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Jak pracovat s tímto školícím materiálem
Aby bylo možné využít tento materiál v různých evropských zemích, byly vynechány odkazy
na konkrétní situace v jednotlivých zemích a regionech. Například právní rámec ochrany
obětí domácího násilí na ženách se totiž v jednotlivých zemích liší jak z hlediska existence
právních norem, jejich vývoje, tak i jejich implementace. Proto ponecháváme na jednotlivých
uživatelích a lektorech, kteří budou tento materiál používat, aby zvážili konkrétní situaci ve
své zemi a kontext, v němž budou jednotlivá témata, která jsou v následujících kapitolách
prezentována, probírat.

Struktura a obsah
Tento školící materiál může být stažen z webových stránek organizace WAVE a používán
i jednotlivci, nicméně jeho primárním účelem je sloužit jako zdroj informací pro lektory. Tento
výukový materiál je zaměřený na zkoumání možností a výhod partnerské spolupráce při
řešení zvláště závažných případů domácího násilí (high risk cases).
Modul 1 se zabývá důvody pro spolupráci klíčových institucí v situacích zvláště závažných
případů domácího násilí a může být přínosný zejména pro skupiny a jednotlivce, kteří ještě
nejsou přesvědčeni o přínosu takového přístupu, případně u nich lze očekávat jistou míru
rezistence. První modul stručně popisuje výhody partnerské spolupráce a představuje
klíčové kroky při zakládání a rozvoji interdisciplinárního přístupu zaměřeného na
projednávání případových studií.
Modul 2 se podrobněji zabývá metodami interdisciplinární spolupráce při identifikaci,
hodnocení a zajištění bezpečnosti u vysoce rizikových případů domácího násilí, a diskutuje
příklady dobré praxe a doporučení pro stanovení a dosažení realistických prvních kroků při
zakládání spolupráce.
Přicházíte-li s tímto školícím materiálem do kontaktu poprvé, můžete projít jednotlivé kapitoly
popořadě. Poté se můžete na některé části zaměřit podrobněji, případně můžete v rámci
přípravy vlastního školení zjistit, že určité kapitoly a cvičení budete vzhledem k cílové
skupině školení využívat více než jiné. Pokud například připravujete školení pro skupinu
odborníků, kteří mají jen minimální nebo žádnou zkušenost s interdisciplinární spoluprací,
může pro Vás být dobrým výchozím bodem Modul 1. Před tím, než přistoupíte k Modulu 2, je
důležité stanovit si a ujasnit základní principy a pojmy. (viz obr. 0.1, Tři způsoby práce se
školícím materiálem).
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PROTECT II
Školíte-li skupinu odborníků, kteří již mají určitou zkušenost a jsou otevřeni partnerské
spolupráci v situacích zvláště rizikových případů domácího násilí, můžete začít rovnou
Modulem 2. Tento modul je zaměřen především na praktické otázky identifikace rizika,
vedení případových konferencí a partnerskou spolupráci při sestavování bezpečnostního
plánu. Na začátku může být užitečné zařadit některé z aktivit zaměřených na partnerskou
spolupráci z kapitoly 1.4 tak, abyste mohli s účastníky školení stanovit typ, úroveň a efektivitu
místní spolupráce a až poté rozhodnout, které kapitoly z Modulů 1 a 2 pro Vás budou
nejužitečnější.
Moduly jsou rozděleny do jednotlivých kapitol. Každá kapitola může být stažena a vytištěna
samostatně, takže lektoři mohou při školení použít pouze ty kapitoly, které jsou pro jejich
posluchače nejrelevantnější. Každá kapitola začíná úvodem a přehledem tématu, který
zahrnuje základní informace a poznatky, jež mají být osvojeny.
Najdete zde také informace o v ýzkumu a dal ších zdrojích informací, které dané t éma
doplňují. Lektoři, kteří budou chtít tento materiál využít jako základ pro svá školení, tak
mohou dané téma prozkoumat podrobněji, získat v něm větší jistotu, zvážit, jak budou
účastníci reagovat a připravit se na případné dotazy.
Každá kapitola obsahuje také alespoň jedno cvičení zaměřené na osvojení si klíčových
informací a znalostí. Popis jednotlivých cvičení zahrnuje stručné informace o potřebných
pomůckách, cíli cvičení, časové náročnosti a kopie pracovních listů a instrukcí pro účastníky
školení.
Poznámka pro lektory
Pro usnadnění přípravy svého vlastního školení najdete na stránkách organizace
WAVE ke stažení přílohy, které budou obsahovat všechny zde doporučené
prezentace, fólie a pracovní listy.
Lektorům také doporučujeme, aby při přípravě školení věnovali pozornost informacím
a výzkumům ze své země a tím doplnili a rozšířili klíčové informace uvedené v každé
kapitole. Zařazením informací z Vašeho národního, regionálního či místního kontextu
zvýšíte hodnověrnost a dopad školení.
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Obrázek 0.1, Tři způsoby práce se školícím materiálem

Modul 1

Modul 2

A) Přímý postup: po prostudování Modulu 1 přejděte k Modulu 2.

Základní
školení

Modul 2

B) Účastníci prošli před absolvováním Modulu 2 základním školením.

Modul 1
Cvičení
1.4
Modul 2
C) Začněte cvičením 1.4. (Modul 1) a podle jeho výsledku přejděte buď ke
studiu Modulu 1 nebo přímo k Modulu 2.
U jednotlivých aktivit najdete také doporučení pro následný rozbor a vyhodnocení. Ta jsou
určena zejména lektorům. Pokud studujete tento materiál sám/sama, nedívejte se na
doporučení pro zpětnou vazbu dříve, než dokončíte daný úkol. Po splnění zadání si
doporučení projděte a zvažte, zda existují nějaké další možnosti, které jste ve svém řešení
nezohlednil/a.

Seminář Školení školitelů
V květnu 2012 se v rámci projektu Protect II ve Švédsku uskuteční školení školitelů, po němž
budou následovat 4 regionální školení. Účastníci budou proškoleni tak, aby sami mohli vést
ve svých zemích obdobné vzdělávací programy a školení.
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PROTECT II
Požadavky na budoucí lektory:
• Minimálně dvouletá zkušenost s prací se ženami, oběťmi násilí.
• Pochopení genderového a na oběť/ženu zaměřeného přístupu.
• Zkušenost s prací se skupinou a pokud možno zkušenost s rolí lektora.
Pro další šíření tohoto školení bude velmi užitečné zapojení zkušených odbornic z ženských
organizací pracujících s oběťmi domácího násilí. Tento školící materiál zároveň zdůrazňuje,
že účast vedoucích pracovníků na tomto školení může být zvláště užitečná při vytváření
postupů a doporučení pro zavádění příkladů dobré praxe.
Tento školící materiál je dostupný na stránkách organizace WAVE: www.wave-network.org
v několika jazycích: angličtině, bulharštině, češtině, francouzštině, italštině, němčině,
polštině, slovenštině, španělštině a švédštině.
Jakékoli dotazy týkající se tohoto školící materiálu adresujte na:
WAVE (Women Against Violence Europe)
European Network and European Info Centre Against Violence
Bacherplatz 10/4, A-1050 Vienna, Austria.

