
THEIA přiváží do Jižních Čech unikátní metody v práci s násilnými osobami

České Budějovice (26. 9. 2016) THEIA – krizové centrum o.p.s. poskytuje obyvatelům Budějovicka 

pomoc již od roku 2009. V posledních letech patří mezi její klienty i lidé, kteří mají problémy s agresí, 

nejčastěji v partnerském životě. Tento měsíc se mohli dva pracovníci účastnit studijní cesty do 

Norska, kde absolvovali speciální vzdělávání a odborné stáže zaměřené na řešení takových situací. 

Přivezli tak zajímavé unikátní metody, které při své práci mohou využívat.

„Práce s agresivními osobami nebo pachateli násilí je stále v České republice opomíjenou oblastí a Jižní 

Čechy nejsou výjimkou. Tomuto tématu se naše organizace již delší dobu věnuje. I z tohoto důvodu 

jsme přivítali možnost ucházet se o místo na studijné cestě do organizací, které takové služby poskytují 

již téměř 30 let“, sdělil Ondřej Čech, který se v organizaci THEIA práci s těmito klienty věnuje. 

Tento měsíc se mohli pracovníci THEIA zúčastnit studijní stáže v Norsku. Skládala se ze speciálního 

školení, jehož hlavním tématem byl film Zuřivec. Tento norský animovaný film ukazuje skutečný příběh 

chlapce, žijícího v rodině, kde se domácí násilí vyskytuje. Film sugestivně zachycuje pocity strachu, 

opuštěnosti a viny tohoto chlapce. Shodně s většinou dětí, které zažívají násilí v rodině, i on si klade 

násilí za vinu, stejně tak je přesvědčen, že k němu dochází pouze v jejich rodině a bojí se o něm a o 

svých pocitech s kýmkoli hovořit. Odborně vysoce ceněný film je využíván k edukativním účelům. 

Součástí studijní cesty byla i návštěva norské organizace Alternativ til Vold (Alternativa násilí, dále jen 

„ATV“), která se nejen podílela na vzniku filmu, ale již od roku 1987 se zabývá problematikou domácího 

násilí a aspekty, které s ním souvisí. „Norské organizace pracují s komplexním obrazem násilí, kdy 

poskytují pomoc jak obětem, tak i pachatelům násilí. Násilí považují za problém celé společnosti, který 

poškozuje všechny zúčastněné. Bez toho aniž by byly násilné osoby zapojeny do ozdravného procesu, 

nelze účinně problémové situace řešit. Tento model je pro nás velkou výzvou a inspirací.“   

Základní činností organizace je poskytování registrovaných sociálních služeb. THEIA byla založena v roce 

2009 a od svého vzniku v této oblasti působí. Pomoc poskytuje především osobám v krizi, obětem násilí 

a trestných činů. V ambulantních poradnách v Č. Budějovicích, v Jindřichově Hradci, Českém Krumlově a 

v Písku poskytuje služby krizové pomoci a odborného sociálního poradenství. Organizace se rovněž 

věnuje aktivně oblasti prevence, kdy realizuje na základních a středních školách v Jihočeském kraji 

ročně více jak 200 takových programů. Práce s agresivními osobami je součástí nabídky jejích služeb.

Informace pro média: http://www.theia.cz/cs/theia-o-nas/pro-media

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

THEIA – krizové centrum o.p.s., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice (www.theia.cz)

Studijní cesta našich pracovníků byla podpořena z projektu financovaného z Nadace Open Society Fund 

Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
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