze. Vydali jsme publikaci pro rodiče, kteří pro 
své děti chtějí DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ, a dále se intenzivně zapojujeme do 
činnosti komunitní skupiny prevence domácího násilí na Praze 7 – KOS. 
V neposlední řadě jsme loni pomohli 198 dětem ze 117 rodin. Nic z toho 
by nebylo možné bez skvělého týmu a řady dobrých duší, které nás radou, 
kontakty i penězi podporují.

Naše díky patří všem z vás, kdo pomáháte dětem, aby mohly zažívat 
normální DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ. Za tři roky našeho fungování jsme si ověřili, 
že násilí je možné zastavit a že adekvátní podpora dokáže zásadně změnit 
vývoj a budoucnost dětí. Je proto škoda, že Centrum LOCIKA zůstává i dnes 
ojedinělým specializovaným centrem pro děti v České republice. Držte nám 
palce, aby tomu už příští rok bylo jinak!

Petra Wünschová 
zakladatelka a ředitelka Centra LOCIKA

Celkový počet dětí  
a rodičů od založení

rodiny: 405

 
děti: 694

počet hodin  
sezení: 19844
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Co nám vadí?
V České republice se oběťmi násilí v rodině s vážnými dopady na jejich vývoj 
stane nejméně 2 500 dětí ročně.1 Mezi odborníky ale panuje shoda, že v praxi 
se jedná až o neuvěřitelných 40 až 100 tisíc dětí. I přesto děti zůstávají těmi 
nejvíce přehlíženými oběťmi násilí v partnerských vztazích v České republice.

Děti, které v rodině zažívají násilí, přicházejí o základní pocit bezpečí a jistoty. 
Doma žijí ve strachu a obavách o zdraví a život svůj i svých blízkých. Rodiče 
jim neumí být oporou, kterou tolik potřebují, je narušen vztah dítě-rodič 
i naplňování základních potřeb. Jde o děti traumatizované, s mnoha riziky 
v dalším vývoji. Potřebují specializovanou, citlivou a dlouhodobou pomoc 
a podporu, aby se vyrovnaly s traumatem, které mnohdy nevědomky nebo 
nechtěně způsobili jejich nejbližší. K takové pomoci se ale aktuálně dostane 
pouhých 200 z odhadovaných 2500 dětí – obětí násilí. Zbylým 92 procentům 
dětí v nouzi se specializované pomoci nedostane.

1 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Roční výkazy o výkonu sociálně právní 
ochrany dětí.

1. Neviditelné oběti domácího násilí
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Proč tomu tak je?
V České republice chybí dostatek odborníků vyškolených 
pro práci s rodinným systémem, který je ohrožený 
domácím násilím. V důsledku toho mohou být u dětí – 
svědků nebo obětí domácího násilí – nesprávně indikovány 
příčiny, včetně diagnostiky a výběru následné péče. 
Pro děti to pak znamená minimální nebo dokonce 
kontraproduktivní efekt intervencí (zejména u dětí 
s ADHD, poruchami chování atp.)

Pomoc dětským obětem domácího násilí je v České 
republice v současnosti poskytována zpravidla izolovaně. 
Spolupráce klíčových profesí tak není vždy efektivní 
a zpomaluje dostupnost včasné pomoci pro dítě i účinnost 

terapeutické podpory. Tu v ČR obvykle zajišťují psychologové a terapeuti 
bez komplexní podpory ostatních členů rodiny, zejména původců násilí, 
a bez specializace na téma násilí v rodině.

Povědomí české společnosti o násilí v rodině a o jeho dopadech na 
zdravý rozvoj dětí je kriticky nízké. Rodiče často neví, jak vychovávat děti 
bez fyzických trestů, a neuvědomují si, že tolerance násilí vede k jeho 
normalizaci a může vést i k přenosu domácího násilí do dalších generací.



7

Co s tím děláme?
na situaci v rodině se díváme očima dítěte, chráníme jeho nejlepší zájem 
a poskytujeme odbornou pomoc celé rodině.

