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O INTERVENČNÍM CENTRU  
 
Poslání organizace 
 
Posláním Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím (dále jen IC), které je 

zařízením Centra intervenčních a psychosociálních služeb p.o., je přechodná odborná pomoc a 

nehmotná podpora osobám ohroženým domácím násilím žijícím v Libereckém kraji, a to v 

souvislosti s policejním vykázáním násilné osoby ze společného obydlí nebo na základě vlastní 

potřeby pomoci ohrožené osoby.  

Součástí poslání je také koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a dalšími 

právnickými a fyzickými osobami.  

 
Cíle organizace 
 

 Napomoci uživateli vyřešit svoji krizovou situaci a vrátit se k běžnému životu. 

 Aktivizovat ohrožené osoby k tomu, aby byly schopny situaci vyřešit a aby využívaly své 

přirozené sociální prostředí (rodina, přátelé, spolupracovníci) společně se sítí místních a 

regionálních institucí. 

 Zajistit dostupnost služby dle skutečných požadavků uživatelů v regionu.  

 Organizovat interdisciplinární spolupráci státních, samosprávních a nestátních institucí 

zaměřenou na pomoc osobám ohroženým domácím násilím a tu koordinovat 

prostřednictvím interdisciplinárního týmu.  

 

Základní činnosti pro pomoc ohroženým osobám 
 
Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní a terénní. 

Služby jsou poskytovány zdarma. 

 

Intervenční centrum osobám ohroženým domácím násilím poskytuje: 

 Bezprostřední krizovou intervenci 

 Sociálně - právní a trestně-právní poradenství 

 Poradenství a pomoci při přípravě soudních podání (např. žádost o předběžné opatření, 

žaloba o rozvod, vyklizení bytu ad.) 

 Doporučení pro bezpečnost a ochranu (tzv. bezpečnostní plán) 

 Zprostředkování návazných služeb (psychologické, právní, sociální povahy) 



 Zprostředkování ubytování v azylových domech 

 

Další činnosti intervenčního centra jsou:  

 Zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí, 

obcemi, orgány Polici České republiky a obecní policii, justičními orgány (zejména soudy), 

nestátními a charitativními organizacemi.  

 Preventivní a osvětová činnost v oblasti domácího násilí. 

 Spolupráce a vzájemná informovanost mezi intervenčními centry v rámci České republiky. 

IC Liberec je součástí Asociace pracovníků intervenčních center.  

 

Cílová skupina 
 
Cílovou skupinou uživatelů služby intervenčního centra jsou osoby ohrožené násilným chováním ze 

strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí, které se nachází na území 

Libereckého kraje, starší 18 let (dále jen ohrožené osoby). 

 

Financování organizace 

Od ledna do listopadu 2012 čerpalo IC finanční prostředky na svůj provoz z Individuálního projektu 

(IP1) z Evropských sociálních fondů. Projekt IP1 realizoval Liberecký kraj a IC získalo dotace 

v prvním a třetím kole IP1. Poslední měsíc roku pak byl financován z dotací MPSV a příspěvku 

Libereckého kraje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŮSOBNOST INTERVENČNÍHO CENTRA V LIBERECKÉM KRAJI 

 
HLAVNÍ PRACOVIŠTĚ: 

 

Intervenční centrum Liberec 
Tanvaldská 269 

463 11 Liberec 30 
 

Provozní doba: 
Po: 8.00 – 15.00 
Út: 8.00 – 15.00 
St: 8.00 – 15.00 
Pá: 8.00 – 12.00 

 
 

DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ: 
 
IC Jilemnice    IC Frýdlant    IC Česká Lípa 
Metyšova 372    Havlíčkovo nám. 304   Konopeova 812 
514 01 Jilemnice    464 01 Frýdlant    470 01 Česká Lípa 
 
 

Provozní doba:  
 

Pondělí lichý týden   Středa lichý týden   Čtvrtek sudý týden 
13.30 – 16.00    13.30 – 16.00    13.30 – 16.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CELKOVÝ PŘEHLED UŽIVATELŮ SLUŽBY 
 