STR 7

Jak pracovat s tímto školícím materiálem

STR 8 | PROTECT II | Hodnoceni rizik a bezpečnostní management při ochraně vysoce ohrožených obětí domácího násilí

Protect II Slovníček pojmů
Domácí násilí, násilí na ženách a jejich dětech, genderově podmíněné násilí
Tento školící materiál se zabývá násilím páchaným na ženách a jejich dětech,
zejména pak výskytem tohoto jevu v domácí sféře. Ženy se stále stávají oběťmi
domácího násilí častěji než muži. Domácí násilí má přímý či nepřímý vliv také na děti.
Násilím

v tomto

kontextu

rozumíme

všechny

formy

fyzického,

sexuálního

a psychického násilí a týrání podle definic mezinárodních úmluv a rezolucí (viz
str.17).
Oběť, žena
Přestože jsou pojmy oběť a žena v tomto materiálu používány tak, že mohou být
zaměňovány, existují mezi nimi drobné rozdíly. Pojem „oběť“ je obecně častěji
používán v kontextu právních definic a zákonů a v tomto smyslu vyjadřuje, že ženy
a děti, které zažívají násilí, jsou vystaveny nespravedlnosti a m ají právo na
spravedlnost, ochranu a odškodnění. Pojem „žena“ je obecně užíván v kontextu
podpory a posílení a vyjadřuje, že ženy jsou v procesu prevence a intervence
aktivními činiteli, nikoli jen pasivními objekty tohoto procesu.
Na oběť orientovaný přístup
Hlavní prioritou tohoto školícího materiálu jsou potřeby a práva obětí.
Tento materiál také podporuje genderový přístup k poskytování služeb obětem, čímž
chce zdůraznit, že domácí násilí páchané na ženách je velmi odlišné od jiných forem
násilí.
Organizace poskytující pomoc a podporu ženám, obětem násilí
Organizace poskytující pomoc a podporu ženám-obětem násilí zahrnují široké
spektrum specializovaných služeb pro oběti násilí a jejich děti, jako jsou např.
specializované azylové domy pro ženy, specializované telefonní linky, centra pro
ženy, krizová centra pro oběti znásilnění a sexuálních útoků, specializované služby
pro migrantky a ženy z etnických menšin, celostátní linky pomoci pro ženy, nezávislé
poradkyně pro případy domácího násilí, intervenční centra a další. Společným
jmenovatelem těchto služeb je, že v otázkách řešení příčin násilí aplikují genderový
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přístup a zároveň se snaží uplatňovat standardy kvality, jež byly během posledních
třiceti let v této oblasti vyvinuty. 1 V ideálním případě by měly být tyto organizace
provozovány nezávislými ženskými neziskovými organizacemi. Princip nezávislosti je
důležitý proto, aby byly oběti a jejich děti v centru veškerých aktivit. Organizace by
tak měla být zaměřena pouze na práva a podporu obětí a neměla by být ovlivněna
ani řízena žádnou politickou stranou, náboženskou skupinou, státním orgánem ani
jinou institucí.
Nicméně i další organizace, jako např. statutární orgány či obecná sociální
a zdravotnická zařízení mohou k podpoře žen, obětí domácího násilí a jejich dětí
významně přispět. V některých zemích je zapojení těchto subjektů velmi dobře
rozvinuto, případně i legislativně upraveno.
Femicida
Femicidou rozumíme zabití ženy mužem, zejména partnerem, bývalým partnerem
nebo přítelem.
Riziko
Rizikem je zde myšleno jakékoli riziko poškození oběti v kontextu domácího násilí na
ženách a dětech.
Vysoké riziko
Termín vysoké riziko se používá v souvislosti se situacemi, kdy ženám a jejich dětem
hrozí riziko závažného porušení jejich práva na život, zdraví a s vobodu, zejména
když jim hrozí riziko zabití (femicidy/homicidy), pokusu o v raždu, násilí za použití
nebezpečných objektů, násilí způsobující závažná zranění vyžadující okamžité
lékařské ošetření, násilí, v jehož důsledku dochází opakovaně ke zraněním,
vyhrožování smrtí, těžký a dlouhodobý nátlak a kontrola, znásilnění, nebezpečné
pronásledování, omezování osobní svobody a další formy zotročování a mučení.

1

See WAVE (2004) Away from Violence. European Guidelines for Setting up and Running a Women’s Refuge. Vienna:
WAVE.
Council of Europe,(2008) Council of Europe Task Force to Combat Violence against Women, including Domestic Violence
(EG-TFV)-Final Activity Report. Strasbourg: Council of Europe.
Kelly, L., and Dubois, L., London Metropolitan University (2008) Setting the standard: A study on and proposals for minimum
standards for violence against women support services. Strasbourg: Council of Europe.
WAVE (2010) WAVE Country Report. A Reality check on European services for women and children survivors of violence.
Vienna: WAVE.
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Vysoké riziko není charakteristika, jež by se dala přiřadit oběti, jedná se spíše o míru
nebezpečí a hrozby ze strany pachatele. Oběti nemohou být rozděleny do skupin
podle úrovně rizika, kterému čelí, jelikož koncept rizika je dynamický a proměňuje se;
u každé oběti násilí může dojít k situacím, které vedou ke snížení nebo zvýšení rizika.
Posouzení rizika/hodnocení nebezpečí
Termíny posouzení rizika/hodnocení nebezpečí znamenají proces identifikace
a odhadu míry rizika v konkrétní situaci, kdy je prostřednictvím systematického
přístupu zkoumána řada rizikových faktorů. Tento proces může být doplněn použitím
některého ze specializovaných nástrojů pro posouzení rizika. Posouzení rizika by
mělo být v pravidelných intervalech opakováno a mělo by být prováděno odborníky
ve spolupráci s oběťmi.
Bezpečnostní plán a management rizik
Termíny bezpečnostní plán a management rizik jsou v tomto materiálu používány
jako synonyma a jsou vzájemně zaměnitelné. Týkají se přístupů zaměřených na
pomoc obětem a opatření, jejichž cílem je snižovat a eliminovat riziko. V širším
kontextu, který přesahuje rámec tohoto materiálu, bývá termín management rizik
používán také v souvislosti s preventivními opatřeními, jež jsou zaměřena především
na chování a situaci pachatele. Ne vždy je možné tyto termíny od sebe jasně odlišit,
avšak při minimalizaci rizika jsou oba přístupy velmi důležité.
Odborné posouzení rizika
Termín „odborné posouzení rizika“ je používán v kapitole 2.2 a kapitole 2.3. Jsme si
vědomi toho, že slovo „posouzení“ může mít v různých zemích různé konotace. Pro
účely tohoto školícího materiálu je termín „odborné posouzení“ definován jako
proces, ve kterém odborníci používají při rozhodování o míře rizika své znalosti,
zkušenosti a odbornost. Posouzení rizika může být označeno jako „odborné“, pouze
pokud je založeno na znalosti nejpřesnějších a nejužitečnějších rizikových faktorů,
bylo utvořeno na základě využití vhodných dotazovacích technik a osoba, která ho
provádí, prošla specializovaným školením. Rozhodnutí o míře rizika, která jsou
založena na předsudcích, stereotypech, nedostatečných znalostech nebo zastaralých
informacích, nemohou být označena jako odborné posouzení.
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Interdisciplinární spolupráce (partnerství)
Termíny interdisciplinární práce a interdisciplinární spolupráce (partnerství) jsou často
používány jako synonyma. Vztahují se k procesu a v ýsledkům závazku různých
organizací a institucí, zabývajících se problematikou domácího násilí na ženách
a jejich dětech, společně pracovat na zlepšení celkové efektivity.
Termín partnerství naznačuje, že jsou si všechny organizace a instituce rovny, což
však ve skutečnosti není pravda. Organizace se vzájemně liší co do velikosti, moci,
statusu, struktury, zdrojů, odpovědnosti. Tento školící materiál chce zdůraznit, že je
důležité těmto rozdílům věnovat pozornost, a pokud je to možné, vyrovnávat je
a zvažovat jejich dopad na společnou práci.
Interdisciplinární spolupráce nad jednotlivými případy
Interdisciplinární

