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Vážení a milí locičí přátelé,

myslím, že na rok 2020 jen tak nezapomene, pandemie COVID 19 nás zasáhla všechny - locičí malé 
klienty, jejich rodiče, pracovníky LOCIKY, naše donory, partnery i jejich okolí. A to opakovaně a na mnoha 
úrovních. Poprvé jsme tak byli v situaci, že ač sami zasaženi, museli jsme pomáhat a reagovat na změny 
potřeb v terénu. Pandemie totiž přinesla výrazný nárůst výskytu i závažnosti případů násilí v rodinách 
a téměř pandemické zhoršení psychického stavu dospělých i dětí (*NUDZ ve výzkumech hovoří 
o trojitém nárůstu deprese a dvojitém nárůstu úzkosti v populaci). Navíc se odborné služby staly 
mnohem hůře dostupnými. Jsem proto nesmírně vděčná jak locičímu týmu, tak  locičím partnerům 
(finančním, odborným i lidským) za  rychlou a účinnou podporu, díky níž jsme mohli rozjet službu 
OKAMŽITÉ POMOCI pro naše klienty i masivní informační podporu pro odbornou a širokou veřejnost. 
Zároveň se nám podařilo dostát všem ostatním závazkům roku 2020. K tomu bylo mimo jiné třeba se 
naučit nové postupy v práci s klienty i v řízení týmu online. A jen díky nim nyní mohu říci, že LOCIKA 
rokem 2020 prošla finálně posílená a podařilo se nám téma dětí ohrožených násilím v rodinách 
posunout o notný kus kupředu. Pandemie urychlila dění a rozvoj naší organizace. To, co bylo před pár 
měsíci jen plány do budoucna, se v roce 2020 stalo skutečností. Locičí informační materiály doslova 
oběhly Českou republiku - měřitelný dosah na sociálních sítích a webu byl téměř 3.000.000 uživatelů 
a podařilo se nám díky chatu u mnoha locičích klientů radikálně snížit dobu, po kterou děti zůstávají 
v rodinách bez pomoci. Být v kontaktu s náročnými příběhy dětí zasažených pandemií i násilím 
v rodinách rozhodně není jednoduché, o to důležitější ale je, že pomoc se dostala k dětem blíže, doslova 
na pár kliků. A je nadějné vidět, jak stále více rodičům, učitelům, ale i firmám záleží na tom, aby Dětství 
bez násilí nebylo jen heslem, ale stalo se žitou realitou pro všechny děti v České republice. Rok 2020 mne 
přesvědčil, že to společně  zvládneme.

Petra Wünschová, ředitelka a zakladatelka Centra LOCIKA, z. ú. 
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Slovo úvodem
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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 pomáhá 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.



● v březnu byl zveřejněn záznam z vystoupení ředitelky Petry Wünschové na TEDx Prague

● díky podpoře Nadace České spořitelny byla spuštěna služba Okamžité pomoci, v jejímž rámci mohou 
děti na specializovaném webu Dětství bez násilí samy kontaktovat pracovníka Centra LOCIKA, mohou 
zavolat nebo anonymně přijít do Centra, nebo si mohou požádat o pomoc a podporu prostřednictvím 
specializovaného chatu

● rozběhl se portál  www.detstvibeznasili.cz s informacemi o možnostech pomoci nejen pro děti, ale i 
rodiče i odborníky, návazně běžela na sociálních sítích video kampaň Neboj se, ozvi se! s dosahem 210 
000 uživatelů 

● s podporou firmy Pilulka.cz byly letáky o webu Dětství bez násilí a možnostech pomoci distribuovány 
přímo do 60 000 domácností

● s pomocí MHMP a MŠMT byly distribuovány letáky o seberegulaci pro děti do všech škol v ČR

● Centrum LOCIKA ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a KŘ PČR v Praze vytvořilo a připravilo 
k celorepublikovému šíření informační leták pro děti, které jsou svědky vykázání, jenž je dostupný ve 
dvou  verzích - pro mladší a starší děti

● program Dětství bez násilí získal vlastní logo a registrovanou ochrannou známku, i  přes coronavirovou 
pandemi a další obtíže se s podporou Nadace Terezy Maxové dětem a firmy CTP podařilo pomoci vzniku 
dvou nových specializovaných služeb pro děti ohrožené domácím násilím v Moravskoslezském 
a Ústeckém kraji

● odborná konference Centra LOCIKA na téma Děti ohrožené rozvodem x násilím v rodině se konala plně 
online a zhlédlo ji přes 3000 účastníků

