
PRÁCE S PŮVODCI DOMÁCÍHO 
NÁSILÍ – AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI 
A POTŘEBY

Online seminář k tématu

14. dubna 2021

PROGRAM:

9:00 – 9:15 Zahájení (Mgr. Hana Přesličková, JUDr. Petr Zeman, Ph.D.; IKSP)

9:15 – 9:25 Představení projektu ViolenceOff (Mgr. Hana Přesličková; IKSP)

9:25 – 9:40 Zahraniční zkušenosti – výzkumy na populaci původců DN 
(Mgr. Lukáš Kutil; IKSP)

9:40 – 9:55 Dotazníkové šetření – systémové ukotvení programů pro 
původce DN (Mgr. Kateřina Grohmannová; IKSP)

10:10 – 10:30 Nová Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030 (kapitola 
“Bezpečí“) a aktuální informace o podpoře práce s původci DN 
(Mgr. Radan Šafařík a Mgr. Michal Pavlíček; odbor rovnosti žen 
a mužů Úřadu vlády ČR)

Blok 1 – Projekt ViolenceOff – aktuální témata

Blok 2 – Podpora práce s původci DN v rámci politik vlády ČR

9:55 – 10:10 Názory expertů – nedostatky a dobrá praxe přístupu k původcům 
DN (JUDr. Michaela Roubalová, Ph.D.; IKSP)



Akci pořádá Institut pro kriminologii a sociální prevenci v rámci projektu „Zlepšení v oblasti zacházení
s pachateli a v oblasti podpory obětí v případech domácího a genderově podmíněného násilí v ČR“
financovaného z Norských fondů 2014–2020; www.violenceoff.cz

10:40 – 10:50 Příprava výzev z Norských fondů - podpora programů pro 
původce DN (Mgr. Radan Šafařík; ředitel odboru rovnosti žen 
amužů Úřadu vlády ČR)

10:50 – 11:05 Podpora práce s násilnou osobou a osobou nezvládající agresi 
ve vztazích – dotační program odboru prevence kriminality MV 
(Mgr. Markéta Kalousková, odbor prevence kriminality Ministerstva 
vnitra)

11:05 – 11:30 Diskuse

11:30 – 12:00 Přestávka

12:00 – 12:10 Intervenční centra v systému pomoci rodinám ohroženým 
domácím násilím (Mgr. Martina Vojtíšková; předsedkyně Asociace 
pracovníků intervenčních center)

Blok 3 – Podpora práce s původci DN očima odborníků z praxe

12:10 – 12:20 Zapojení intervenčního centra do systému práce s původci DN 
(Mgr. Jana Volná; vedoucí Intervenčního centra Vysočina)

12:20 – 12:30 Praxe z hlediska poskytovatele programu v rámci intervenčního 
centra (Mgr. Oleg Šuk; psycholog a psychoterapeut programu 
Viola; CSSP Praha – program Viola)

12:30 – 12:40 Praxe z hlediska poskytovatele programu pro původce DN – 
nedobrovolný klient (Mgr. Věra Víchová; vedoucí programu Stop 
násilí; Diakonie ČCE – SKP v Praze)

12:40 – 12:50 Praxe z hlediska poskytovatele programu - dobrovolná účast 
(Mgr. Pavel Dosoudil; terapeut programu Zvládání vzteku; Liga 
otevřených mužů)

12:50 – 13:20 Diskuse a závěr

10:30 – 10:40 Podpora práce s původci DN v rámci projektu Úřadu vlády ČR 
(Bc. Andrea Kyselá; odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR)

https://www.violenceoff.cz