spolupráce

nad

jednotlivými

případy

je

specifická

forma

interdisciplinární práce, při níž jsou používány speciální metody, které zahrnují
i výměnu osobních informací o obětech. Cílem je zkvalitnění podpory, ochrany
a posílení obětí a snížení rizika jejich újmy.
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Cíle a záměry projektu PROTECT II
Mezinárodní výzkumy 2 upozorňují na to, že ženy se stávají oběťmi domácího násilí ze strany
partnera častěji než muži. Domácí násilí má rovněž vliv na děti, ať už přímo nebo nepřímo,
např. v situacích, kdy jsou svědky násilí (Rada Evropy 2011). 3 Tento školící materiál se
zaměřuje na ochranu a pomoc právě těmto dvěma skupinám, nicméně navrhované metody
a postupy mohou být použity i u dalších skupin obětí domácího násilí.
Počet žen, které jsou zabity svými současnými nebo bývalými partnery, je velmi vysoký.
Výzkumný projekt programu Daphne z roku 2006 odhaduje, že v průběhu 12 měsíců roku
2006 bylo v 27 členských zemích EU zabito svým (ex)partnerem 1 400 žen. 4 V roce 2010
uskutečnila organizace WAVE v 9 partnerských zemích průzkum zaměřený na bezpečnost
a ochranu obětí ohrožených zvláště závažným partnerským násilím..5 Výsledky jasně
ukázaly, že ve všech sledovaných zemích se objevovaly nedostatky v systému ochrany žen
a dětí zvláště ohrožených závažným domácím násilím. Nedostatky se týkaly zejména
následujících oblastí:
• Použitá bezpečnostní opatření pro ochranu žen a jejich dětí nebyla vždy dostatečná.
Např. ochranné opatření vykázání pachatele (je-li dostupné) ještě samo o sobě nezajistí
dostatečnou ochranu žen a jejich dětí ve zvláště závažných případech domácího násilí.
V některých případech může naopak pro ohroženou ženu znamenat ještě větší nebezpečí.
• V některých evropských zemích stále nebývá orgány činnými v trestním řízení dostatečně
rozpoznána a brána vážně závažnost zvláště rizikových případů domácího násilí.
• Proces vyhodnocování rizika (je-li vůbec prováděn) byl v mnoha případech nekonzistentní
a nesystematický. Oběti do tohoto procesu často nebyly vůbec zapojeny.
PROTECT II navazuje na pr ojekt PROTECT, který byl financován v rámci programu
Evropské komise Daphne. Jeho cílem je poskytnout pracovníkům a manažerům organizací
a institucí pracujících s oběťmi zvláště závažného domácího násilí nástroje a postupy, které
2
3
4
5

Council of Europe (2011) Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence.
Istanbul: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm.
Tamtéž.
WAVE country report (2010): http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23519&b=15, p.5, citation:
http://www.psytel.eu/files/violences/IPV%20EU_Mortality/IPV%20EU_Mortality%20Synthese_En.pdf.
WAVE Daphne Project PROTECT - Identifying and Protecting High Risk Victims of Gender Based Violence - an Overview:
http://www.wave-network.org/images/doku/wave_protect_english_0309.pdf, p. 63.
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jim pomohou v oblastech posuzování rizika a opatření zajišťujících bezpečí a ochranu těchto
obětí a jejich dětí. Školící materiál projektu Protect II je založen na zkušenostech ženských
neziskových organizací z celé Evropy, pracujících v oblasti násilí na ženách a t aké
na výsledcích celé řady akademických i empirických výzkumů, práci vládních institucí
a statutárních orgánů.
Partnerské organizace, které spolupracují na pr ojektu Protect II, reprezentují řadu různých
východisek a přístupů k řešení tohoto společenského problému. Tento školící materiál
přesahuje informační a osvětový rámec dřívějších publikací organizace WAVE a zaměřuje se
na prozkoumání modelů dobré praxe a navržení realistických kroků k jejich zavedení do
praxe.
Materiál, který právě čtete, si klade za cíl podpořit proces budování kapacity v oblasti
vyhodnocování rizika a opatření při sestavování bezpečnostního plánu v rámci partnerské
spolupráce ženských neziskových organizací a státních institucí. Cílem této partnerské
spolupráce je prevence násilí na ženách a zlepšení jejich kvality života. Jak již bylo zmíněno
výše, tento materiál byl vytvořen jako společný projekt organizace WAVE, De Montfort
Univerzity a organizace CAADA ve spolupráci s kolegy a partnerskými organizacemi z celé
Evropy. Věříme, že tento materiál vyhodnotíte jako přínosný, informativní a snadno
použitelný.

Evropský kontext a mezinárodní závazky v oblasti prevence násilí na ženách
a jejich dětech
Jednotlivé státy jsou vázány národními a mezinárodními právními předpisy a úmluvami
o prevenci násilí na ženách a dětech a o ochraně obětí. Důležité kroky pro uznání tohoto
celosvětového problému byly v rámci mezinárodního společenství uskutečněny v roce 1993
na Konferenci OSN o lidských právech ve Vídni, kde bylo násilí na ženách označeno za
porušování základních lidských práv. 6 Od té doby jsou stanoveny následující základní práva
obětí a povinnosti jednotlivých států a jejich institucí:
• Doporučení Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) z roku
1992 uvádí, že násilí páchané na ženách je formou diskriminace a jako na takové se na
něj vztahují ujednání této Úmluvy. 7
6

United Nations (1993) Vienna Declaration. UN Document A/CONF.157/DC/1/Add.1.

7

United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). (1992) General Recommendation
No. 19 on Violence against Women. New York.
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• Komise CEDAW v několika případech násilí na ženách, které projednávala, zdůraznila, že
státy mají povinnost chránit ženy před násilím a že „práva pachatelů nemohou mít
přednost před základními lidskými právy žen na život, fyzickou a duševní integritu“. 8
• Evropský soud pro lidská práva rozhodl v následujících případech (Kontrová vs.
Slovenská republika 2007, Tomašič vs. Chorvatsko 2009, Opuz vs. Turecko 2009), že
státní orgány mají povinnost přijmout preventivní opatření na ochranu jednotlivce, jehož
život je v ohrožení. Tato povinnost vzniká tam, kde „státní orgány věděly nebo měly vědět
o existenci skutečného a bezprostředního ohrožení života identifikované osoby,
způsobeného trestní činností jiné osoby, avšak v rámci svých kompetencí nepodnikly
takové kroky, které by mohly danému riziku zabránit. 9
• Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí si klade
za cíl

10

posílit úsilí v oblasti prevence násilí na ženách a obsahuje podrobná ustanovení

pro prevenci a stíhání všech forem násilí na ženách.
"Úmluva vstoupí v platnost poté, co se k ní připojí deset zemí, z čehož musí být minimálně
osm členských států Rady Evropy. Do února 2012 Úmluvu podepsalo 18 evropských zemí." 11
Úmluva Rady Evropy mimo jiné uvádí:
Státy jsou povinny „zahrnout genderovou perspektivu do i mplementace a hodnocení
dopadu ustanovení této Úmluvy“ (článek 6).
V rámci toho:
Státy mají „přijmout a realizovat celostátní efektivní, komplexní a koordinovaný přístup“
a „vytvořit komplexní odpověď na problematiku násilí na ženách“ (článek 7).
Státy jsou povinny „přidělit odpovídající finanční a lidské zdroje pro náležité provádění
integrovaných přístupů, opatření a programů prevence a potírání všech forem násilí,
jež spadají do oblasti působnosti této Úmluvy, včetně těch, které jsou realizovány
neziskovými organizacemi a občanskou společností“ (článek 8).
8
9
10
11

United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) (2007) Views on communication
No. 6/2005, CEDAW/C/39/D/6/2005, New York, para 12.1.5.
European Court of Human Rights (2009) Judgement Case of Tomasic and others v. Croatia. Application no. 46598/06,
Strasbourg.
Council of Europe, (2011) Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence.
Istanbul: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm.
Tamtéž.
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Státy mají povinnost chránit oběti a „přijmout nezbytná legislativní a jiná opatření tak,
aby mohly s náležitou pečlivostí zajistit prevenci, vyšetřování, potrestání a poskytnutí
náhrady za násilné činy spáchané nestátními subjekty“ (článek 5).
Úmluva OSN o právech dítěte 12 (1989) stanovuje důležité principy ochrany dětí před násilím:
Článek 19 uvádí, že: „jednotlivé státy mají přijmout všechna potřebná legislativní,
administrativní, sociální a výchovná opatření k ochraně dětí před všemi formami
fyzického či psychického násilí, zranění či zneužívání, zanedbání, nedbalého
zacházení či vykořisťování, včetně sexuálního násilí, zatímco jsou v péči rodiče
(rodičů), opatrovníka (opatrovníků) či jiných osob pečujících o dítě.“
Každé dítě má právo na život bez násilí. Toto základní lidské právo převyšuje právo rodiče
na kontakt s dítětem či právo rodiče na péči o dítě. (viz např. kapitola 2.4.1. tohoto materiálu
Ochrana a zajištění bezpečí dětí).
Úmluva Rady Evropy rovněž věnuje zvláštní pozornost riziku újmy a posouzení nebezpečí
a managementu rizik:
Článek 51 – Posouzení nebezpečí a management rizik
„Státy přijmou nezbytná legislativní nebo jiná opatření k tomu, aby všechny příslušné
orgány prováděly posouzení rizika smrtelných útoků, závažnosti situace a rizika
opakování násilí s cílem minimalizace těchto rizik a v případě potřeby zajistily
koordinovaný postup při poskytování podpory a zajištění bezpečí.“
Důležitá opatření v oblasti prevence násilí na ženách byla přijata také v rámci Evropské
Unie. Například od konce roku 2011 zpracovává Evropský parlament a Rada EU návrh
Evropského ochranného příkazu (EPO, European Protection Order), který má zajistit obětem
ochranu při stěhování v rámci zemí EU.
Opatření zaměřená na prevenci násilí páchaného na ženách jsou také součástí politiky
rovnosti žen a mužů EU (viz Strategie pro rovnost žen a mužů na roky 2010-2015) 13
12

United Nations (1989) Convention on the rights of the child. http://www.unicef.org/crc/.