Naše zkušenosti potvrzují, že násilí v rodině je možné 
zastavit a dopadům domácího násilí předejít. Je proto 
ale třeba pracovat s celou rodinou, osobou ohroženou 
i původcem domácího násilí a prioritně pečovat o bezpečí 
těch nejzranitelnějších.

V našich službách se opíráme o inovativní metodiku 
pomoci dětem a jejich rodičům tak, aby se násilí v rodině 
zastavilo a děti, které ho zažily, se plně vyrovnaly s důsledky 
traumatických situací a zvýšily svoji šanci, že nebudou 
násilné chování samy opakovat ve svém aktuálním ani 
budoucím životě.
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Centrum LOCiKA poskytuje tyto odborné služby:

•	 mapování a posouzení situace ohroženého dítěte a rodiny

•	 multioborová spolupráce v zájmu dítěte a návrh konkrétních kroků ke zlepšení jeho situace

•	 terapie a podpora ohroženého dítěte (individuální i skupinová – mj. za využití technik 
arteterapie, scénotestu, sandplaytherapy, terapie hrou a práce v hliněném poli)

•	 komplexní vývojová psychodiagnostika dětí

•	 doprovod dětí k výslechům a k jednáním s institucemi

•	 rodičovské skupiny zaměřené na zvládání rodičovské role v případech násilí

•	 videotrénink interakcí

•	 terapeutické setkání dítěte s rodičem

•	 individuální poradenství pro oba rodiče (v oblasti psychologické, 
pedagogicko-výchovné, sociálně-právní)

Důležitou součástí naší práce je i prevence, výzkumy a analýzy, prosazování a obhajoba práv 
ohrožených dětí, zvyšování informovanosti odborné i široké veřejnosti o problematice domácího násilí 
a ohrožených dětí, ale i síťování služeb pro ohrožené děti a odborná publikační činnost.
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O co usilujeme?
Centrum LOCIKA pomáhá zastavit násilí v rodině. Při hodnocení situace v rodině si nevybíráme pohled 
ani jedné z rodičovských stran – mámy nebo táty, jde nám o bezpečí dítěte. Pomáháme proto oběma 
rodičům posílit jejich rodičovské kompetence a zlepšit jejich vztah s dítětem. Obojí je zásadní pro zdravý 
psychosociální vývoj dítěte a pro zdravé vztahy v rodině.

ViZE

naši vizí je, aby všechny děti v České republice vyrůstaly v rodině bez násilí.

POSLÁnÍ

Pomáháme dětem a jejich rodičům žít život bez násilí a posilovat zdravé vztahy v rodině.

CÍLE PřÍMé PRÁCE

1.  Zastavit násilí v rodině.

2.  Pomoci dítěti vyrovnat se s dopady násilí.

3.  Pomoci oběma rodičům vyrovnat se s dopady násilí a podpořit jejich rodičovské kompetence.

4.  Snížit riziko přenosu násilného chování do dalších generací.

5.  Ochránit dítě před sekundární viktimizací, tj. prevence dalšího poškození dítěte  
při jednání s institucemi.
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2. Rok 2018 v číslech
Přímá péče
V Centru LOCIKA jsme v roce 2018 poskytli pomoc a podporu 390 osobám z Prahy  
a Středočeského kraje v rozsahu 6885 JOV (jednotka odborného výkonu v rozsahu 30 minut).

Pracovali jsme se 198 dětmi, 112 matkami a 80 otci ze 117 rodin.

z Prahy  69 %
ze Středočeského kraje 27 %
nezjištěno 4 %

Odkud k nám klienti přicházejí?
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Kdo rodinám služby Centra LOCIKA doporučil?

OSPOD 46,0 %
Intervenční centra 16,0 %
poradny pro oběti 15,5 %
vyhledali sami 7,5 %
psycholog 6,5 %
nezisková organizace 4,4 %
soud 2,5 %
lékař 1,6 %
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Šíření dobré praxe
V roce 2018 jsme výrazně přispěli k tomu, aby se o problematice domácího násilí více mluvilo.