Novinky roku 2020
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https://youtu.be/pfKcwXtYQ-8
http://www.detstvibeznasili.cz
http://centrumlocika.cz/assets/user/Let%C3%A1k%20k%20vyk%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD%20MD%202020-09%20DL%2002.pdf
http://centrumlocika.cz/assets/user/Let%C3%A1k%20k%20vyk%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD%20SD%202020-09%20DL%2002.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2vGBdusYZnM


Děti – neviditelné oběti násilí v rodinách

Co nám vadí?
Svědkem násilí mezi rodiči nebo přímou obětí násilí v rodině s vážnými 
dopady na zdraví a život je dle statistik každé desáté dítě v ČR (tedy 
2-3 děti z každé běžné školní třídy). Přesto pro ně není v České republice 
nastavený státem garantovaný systém včasné a dobře dostupné pomoci.

Pandemie COVID 19 a téměř roční absence dětí ve škole, na kroužcích či 
v přirozeném kontaktu s kamarády situaci dětí ještě více ztížila, bohužel 
jsme v tomto období v Centru LOCIKA zaznamenali nárůst depresí, 
úzkosti a sebevražedných myšlenek u dětí a dospívajících. V důsledku 
ohrožujícího rodinného prostředí pět dětí v rodinách zemřelo.

Krizová situace ukázala, že bohužel (ohrožené) děti stále nejsou 
společenskou prioritou a zůstávají  NEVIDITELNÝMI OBĚŤMI NÁSILÍ 
V RODINÁCH .
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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 494  klientům. V zájmu dětí jsme v roce 
2020 poskytli 8458 JOV (jednotek odborného výkonu v zájmu dítěte).

• Zkracujeme tak čas, po který trvá, než se děti dostanou k odborné 
pomoci. Za tímto účelem jsme spustili služby Okamžité pomoci pro 
děti ohrožené násilím v rodině a zřídili jsme chat, který jim 
umožňuje nás přímo kontaktovat bez zábran nebo nutnosti 
doporučení služeb Centra LOCIKA.

• Zvyšujeme dostupnost služeb. Podnikáme kroky k tomu, aby 
obdobná centra byla dobře dostupná v celé České republice. Předali 
jsme know how o práci s celou rodinou zasaženou násilím Centru 
sociálních služeb Ostrava a ústecké Spirále, a dalších 150 dětí tak 
má zajištěnou dostupnou pomoc.

• Reagujeme na celospolečenskou situaci a v době covidu jsme  
spustili informační platformu www.detstvibeznasili.cz a na 
locičím webu speciální sekci KORONAVIRUS A LOCIKA.

• O tématu násilí v rodině stále veřejně mluvíme – v médiích (přes 
50 výstupů), pomocí našich webových stránek a sociálních sítí 
(dosah 3 mil. uživatelů), s odborníky i rodiči (4700 účastníků 
seminářů a příjemců informací). 
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http://www.detstvibeznasili.cz
http://centrumlocika.cz/main-menu/koronavirus




Centrum LOCIKA poskytuje tyto odborné služby:

• okamžitá pomoc pro děti a rodiče zasažené násilím v rodině

• specializovaný chat pro děti zasažené násilím v rodině

• 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 – osobní i v distanční 
podobě – telefon, mail, online konzultace)

• 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 2020 v číslech
Přímá péče
V Centru LOCIKA jsme v roce 2020 poskytli pomoc a podporu 494 osobám z Prahy
a Středočeského kraje v rozsahu 8458 JOV (jednotka odborného výkonu v rozsahu 30 minut).

Pracovali jsme se 274 dětmi, 154 matkami a 66 otci ze 198 rodin.

z Prahy 45,6 %

ze Středočeského kraje 14,7 %

nezjištěno* 39,7 %

Odkud k nám klienti přicházejí?

*u klientů v rámci distanční pomoci nezjišťujeme odkud jsou, proto je 
toto číslo v roce 2020 vyšší než v předchozích letech
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Kdo rodinám služby Centra LOCIKA doporučil?

OSPOD 58,5 %

nezisková organizace 12,26 %

soud, policie, škola, IC 11,28 %

sám klient vyhledal         9,46 %

psycholog 8,5 %
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Spokojenost klientů se službami Centra LOCIKA

88,9 % klientů Centra LOCIKA bylo se službami 
spokojeno  a doporučilo by je někomu ze svého okolí

81,5 % respondentů pozorovalo pozitivní změny na svém  
dítěti a ve svém životě v důsledku péče Centra LOCIKA

85 % klientů se cítilo v Centru respektováno
a bezpečně a mohlo s důvěrou mluvit o své rodinné situaci

„Jsem ráda za to, že existují organizace, které takto komplexně pomáhají řešit tíživou situaci. 
Pomohli mně a mojí dcerce. Jsem za Lociku opravdu vděčná.”