13

European Commission Strategy for Equality between women and men (2010-2015). http://ec.europa.eu/justice/genderequality/index_en.htm.
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a Evropský parlament přijal několik usnesení o prevenci násilí na ženách. Ve svém usnesení
z dubna 2010 poslanci EP zdůrazňují:
„… důležitost vhodného školení pro všechny osoby pracující s oběťmi genderově
podmíněného násilí, zejména těch, kteří reprezentují právní systém, se zvláštním
zřetelem na policii, soudy, sociální pracovníky a zdravotníky“ (usnesení Evropského
Parlamentu o prioritách a návrzích nového rámce politiky EU v oblasti boje proti násilí
na ženách)
(Duben 2010, 2010/2209 (INI), článek 8).

Definice
Deklarace OSN o odstranění všech forem násilí na ženách uvádí:
„Termín „násilí na ženách” znamená jakýkoli akt genderově podmíněného násilí, jehož
důsledkem je, nebo by mohla být fyzická, sexuální či psychická újma či utrpení žen,
včetně vyhrožování takovými činy, nátlak nebo svévolné omezení svobody, ať už ve
veřejném nebo soukromém životě…“.
Násilí na ženách by mělo být chápáno tak, že zahrnuje následující formy, avšak neomezuje
se na následující ně:
(a) Fyzické, sexuální a psychické násilí, ke kterému dochází v rámci rodiny, včetně bití,
sexuálního zneužívání dívek, znásilnění v manželství, ženské obřízky a jiných
tradičních praktik, které jsou pro ženy zraňující, partnerského násilí a nás ilí
souvisejícího s vykořisťováním;
(b) Fyzické, sexuální a ps ychické násilí, ke kterému dochází v rámci společnosti,
včetně

znásilnění,

sexuálního

násilí,

sexuálního

obtěžování

a

zastrašování

v zaměstnání, vzdělávacích institucích a j inde, obchodování se ženami a nuc ené
prostituce;
(c) Fyzické, sexuální a psychické násilí, kterého se dopustí stát.
(Deklarace OSN o odstranění všech forem násilí na ženách, 1993). 14

14

United Nations (1993) Declaration on the elimination of violence against women. New York.
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Kromě toho:
Násilí na ženách je definováno jako „genderově podmíněné násilí, což znamená násilí,
které je namířeno proti ženě, protože je ženou, případně takové násilí, které postihuje
ženy v nepoměrně větší míře.”
(Komise OSN pro odstranění diskriminace žen (1992) Obecné doporučení č.19 o násilí
páchaném na ženách, New York, odst. 6).
V průběhu prvních deseti let tohoto století byly v řadě zemí provedeny studie o výskytu násilí
na ženách. Zvláštní pozornost byla v těchto studiích věnována partnerskému násilí.
Závěrečné výsledky ukazují, že přibližně 20 % až 25 % všech žen v dospělém věku se stalo
obětí fyzického násilí. 15
Domácí násilí na ženách a dívkách může nabývat velmi závažných forem, jako např:
• Těžké ublížení na zdraví.
• Omezování osobní svobody (např. zamykání oběti na dny, někdy i roky).
• Pokus o vraždu a vražda.
Tyto trestné činy jsou primárně motivovány potřebou kontroly a moci (projevující se různými
způsoby, např. jako extrémní žárlivost, majetnictví, obvinění ze „zostuzení“ rodiny apod.).
Partnerský přístup, jenž je prezentován v rámci tohoto školícího materiálu, může
představovat v zemích, kde neexistuje historie takové spolupráce, určitou výzvu, avšak
zároveň představuje příležitost rozvíjet a zlepšovat procesy posouzení rizika a přípravy
bezpečnostního plánu v případech zvláště závažného domácího násilí. Tento materiál může
být přínosný zejména pro pracovníky na manažerských pozicích, kteří mají větší pravomoc
a silnější pozici k navázání spolupráce s jinými klíčovými institucemi a organizacemi, stejně
jako zodpovědnost za rozvoj postupů v oblasti poskytování služeb obětem domácího násilí.
Tento školící materiál zdůrazňuje význam koordinovaného přístupu k obětem násilí, kterým
hrozí riziko smrti (zabití), vážného ublížení na zdraví či zranění. Přestože je tento materiál
zaměřen na ženy a děti, které jsou vystaveny riziku zvláště závažného domácího násilí,
rozhodně nepřehlíží ani potřeby dalších obětí domácího násilí. Podpora dalších skupin obětí
15

Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth (2004). Health, Well-Being and Personal Safety of
Women in Germany. A Representative Study of Violence against Women in Germany - Summary of the central research
results. Bonn.
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domácího násilí je velice důležitá, neboť každá oběť má právo na pomoc a ochranu. Zároveň
si uvědomujeme, že riziko je dynamický jev, který se v čase proměňuje, takže mohou nastat
události a změny, v jejichž důsledku se z oběti, které ze současného pohledu hrozí nízké
riziko závažného násilí, může stát vysoce ohrožená oběť a obráceně.

Klíčové principy tohoto školícího materiálu
Tento školící materiál je založen na následujících hlavních principech:
• V centru pozornosti všech intervencí by měla být oběť.
• Důraz je kladen na zlepšování kvality služeb, vytvoření bezpečného prostředí
a pozitivní zkušenosti pro ženy a jejich děti.
• Spolupráce mezi jednotlivými organizacemi a institucemi může být efektivním
způsobem podpory žen, které jsou ohroženy zvláště vysokým rizikem závažného
násilí či újmy.
• Veškeré intervence a poskytované služby by měly být nediskriminační a měly by se
vyhýbat jakémukoli obviňování oběti.
• Každá žena by měla mít v rámci interdisciplinárního přístupu a případových
konferencí právo být zastupována specializovanými neziskovými organizacemi, které
poskytují pomoc a podporu ženám-obětem násilí tak, aby byly dostatečně
prezentovány její potřeby a zájmy.
• V zájmu zajištění práv dětí by i ony měly mít právo na nezávislého zástupce.
• Jednotlivé intervence a služby by měly respektovat právo žen žít život bez násilí,
právo na sebeurčení a právo na zachování důvěrnosti sdělení.
• Násilí není soukromou záležitostí, ale veřejným problémem, a proto by násilí
v domácí sféře nemělo být považováno za méně závažné než jiné formy násilí.
• Oběti by nikdy neměly být obviňovány za násilí, které prožily; pro násilí neexistuje
žádná omluva; násilné chování musí být zastaveno a pachatelé za něj musejí být
shledáni zodpovědnými.

Tyto principy by měly tvořit základ všech aktivit organizací, které se snaží o prevenci násilí
na ženách. V tomto ohledu je nejdůležitější zásadou:
Žít život bez násilí je pro každou ženu základní lidské právo, nikoli privilegium
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MODUL 1
1.1

Kde začínáme – východiska práce s ženami, oběťmi
domácího násilí

Cíle
V této kapitole najdou lektoři metody, jak seznámit účastníky školení s danou problematikou,
jak je povzbudit k tomu, aby se sami zamysleli nad vlastními postoji a východisky s cílem
prozkoumat v průběhu další práce s tímto materiálem možnosti zlepšení vlastní praxe v této
oblasti.