Podařilo se nám:

•	 Iniciovat 23 mediální výstupů k dopadům domácího násilí na vývoj dětí, ke špatné 
místní a časové dostupnosti služeb pro ohrožené děti a k tématu fyzických trestů.

•	 Uspořádat 14 akcí pro odbornou i širokou veřejnost zaměřených na téma násilí 
v blízkých vztazích, z toho 9 akcí pro odborníky a 5 pro veřejnost a partnerské firmy.

•	 Úspěšně realizovat ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a za podpory Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR odbornou konferenci se zahraniční účastí MLUVME SPOLU O NÁSILÍ 
pro 108 odborníků z řad klíčových aktérů. 
Více o konferenci: http://www.centrumlocika.cz/main-menu/konference.

•	  Proškolit 145 odborníků v akreditovaných programech na téma domácího násilí.

•	  I nadále být aktivním členem Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách  
a podílet se na tvorbě strategických materiálů.

•	 Iniciovat vznik pracovní skupiny výborů vlády zaměřené na téma dětí a domácího násilí.

•	 Prezentovat svoji činnost u kulatého stolu v Evropském parlamentu za účasti zástupců OSN 
či Bristolské univerzity.

•	 Představit naše fungování na mezinárodní konferenci v Praze ISPCAN 2018 zaměřené 
na ochranu dětí.

http://www.centrumlocika.cz/main-menu/konference
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•	 Získat podporu akceleračního programu Edison pro sociální inovace v České republice 
pro náš záměr zvýšit dostupnost odborných specializovaných služeb pro děti ohrožené 
násilím v rodině v ČR. Více o programu: https://edison.impacthub.cz/

•	 Spolu s dobrovolníky uspořádat dvě propagační akce pro veřejnost: 
květnový Rodinný den v Praze 7 a zářijovou akci Zažít město jinak.

•	 Vydat Průvodce pro rodiče, který seznamuje čtenáře s dopady násilí v rodině na děti nebo s tím, 
jak s dětmi o násilí v rodině mluvit. Rodič, který přichází do centra, dostane tuto příručku při první 
konzultaci. Publikaci využívají i další odborníci v kontaktu s ohroženými rodinami a dětmi.

„Věříme, že tento dokument usnadní nejen orientaci v našich službách, ale také pomůže 
rodičům lépe porozumět tomu, jaký vliv může násilí v rodině na děti mít a jak je možné 
jim pomoci,“ říká ředitelka Petra Wünschová.

Na rok 2019 chystáme vydání podobné příručky pro děti.

https://edison.impacthub.cz/
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Multioborová spolupráce
KOS – komunitní skupina Prahy 7 pro řešení případů domácího násilí s ohledem na zájem dítěte.

Komunitní skupina prevence domácího násilí KOS působící v Praze 7 pod Centrem LOCIKA již třetím 
rokem se v roce 2018 sešla celkem třikrát a své zkušenosti v této platformě sdílelo 46 účastníků z řad 
klíčových aktérů z Prahy 7. Ze setkání vzešla doporučení pro efektivnější multioborovou spolupráci 
v případech dětí ohrožených domácím násilím. Jejich součástí je základní koncept pro řešení 
anonymizovaných kazuistik. Ze setkání vzešel také projekt prevence násilí ve školách, který bude 
Centrum LOCIKA realizovat společně s Prahou 7 s cílem podpořit pedagogy, aby  
uměli rozpoznat traumatizované děti a uměli jim také efektivně pomoci. 
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Výzkum
V roce 2018 jsme spolupracovali s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV, v. v. i.)  
v několika oblastech:

•	 Pod odborným vedením expertů VÚPSV, v. v. i. proběhla fokusní skupina s pracovníky 
OSPOD změřená na spolupráci s nemotivovanými rodiči dětí ohrožených násilím v rodině. 
Na základě výstupů z tohoto setkání a následných diskusí s metodiky OSPOD vznikly 
konkrétní návrhy v rámci Akčního plánu prevence domácího a genderového násilí, který 
si mj. klade za cíl zavést nové metodické nástroje do praxe a aktualizovat metodické 
doporučení č. 3/2010 pro postup orgánů SPOD v případech domácího násilí.