Intervenční centrum služby poskytuje uživatelům: 
 

a) na základě obdržení úředního záznamu o vykázání násilné osoby od Policie ČR. Intervenční 
centrum kontaktuje ohroženou osobu a nabídne ji své služby.  

b) pokud se na něj ohrožená osoba sama obrátí 
 

 
Tab. č. 1: Přehled počtu vykázání v jednotlivých okresech Libereckého kraje 
 

 
 
 
 

O vykázání 
 
Institut vykázání je oprávnění policisty, který umožňuje při splnění zákonných podmínek vykázat 
násilnou osobu ze společného obydlí na dobu 10 dní. Vykázání vychází ze zákona o policii. Zde je 
také stanovena povinnost policie zaslat Úřední záznam o vykázání do 24 hodin intervenčnímu 
centru. V porovnání s jinými sociálními službami se IC dostává jako sociální služba do 
nestandardního postavení vůči uživateli. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách mu ukládá 
povinnost kontaktovat ohroženou osobu (potencionálního uživatele služby) do 48 hodin od 
doručení Úředního záznamu o vykázání. Ohrožená osoba má právo nabízenou pomoc odmítnout.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Měsíc 
Počet vykázání v 

měsíci 

Počet vykázání v jednotlivých okresech 

Liberec Jablonec Česká Lípa Semily 

leden 5 2 1 1 1 

únor 8 2 2 1 3 

březen 11 6 1 2 2 

duben 17 4 1 6 6 

květen 13 4 2 2 5 

červen 6 3 0 2 1 

červenec 10 5 0 5 0 

srpen 10 1 2 5 2 

září 6 1 3 1 1 

říjen 7 1 2 2 2 

listopad 4 1 0 1 2 

prosinec 7 1 1 3 2 

celkem 104 31 15 31 27 



Tab. č. 2: Přehled počtu nízkoprahových uživatelů v jednotlivých měsících roku 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabulka č. 3: Počet uživatelů dle pracoviště intervenční centra 
 

Pracoviště Počet všech uživatelů (vykázání +nízkoprah) 

IC Liberec 132 

DP Jilemnice 18 

DP Frýdlant 12 

DP Česká Lípa 38 

Celkem 200 

 
 

O nízkoprahu 
 
Nízkoprahový uživatel (někdy též nazván jako street kontakt) je člověk, který intervenční centrum 
sám vyhledal a požádal ho o pomoc a spadá do cílové skupiny, tedy je osobou ohroženou domácím 
násilím. Přichází dobrovolně, takříkajíc „z ulice“. Patří sem také lidé (tzv. „zachránci“) – příbuzní či 
přátelé osob ohrožených domácím násilím. Ti sice sami domácí násilí nezažívají, ale hledají pomoc 
pro ty, kteří v domácnosti s domácím násilím žijí, ale sami zatím nenašli odvahu odbornou pomoc 
vyhledat nebo o ní nevědí.  
 
 
 
 
 
 

Měsíc Počet „nízkoprahových“ uživatelů v měsíci 

leden 11 

únor 18 

březen 9 

duben 3 

květen 10 

červen 7 

červenec 3 

srpen 6 

září 9 

říjen 6 

listopad 12 

prosinec 2 

celkem 96 



Poskytování služby intervenčního centra tvoří dva významné celky – činnosti spojené uživateli 
služby (popsané výše) a činnosti v rámci spolupracujících institucí podílejících se na řešení případů 
domácího násilí, tzv. „interdisciplinární spolupráce“.  

 
 
INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE 
 
Zákon o sociálních službách ustanovuje intervenčnímu centru v paragrafu 60a odstavci čtyři, že:  
„Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, 
poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi,útvary Policie 
České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy.“ 
 
Také v roce 2012 spolupracovalo IC se svými nejbližšími partnery – policií a orgánem sociálně-
právní ochrany dětí. Upevnila se také spolupráce se zdravotnickými zařízeními a to především díky 
projektu „Informační tabule“. IC spolupracovalo také s dalšími poskytovateli sociálních služeb z řad 
státních i nestátních organizací a uspořádalo nebo se aktivně zúčastnilo celé řady vzdělávacích 
akcí.  
 

