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Slovo úvodem
Vážení a milí locičí přátelé,

právě držíte v rukou výroční zprávu Centra LOCIKA za rok 2019, za rok, kdy se díky rozšíření 
týmu podařilo pomoci o 78 dětí ohrožených násilím v rodině více. Celkem jsme v roce 2019 
podpořili 276 dětí ze 177 rodin. Konečně tak téměř zmizel dlouhý čekací list malých klientů, 
které jsme museli rok co rok odmítat. Pomoc můžeme rodinám poskytovat dříve – v rámci 
týdnů, nikoliv měsíců. A další skvělá zpráva je, že do pomoci dětem se stále více aktivně 
zapojují i rodiče – v loňském roce jich bylo 310, což znamená, že v 86 % s Centrem LOCIKA 
případů spolupracují oba dva rodiče. Roste i počet rodičů, kteří aktivně sami chtějí změnit 
situaci v rodině a vyhledají naše služby bez doporučení odborníků ( 11,2 % rodičů). Věřím, 
že tomu napomohla i locičí úspěšná kampaň Buď rodičem hrdinou či skvělá Příručka pro 
děti zažívající domácí násilí, kterou jsme v loňském roce vydali. Radost máme i z posilování 

multioborové spolupráce a vzdělávání – navázali jsme intenzivní dialog s učiteli, soudci a policisty – za rok 2019 
jsme poskytli vzdělávání v rozsahu 3873 osobohodin. Informace o tématu násilí v rodinách i možnostech pomoci 
se stále častěji díky LOCICE objevovaly i ve veřejném prostoru – odhadovaný dosah našich kampaní a mediálních 
výstupů v novinách, rozhlase i televizi, je půl milionu shlédnutí. Poprvé jsme LOCIKU prezentovali i za oceánem 
na celosvětové konferenci SOCAP v San Francisku či na pražském TEDEXu.

Rok 2019 byl rokem úspěšným, ale také náročným. Plný výzev, ať se jednalo o výrazné rozšíření a obměnu týmu 
či vystoupení na pražském TEDExu. Mám radost, že mohu říci, že jsme obstáli. Jisté ale je, že nic z toho by se 
nepovedlo bez široké podpůrné sítě expertů, dárců a podporovatelů, kteří nám neúnavně pomáhají dobře dělat 
naši práci. Zkrátka bez Vás všech, pro které myšlenka DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ není jen frází, ale každodenní žitou 
realitou. A za to Vám všem patří veliké díky.

petra Wünschová, ředitelka a zakladatelka Centra LOCIKA, z.ú.
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Centrum LOCIKA prosazuje právo dítěte na DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ. Na situaci v rodině se dívá 
očima dítěte. Při hodnocení situace v rodině si nevybírá pohled ani jedné z rodičovských 
stran – mámy nebo táty, jde o bezpečí dítěte. V jeho zájmu pomáháme 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. LOCIKA poskytuje služby v rámci 
pověření k sociálně-právní ochraně dětí bezplatně.

ViZE

Naší 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.



6

Děti – neviditelné oběti násilí v rodinách

Co nám vadí?
Ročně je svědkem násilí mezi rodiči nebo přímou obětí násilí v rodině 
s vážnými dopady na jejich zdraví a život je dle statistik MPSV každoročně 
okolo 2500 dětí. Šest dětí v roce 2019 v důsledku násilí v rodinách dokonce 
zemřelo. Přesto v ČR stále není pro tyto děti dobře místně a časově dostupná 
pomoc chybí. Často tak trvá měsíce až léta, než se děti od okamžiku, kdy bylo 
v rodině identifikované násilí, dostane k odborníkovi, který se ho zeptá, jak 
se mu daří a co potřebuje. Děti tak zůstávají v rodinách bez včasné pomoci 
jako NEVIDITELNÉ OBĚTI NÁSILÍ. Neřešený problém v rodině způsobuje 
aktuálně v dětství i později v dospělosti dítěte řadu závažných zdravotních, 
psychických i sociálních problémů. Dětské oběti násilí v rodinách jsou 
dále nálepkované jako problémové, nedostává se jim adekvátní pomoci 
a neřešený problém v rodině se předává do další generace.
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Co s tím děláme? A jaký má naše činnost dopad?
•	 poskytujeme specializovanou pomoc dětem i jejich rodičům. V loňském 

roce jsme pomohli 580 klientům. Trvale zastavit násilí v rodinách se 
nám daří v 90% případů, v loňském roce jsme snížili míru traumatizace 
dítěte v 79,2% ukončených případů. V zájmu dětí jsme v roce 2019 
poskytli 8719 jOV (jednotek odborného výkonu v zájmu dítěte).