Úvod
Jak již bylo řečeno, tento školící materiál se zaměřuje na identifikaci a posouzení rizika
a management bezpečnosti v případech domácího násilí na ženách a jejich dětech a na
ochranu obětí ohrožených zvláště vysokým rizikem opakovaného a závažného násilí. Fakt,
že se ženy a děti stávají oběťmi domácího násilí častěji než muži, se odráží v genderovém
přístupu tohoto materiálu. To může být pro některé účastníky školení hůře přijatelné. Pro
objasnění tohoto postoje a připomenutí mezinárodního uznání závažnosti tohoto problému
mohou lektoři využít některé údaje a definice zmíněné v úvodu tohoto školícího materiálu.
Zároveň mohou lektoři zdůraznit, že většina informací a dovedností získaných v rámci tohoto
školení je aplikovatelná i na jiné skupiny obětí a typy vztahu oběť/pachatel.
Organizace spojených národů definuje násilí na ženách jako projev historicky nerovných
mocenských vztahů mezi muži a ženami, které vedly k nadvládě nad ženami a diskriminaci
žen ze strany mužů a bránily jejich plnému rozvoji (OSN 1993). 16

16

United Nations (1993) Declaration on the elimination of violence against women. New York.
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Klíčové informace (Může být použito jako prezentace, slide nebo pracovní list pro
účastníky)
• Ve 27 členských zemích EU, které mají celkem téměř 500 milionů obyvatel, se téměř
100 milionů žen stalo v průběhu svého života obětí násilí ze strany muže, přičemž
každý den se obětí násilí stávají jeden až dva miliony žen. 17
• Každý den dochází v Evropě k vraždám žen jejich partnery a bývalými partnery.
• Studie vražd žen v zemích EU, uskutečněná v rámci programu Daphne, ukázala, že
ve sledovaném období 12 měsíců souvisela s partnerským násilím smrt 2 419 žen,
přičemž 1 400 žen bylo svými partnery přímo zabito.(Psytel 2010). 18
• Čím závažnější je násilí vůči ženě, tím závažnější násilí hrozí také dětem. Toto násilí
obvykle neskončí ani poté, co žena (matka) od násilného partnera odejde (Hester
2005). 19
• Jak ukazuje případ Evropského soudu pro lidská práva, domácí násilí může mít
smrtelné následky i pro děti: dvě nezletilé děti byly zavražděny svým otcem, který se
opakovaně dopouštěl násilí i na jejich matce. Po jednom z násilných incidentů žena
utekla, avšak děti zůstaly u otce a zodpovědné orgány neučinily žádná opatření
k jejich ochraně. Evropský soud rozhodl, že státní orgány nedokázaly u těchto dvou
dětí ochránit právo na život (viz Kontrová vs. Slovenská republika 2007). 20

Úvod do problematiky
V současnosti je již v mnoha zemích při identifikaci a řešení vysoce rizikových případů násilí
na ženách aplikován interdisciplinární přístup založený na spolupráci různých institucí
a organizací. V rámci tohoto přístupu jsou na místní a státní úrovni používány různé modely
spolupráce

s rozdílnou

mírou

státní

podpory

a

právních

povinností/závazků

[Strukturální/Národní sféra]. Nicméně v řadě zemí zůstává praxe v této oblasti stále ještě
v plenkách.

17
18
19
20

WAVE country report (2010) http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23519&b=15, , p.5, citation:
http://www.psytel.eu/files/violences/IPV%20EU_Mortality/IPV%20EU_Mortality%20Synthese_En.pdf
Psytel-Ingenerie de l’information (2007) Daphne Project, IP V EU Mortality,
http://www.psytel.eu/files/violences/IPV%20EU_Mortality/IPV%20EU_Mortality%20Synthese_En.pdf
Hester, M. (2005) Children, abuse and parental contact in Denmark, in: Eriksson, Maria et. al: Tackling Men’s Violence in
Families. Nordic issues and dilemmas. The Policy Press, Bristol, 13-30.
Council of Europe (2007) Case of Kontrova v Slovakia. Application no. 7510/04:
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/Kontrova%20v.%20Slovakia_en.asp.
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PROTECT II
Ačkoliv bylo v oblasti pochopení problematiky násilí na ženách dosaženo určitého pokroku
a při jeho řešení již bývá uplatňován genderový přístup, stále ještě můžeme říci, že odborníci
z různých oblastí mají v této otázce výrazně odlišné názory a postoje.
I v rámci organizací a institucí, které mají ve vztahu ke službám poskytovaným obětem jasně
stanovené úkoly a pr avomoci [Kulturní/Organizační sféra], ovlivňují individuální postoje
a názory zaměstnanců kvalitu poskytovaných služeb [Osobní sféra].
Obrázek 1.1, ukazuje vzájemný vztah a působení různých oblasti vlivu.
V průběhu školení se mohou účastníci zamyslet nad tím, jaký vliv může mít změna, která se
odehraje v jedné z těchto tří úrovní, na zbylé dvě úrovně.

Obrázek 1.1, Sféry vlivu

Strukturální/
Národní

Kulturní/
Organizační

Osobní
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Míra porozumění problematice domácího násilí na ženách
Tapley (2010) 21 popisuje přechod od vnímání domácího násilí jakožto soukromé záležitosti
mezi manželi, do níž by stát neměl zasahovat, k vnímání tohoto jevu jako závažného
veřejného problému, přičemž zdůrazňuje genderovou nerovnováhu a násilí páchané muži na
ženách, které má stát povinnost řešit (str. 137).
Vývoj způsobů řešení problematiky domácího násilí a femicidy je neoddělitelně spojen
s rozvojem dalších oblastí rovnosti žen a mužů a odráží zlepšování postavení žen i v jiných
oblastech, jako jsou např. vzdělávání, politická reprezentace a zaměstnanost. Radford
a Tsutsumi (2004) 22 připomínají, že domácí násilí je problém týkající se žen všech sociálních
vrstev, kultur či jakéhokoli vyznání a že tyto jednotlivé faktory rozmanitosti mohou mít vliv jak
na podobu násilí, tak na možnosti a přístup ke zdrojům řešení situace a zajištění bezpečí.

Cvičení 1.1
Potřebné pomůcky
Prezentace/pracovní listy shrnující nejdůležitější informace o výskytu násilí na ženách, které
byly uvedeny v úvodu tohoto školícího materiálu.
Pracovní list 1.1, který se zabývá individuálními názory a postoji.

Časový rámec
60 minut.

Cíl cvičení
Cílem tohoto cvičení je podpořit účastníky v reflexi jejich vlastních názorů a postojů
k problematice násilí na ženách. Zároveň by měli účastníci zvážit, nakolik jsou jejich vlastní
názory a pos toje v souladu s přístupem jejich organizace/instituce i v souladu s širším
národním/strukturálním kontextem, v němž se pohybují.

21
22

Tapley, J. (2010) Working Together to Tackle Domestic Violence. in: Pycroft, A. and Gough, D. (Eds) Multi Agency Working
in Criminal Justice. Bristol: Policy Press.
Radford, L. and Tsutsumi, K. (2004) Globalisation and violence against women: inequalities in risks, responsibilities and
blame in the UK and Japan. Women's Studies International Forum. 27(1): 1-12.
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PROTECT II
Instrukce pro lektory
Seznamte účastníky s informacemi o výskytu problematiky domácího násilí na ženách
a o různých přístupech k jeho řešení, které byly vytvořeny na vládních a institucionálních
úrovních v různých evropských zemích. Porovnání různých přístupů by mělo být využito pro
zdůraznění potenciálu rozvoje modelů dobré praxe a způsobů, které povedou ke zlepšení
současného stavu, bez ohledu na aktuální kontext účastníků a jejich „startovní bod“.

Instrukce pro účastníky
Účastníci by měli posoudit řadu tvrzení uvedených v Pracovní list 1.1 a označit jednotlivé
odpovědi s ohledem na j ejich osobní názor, stanovisko jejich organizace/instituce
a celonárodní kontext.