Spolupráce IC a policie 
 
V rámci spolupráce s policií 
ČR proběhlo v roce 2012 
celkem 10 školení, kterého se 
zúčastnili policisté z řad 
hlídkové, kriminální policie, 
ale i městské policie. V dubnu 
pak vystoupilo IC se svým 
odborným příspěvkem také 
na semináři s názvem 
„Instrukčně metodické 
zaměstnání policie ČR“ 
v Ostrově u Děčína. Semináře 
se zúčastnili vedoucí a zástupci obvodních oddělení policie a vedoucí pracovníci Územních odborů 
PČR Libereckého kraje.  
 
 
Pracovníci IC se s policejními představiteli a zástupci justice setkávají také v interdisciplinárním 
týmu pravidelně 4x ročně. Ani rok 2012 nebyl výjimkou. Červnového setkání se navíc zúčastnila 
policejní psycholožka a vedoucí policejních interventů. 
 

Spolupráce IC a OSPOD 
Pracovníci obou institucí jsou v společně v kontaktu při řešení jednotlivých případů. Pokud jsou 
v domácnosti nezletilé dětí, má policie povinnost zaslat záznam o vykázání také orgánu sociálně-
právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Statistiky uvádí, že v 95% rodinách, kde probíhá domácí 
násilí, jsou přítomny právě nezletilé děti.  
IC prezentuje svou činnost pravidelně na prosincovém pracovním setkání se zástupci OSPOD. 
Datum setkání připadlo letos na 4. 12. a zúčastnili se zástupci OSPOD z deseti pověřených obecních 
úřadů. V březnu 2012 byli pracovníci IC pozváni na zasedání komise sociálně-právní ochrany dětí 
města Jablonec n. Nisou.  
 
 



Spolupráce IC a zdravotnických zařízení  
 
Spolupráce s nemocnicemi Libereckého kraje započala již 
v roce 2011 díky nemocnici v České Lípě. Projekt 
„Informační tabule“ oslovil postupně i další nemocnice a 
na konci roku se k projektu připojilo dalších 5 z 8 
nemocnic v Libereckém kraji a to v České Lípě, Frýdlantu, 
Liberci, Semilech a Jilemnici.  
 
V září vystoupily pracovnice IC na lékařské konferenci 
„Všední i mimořádné situace na Centrálním příjmu“ 
v České Lípě s příspěvkem „Domácí násilí ve zdravotnické 
praxi.“ Konference se zúčastnilo více jak 50 nemocničních 
zaměstnanců, nejčastěji z Centrálního příjmu.  
 
 

Spolupráce IC a dalších poskytovatelů sociálních služeb 
 
Stejně jako při spolupráci s OSPOD platí i zde, že nejvíce pracovníci IC spolupracují s dalšími 
subjekty právě při řešení jednotlivých případů domácího násilí. Mimo to se v roce 2012 setkali i při 
dalších příležitostech:  
 
Pracovníci IC se účastnili pracovních skupin komunitního plánování v rámci Libereckého kraje. Při 
setkání byla představena služba IC a byly navázány kontakty s dalšími poskytovateli a subjekty 
sociálních služeb přímo v místní komunitě.  
 
Pracovníci Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec oslovili IC s nabídkou 
založení podpůrné skupiny pro ženy ohrožené domácím násilím. Za tímto účelem proběhlo několik 
pracovních schůzek. Otevření skupiny plánuje poradna na rok 2013.  
 
IC prezentovalo svou službu také na Veletrhu sociálních služeb v červnu 2012.  
 
 

Vzdělávací semináře pořádané IC 
 
27. 3. 2012 proběhla přednáška o problematice DN se žáky Střední hospodářské a lesnické školy 
Frýdlant. Jednalo se cca o 50 studentů různých oborů – Sociální činnosti, nástavbové studium, 
učební obory. Jedná se již o druhý běh – spolupráce se školou byla navázána v roce 2011. 
Přednáška byla rozdělena na dvě části – problematika DN obecně a pomoc OO – zaměřeno na 
propagaci detašovaného pracoviště ve Frýdlantu.  
 
24. – 25. 5. 2012 proběhlo tradiční setkání zástupců 
policie, pracovníků OSPOD a intervenčního centra ve 
Vesci u Turnova.  
  
