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Radost máme i ze zapojení veřejnosti do participačního happeningu Bubnovačka. Bylo skvělé vidět, jak sportovci,
byznysmeni, mámy, tátové, policisté i samotné děti společně bubnují, aby byl hlas dětí slyšet a děti již nebyly neviditelnými
oběťmi násilí v rodině. Podařilo se nám zintenzivnit i spolupráci se školami a rozjet za podpory Nadace České spořitelny nový
důležitý projekt Škola jako místo bezpečí. Kromě aktivit v oblasti prevence pracujeme na adaptaci locičích služeb na aktuální
společenské a i individuální dění a měnící se potřeby klientů. Krize a naléhavé situace v rodinách i společnosti jasně ukázaly,
co je potřeba. A tak nově máme v LOCICE služby dětského pedopsychiatra i možnost anonymního chatového poradenství pro
děti a dospívající. Téma násilí v rodinách bohužel zintenzivňuje a roste, i proto jsem ráda, že jsme v loňském roce mohli být
součástí 745 dětských příběhů a pomohli je posunout ke šťastnějším koncům. Podnikáme i důležité kroky k systémovým
změnám v rámci systému péče o ohrožené děti. A to by nikdy nešlo bez skvělého locičího týmu a vás, podporovatelů a přátel
Centra LOCIKA a jejího poslání.

Děkuji proto, že jste v tom s námi, 
ze srdce věřím, že spolu dobře zvládneme obstát i ve všech výzvách, co nás čekají v roce 2022.

Petra Wünschová                                                           
ředitelka a zakladatelka Centra LOCIKA, z. ú.      
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Vážení a milí locičí přátelé,

rok 2021 byl náročným rokem plným výzev a vypadá to, že ani rok následující nebude klidnější.
Je mi proto ctí v takto náročné a důležité době být v čele týmu, který i přes zvýšené osobní,
pracovní i společenské nároky usilovně pracuje na tom, aby DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ přestalo být
heslem a stalo se pro většinu dětí v České republice žitou realitou. Locičí ústřední téma násilí
a traumatu se vlivem války a pandemie covidu 19 (bohužel) stalo celospolečenským tématem.
O naše infografiky a informace je enormní zájem, v roce 2021 se locičí informace dostaly k 7 mil.
uživatelů. Máme radost i z toho, jak se naše infografiky a materiály samovolně šíří po školách,
rodinách i odborných pracovištích a dostávám zprávy, jak moc jsou tyto materiály užitečné. 

Slovo úvodem
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Rok 2021 v číslech

V ROCE

2021
...jsme
byli v

kontaktu s

745
dětskými
příběhy.

...jsme pomohli

365
dětem v rámci služeb

distanční a osobní
pomoci. 

...jsme
poskytli

poradenství 

233
rodičům,

učitelům či
jiným dospělým

v kontaktu
s dětmi.

...jsme
v rámci

spolupráce s
platformou Alík

zodpověděli

147
dětských dotazů

na téma násilí
v rodině
a týrání.

osobní,
telefonické
či mailové

poradenství
ohledně řešení
problematiky
násilí v rodině

v zájmu dětí



Spokojenost klientů se službami Centra LOCIKA

87 % 
klientů Centra LOCIKA bylo se službami spokojeno a doporučilo by je někomu ze svého okolí

88 % 
klientů pozorovalo pozitivní změny na svém dítěti a ve svém životě v důsledku péče Centra LOCIKA

91 % 
klientů uvádí zmírnění násilí v rodině po absolvování intervencí v Centru LOCIKA
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 „Děkuji všem zaměstnancům
Centra LOCIKA za skvělý a profesionální

přístup k naší rodině, tak i za cenné rady ve
výchově dětí a krizových situacích.. děkuji

za váš čas a ochotu skutečné pomoci ..
děkuji vám všem...”

 „Pro mě a moje děti
byla LOCIKA jednou z cca třech
zásadních organizací, které mi
pomáhaly, bez jejich pomoci by

to bylo výrazně těžší,
ne-li nemožné.”