Následný rozbor a vyhodnocení
Účastníci školení by měli být ujištěni, že pokud nebudou chtít sdílet s ostatními své osobní
názory, nemusí je sdělovat. Lektoři by měli účastníky podpořit v tom, aby se zamysleli nad
tím, zda se v průběhu cvičení dostal jejich osobní názor, stanovisko jejich organizace nebo
celonárodní

kontext

do

konfliktu

s některým

z tvrzení,

uvedených

v podkladových

materiálech. Umí si představit nějaký postup či způsob, který by mohl započít řešení
některých z těchto problémů či konfliktů?
Podobným způsobem může toto cvičení pomoci při identifikaci silných stránek, odhodlání
a potenciálu pro rozvoj osvědčených postupů a vzájemné spolupráce.
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Pracovní list 1.1, Názory na problematiku domácího násilí
U každého z níže uvedených tvrzení označte na škále 1 – 5, do jaké míry se s daným
tvrzením ztotožňujete. Skóre 1 znamená, že s daným tvrzením rozhodně nesouhlasíte,
skóre 5, že rozhodně souhlasíte.
Dále zvažte své odpovědi v kontextu pozitivního přínosu či případných překážek, které
mohou tyto Vaše názory a postoje znamenat v oblasti rozvoje modelů dobré praxe
a spolupráce v případech zvláště závažného násilí na ženách.
Vyberte jeden ze svých postřehů, prodiskutujte ho ve dvojici s dalším účastníkem školení
a zvažte, jaké kroky by mohly vést k řešení Vámi vybraného problému, případně
vycházejte z identifikovaných pozitivních faktorů a najděte způsob, jak maximalizovat jejich
potenciál.
Připravte si jeden příklad, který jste diskutovali ve dvojici, k prezentaci před celou
skupinou.

1. Násilí páchané na ženách je obecně považováno za soukromou věc.
Rozhodně
nesouhlasím

Rozhodně
souhlasím

1

2

3

4

5











2. V organizaci/instituci, kde pracuji, je řešení problematiky násilí na ženách
vnímáno jako priorita.
Rozhodně
nesouhlasím

Rozhodně
souhlasím

1

2

3

4

5
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PROTECT II
3. Nástroje právní ochrany žen, které máme k dispozici, jsou velmi
limitované.
Rozhodně
nesouhlasím

Rozhodně
souhlasím

1

2

3

4

5











4. Necítím se příliš jistý/á, co se týče mých znalostí a porozumění
problematice domácího násilí na ženách.
Rozhodně
nesouhlasím

Rozhodně
souhlasím

1

2

3

4

5











5. Organizace/instituce, ve které pracuji, má jasně stanovené cíle a postupy
v oblasti podpory a práce s ženami, které se staly oběťmi násilí.
Rozhodně
nesouhlasím

Rozhodně
souhlasím

1

2

3

4

5











6. K této problematice existuje na celostátní úrovni jednotný přístup.
Rozhodně
nesouhlasím

Rozhodně
souhlasím

1

2

3

4

5











7. Je mi zcela jasné, jaká je ve vztahu k problematice násilí na ženách moje
role a zodpovědnost.
Rozhodně
nesouhlasím

Rozhodně
souhlasím

1

2

3

4

5











STR 27

Modul 1

8. Při práci s ženami, oběťmi násilí, se cítím se izolovaný/á.
Rozhodně
nesouhlasím

Rozhodně
souhlasím

1

2

3

4

5











9. Jsem obeznámen/a s dynamikou kontroly a moci, která tvoří základ násilí
na ženách.
Rozhodně
nesouhlasím

Rozhodně
souhlasím

1

2

3

4

5











10. Rozšíření a výskyt problematiky násilí na ženách je podceňován.
Rozhodně
nesouhlasím

Rozhodně
souhlasím

1

2

3

4

5











11. Ženy-oběti násilí mají jen malou důvěru ve schopnosti organizací
a institucí jim skutečně pomoci.
Rozhodně
nesouhlasím

Rozhodně
souhlasím

1

2

3

4

5











12. Mám přesné a podrobné informace o tom, jak při řešení tohoto
problému postupují jiné organizace/instituce.
Rozhodně
nesouhlasím

Rozhodně
souhlasím

1

2

3

4

5
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PROTECT II
1.2

Budování vzájemného porozumění

Cíle
Tato část se zaměřuje na některé způsoby budování vzájemného porozumění a společného
používání jazyka v rámci spolupracujících organizací a institucí. Účelem je vzájemné
porozumění a pochopení pracovních postupů jednotlivých organizací a institucí a stanovení
společně dohodnutých, smysluplných a dosažitelných cílů.

Úvod
Lektoři a účastníci školení se v rámci cvičení a diskuze o různých východiscích v kapitole 1.1
mohou zamyslet nad rozdílnými pohledy, předpoklady a předsudky k problematice násilí na
ženách. Efektivní spolupráce si vyžaduje dohodu ohledně používaných termínů a jazyka,
vzájemné porozumění, společné definice, shodu na základních hodnotách a principech
a závazek k dosahování stejných cílů. To však nejde úplně snadno!
Například:
• Různá slova a definice mohou mít v různých profesních oblastech rozdílný význam.
• Různé organizace a instituce mají rozdílné priority a zájmy.
• Odborníci a pracovníci mají své vlastní obavy, předsudky i přesvědčení a věří různým
mýtům.

Cvičení 1.2a a cvičení 1.2b
Potřebné pomůcky
Lektoři budou potřebovat Pracovní list 1.2a, Definice a práva, Pracovní list 1.2b, Budování
vzájemného porozumění, níže popsané instrukce k cvičení, flipchart, fixy a pokud je to
možné, powerpoint. Toto cvičení se skládá z prezentační části, individuálního cvičení,
reflexe, práce v malých skupinkách a zpětné vazby a diskuze ve velké skupině.

Cíl cvičení
Cílem obou cvičení této kapitoly je využít definice OSN a Rady Evropy o násilí na ženách
jako určitého odrazového můstku pro prozkoumání a stanovení si společných cílů, priorit
a smyslu partnerské spolupráce v případech zvlášť vysokého rizika násilí na ženách.
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Časový rámec
1. úkol - 45 minut.
2. úkol - 60 minut.

Obsah cvičení
Účastníci jsou požádáni, aby reflektovali své znalosti a vnímání základních definic v oblasti
násilí na ženách a prohlášení o právu jedince žít život bez násilí. Toto cvičení provádějí
účastníci nejprve individuálně, poté dané zadání diskutují v malých skupinách. Následně
probíhá skupinová zpětná vazba. Po zpětné vazbě přejdou účastníci k dalšímu cvičení, které
probíhá v menších skupinkách jako diskuze nad často se vyskytujícími mýty a stereotypy,
které jsou spojené s otázkami násilí na ženách. To by mělo vést k určité shodě v chápání
dané problematiky.

Instrukce pro lektory
Lektoři by měli na úvod zmínit, že účastníci mohou mít na danou problematiku různé
pohledy, názory a v ýchodiska (lze odkázat na kapitolu 1.1. Kde začínáme – východiska
práce se ženami, oběťmi domácího násilí, pokud účastníci toto cvičení v rámci školení
absolvovali). Lektoři by dále měli poznamenat, že to je běžný jev, avšak aby byla
interdisciplinární spolupráce efektivní, je potřeba najít společný přístup a porozumění dané
problematice.
Poté lektoři představí definice uvedené v pracovním listu 1.2a. Podle možností můžeme
definice vypsat na flip chart, zobrazit je jako power-pointovou prezentaci nebo je rozdat jako
vytištěný pracovní list.
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Pracovní list 1.2a, Definice a práva
1. Násilí na ženách – definice
“…násilí na ženách znamená jakýkoli akt genderově podmíněného násilí, jehož důsledkem
je, nebo by mohla být fyzická, sexuální či psychická újma či utrpení žen, včetně
vyhrožování takovými činy, nátlak nebo svévolné omezení svobody, ať už ve veřejném
nebo soukromém životě.“
OSN 1992, odst. 6; a Platforma pro akci, 4. Světová konference OSN o ženách, citováno
ve WAVE 2000, str. 14
2. Právo na život bez násilí
Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření, díky nimž budou podpořena a ochráněna
právo kohokoliv, obzvláště žen, na život prostý násilí jak ve veřejné, tak v soukromé
oblasti.
Úmluva Rady Evropy o prevenci a boj i proti násilí na ženách a dom ácímu násilí, 2011,
článek 4
Zamyslete se nad výše uvedenými definicemi.
Nejprve si každý sám odpovězte na následující otázky. Poté diskutujte své odpovědi
v menších skupinkách po 2 -3 účastnících. V malých skupinkách si připravte zpětnou
vazbu k diskuzi, kterou budete sdílet s ostatními účastníky ve velké skupině.
1. Jsem obeznámen/a s definicemi mezinárodních a evropských dokumentů
týkajících se lidských práv?
2. Jsou tyto definice používány institucí/organizací, ve které pracuji?
3. Pokud ne, jaké definice používáme? Jaké jsou v nich rozdíly?
4. Co může v našich definicích chybět?
5. Jak zde zmíněné definice používám v praxi já, případně instituce/organizace,
ve které pracuji?
6. Existují nějaké překážky, které mi (organizaci kde pracuji) brání uplatňovat
tyto definice a práva?
7. Jak jsou mé názory ovlivněny mou profesionální rolí a institucí/organizací, ve
které pracuji?
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Instrukce pro účastníky
Aktivita popsaná v Pracovním listu 1.2b je nejprve dokončena na individuálně, přičemž
účastníci jsou požádáni, aby odpověděli na položené otázky. Lektoři by je měli podpořit
v tom, aby na jednotlivé otázky odpověděli co nejpravdivěji a nejupřímněji, a upozornit je, že
budou následně vyzváni, aby se se svými odpověďmi podělili se svými kolegy.

