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„O ČEM DĚTI NESNÍ“ – KAMPAŇ CENTRA LOCIKA PRO POMOC DĚTEM 

ZAŽÍVAJÍCÍM DOMÁCÍ NÁSILÍ 

Praha, 30. října 2017 – Centrum LOCIKA pořádá kampaň s názvem „O ČEM DĚTI NESNÍ“.  

Kampaň probíhá za podpory Nadačního fondu pomoci Karla Janečka a její výtěžek je určen 

na pomoc dětem, které zažívají domácí násilí. Záštitu nad kampaní převzala Olga 

Sommerová a přispívat na dětství bez násilí je možné až do 5. ledna 2018.  

Kampaň s přiléhavým názvem „O ČEM DĚTI NESNÍ“ se snaží upozornit na to, že děti zažívající 

domácí násilí nemají běžné dětství. Místo bezpečí doma zažívají strach a obavy o zdraví a 

život svůj i svých blízkých. Často se cítí zodpovědné za násilí mezi rodiči, jejich přání a sny 

jsou tím poznamenané a mění se tak i jejich budoucnost.  “Když totiž o něčem sníte, je to už 

jen krůček k tomu, aby se to stalo. Můžete své sny uskutečnit.  Když si o něčem ale ani 

netroufnete snít, nemůže se to potom ani stát“, říká Petra Wünschová, ředitelka Centra 

LOCIKA.  

 



 

 

„Chránit děti je naší největší povinností“, dodává Olga Sommerová, která celou kampaň 

zaštítila. Režisérka a dokumentaristka Olga Sommerová vydala knihy rozhovorů s názvy “O 

čem sní ženy” a “O čem sní muži” a “O čem ženy nesní”. “Na problematiku násilí v blízkých 

vztazích jsme zvyklí se dívat z pohledu dospělých, ale dětská perspektiva nám často chybí. 

Zároveň je pravdou, že skutečně pomoci dítěti můžeme jen tehdy, pokud pracujeme s oběma 

rodiči. Název pro kampaň nám přišel v tomto kontextu příhodný a oslovit paní Sommerovou 

se přímo nabízelo, jsme rádi, že záštitu přijala”, doplnila Petra Wünschová.  

 

Jak vnímají stejné situace děti, které zažívají normální dětství a ty, které jsou vystaveny 

domácímu násilí? O čem tyto děti “nesní”? Co je trápí? Kampaň představuje prostřednictvím 

poutavého vizuálu sedm témat, které jsou podle zkušeností terapeutů z Centra LOCIKA pro 

děti zažívající domácí násilí stěžejní, jako například otázka viny, samota, sny a přání, svoboda.  

 

Kromě těchto témat se v průběhu trvání kampaně představí postupně několik ambasadorů 

Centra LOCIKA. Jedná se o lidi, kteří Centrum dlouhodobě znají a podporují a rozhodli se 

nabídnout za příspěvek do crowfundingové sbírky něco osobního. Dárce z řad veřejnosti tak 

čeká odměna například ve formě lístků do divadla, kurzu akvarelu, osobního kaučinku. 

„Pokud darujete finanční obnos, můžete si vybrat či vysoutěžit na facebooku Centra LOCIKA 

některou z odměn. Je to takové drobné poděkování za to, že ani v dnešní době nejsou lidé 

hluší k problémům a starostem těch druhých“, vysvětluje koordinátorka kampaně Kristina 

Cysařová. Mezi podporovateli se objeví například patronka Centra LOCIKA herečka Daniela 

Choděrová, malířka Radka Inovecká či Winternitzova vila.  

 

Kontakt PR: Magdaléna Černá, magdalenac@centrumlocika.cz, +420 722 906 323  

 

 

 

 



 

 

Centrum LOCIKA  

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. Ročně odborníci centra pomohou až 150 

dětem a jejich rodinám. Služby centrum poskytuje na adrese Dukelských hrdinů 1, Praha 7. Centrum 

LOCIKA se po celou dobu své existence potýká s nadměrnou poptávkou po službách pro děti 

zažívající domácí násilí. Výtěžek kampaně bude použit na navýšení kapacity těchto služeb.  

www.centrumlocika.cz, www.facebook.com/centrumlocika, #ocemdetinesni 

Nadační fond pomoci Karla Janečka 

Zakladateli Nadačního fondu pomoci jsou Karel Janeček a Markéta Sýkorová. Posláním Nadačního 

fondu pomoci je podávat pomocnou ruku obětem podvodu, agrese a iracionální byrokracie. 

Pomáháme takovým lidem, kteří se cizí vinou dostali do tíživé životní situace, a to buď formou přímé 

finanční pomoci nebo systémem crowdfundingu, kdy se na financování projektu podílí i veřejnost. 

www.nfpomoci.cz 

Olga Sommerová 

Olga Sommerová (* 2. srpna 1949 Praha) je česká filmová dokumentaristka, vysokoškolská pedagožka 

a také politička. Natočila 120 filmů, za něž získala čtyřicet cen na domácích a zahraničních filmových 

festivalech. Na základě úspěšného filmu O čem sní ženy vydala tři stejnojmenné knihy rozhovorů, a 

knihu O čem sní muži, které se staly bestsellery. 

http://www.sommerova.cz/ 
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