
                                                           

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Jediná Praha už má své centrum pro děti ohrožené domácím násilím 
 

Praha, 28. 5. 2015  
 
Ve čtvrtek 28. května slavnostně zahájila provoz LOCIKA – centrum pomoci dětem, které 
zažívají domácí násilí, ať v pozici přímých obětí nebo svědků. Jde o unikátní projekt 
organizace ACORUS. Takto specializovaná a komplexní pomoc v České republice doposud 
chyběla. Využít bezplatné služby může ročně až 150 dětí a jejich rodičů. 
 

 
 
Terapeutické centrum LOCIKA bylo dnes slavnostně otevřeno za účasti zástupců institucí, 
které jeho vznik podpořily. Symbolickou pásku přestřihli norská velvyslankyně Siri Ellen 



                                                           

 

Sletner, ředitel Nadace Open Society Fund Praha Robert Basch a místostarosta Městské části 
Praha 7 Pavel Vyhnánek.  
 
„O potřebě systematicky pomáhat dětem ohroženým domácím násilím víme již několik let. 
Nyní, když se naskytla příležitost, díky podpoře Nadace OSF a dalších dárců, založit centrum 
pomoci pro děti, neváhali jsme ani na chvíli,“ vysvětluje důvody vzniku Zdena Zuzana 
Bednářová, ředitelka ACORUSu.  
Organizace ACORUS již 18. rokem pomáhá obětem domácího násilí www.acorus.cz.  
 
Domácí násilí hluboce deformuje psychosociální vývoj dítěte a jeho vztahy k oběma rodičům. 
Jde o děti vysoce ohrožené, které potřebují odbornou a dlouhodobou pomoc.  
 „Z naší dlouholeté praxe víme, jak domácí násilí negativně ovlivňuje další život dětí. Věřím, že 
díky vzniku centra dostane více dětí novou šanci zažít normální dětství,“ uvádí Petra 
Wünschová, dětská terapeutka a vedoucí centra LOCIKA. 
 
V LOCICE pracuje tým profesionálů, kteří pod vedením uznávaného experta Doc. PhDr. 
Oldřicha Matouška vyvíjí inovativní metodiku práce s celou rodinou ohroženou domácím 
násilím. A ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV, v.v.i.) rovněž 
provádí výzkum o vlivu domácího násilí na vývoj dítěte. 
 
Kontakt PR: Magdaléna Černá, magdalenac@centrumlocika.cz, +420 722 906 323 
 
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je 

financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování 

sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především 

ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, 

rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné 

příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího 

násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí 

hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. 

Projekt spolufinancuje Nadace Terezy Maxové dětem, Nadace Naše dítě a Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR. Děkujeme rovněž za podporu a záštitu Radě Městské části Praha 7. 
 

http://www.acorus.cz/
mailto:magdalenac@centrumlocika.cz