„Byl jsem velmi spokojen. Vřele doporučuji.”
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Komunikace s veřejností
Počet mediálních výstupů v roce 2020 opět 
přesáhl číslo 50, a to v rozhlase, televizi, tisku 
a online.

Spustili jsme program a webovou stránku DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ 
a v reakci na situaci pandemie Covid 19 i program OKAMŽITÉ 
POMOCI pro děti, rodiče i odborníky, kteří pracují s dětmi.

I přes objektivní překážky karanténních opatření jsme uspořádali 
2 tiskové brífinky, vydali 4 tiskové zprávy a realizovali jsme 
3 informační kampaně.

Počet sledujících na facebooku vzrostl na 
4316 fanoušků. Ke konci roku 2020 
sledovalo instagram Centra LOCIKA 
750  fanoušků. 

Tradiční podzimní konference byla 
přesunuta do online prostoru, čímž se stala 
mnohem dostupnější, a příspěvky
zhlédlo více jak 3000 návštěvníků.
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http://www.facebook.com/centrumlocika
http://www.instagram.com/centrumlocika
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Komunikace s veřejností

55 000 dětí ve věku 13-18 let
zhlédlo propagaci služby chatu

na sociálních sítích

Informační kampaň na Linku
Rodina bez násilí vidělo

12 000 osob

2 763 970 diváků
díky podpoře České televize uvidělo spot 

ke kampani  Buď rodičem hrdinou

Informační kampaň Neboj se, ozvi se! 
zhlédlo více jak

210 000 návštěvníků 

60 000 letáků 
informovalo o programu

Dětství bez násilí přímo v rodinách
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https://www.youtube.com/watch?v=r72f1nwOEYI


Společenský dopad činnosti Centra LOCIKA

U rodin, které využily služeb Centra LOCIKA v roce 2020, se v 90 %  
případů podařilo zabránit expozici dítěte dalšímu násilí.

V roce 2020 Centrum LOCIKA fungovalo nejen jako centrum přímé 
podpory dětí ohrožených násilím, ale i jako organizace, která 
podporuje stabilitu rodiny a každého z nás. Jelikož se v náročné 
situaci ocitlo mnoho rodin, tvořili jsme v LOCICE materiály, které 
byly četně sdíleny na facebookovém profilu a jsou i nadále dostupné 
na stránkách Dětství bez násilí. Tyto materiály jsou využívané i 
jinými organizacemi a svou roli mají i ve výuce. 

Mnoho dětí ohrožených násilím v rodině zůstalo v době covidu 
daleko od pomoci. Našim cílem pro rok 2020 bylo se k těmto dětem 
dostat co nejrychleji a poskytnout jim tolik potřebnou pomoc 
a podporu. Rychlým a účinným řešením se ukázala být služba 
okamžité pomoci a chat, přes který nás děti mohou velmi rychle 
kontaktovat. Pozitivní roli sehrály také sociální sítě a reklama, která 
děti na tento chat upozorňuje. 

O tématu dětí a násilí Centrum LOCIKA i  v roce 2020 více než  50x 
mluvilo v médiích s celorepublikovým dosahem.
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• pružně reagovat na covidovou situaci a i přes nepříznivé podmínky přímo nebo distančně 

pomoci 274 ohroženým dětem v rozsahu 8458 JOV

• zprostředkovat dětem a rodinám v době pandemie finanční podporu ve výši 60 tisíc 

korun a zajistit zapůjčení 6 notebooků pro děti do distanční výuky 

• i přes osobní zásah, strach a náročnost covidové situace poskytovat jako tým odborné a 

kvalitní služby pro ohrožené děti – masivně jsme posílili supervizi a odbornou podporu 

týmu (3x více hodin supervize přímé práce než v roce 2019)

• úspěšně přejít jako organizace do online režimu a plně v něm fungovat

• sdílet vhodné a velmi úspěšné facebookové příspěvky o aktuální situaci a možnostech 

řešení pro děti i rodiče 

• získat nové fanoušky na Facebooku i Instagramu Centra LOCIKA

• spustit nově web www.detstvibeznasili.cz a natočit úspěšný spot Neboj se, ozvi se!