Následný rozbor a vyhodnocení
Lektoři požádají účastníky, aby vytvořili menší skupiny po 2-3 účastnících a v rámci těchto
skupinek prodiskutovali své odpovědi. Zpětná vazba ve velké skupině pak může proběhnout
několika způsoby. Lektoři mohou např. požádat každou skupinku, aby ostatním ústně
prezentovala klíčové body jejich diskuze, nebo mohou každou skupinku požádat o to, aby
sumarizovala výsledky své diskuze na flip chart, který je pak umístěn na stěnu tak, aby si jej
mohli prohlédnout všichni ostatní účastníci, a se kterým je možno v průběhu školení dále
pracovat. Lektoři by měli následně v rámci zpětné vazby zdůraznit nejen možné vyskytující
se shody v odpovědích, ale i jakékoli pozitivní návrhy a řešení, které se objevily v souvislosti
s otázkami na uplatňování těchto definic v praxi.
Lektoři pak požádají účastníky, aby dále pracovali s pracovním listem 1.2b v menších
skupinkách po 2-3 účastnících.
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Pracovní list 1.2b, Budování vzájemného porozumění
Ve skupinkách po 2 až 3 di skutujte o následujících tématech ve vztahu
k problematice násilí na ženách. Proberte důvody svých odpovědí a připravte se na
zpětnou vazbu ve větší skupině.
1. V případech většiny rozchodů a rozvodů nehraje domácí násilí roli. Souhlasím
- nesouhlasím.
2. Jednou z nejúčinnějších bezpečnostních strategií prevence násilí je odchod
oběti od násilného partnera. Souhlasím - nesouhlasím.
3. Kontakt s oběma rodiči je pro dítě dobrý, a to i v případě, že se jeden z rodičů
dopouští násilí. Souhlasím - nesouhlasím.
4. Násilí na ženách je většinou jednorázová událost. Souhlasím - nesouhlasím.
5. Matky zabíjejí děti častěji než otcové. Souhlasím - nesouhlasím.
6. Rodiče vědí, co je pro jejich děti nejlepší. Souhlasím - nesouhlasím.

Po diskuzi o výše zmíněných tvrzeních Vám lektoři poskytnou zpětnou vazbu
a odpovědi na dané otázky.
Následně opět v malých skupinkách zkuste odpovědět na tyto otázky:
7. Jak může společná diskuze a porozumění v těchto a dalších otázkách zoblasti
násilí na ženách přispět ke zlepšení přístupu jednotlivých institucí ktéto
problematice a k zajištění většího bezpečí pro ženy a děti?
8. Ve kterých otázkách je stale těžké dojít ke shodě/jednotnému názoru?
9. Jak mohou být překonány případné rozdílné úhly pohledu různých
institucí/organizací?
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Poznámka pro lektory
Zdrojem informací pro toto cvičení, následnou zpětnou vazbu a vyhodnocení je
Women’s National Commission England 23. Lektoři si mohou vyhledat relevantní data
k uvedeným otázkám na lokální, regionální nebo národní úrovni tak, aby byly více
vztaženy ke kontextu a situaci jejich země.

Následný rozbor a vyhodnocení
Lektoři požádají účastníky o zpětnou vazbu na diskuzi s důrazem na následující klíčové
informace:
1. V případech většiny rozchodů a rozvodů nehraje domácí násilí roli. Omyl.
Přibližně 75% rodičů uvedlo, že v průběhu jejich vztahu došlo k domácímu násilí.
2. Jednou z nejúčinnějších bezpečnostních strategií prevence násilí je odchod oběti
od násilného partnera. Přestože to v některých případech to může být pravda,
existují důkazy o tom, že ženám hrozí vyšší riziko násilí nebo zabití poté, co od
násilného partnera odejdou.
3. Kontakt s oběma rodiči je pro dítě dobrý, a to i v případě, že se jeden z rodičů
dopouští násilí. Omyl. Je-li zvažován kontakt dítěte s rodičem, prvořadým
zájmem by mělo být bezpečí a zdravý vývoj dítěte. Instituce by měly zajistit, aby
ke kontaktu došlo (pokud je to vhodné) za takových podmínek, aby ženě ani jejím
dětem nehrozilo žádné riziko újmy. Při zvažování kontaktu je důležitá především
podoba a kvalita vztahu dítěte s druhým rodičem.
4. Násilí na ženách je většinou jednorázová událost. Omyl. Výzkumy případů
domácího násilí upozorňují na to, že k prvním projevům násilí obvykle dochází
značnou dobu před prvním nahlášením případu úřadům nebo před vyhledáním
pomoci.
5. Matky zabíjejí dětí častěji než otcové. Omyl. Obecně jsou vzorce domácího násilí
charakterističtější pro muže, pachatele vraždy vlastního dítěte (filicidy) než pro
ženy, pachatelky takového činu. U mužů, kteří zavraždí vlastní dítě, je větší
pravděpodobnost, že se chovali násilně k dítěti/dětem a své partnerce už před
vraždou.
6. Rodiče vědí, co je pro jejich děti nejlepší. S tímto tvrzením nelze vždy
jednoznačně souhlasit. Je sice potřeba brát v potaz názor ženy, oběti, jak je
23

Women’s National Commission (2004) Myths and Facts about Domestic Violence and child contact. WNC.
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popsáno v kapitole 1.3, avšak může se stát, že zajištění nejlepšího zájmu dítěte
si vyžaduje stanovení zvláštního zástupce, který by hájil jeho práva a zájmy.
Převzato z Women’s National Commission Women's Aid Federation of England. 24
Míra shody dosažená v diskuzi v malých skupinkách se může školení od školení lišit, ale je
jen málo pravděpodobné, že by účastníci nebyli schopni najít shodu v žádném z uvedených
bodů. Díky tomuto cvičení je možné identifikovat oblasti shody a posílit klíčovou informaci, že
jednotné chápání dopadů násilí na oběť, definic násilí na ženách a práv obětí jsou centrálním
předpokladem úspěšné spolupráce a větší bezpečnosti žen a jejich dětí. Aby mohly být
odsouhlaseny společné priority a jednotlivé kroky spolupráce, je důležité otevřeně hovořit
také o rozdílných pohledech a názorech.
Další zdroje informací ke kapitole 1.2
Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, 2011,
Článek 4. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1772191.

24

Ibid.
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1.3

Principy podpory obětí domácího násilí

Cíle
Tato část je zaměřena na:
• Výhody na oběť orientovaného přístupu.
• Rozpoznání klíčové role oběti při identifikaci rizik a zajištění bezpečí.
• Význam podpory, posílení a získání důvěry oběti.