Již počtvrté pozvali pracovníci Intervenčního centra své 
blízké kolegy na odborné setkání na téma „Základy 
úspěšné komunikace“. Zástupci z řad Policie ČR, justice a 
orgánu sociálně právní ochrany dětí přijali pozvání na 
základě tzv. interdisciplinární spolupráce. 
Interdisciplinární spolupráci subjektů, které se podílejí na 
pomoci osobám ohroženým domácím násilí, ukládá 



zákon. Kromě vzájemné výměny zkušeností a společného vzdělávání obnáší spolupráce také 
koordinaci a spolupráci na jednotlivých případech.  
Společný dvoudenní seminář se stal tradicí od roku 2008, kdy se jeho první ročník konal v Novém 
Městě pod Smrkem. Další ročníky proběhly již ve Vesci u Turnova a vystřídala se zde témata 
„Interdisciplinární spolupráce v rámci pomoci osobám ohroženým domácím násilím“, „Děti jako 
svědci domácího násilí“ a „Základy úspěšné komunikace“. Téma letošního semináře bylo zvoleno 
na základě společného zájmu účastníků: „Rodina a domácí násilí“ s podtitulkem „manipulace a 
agresivita“. Lektory semináře byli PhDr. Masáková, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny 
pro Prahu 1,2, a 4, PhDr. Hana PROKEŠOVÁ, psycholožka, zakladatelka o. s. ACORUS Praha a PhDr. 
Petr ŠMOLKA, psycholog, bývalý dlouholetý prezident Asociace manželských a rodinných poradců 
ČR. 
 
 
4. 9. 2012 – se IC podílelo na uspořádání semináře s názvem „Ve smutku sami?!“. Akce byla 
uspořádána pod patronátem pana radního pro sociální oblast P. Petráčka. Profesionálům zde 
předávala své zkušenosti PhDr. Naděžda Špatenková, PhD., která je zkušenou psycholožkou, 
vysokoškolskou pedagožkou, poradkyní pro pozůstalé a jediným certifikátorem poradců v této 
oblasti v ČR. Ze své práce s klienty načerpala zkušenosti, co pozůstalým pomáhá, aby zvládli svou 
ztrátu a truchlení. Akce se zúčastnilo více jak 150 profesionálů z řad policistů, psychologů, 
pracovníků domovů pro seniory či dalších intervenčních center (např. IC Ústí n. L.). 
 
15. 10. 2012 - přivítalo Intervenční centrum Liberec na 
svém pracovišti kolegy z dalších intervenčních center – 
Ústí nad Labem, Hradce Králové a Nymburku. Důvodem 
setkání byl vzdělávací seminář s názvem „Senioři a 
domácí násilí“. Seminář byl rozdělen do dvou částí. 
První částí provázela účastníky Mgr. Klára Gramppová 
Janečková. Jako psycholožka a zástupkyně vedoucí 
Linky Seniorů Elpida má v práci s týranými seniory 
značné zkušenosti. Společně s účastníky hovořila např. 
o společenském vnímání seniorů, o jejich motivaci k 
životu bez násilí i překážkách, které jsou s tím spojeny. 
Druhá část setkání byla věnována supervizi. Pod 
vedením zkušené supervizorky PhDr. Jany Procházkové si tak pracovníci mohli vyměnit své 
pracovní zkušenosti s touto cílovou skupinou, nabídnout si další možnosti řešení a přispět tak k 
rozvoji svému i služby jako takové.  
 
Seminář volně navazuje na první setkání pracovníků intervenčních center, které proběhlo v 7. 6. 
2012 v Jihlavě. Vznik seminářů podpořila Asociace pracovníků intervenčních center. 
 
Dne 20. 11. 2012 se pracovníci Intervenčního centra 
Liberec zúčastnili konference pořádané k příležitosti 
pětiletého výročí od založení intervenčních center.  
 
Konference s názvem „Zažíváte násilí ve vztahu? 
Nasloucháme Vám…“ se konala v konferenčním sálu 
Magistrátu hlavního města Prahy. Na pořádání 
konference a její organizaci se IC spolu s ostatními IC 
aktivně podílelo.  
 
 
 
 


