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Činnost Asociace byla do roku 2013 upravena zákonem č. 83/1990 Sb.o
sdružování občanů. Dne 1. 1. 2014 dle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník
Asociace změnila právní formu. Z občanského sdružení byla transformována na
zapsaný spolek pod spisovou značkou: L 6581 vedená u Krajského soudu v Ústí
nad Labem. Registrační číslo o. s.: VS/1-1/72987/08-R, Spisová značka spolku: L
6581 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Adresa:

K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem – Skorotice

Telefon/Fax:

472 743 835

E-mail:

apic@email.cz

Prezentace na
www.domaci-nasili.cz
Internetu:
IČO:

227 22 378

DIČ:

CZ 227 22 378

Číslo účtu:

3834522001/5500

U peněžního
ústavu:

Raiffeisen BANK

Statutární
orgán:

Rada sdružení

Statutární
zástupci:

Předsedkyně: Martina Vojtíšková, místopředsedkyně: Barbora Holušová,
tajemnice: Michaela Ohřálová, ostatní členové rady: Lucie Paprsteinová, Petra
Klementová

Účetnictví
podvojné:

Ing. Jaromíra Zajícová, Sebuzín

Členové
Asociace

SPIRALA, Ústecký kraj, z.s., Bílý kruh bezpečí, z.s., Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Centrum
sociálních služeb Praha, Diecézní charita České Budějovice, Oblastní charita
Hradec Králové, Pomoc v nouzi, o.p.s., Centrum poradenství pro rodinné a
partnerské vztahy, příspěvková organizace, Zlín, Psychocentrum – manželská a
rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace, SKP – CENTRUM,
o.p.s., Slezská diakonie, SPONDEA , o.p.s., Brno, Respondeo, z.s., Středisko
sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, Zařízení sociální
intervence Kladno, Diecézní charita Plzeň

Služba „intervenční centra“ je v roce 2020 poskytována 17 zřizovateli této služby. Asociace
sdružuje 16 poskytovatelů služby „intervenční centra“.

Statistické údaje intervenčních center v ČR za rok 2020

Případy vykázání řešené intervenčními centry ve spolupráci s Policií ČR
Intervenční centra evidují v roce 2020 celkem 1170 případů vykázání násilné osoby
ze společného obydlí na základě rozhodnutí Policie ČR (dle zákona č. 135/2006 Sb.).
Níže uvedený graf ukazuje srovnání s rokem 2019, kdy za stejné období bylo
realizováno 1259 případů vykázání.

Počet uživatelů služby „intervenční centra“ mimo režim vykázání násilné osoby
ze společného obydlí
V rámci nízkoprahových kontaktů vyhledalo v roce 2020 pomoc intervenčních center v
ČR celkem 7082 osoby ohrožené, z toho 5973 ženy a 599 mužů. V soužitích bylo
násilnému jednání přítomno, příp. vystaveno 510 dětí.

Počty kontaktů osob s intervenčními centry, které vyhledaly tuto službu na
základě své vůle, tedy mimo režim vykázání násilné osoby ze společného
obydlí

Významné události a aktivity roku 2020

APIC se propojila s platformou Nenech to být v boji proti domácímu násilí. Výsledkem je nový projekt
Nenech se, který nabízí každé ohrožené osobě v ČR možnost včasného, snadného a bezpečného
kontaktu s intervenčním centrem přímo z domova. Na webové adrese Nenech.se najdou oběti veškeré
instrukce a užitečné informace k tématu domácí násilí. Nejdůležitější součástí webu je formulář, díky
kterému se oběť kdykoli propojí bezpečně a anonymně s příslušným intervenčním centrem v daném
regionu za použití vygenerovaného kódu. WWW.NENECH.SE
Realizováno online setkání zástupců Rady APIC, Policejního prezídia ČR a MV ČR k problematice
domácího násilí v době covidových opatření v ČR.
APIC monitorovala od počátku covidové situace v ČR, formou průzkumu, možné dopady karanténních
opatření na násilná soužití u uživatelů služby intervenční centra v ČR. WWW.DOMACI-NASILI.CZ
V roce 2020 proběhla tři setkání setkání předsedkyň tří Asociací „krizové pomoci“: APKP (Asociace
poskytovatelů krizové pomoci), ČAPLD (Česká asociace pracovníků linek důvěry) a APIC (Asociace
pracovníků intervenčních center ČR) nad přípravou konference s tématem Rodina a krize ve 21.
století. Konference se měla uskutečnit na podzim 2020, z důvodu mimořádných opatření bylo její
konání přesunuto na rok 2021.

Zástupci APIC se pravidelně účastní jednání Výboru pro prevenci domácího a genderově podmíněného
násilí, jehož činnost se v roce 2020 zaměřila především na téma dopadu Covid 19 na problematiku
domácího násilí.

Hospodaření APIC v období od: 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Výroční zprávu zpracovala Rada Asociace pracovníků intervenčních center ČR.