•	 Ve spolupráci s VÚPSV, v. v. i. vznikla i analýza klientských dat Centra LOCIKA, která přispěla 
k založení pracovní skupiny zaměřené na děti a násilí. Výstupy z ní na konkrétních číslech 
ukázaly špatnou místní a časovou dostupnost služeb pro ohrožené děti. Alarmující je zejména 
zjištění, že pokud v blízkosti bydliště dítěte neexistuje odborná služba s obdobným zaměřením 
jako Centrum LOCIKA, trvá několik let, než se dítěti, které zažívá doma násilí, dostane odborné 
pomoci. A to i v případech, kdy o situaci dítěte ví např. Policie ČR, lékař nebo učitelé ve škole. 

Více o výzkumu Centra LOCIKA: http://www.centrumlocika.cz/main-menu/pro-media

http://www.centrumlocika.cz/main-menu/pro-media
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Inovace
Centrum LOCIKA zavedlo v roce 2018 do své stálé praxe 
nový nástroj pro rychlé určení míry ohrožení dítěte, 
tzv. Traumachecklist (TSCYC). Použitelný je i pro nepsychology 
a umožňuje určit míru traumatizace dítěte z pohledu rodičů 
a zvolit vhodnou strategii vedení případu. Na základě ověření 
metody traumachecklistu u 114 klientů Centra LOCIKA vznikl 
metodický postup, jak efektivně nástroj používat v případech 
rodin ohrožených domácím násilím.

Fundraising
V roce 2018 jsme rozvíjeli firemní i individuální fundraising. Ten je nezbytnou 
součástí financování organizace s cílem zvyšovat dostupnost služeb pro více 
dětí, které jsou ohrožené domácím násilím. Další prostředky na provoz centra 
získáváme také školeními a organizací kurzů.

Spolupráce s firemními partnery je pro Centrum LOCIKA klíčová. Jejich 
podpora zdaleka není výhradně finanční. Velkou oporou nám například byli 
při stěhování do nového sídla organizace právě firemní dobrovolníci.
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Dárci Centra LOCIKA spolu s námi věří v DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ. Podpora, které se nám od nich dostává, 
nám ukazuje, že směr, jímž se ubíráme, je správný. V roce 2018 se nám podařilo získat 105 nových 
podporovatelů. Část z nich jsme oslovili online kampaněmi, část si nás našla napřímo. Díky našim 
dárcům můžeme rozšiřovat služby a dát tak více dětem šanci na změnu.

„Přijde mi normální pomáhat. Ubližovat dětem je podlé. Ti, co se snaží těmto dětem pomáhat 
a situaci jim usnadnit, mají můj obdiv i mou podporu. Z těchto dětí také jednou budou rodiče, 
a když si problém zvládnou s vaší pomocí správně zpracovat, budou z nich milující rodiče. 
A to, co si sami museli prožít, u svých dětí nikdy nepřipustí.“

„I vy můžete pomoci, má to smysl.“

Staňte se i vy naším dárcem.  
Napište nám na  
info@centrumlocika.cz,  
rádi s vámi zkonzultujeme 
možnosti dárcovství.

Firemní dárci: 275.137,- Kč

Individuální dárci:  140.804,- Kč

Vlastní zdroje:  157.389,- Kč

mailto:info@centrumlocika.cz
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3. Komunikace a PR
Počet mediálních výstupů:

rozhlas  (4)

televize  (5)

noviny  (4)

online  (10)

Rok 2018 byl pro Centrum LOCiKA mediálně vydařený. Do veřejného prostoru jsme vnesli 
témata, která denně pomáháme řešit: domácí násilí, fyzické tresty nebo rychlost a dostupnost 
pomoci pro dětské oběti.