• úspěšně uspořádat listopadovou odbornou konferenci kompletně online a s účastí 

odborníků jako JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., 

Dr. h. c., Doc. PhDr. Oldřich Matoušek a dalších

• uspořádat online setkání KOS – komunitní skupiny Prahy 7 pro řešení případů domácího 

násilí s ohledem na zájem dítěte, při kterých si členové sdíleli příklady dobré praxe během 

covidu a problematiku sebevražd u dětí

• rozvíjet firemní i individuální fundraising a získat tak nové partnery myšlenky DĚTSTVÍ 

BEZ NÁSILÍ

Co se nám v roce 2020 podařilo
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http://www.detstvibeznasili.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=r72f1nwOEYI


Co plánujeme dál?
Dále budeme posilovat Centrum LOCIKA jako INKUBÁTOR KNOW HOW a MÍSTA BEZPEČÍ A PODPORY  pro 
ohrožené rodiny.
● registrovat službu KRIZOVÉ POMOCI pro děti ohrožené násilím v rodině a posílit kapacitu 

specializovaného chatu
● ve spolupráci s Univerzitou Palackého realizovat kvalitativní výzkum vlivu pandemie a potřeby dětí 

a rodin zasažených násilím v rodině
● ve spolupráci s Nadací České spořitelny úspěšně realizovat projekt Škola - místo bezpečí a podpory, 

jehož výstupem bude systém podpory pro školské profesionály při řešení případů násilí v rodinách
● úspěšně projít přijímacím řízením a stát se členem mezinárodní organizace PROMISE
● ve spolupráci s Nadací SIRIUS přenést standardy zahraniční praxe v péči o dětské oběti násilí v rodině 

do Čech 
● proškolit multioborový tým ve spolupráci se švédskou univerzitou v metodě TF KBT
● zahájit přípravné kroky k otevření prvního Child advocacy centra pro dětské oběti trestných činů v Česku
● nadále úzce spolupracovat s MPSV, MV a ÚV na přípravě systémových změn v oblasti pomoci dětem 

ohroženým násilím v rodině, vypracovat a realizovat k tomuto tématu jasnou advokační strategii
● zavést databázi a digitalizovat a zauditovat služby a fungování Centra LOCIKA
● dále předávat naše know how a podporovat profesionály v péči o děti zasažené násilím v rodině
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Historie Centra LOCIKA

Od otevření Centra LOCIKA v květnu 2015 jsme poskytli odbornou pomoc a podporu 1244  dětem ze 764 rodin  
v celkovém rozsahu 56 865 JOV (jednotek odborného výkonu v zájmu dítěte v rozsahu 30 minut).

Vznik projektu  
Centrum LOCIKA

2015

2016
Vznik  

neziskové organizace  
Centrum LOCIKA, z. ú.

Stabilizace  
organizace

2017

2018
Přestěhování  

do nových prostor  
a zvednutí kapacit

Téměř zdvojnásobení  
kapacity Centra

2019

2020
Dětství bez násilí 

–  předávání know 
how  do krajů

Služby OKAMŽITÉ 
POMOCI a CHAT 

pro děti

2021
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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: 275 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 2020

Odborná ředitelka

Mgr. Aneta Zápotocká

Zástupkyně ředitelky pro 
expanzi

Mgr. Kateřina Šlesingerová

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. Aneta Mertinová

PhDr. Martina Neprašová, Ph.D.  

PhDr. Veronika Buriánová

PhDr. Petra Zia Sluková, Ph.D.

PhDr. Daniela Müllerová

Mgr. Barbora Petránková  

Mgr. Petra Haasová

Odborní pracovníci pro rodiče

Mgr. Hana Křížová

Bc. Veronika Vejvodová, DiS.  

JUDr. Libuše Nečasová

Mgr. Julie Roguľová

Videotrénink interakcí

Lenka Stárková
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PR a sociální sítě

Mgr. Magdaléna Černá

Správa webu

Zuzana Šafránková

Anna Müllerová

Finanční manažerka

Ing. Helena Kubatová

Vedoucí projektového řízení

Mgr. Michaela Čermáková

Projektová specialistka

Mgr. Petra Böhmová

Koordinátorka multioborové  

spolupráce

Bc. Aneta Bdínková

Fundraising

Petra Moravcová

Administrativně-technická  

pracovnice

Bc. Lenka Kvapilová

Lektoři programu  
RODINA BEZ NÁSILÍ

PhDr. Lenka Hulanová 
Mgr. Branislav Štěpita
Mgr. et Mgr. Vojtěch Herentin  
Mgr. Dana Syslová

