
Budějovická krizová centra spojila síly v boji proti násilí

České Budějovice (29. 5. 2015) THEIA – krizové centrum o.p.s. spolu s Krizovým centrem pro děti a 

rodinu v Jihočeském kraji, z. s.  zahájili společně nový projekt, který je zaměřený na terapeutické 

programy pro násilné osoby. Jeho hlavním cílem je snížení výskytu domácího násilí v Jihočeském 

kraji, prostřednictvím systematické práce s násilnými osobami. Projekt je naplánován na období 1. 5. 

2015 – 30. 4. 2016. 

Služby pro oběti domácího násilí poskytuje v kraji řada organizací. Druhá strana mince je však práce 

s pachateli, která se dotýká tohoto nebezpečného celospolečenského fenoménu v jeho zdroji – řeší 

příčinu. Úkolem této snahy je, aby se agresor k násilnému chování již v budoucnu neuchýlil.

Obě krizová centra poskytují své služby obyvatelům, nejen okresu České Budějovice, již řadu let. Mezi 

ty, jimž pomáhají, patří i ženy, které jsou obětí násilí. „Těmto ženám poskytujeme služby krizové pomoci 

a krizovou intervenci, služby odborného sociálního poradenství a zároveň právní pomoc“, uvedl Ondřej 

Čech z THEIA. „Naši doménou je práce s celým rodinným systémem, kromě služeb krizové intervence se 

zaměřujeme zejména na terapii“, doplnil Jan Knetl z Krizového centra pro děti a rodinu, „v našem 

centru máme několik aktivních terapeutických skupin“. Nově však obě centra spojila své síly i 

poskytování služeb pachatelům těchto násilných činů. Dobře si uvědomují důležitý předpoklad sociální 

práce. A sice, že bez pomoci těmto lidem nelze s násilím účinně bojovat. Tato skutečnost je navíc 

umocněna faktem, že na území Jihočeského kraje se práci s násilnými osobami systematicky žádná 

organizace nevěnuje. 

„Víme, že se jedná o nelehký úkol, ale domníváme se, že je potřeba se tímto směrem vydávat a 

zahraniční zkušenosti nám tuto domněnku potvrzují“, shodují se zástupci obou krizových center.

V počátku projektu půjde zejména o síťování a propojování organizací, které se při své práci v oblasti 

pomáhajících profesí do kontaktu s násilníky dostávají, ať už se jedná o neziskové organizace, ale i 

instituce, včetně Probační a mediační služby, Městské policie a Policie ČR. Projekt počítá i s konkrétní 

prací s násilnými osobami. Více informací o projektu: 

http://www.theia.cz/cs/realizovaneprojekty/pomoc_nasilnym_osobam

THEIA za dobu svého fungování (od roku 2009) pomohla již více jak 2.690 klientům, Krizové centrum 

pro děti a rodinu, které poskytuje své služby již od roku 2004 a pomohla více jak 5.230 klientům.

Organizace zapojené v projektu:

THEIA – krizové centrum o.p.s., (www.theia.cz), Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, 

z.s., (www.ditevkrizi.cz) 

Kontaktní osoba:

Bc. Barbora Čechová, tel: 724 243 726, email: cechova@theia.cz
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