Naše aktivity se objevily v rozhlase (4 reportáže ČRo) i v televizi (5 rozhovorů včetně prime timu 
Události ČT, Studio 6, apod.), denících (4 články včetně celostátních deníků Právo, Hospodářské 
noviny) a online prostředí – iDnes, Blesk.cz, Deník.cz, ČTK a další.

K propagaci Centra LOCIKA a informacím o akcích i novinkách využíváme facebookový profil 
LOCIKA – centrum pro děti ohrožené domácím násilím. Jeho prostřednictvím sdílíme články 
a upozorňujeme na různá témata. Loni to byla dostupnost péče o děti ohrožené domácím násilím 
a problematika fyzických trestů. Profil již získal skoro 2000 fanoušků, zásah našich příspěvků se 
v loňském roce zmnohonásobil. Ke komunikaci využíváme také newslettery pro dárce a fanoušky.

Zde nejdůležitější výstupy roku 2018, celý seznam je dostupný na webu v sekci LOCIKA v médiích.
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Rozhovor ředitelky Centra LOCiKA v DVtV o dětech a domácím násilí, 17. září 2018
https://video.aktualne.cz/dvtv/wunschova-nasili-v-rodine-je-horsi-nez-valecny-konflikt-hroz/r~e3a0103aba8c11e8b634ac1f6b220ee8/

iDnes, 14. 10. 2018
https://zpravy.idnes.cz/domaci-nasili-deti-locika-0hg-/domaci.aspx?c=A181003_112956_domaci_nub

https://video.aktualne.cz/dvtv/wunschova-nasili-v-rodine-je-horsi-nez-valecny-konflikt-hroz/r~e3a0103aba8c11e8b634ac1f6b220ee8/
https://zpravy.idnes.cz/domaci-nasili-deti-locika-0hg-/domaci.aspx?c=A181003_112956_domaci_nub
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Česká televize, Studio 6, 19. 11. 2018
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/218411010101119/video/657943

Blesk.cz, 21. 11. 2018
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/578432/zakazme-fyzicke-trestani-deti-burcuje-expertka-kdy-je-pohlavek-vychovny.html

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/218411010101119/video/657943
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/578432/zakazme-fyzicke-trestani-deti-burcuje-expertka-kdy-je-pohlavek-vychovny.html
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4.  Společenský dopad,  
naše plány, rizika

Společenský dopad
Hlavním přínosem našich aktivit je 
skutečnost, že se Centru LOCiKA v roce 2018 
podařilo u 198 dětí a 117 rodin minimalizovat 
dopady domácího násilí a podpořit rodinné 
prostředí tak, aby děti vyrůstaly v rodině 
bez násilí.



24

U většiny případů, které Centrum LOCIKA řešilo, došlo k zastavení nejen fyzického násilí u rodičů, ale 
postupně také k ukončení násilí v jeho dalších formách. Dopad intervencí hodnotíme na základě toho, 
zda se v rodině podařilo zastavit násilí a zlepšit či stabilizovat psychický stav dítěte, či se zlepšil vztah 
dítě-rodič z pohledu dětských psychologů a terapeutů. Důležitou zpětnou vazbu nám dávají i další 
odborníci: až 92,3 % respondentů – spolupracujících pracovníků z OSPOD hodnotilo služby Centra LOCIKA 
v roce 2018 jako potřebné v síti služeb SPOD.

Také v roce 2018 se Centru LOCIKA potvrdilo, že pokud spolupracují oba rodiče, podaří se ve většině 
případů zastavit fyzické násilí a stabilizovat rodinnou situaci v zájmu dítěte. Vliv dopadů na cílové 
skupiny hodnotíme prostřednictvím rozhovorů s osobami dopouštějícími se násilí i s osobami 
ohroženými a jejich dětmi. Z dotazníků zpětné vazby od klientů vyplývá, že 82 % našich klientů by služby 
doporučilo dále.