Počet mediálních výstupů
v roce 2021 opět přesáhl číslo 50, a to

v rozhlase, televizi, tisku a online.
I přes stále pokračující pandemii covid

jsme vydali 5 tiskových zpráv
a realizovali jsme

3 osvětové kampaně,
1 preventivní program,
1 odbornou konferenci

a 1 kampaň v České televizi. 
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PR a komunikace 



PR a komunikace 
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Počet sledujících
na Facebooku
vzrostl v roce

2021 na 11 290 
 fanoušků.

Ke konci roku
2021 sledovalo

Instagram
Centra LOCIKA
3079 fanoušků.

Tradiční podzimní konference byla opět přesunuta do
online prostoru, čímž se opět stala mnohem dostupnější,

a příspěvky přednášejících zhlédlo více jak
2000 návštěvníků.

http://www.facebook.com/centrumlocika
http://www.instagram.com/centrumlocika
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PR a komunikace

Preventivního happeningu
Bubnovačka se zúčastnilo v ČR na
40 škol a tisíce jednotlivců. 

Preventivní videa
s Radkem Bangou

vidělo více jak 
15 000 osob.

2 763 970 diváků
díky podpoře České televize vidělo
spot ke kampani Neboj se, ozvi se.

Informační
kampaň

Signál pomoci!
zhlédlo více jak
1,5 milionu

uživatelů
facebooku.

Dosah našich facebookových
příspěvků překročil
v loňském roce číslo

5 milionů uživatelů. 
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Co se nám v roce 2021 podařilo

pružně reagovat na covidovou
situaci a i přes nepříznivé podmínky
přímo nebo distančně pomoci 365
ohroženým dětem v rozsahu 
8800 JOV

v rámci poradenství jsme
zodpověděli 380 dotazů dětí i jejich
okolí a pomohli tak řešit dětské
příběhy zasažené násilím v rodině

na základě zkušeností
a kvalitativních studií
realizovaných ve spolupráci
s Univerzitou Palackého vytvořit
metodiku distanční pomoci pro děti
zasažené násilím v rodinách

ve spolupráci s Nadací České
spořitelny, městskou částí Praha 7
a dalšími důležitými aktéry vytvořit
vzdělávací balíček a program ŠKOLA
JAKO MÍSTO BEZPEČÍ a připravit ho
k rozšiřování do dalších škol
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Co se nám v roce 2021 podařilo

úspěšně realizovat ve spolupráci s partnery
ze Slovenska 1. ročník participativního
a preventivního programu Bubnovačka,
kterého se zúčastnilo více než 40 škol a tisíce
dětí a dospělých
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Co se nám v roce 2021 podařilo

realizovat
úspěšnou kampaň
Signál pomoci
a sdílet vhodné
a velmi úspěšné
facebookové
příspěvky
o aktuální situaci
a možnostech
řešení pro děti
i rodiče s dosahem
přes 1,5 milionu
dětí a dospělých
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Co se nám v roce 2021 podařilo
natočit preventivní program proti násilí s Radkem Bangou - videa do konce roku zhlédlo více jak 15.000 lidí

získat více než dvojnásobek fanoušků na Facebooku oproti minulému roku, a na Instagramu Centra LOCIKA
dokonce čtyřnásobně více fanoušků než loni 
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Co se nám v roce 2021 podařilo

transformovat web Centra LOCIKA, který prošel
kompletní proměnou po obsahové i vizuální stránce
s počtem návštěv přes 150.000 uživatelů

uspořádat 6. odbornou (online) konferenci na horké
téma výchovy bez trestů nazvané Empatická
výchova aneb škoda každé rány, která padne,
konferenci zhlédlo přes 2000 lidí

uspořádat setkání KOS – komunitní skupiny Prahy 7
pro řešení případů domácího násilí s ohledem na
zájem dítěte a založit odbornou platformu KOP pro
rozvoj programů v oblasti prevence ve školství

stát se součástí mezinárodní sítě PROMISE, která
sdružuje organizace pomáhající dětským obětem
násilí v rodinách
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Co se nám v roce 2021 podařilo

