
 

 

Práce s agresí má smysl 
 

 

České Budějovice (5. 3. 2018) – Již 21. března 2018 se v Českých Budějovicích koná odborná konference na 

téma „Emoce – Vztek – Agrese a jejich role v životě“. Organizátor THEIA – krizové centrum o.p.s., připravil 

setkání odborníků na problematiku násilí a agrese, jehož cílem je sdílení zkušeností a společná podpora úsilí 

eliminovat jakékoliv projevy agrese. Konferenci moderuje PhDr. David Čáp, Ph.D, uznávaný odborník na téma 

práce  s agresí a agresory. 

„Snahy o eliminaci násilí a agrese jsou od našeho založení jednou z klíčových aktivit, kterým se věnujeme. Jedná 

se nejen o práci s obětmi násilného chování, která je pro nás na prvním místě, ale také o práci s aktéry agrese 

s cílem naučit je své chování ovládat, a v neposlední řadě o zviditelnění problematiky a označování problémů,“ 

uvádí Barbora Čechová, ředitelka krizového centra THEIA. „V rámci ČR je jen relativně málo organizací, které se 

tomuto tématu věnují. Konference tak přinese poměrně výjimečné setkání odborníků, kteří s agresí pracují 

z rozdílných úhlů, budeme sdílet své zkušenosti a společně v boji proti agresi postoupíme zase o krůček 

dopředu.“ 

THEIA se mimo jiné věnuje poskytování krizové pomoci a odborného sociálního poradenství, do kterého spadá 

také právě problematika násilí a agrese. V Jihočeském kraji je jedinou akreditovanou organizací pro realizaci 

probačního programu. V rámci konference představí THEIA program „Tvá volba“, který je zaměřen na práci 

s agresí a násilným chováním. Konference „Emoce – Vztek – Agrese a jejich role v životě“ se koná 21. března 

2018 v sále zastupitelstva magistrátu města České Budějovice. Vzhledem k omezené kapacitě je přístupná 

pouze předem registrovaným účastníkům. 

 „Jihočeská policie každý rok řeší zhruba 600 případů, které mají znaky domácího násilí. Prvky agresivního 

chování jsou však bohužel spouštěčem mnoha dalších situací. Problematika nemá žádnou výrazně klesající 

tendenci, a tudíž se jí policie intenzivně zabývá. V rámci naší práce však není možné se těmto lidem koncepčněji 

věnovat,“ říká tiskový mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner. „Veškeré tyto aktivity policie vítá, konkrétně s THEIA 

spolupracujeme již několik let, zejména na programech prevence.  Agresor, který na sobě bude pracovat, má 

velkou šanci se již nedostat do střetu se zákonem.“  

THEIA – krizové centrum o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která byla založena v roce 2009. Základní 

činností organizace je poskytování odborného sociálního poradenství a pomoci osobám v krizi a obětem násilí 

a trestných činů. S tématy z poradenské činnosti pracuje ve svých programech primární prevence na základních 

a středních školách v regionu, zkušenosti využívá také při školicí činnosti zaměřené na odbornou veřejnost. Své 

služby poskytuje v pěti ambulantních poradnách v Jihočeském kraji. Pomoc svým klientům může poskytovat 

pouze díky podpoře ze strany donátorů a s využitím prostředků z grantových programů. Více o THEIA najdete 

na www.theia.cz. 

 

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) 

 

Akce je realizována v rámci projektu podpořeného dotací MŠMT a za podpory Statutárního města České 

Budějovice.  
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