„Chtěl bych poděkovat Centru LOCIKA za úsilí při řešení naší rodinné situace. Připomínky mám 
k pocitu náhledu na mě. Myslím si, že pokud by se pohlíželo na špatně vychovávající rodiče jako 
na rodiče, kteří jsou milující a přejí si pro děti to nejlepší, jen k tomu špatně přistupují, hodně 
by se mohlo změnit. Dále pokud by se přistupovalo k informacím z terapie s určitou mírou 
nedůvěry a možnosti zkreslení, také by to mohlo pomoci. Z terapií jsem skoro vždy odcházel 
s pocitem pochopení a úlevou. Ještě jednou děkuji za vaši snahu.“

„Celkově hodnotím spolupráci pozitivně, zejména s ohledem na skutečnost, že se zde pracuje 
s celou rodinou a nikoli jen s rodiči či dětmi, jako tomu je při individuálních terapiích. 
Naší rodině tyto terapie jistě prospěly. Děkujeme!“
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Naše plány:
Zkušenosti Centra LOCIKA potvrzují, nakolik je téma domácího násilí a jeho dopadů na 
děti v České republice přehlížené, přestože jeho následky jsou zásadní. Většina dětí (cca 73 %), 
které využívají služeb Centra LOCIKA, je ohrožena rozvojem posttraumatické stresové 
poruchy se závažnými dopady na jejich vývoj 
a vztahy. Zároveň se ukazuje, že pro tyto děti 
a jejich rodiče v ČR nejsou dobře místně ani 
časově dostupné služby. Rádi bychom proto 
i v následujícím roce naše služby posouvali dále 
– chceme zvyšovat kapacitu pražského centra na 
250 dětí ročně, rozvíjet kvalitu a nové metody 
práce a zároveň s podporou akceleračního 
programu Edison pro sociální inovace umožnit 
vznik obdobných služeb v krajích.

 

Rizika:
Abychom každý rok dokázali zpřístupnit specializovanou pomoc více dětem, dokážeme obstarat 
70 % finančních zdrojů ze státních příspěvků a od nadačních fondů. Rizikem se může stát změna 
v přístupu ze strany těchto podporovatelů, na kterých je realizace našich aktivit závislá. Je pro 
nás zásadní zaměřit se na vícezdrojové financování činnosti a snažit se více stavět na spolupráci 
s firemními partnery a individuálními dárci, kteří přispějí k zajištění stability a udržitelnosti tolik 
potřebné pomoci pro děti a jejich rodiče.
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5. O Centru LOCIKA
Zapsaný ústav ze dne 28. 7. 2016 u Městského soudu v Praze 
pod číslem U747

IČO: 052 68 800
DIČ: CZ 052 68 800

Sídlo a adresa: Umělecká 588/6, Praha 7

Pověření k SPOD: Zřizování a provoz zařízení odborného 
poradenství pro péči o děti dle zákona 359/1999 Sb. o sociálně-
právní ochraně dětí – čj. MHMP 1743035/2016

Cílová skupina: Děti ohrožené domácím násilím a jejich rodiče 
nebo jiné osoby odpovědné za jejich výchovu

Kapacita centra: 200 dětí ročně
Působnost: Praha a Středočeský kraj
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Statutární orgány:

ředitelka a zakladatelka:

Bc. Petra Wünschová

Správní rada:

Předseda správní rady

Ing. Ivan Mareš

Členové:

Mgr. Leopold Černý

Ing. Evžen Stein

Mgr. Vlastimila Hübnerová

PhDr. Alexandra Machková

Mgr. Iveta Hermann

Revizor

Mgr. Martina Chmelová

Tým Centra LOCIKA 
v roce 2018

Odborný garant

Bc. et Bc. Martin Galbavý

Metodická podpora

PhDr. Veronika Buriánová

Supervize

PhDr. Yvonna Lucká (týmová)