rozvíjet firemní i individuální fundraising a získat tak nové
partnery myšlenky DĚTSTVÍ BEZ NÁSILÍ v rámci kampaně
Hodina nestačí

zavést databázi a digitalizovat služby a fungování Centra
LOCIKA

registrovat službu distančního poradenství jako sociální
službu pro děti ohrožené násilím v rodině a posílit kapacitu
specializovaného chatu

ve spolupráci s Univerzitou Palackého realizovat kvalitativní
výzkum vlivu pandemie na potřeby dětí a rodin zasažených
násilím v rodině a na toto téma publikovat

na základě zahraničních zkušeností ve spolupráci s Výborem
vlády pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách
vytvořit, adaptovat a prosadit schválení prvních
multioborových standardů péče o dětské oběti násilí v rodině 
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Za chatovou a ambulantní
práci jsme za rok 2021 vykázali
8 800 JOV (jednotek
odborného výkonu v zájmu
dítěte v rozsahu 30 minut.)



ve spolupráci s mezinárodní organizací PROMISE se dále vzdělávat a rozvíjet kvalitu práce a možnosti ochrany dětí
zasažených násilím v rodině
ve spolupráci s Nadací SIRIUS otevřít v ČR první Dětské advokační centrum (DAC) a na základě jeho pilotního provozu
iniciovat systémové změny
dále předávat naše know how a podporovat profesionály v péči o děti zasažené násilím především formou
akreditovaných školení a programu ŠKOLA JAKO MÍSTO BEZPEČÍ
dále rozvíjet a zkvalitňovat služby přímé práce, ať již v distanční či osobní podobě
ve spolupráci s Nadací Komerční banky vyvinout a uvést do praxe aplikaci pro děti, která jim umožní vyhledat pomoc
včas
realizovat 2. ročník participativního happeningu Bubnovačka 
podporovat multioborovou spolupráci v zájmu ohrožených dětí formou kulatých stolů, setkávání multioborových
skupin i organizací odborné konference
dále se věnovat oblasti prevence a informovanosti veřejnosti v online i osobním prostoru

Dále budeme posilovat Centrum LOCIKA jako INKUBÁTOR KNOW HOW a MÍSTO BEZPEČÍ A PODPORY pro ohrožené rodiny.

15

Co plánujeme dál
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Historie Centra Locika

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

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
– předávání

know how do
krajů

Služby
OKAMŽITÉ

POMOCI
a CHAT
pro děti

Od otevření Centra LOCIKA v květnu 2015 jsme poskytli odbornou pomoc a podporu
1969 dětem v celkovém rozsahu 65 665 JOV (jednotek odborného výkonu v zájmu dítěte v rozsahu 30 minut).

Otevření prvního
Dětského

advokačního
centra

2022
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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.
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O Centru LOCIKA

 Zastavit násilí v rodině.
 Pomoci dítěti vyrovnat se s dopady násilí.
 Pomoci oběma rodičům vyrovnat se s dopady násilí a podpořit jejich rodičovské kompetence.
 Snížit riziko přenosu násilného chování do dalších generací.
 Ochránit dítě před sekundární viktimizací, tj. prevence dalšího poškození dítěte při jednání s institucemi.

  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.
2.
3.
4.
5.
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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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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)

Centrum LOCIKA poskytuje tyto odborné služby:

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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Tým Centra LOCIKA v roce 2021

Provozní ředitelka
Ivana Procházková

Zástupkyně ředitelky
pro expanzi
Mgr. Kateřina Šlesingerová

Odborná garantka a supervize
PhDr. Leona Jochmannová, Ph.D.