Mgr Ondřej Toth
Mgr. Kateřina Dunovská

 ROK 2019 2020

Přepočtený počet zaměstnanců 9,49    10,71

Počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr 15 17

DPP 12 10

HR

Alžběta Axmann

Eventy a vzdělávání

Petra Sokolová
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Finanční zpráva
V roce 2020 Centrum LOCIKA hospodařilo se ziskem 2 612,18 Kč.
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Děkujeme našim dárcům a partnerům
Projekty Centra LOCIKA byly v roce 2020 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 1, Městské části Praha 2,  
Městské části Praha 3, Městské části Praha 4, Městské části Praha 9, Městské části Praha 10, Městské části 
Praha 20.

Aktivity Centra LOCIKA významně podpořili Nadace Terezy Maxové dětem spolu s firmou CTP,  Nadace České 
spořitelny, Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota, Nadace J&T, Nadace rozvoje občanské společnosti a České 
televize v rámci sbírky Pomozte dětem, Nadace ČEZ, Open Society Initiative for Europe (OSIFE), NATO Charity 
Bazaar, Nadace O2, Nadace Sirius a Nadační fond Albert. 

Velmi děkujeme LEGO Group, která poskytla Centru LOCIKA věcné a finanční dary. Podpora Centra LOCIKA 
v duchu „učení hrou“ směřuje k dětem a rodinám i dalším jejich opatrovníkům.

Za podporu děkujeme také firemním partnerům: ExxonMobil, PRE, ČEPS, DONATIVO, WYMA EUROPE, 
Vodafone, YUNGO, KPMG, Citizenship – Employee  Program Barclays, Martinus.cz, Alza - Souhvězdí 
pomoci, Slevomat, Boehringer Ingelheim, Copy General, Ibalance a advokátní kanceláři David Novák  za 
zřízení fondu pomoci pro děti ohrožené násilím v rodině.

Za věcné dary děkujeme firmám: UNILEVER, Alza.cz, Nangu, Envitech, Wormelen group a dalším. 

Za velkou podporu děkujeme také Kapucínům na Hradčanech, Ivo Cicvárkovi a THE ENGLISH COLLEGE IN 
PRAGUE - ANGLICKÉ GYMNÁZIUM, O.P. S.  Za podporu děkujeme i všem individuálním dárcům, pravidelným
i jednorázovým.
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Děkujeme našim dárcům a partnerům

Za skvělou odbornou spolupráci na výzkumu jsme vděční zaměstnancům Univerzity Palackého  
v Olomouci. 

Významné poděkování patří všem, kteří Centru LOCIKA poskytli podporu v nelehké době covidu.  
Mnohokrát děkujeme Martinu Vasquezovi, Miroslavu Lujkovi, Matěji Novákovi, firmě Pilulka.cz za 
distribuci letáků, společnosti Ámos vision za umístění reklamy na dotykových tabulích ve školách, 
newyorské firmě OAX a speciálně Petrovi Dubeckému, za pro bono vytvoření loga programu rozšiřování 
služeb do krajů a výtvarnici Lucii Žaludkové za krásné ilustrace k tématu dětství bez násilí. 

Miroslav Ondrus, Jakub Vansa, Milan Peroutka, Eva Salvatore Burešová, Nicole Ehrenbergerová, Marek 
Lambora, Pokáč, Monika Bagárová a David Tišer se podíleli na kampani Neboj se, ozvi se. Děkujeme!

Speciální poděkování patří každoročně správní radě za neustálou pomoc a podporu na cestě za dětstvím bez 
násilí pro všechny děti v České republice. 

Veliké poděkování za odbornou i lidskou podporu v covidové době patří supervizorce PhDr. Leoně 
Jochmannové, PhD.

Srdečně děkujeme celému týmu Centra LOCIKA, který s velkým nasazením a profesionalitou překonával 
v roce 2020 velice nepříznivé situace a překážky. Práce s problematikou násilí v rodině je obtížná sama o sobě 
a covid tyto náročné situace ještě zhoršil. Celý tým si zaslouží velkou poklonu za to, s jakou snahou a osobním 
nasazením celý rok zvládl. 

27



28



29



30

Kde se dozvíte více
Sledujte 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

Pište nám  

Navštivte nás

+420 734 441 233

info@centrumlocika.cz

Centrum LOCIKA, z. ú.

Umělecká 588/6  

Praha 7, 170 00

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

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