•	 Rozšiřujeme naši kapacitu a zkracujeme tak čas, po který trvá, než 
se děti dostanou k odborné pomoci. V roce 2019 jsme naši kapacitu 
oproti vzniku Centra LOCIKA téměř zdvojnásobili a čas čekání na péči 
v Centru LOCIKA zkrátili z měsíců na týdny. Podnikáme kroky k tomu, 
aby obdobná centra byla dobře dostupná v celé České republice.

•	 rozvíjíme inovativní metodiku přímé práce, spolupracujeme 
s experty z mnoha oblastí – v roce 2019 jsme úspěšně prošli 
akceleračním programem EDISON, kde rozvoj locičích služeb 
podpořilo 31 expertů v celkovém rozsahu 612 hodin.

•	 Intenzivně multioborově spolupracujeme – v roce 2019 jsme 
vzdělali 516 odborníků v celkovém rozsahu 3873 hodin – na 
školeních, konferencích či v rámci 3 setkání multioborové 
skupiny KOS pro prevenci násilí v zájmu dítěte.

•	 O tématu veřejně mluvíme – podařilo se nám 
dosáhnout více jak 50 mediálních výstupů týkajících 
se tématu dětství bez násilí a Centra LOCIKA
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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 psychoedukační 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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Rok 2019 v číslech
Přímá péče
V Centru LOCIKA jsme v roce 2019 poskytli pomoc a podporu 580 osobám z Prahy 
a Středočeského kraje v rozsahu 8719 JOV (jednotka odborného výkonu v rozsahu 30 minut).

pracovali jsme se 276 dětmi, 167 matkami a 143 otci ze 177 rodin.

z Prahy 68,7 %
ze Středočeského kraje 28,1 %
nezjištěno 3,2 %

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

OSPOD 51,6 %
sám klient vyhledal 11,2 %
poradny pro oběti 18,0 %
psycholog 10,6 %
soud, policie, škola 8,6 %
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Spokojenost klientů se službami Centra LOCIKA

91 % klientů Centra LOCIKA bylo se službami spokojeno 
a doporučilo by je někomu ze svého okolí

81 % respondentů pozorovalo pozitivní změny na svém 
dítěti a ve svém životě v důsledku péče Centra LOCIKA

75 % klientů se cítilo v centru respektováno 
a bezpečně a mohlo s důvěrou mluvit o své rodinné situaci

„Mockrát děkuji celému týmu za sebe i své děti!”

„LOCIKA je plná lidí, kteří jsou na svém místě a z mého pohledu dokáží každému individuálně 
poradit a poskytnout službu na míru, děkuji.”
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Komunikace s veřejností
Počet mediálních výstupů v roce 2019 přesáhl  
číslo 50, a to v rozhlase, televizi, tisku a online.

Do veřejného prostoru stále vnášíme témata jako domácí násilí, 
fyzické tresty, toleranci k násilí nebo rychlost a dostupnost 
pomoci pro dětské oběti.

Čt Studio 6 – Vystoupení ředitelky centra LOciKa nejen 
ke konferenci, ale i k problematice násilí na dětech  
samotné – 19. 11. 2019

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/219411010101119/obsah/733685-prevence-
tyrani-a-zneuzivani-deti

Tématu násilí na dětech bylo vědované i vystoupení ředitelky Centra LOCIKA na tEDEX prague

 
Video ke kampani buď rodičem hrdinou, 
které shlédlo více než 500 tisíc diváků, 
je dostupné na www.detstvibeznasili.cz

 
Celý seznam mediálních výstupů je dostupný 
na webu v sekci LOCIKA v médiích 
http://centrumlocika.cz/main-menu/o-nas/locika-v-mediich
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Společenský dopad činnosti 
Centra LOCIKA

Rozšířili jsme pomoc a zvedli locičí kapacitu specializovaných 
služeb pro dětské oběti násilí v rodině o 84 % od roku 2015.