PhDr. Leona Jochmannová 
(individuální a kazuistická)

Sociální pracovnice/
casemanagerky:

Mgr. Kateřina Macková

Mgr. Zdeňka Bartošová

Dětští psychologové:

Mgr. Barbora Petránková

Mgr. Petra Haasová

Mgr. Karel Flaška

Mgr. Eliška Kletečková

Mgr. Aneta Mertinová

Mgr. Anna Víšková (arteterapie)

Mgr. Barbora Malíková

PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. 
(psychodiagnostika)

Pracovníci pro rodiče:

Bc. Klára Jalovcová

Mgr. Soňa Bittnerová

Mgr. Evžen Nový

Mgr. Zuzana Javornická

PhDr. Lenka Hulanová
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Videotrénink interakcí:

Lenka Stárková

 

PR a sociální sítě

Mgr. Magdaléna Černá

Správa webu

Mgr. Michaela Svatošová

 

Finanční manažerka

Ing. Helena Kubatová

 

Vedoucí projektového řízení

Eva Slámková MSc.

 

Koordinátorka multioborové 
spolupráce

Bc. Aneta Bdínková

 

Administrativně-technická 
pracovnice

Bc. Lenka Kvapilová

Grafik

Ing. Milan Kulhavý

ROK 2017 2018
Přepočtený počet zaměstnanců 8,78 9,33
Počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr 12 13
DPP 14 14
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6. Finanční zpráva
V roce 2018 Centrum LOCIKA hospodařilo se ztrátou 311 993,36 Kč.  
Ztráta bude pokryta vlastními příjmy organizace v roce 2019.
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7.  Děkujeme našim dárcům 
a partnerům
Projekty Centra LOCIKA byly v roce 2018 realizovány za finanční podpory 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci dotačního programu Rodina, 
Ministerstva vnitra ČR, Úřadu vlády ČR, Středočeského kraje, Magistrátu Hlavního 
města Prahy, Městské části Praha 7, Městské části Praha 2, Městské části Praha 4 
a Městské části Praha 10.

Aktivity Centra LOCIKA dále významně podpořily Nadace Terezy Maxové dětem, 
Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize v rámci sbírky Pomozte 
dětem, Nadace AVAST, Nadace J&T, Nadace Agrofert, Nadace ČEZ, Nadace 
Komerční banky, a.s. – Jistota a Nadační fond pomoci Karla Janečka. Za podporu 
děkujeme i Nadačnímu fondu Tesco a firemním a odborným partnerům 
ExxonMobil, LEGO, Dr. Max, Dobré knihy, Copy General, Impact HUB – projekt 
Edison, Výzkumnému ústavu práce a sociálních věcí ČR, Immo Future 3 s.r.o., 
Venture Holding, Small Cars.cz, RF HOBBY s.r.o, Kuráž a dalším.

Zvláštní poděkování patří správní radě za neustálou pomoc a podporu na cestě 
za dětstvím bez násilí, celému týmu Centra LOCIKA a patronce organizace 
Daniele Choděrové.
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Děkujeme individuálním dárcům a dalším  
za věcné dary a služby zdarma
ALZA, STUDIO OAX, Babynabytek.cz, ČSOB, Barclays Services Ltd., odštěpný závod, Tereza Zbuzková, 
Dita Vacková, Martin Duben
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8. Kde se dozvíte více
Sledujete nás na našem webu a sociálních sítích; nejvíce informací o nás  
i tématu najdete právě tam. Na dotazy odpovídáme i na Facebooku.

www.facebook.com/centrumlocika

Zavolejte nám +420 734 441 233

Pište nám info@centrumlocika.cz

Navštivte nás Centrum LOCiKA, z. ú. 
 Umělecká 588/6 
 Praha 7, 17000

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru:  
více informací najdete na www.centrumlocika.cz

mailto:info@centrumlocika.cz
https://www.facebook.com/centrumlocika
http://www.centrumlocika.cz


33

Zpráva  
auditora
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