Metodická podpora
PhDr. Veronika Buriánová

Sociální
pracovnice/casemanagerky
Mgr. Kateřina Macková 
Mgr. Zdeňka Bartošová

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

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
Mgr. Jana Klabanová
Bc.Veronika Vejvodová
DiS. JUDr. Libuše Nečasová
Mgr. Julie Roguľová
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Tým Centra LOCIKA v roce 2021

PR a sociální sítě
Mgr. Magdaléna Černá

Správa webu a instagramu
Anna Müllerová

Grafika
Zuzana Šafránková

Finanční manažerka
Ing. Helena Kubatová

Vedoucí projektového řízení
Mgr. Michaela Čermáková

Projektová specialistka
Mgr. Petra Böhmová

Fundraising
Petra Moravcová

Administrativně-technická  pracovnice
Bc. Lenka Kvapilová

HR
Alžběta Axmann

Eventy a vzdělávání
Petra Sokolová

Koordinátor projektu DAC
Bc. Jakub Drahorád

Vedoucí odborného sociálního poradenství
Bc. Helena Opletalová

Chatoví konzultanti:
Mgr. et Mgr. Denisa Krumpová
Mgr. Lucie Kubičová
Bc. et Bc. Johana Trnková

ROK                                                            2020      2021
Přepočtený počet zaměstnanců     10,71       10,27
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Finanční zpráva

V roce 2021 Centrum LOCIKA
hospodařilo se ziskem  1.547,63 Kč.



Projekty Centra LOCIKA byly v roce 2021 realizovány za finanční podpory Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR v rámci dotačního programu Rodina, Ministerstva vnitra ČR,
Úřadu vlády ČR, Humanitárního fondu Středočeského kraje, Magistrátu Hlavního
města Prahy, Ministerstva zdravotnictví, Městské části Praha 1, Městské části Praha 2,
Městské části Praha 4, Městské části Praha 9, Městské části Praha 7, Městské části Praha
10 a Městské části Praha 20.

Aktivity Centra LOCIKA významně podpořili 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, Philip Morris International,
Tesco, Česká televize v rámci podpory charitativních spotů NNO. 

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, Dobré knihy s.r.o.,
ČEPS, DONATIVO, WYMA EUROPE, Vodní sklo, Golden Gate, AVE CZ, Martinus.cz, Alza,
Copy General, Ibalance, Fichtner a.s. a Smartemailing.

Za věcné dary děkujeme firmám: Alza.cz, Nadace Proměny Karla Komárka. 

Za velkou podporu děkujeme i všem individuálním dárcům,
pravidelným i jednorázovým.
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Děkujeme našim dárcům a partnerům

DĚKUJEME
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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 pokračující pandemie. Mnohokrát
děkujeme společnosti Ámos vision za umístění reklamy na dotykových tabulích ve školách,  iniciativě TEDx Prague,
výtvarnici Lucii Žaludkové za krásné ilustrace k tématu dětství bez násilí a Věře Chocholouškové za její obrovskou energii
pomáhat dobrým věcem. 

Za projekt Škola místo bezpečí bychom rádi poděkovali Učitelské platformě v čele s Petrou Mazancovou a Danielem
Pražákem. Za konstantní podporu při komunikaci se školami pak Marianě Čapkové, předsedkyni výboru pro výchovu a
vzdělávání ZHMP. Za spolupráci na pilotním testování v rámci projektu děkujeme zástupcům radnice Prahy 7! 

Za podporu a sdílení zkušeností děkujeme slovenským kolegům z organizace Náruč, Slniečko a z Národního koordinačního
střediska pro řešení problematiky násilí na dětech.

Pokáč, Matěj Pulkrab, Radek Banga, Jitka Nováčková, Kovy, Eva Salvatore Burešová a Ha Thanh Špetlíková se podíleli na
kampani Signál pomoci. Děkujeme! Obrovský dík v tomto případě patří i režisérům klipu - Jakubovi Vansovi a Miroslavu
Ondrušovi. 

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 patří supervizorce PhDr. Leoně Jochmannové, PhD.
Srdečně děkujeme celému týmu Centra LOCIKA, který s velkým nasazením a profesionalitou překonával v roce 2021 velice
nepříznivé situace a překážky.
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Kde se o Centru LOCIKA 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:

+420 734 441 233
 

Pište nám:
info@centrumlocika.cz

 
Navštivte nás:

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.facebook.com/centrumlocika
http://www.instagram.com/centrumlocika
http://www.centrumlocika.cz/
http://www.detstvibeznasili.cz/
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