U rodin, které využili služeb Centra LOCIKA v roce 2019, se v 90 % 
případů podařilo zabránit expozi dítěte dalšímu násilí.

U 79,2 % dětí, u kterých byla ukončena terapie v Centru 
LOCIKA došlo v roce 2019 došlo k významnému snížení projevů 
traumatizace.

V loňském roce Centrum LOCIKA vzdělalo 516 odborníků 
v celkovém rozsahu 3753 hodin.

O tématu dětí a násilí centrum LOCIKA v roce 2019 50x mluvilo 
v médiích s celorepublikovým dosahem.
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•	 Pomoci 276 ohroženým dětem v rozsahu 8719 JOV

•	 Vytvořit metodu sociální frančízi a tým pro 
rozšiřování specializovaných služeb do krajů

•	 inovovat metodiku o psychoedukační program RODINA BEZ 
NÁSILÍ, proškolit v programu tým lektorů/terapeutů

•	 Vytvořit a odzkoušet metodiku měření dopadu služeb

•	 Vydat unikátní příručku pro děti, které zažívají doma násilí

•	 Spustit web www.detstvibeznasili.cz a natočit 
úspěšný spot Buď rodičem hrdinou

•	 akreditovat 5 denní základní vzdělávací program DĚTSTVÍ 
BEZ NÁSILÍ pro pracovníky specializovaných center 
a akreditovat základní kurz o násilí pro učitele

•	 Uspořádat ve spolupráci s MV a MPSV odbornou konferenci pro 123 odborníků

•	 prezentovat centrum LOCIKA na 4 mezinárodních konferencích

•	 Uspořádat tři setkání komunitní skupiny Prahy 7 pro řešení případů domácího 
násilí s ohledem na zájem dítěte (KOS) pro 75 odborníků a 2 akce pro veřejnost

•	 Rozvíjet firemní i individuální fundraising a získat tak 
nové partnery myšlenky DětStVí bEZ náSiLí

Co se nám v roce 2019 podařilo
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Co plánujeme dál?
Dále budeme posilovat Centrum LOCIKA jako INKUBÁTOR KNOW HOW a pracovat na dalším rozšiřování 
služeb pro děti ohrožené násilím v rodině. V rámci projektu DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ vzniklého v unikátní 
spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem, firmou CTP Invest, státními institucemi, kraji i lokálními 
poskytovateli služeb, odborně podpoříme vznik dalších center DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ (DBN) – konkrétně 
v Ostravském, Ústeckém a Plzeňském kraji. Hlavním rizikem, které může další rozšiřování služeb ohrozit, 
je nesystémové řešení financování služeb pro ohrožené děti v ČR a proto do této oblasti zaměříme svou 
advokační strategii.
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Historie Centra LOCIKA

Od otevření Centra LOCIKA v květnu 2015 jsme poskytli odbornou pomoc a podporu 970 dětem z 566 rodin 
v celkovém rozsahu 48 407 JOV (jednotek odborného výkonu v zájmu dítěte v  rozsahu 30 minut).

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Vznik projektu 
Centrum LOCIKA

Vznik  
neziskové organizace  

Centrum LOCIKA, z. ú.

Stabilizace 
organizace

Přestěhování 
do nových prostor 
a zvednutí kapacit

Téměř zdvojnásobení 
kapacity  Centra 

Dětství bez násilí – 
rozšiřování služeb 

do krajů
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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: 250 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 2019

Odborná ředitelka

Mgr. Aneta Zápotocká

Odborná garantka

PhDr. Leona Jochmannová, Ph.D.

Metodická podpora

PhDr. Veronika Buriánová

Supervize

PhDr. Yvonna Lucká (týmová)

PhDr. Leona Jochmannová, Ph.D. 
(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

PhDr. Martina Neprašová, Ph.D.

PhDr. Veronika Buriánová

PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Odborní pracovníci pro rodiče:

Mgr. Soňa Bittnerová

Mgr. Hana Křížová

Bc. Veronika Vejvodová, DiS.

JUDr. Libuše Nečasová

Bc. Klára Jalovcová
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Videotrénink interakcí:

Lenka Stárková

pr a sociální sítě

Mgr. Magdaléna Černá

Správa webu

Mgr. Michaela Svatošová 
Zuzana Šafránková

Finanční manažerka

Ing. Helena Kubatová

Vedoucí projektového řízení

Eva Slámková MSc.

Koordinátorka multioborové 
spolupráce

Bc. Aneta Bdínková

administrativně-technická 
pracovnice

Bc. Lenka Kvapilová

Lektoři programu 
rODina bEZ náSiLí

PhDr. Lenka Hulanová, 
Bc Klára Jalovcová, 
Branislav Štěpita, 
Mgr. et Mgr. Vojtěch Herentin, 
Mgr. Dana Syslová, 
Mgr Ondřej Toth, 
Mgr. Kateřina Dunovská

rOK 2018 2019
Přepočtený počet zaměstnanců 9,33 9,49
Počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr 13 15
DPP 14 12
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Finanční zpráva
V roce 2019 Centrum LOCIKA hospodařilo se ziskem 96 524 Kč.
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Děkujeme našim dárcům 
a partnerům
Projekty Centra LOCIKA byly v roce 2019 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 3, Městské části Praha 4, Městské části Praha 10 Městské části Praha 20.

Aktivity Centra LOCIKA dále významně podpořili Nadace Terezy Maxové dětem spolu s firmou CTP, 
Nadace J&T, Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize v rámci sbírky Pomozte dětem, 
Nadační fond AVAST, Nadace ČEZ, Nadace O2, Nadace Agrofert, Nadační fond Albert, Nadační fond Tesco, 
Česká lékárna holding, a.s.

Za podporu děkujeme i firemním partnerům: LEGO, PRE, ExxonMobil, International Women‘s 
Association of Prague (IWAP), Clever store, s.r.o, firmám YUNGO, Amazon, Citizenship – Employee 
Program Barclays, FAVELI Invest s.r.o., DONATIVO a Copy General, advokátní kanceláři David Novák 
za zřízení fondu pomoci pro děti ohrožené násilím v rodině.

Za věcné dary děkujeme firmám: Alza.cz, IKEA a firmě TON, a.s., a dalším.

Za velkou podporu děkujeme také ZŠ Jana Amose Komenského, divadlu Tyjátr a dalším.

Za podporu děkujeme i všem individuálním dárcům, pravidelným i jednorázovým.
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Děkujeme našim dárcům 
a partnerům
Za skvělou spolupráci a odbornou pomoc jsme vděční partnerům: Impact HUB – projekt Edison, 
Výzkumnému ústavu práce a sociálních věcí a m.č. Praha 7.

Děkujeme i dobrovolníkům, kteří nám pomáhají – zejména Tomáši Bdínkovi za krásný web  
www.detsvibeznasili.cz , Martinovi Dubnovi za vytrvalou podporu při přechodu na profesionální 
CRM databázi, newyorské firmě OAX a speciálně Petrovi Dubeckému, za pro bono vytvoření loga 
programu rozšiřování služeb do krajů a nadané výtvarnici Lucii Žaludkové za krásné ilustrace 
příručky pro děti i výroční zprávy.

A srdečné díky patří i dobré duši LOCIKY – Viktorii Frištejnské za všestrannou výpomoc.

Zvláštní poděkování patří správní radě za neustálou pomoc a podporu na cestě za dětstvím bez násilí 
pro všechny děti v ČR a patronce Centra LOCIKA Daniele Choděrové za propagaci locičích služeb.

A nakonec, ale rozhodně ne v poslední řadě děkujeme celému týmu Centra LOCIKA, který s velkým 
nasazením a profesionalitou překonává překážky a stále hledá nové cesty, jak pomáhat dětem, které 
doma zažívají násilí.
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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

www.instagram.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 
a na www.detstvibeznasili.cz
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Zpráva 
auditora
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