Úvod
Při práci s oběťmi, kterým hrozí riziko závažného domácího násilí, by měl být hlavní důraz
kladen na:
• Ochranu základních lidských práv žen a dětí na život bez násilí.
• Zajištění jejich bezpečí.
• Prevenci dalšího násilí.
• Podpoření žen identifikovat a pochopit povahu rizika, kterému jsou vystaveny.
Opatření, která jsou v praxi využívána, mohou mít bezprostřední vliv na život, zdraví
a svobodu obětí násilí a jejich dětí. Tento potenciál by měli mít pracovníci, kteří přicházejí do
kontaktu s oběťmi násilí, vždy na paměti.
Klíčové informace
Jelikož žena (oběť domácího násilí) zná pachatele velmi dobře, je její vnímání rizika při
posuzování míry jejího ohrožení velmi důležitým ukazatelem.
WAVE (2010) Protect I

25

Státy zajistí, aby … v centru všech opatření stála práva obětí a aby tato opatření byla
realizována prostřednictvím efektivní spolupráce všech relevantních úřadů, institucí
a organizací.
Rada Evropy, 2011 26
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WAVE (2010) Daphne Project PROTECT - Identifying and Protecting High Risk Victims of Gender Based Violence - an
Overview http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23494&b=15.
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Výhody na oběť orientovaného přístupu
Je-li aplikován na oběť orientovaný přístup:
• Žena hraje při rozhodování a provádění jednotlivých kroků k zajištění jejího bezpečí
aktivní roli.
• Je jí nasloucháno.
• Je k ní přistupováno s úctou.
Být obětí násilí neznamená, že je žena neschopná nebo neinformovaná. Může mít obrovský
strach, může se cítit bezmocná, její prohlášení a chování mohou být nekonzistentní, ale
přesto má právo vést život bez násilí a rozhodovat se sama za sebe.
V praxi mají odborníci často tendenci zaměřit svou pozornost na ukončení násilného vztahu
jako na primární cíl svých intervencí. Nicméně existuje celá řada důvodů, proč oběť nemusí
chtít k takovému řešení přistoupit. Je potřeba si uvědomit, že konečné rozhodnutí je vždy na
oběti a že trvat na tom, aby ukončila násilný vztah, je v rozporu s jejími základními lidskými
právy (článek 8) tak, jak jsou zakotvena v Evropské úmluvě o lidských právech. Pokud se
rozhodne s násilným partnerem zůstat, nijak to nesnižuje její další základní právo na život
bez násilí, a je důležité, aby toto její právo odborníci uznali.
Na oběť orientovaný přístup se snaží vytvořit takové strategie zajištění bezpečí, které by
oběť považovala za relevantní a které by měly jasně definované a odsouhlasené cíle,
povinnosti, jednotlivá opatření i odpovědnost za jejich plnění. Mnohem větší šanci na úspěch
totiž mají právě takové strategie snížení rizika násilí, kde je jasně definována zodpovědnost
všech zúčastněných stran, včetně oběti samé.

Klíčová role oběti při identifikaci rizik a zajištění jejího bezpečí
Díky podpoře a posílení získávají ženy odvahu ke změnám a případným krokům k ukončení
násilného vztahu. Nicméně rozhodnutí odejít je jedním z hlavních indikátorů dalšího
možného násilí, které se v mnoha případech co do závažnosti stupňuje.
V rámci partnerského přístupu by měla být pracovní komunikace, rozhodování i jednotlivé
akce co nejvíce transparentní, aby oběť cítila, že s ní jednotlivé instituce spolupracují, nikoli,
že o ní rozhodují. Oběti zažívají v rámci násilného vztahu celkovou ztrátu kontroly a možnosti
26

Council of Europe (2011) Convention on preventing and combating violence against women an domestic violence. Article
7,2. http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm.

STR 37

Modul 1
o sobě rozhodovat a tato zkušenost by se neměla opakovat při jednání s institucemi, které
jim mají pomáhat a podporovat je.
Aby bylo možno získat co nejvíce detailních a přesných informací pro posouzení rizika
dalšího domácího násilí, je potřeba:
• Efektivně spolupracovat s obětí.
• Vytvořit si systém sběru informací o povaze a rozsahu násilí a kontroly, které se v daném
případě vyskytlo. V rámci procesu sběru informací by měla být zohledněna také minulá či
současná zkušenost oběti se závažným vyhrožováním a zraněními.
(Příklady možných spouštěčů násilí a ukazatelů rizika násilí jsou podrobněji popsány
v Modulu 2 tohoto materiálu).
Reakce na případy domácího násilí musejí být specifické a měly by vycházet z co
nejpřesnějších informací. Nedostatečná či neodpovídající bezpečnostní opatření totiž mohou
vést ke zvýšení rizika a v konečném důsledku mohou pro oběti a jejich děti znamenat ještě
větší ohrožení jejich života a zdraví.
Ohrožená žena je největším zdrojem informací. Měla by být v centru všech intervencí
a veškeré úsilí by mělo být zaměřeno na to, aby jí bylo umožněno aktivně spolupracovat se
všemi zainteresovanými institucemi a organizacemi a aby byla jasně informována o všech
krocích. Příkladem dobré praxe podpory aktivního zapojení obětí do procesu plánování
bezpečí je informovat oběti o jejích právech a jejich zastupování specializovanými
organizacemi, které poskytují pomoc ženám-obětem násilí.
Další zdroje informací, které se zabývají formami podpory obětí, jež jí mají pomoci aktivně se
zapojit do procesu plánování bezpečí, jsou uvedeny na konci této kapitoly.

Získání důvěry oběti
Pro účinnou prevenci dalšího násilí je nezbytné získat si důvěru oběti. Je důležité si
uvědomit, že pachatelé se často snaží snížit důvěru oběti v to, že jim může někdo pomoci
a podporovat je. Mezi významné charakteristiky chování pachatelů domácího násilí patří:
• Bagatelizace a popírání zkušenosti a prožitků oběti.
• Podceňování a znevažování její schopnosti o sobě rozhodovat.
• Izolace oběti od okolí.
• Přesvědčování oběti, že jí nikdo nebude věřit a nepomůže jí.
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• Další strategie s cílem získat a udržet si kontrolu a moc nad obětí, jako např. ekonomické,
emocionální či psychické týrání. 27
V důsledku toho může oběť ztrácet sebevědomí a sebeúctu. Navázání vztahu s obětí
a vybudování pocitu důvěry je v takových situacích velmi náročné. Ženy navíc mohou mít
negativní zkušenost z dřívějšího kontaktu s „pomáhajícími profesemi“.
Odborníci pracující s oběťmi si mohou na základě svých znalostí a zkušeností velmi snadno
vytvořit svou představu o tom, jak nejlépe postupovat při řešení konkrétního případu
domácího násilí. Nicméně každá situace musí být posuzována jako nová, unikátní
a individuální zkušenost dané oběti. Bez zohlednění jejích názorů a perspektivy totiž
nemusejí být navrhovaná bezpečnostní opatření realistická a dosažitelná.
V případech, kdy by mohlo dojít ke střetu práv (např. s právy, potřebami a ochranou dětí),
musejí odborníci zajistit, aby byly zohledněny všechny perspektivy. Každé rozhodnutí, které
by vedlo k preferenci něčích individuálních práv nad ostatními, by mělo být v procesu
managementu bezpečí projednáno v rámci interdisciplinární spolupráce.
I v případech počáteční efektivní spolupráce s obětí může dojít k tomu, že bezpečnostní
opatření nevedou k zastavení násilí, případně dojde ke změně situace či povahy nebezpečí,
které znovu eskaluje. Proto je nezbytné s obětí spolupracovat dlouhodobě tak, aby mohly
příslušné instituce a organizace neprodleně reagovat na nastalé změny rizikových faktorů.
Efektivní komunikace, opakované posouzení nebezpečí a rychlé reakce jsou nezbytné, aby
oběti mohly začít důvěřovat tomu, že zúčastněné instituce jsou schopny ochránit je i jejich
děti a že zajištění jejich bezpečí je průběžný, dynamický proces a nikoli jen jednorázová
akce.
Je důležité si uvědomit také to, že některé ženy se nikdy plně nezapojí do spolupráce
s institucemi a podpůrnými službami a že důvody pro takový postoj mohou přesahovat rámec
problematiky získávání důvěry. Žena je zcela oprávněna zachovat si určitou rezervovanost,
chránit si právo na své soukromí a nesdělovat některé osobní informace. To jí může pomoci
k získání pocitu určité kontroly nad celou situací a odborníci by měli respektovat její právo
stanovit si určité limity a netlačit na ni, aby „řekla vše“.

27

WAVE (2000) Training manual on Combating Violence against Women: http://www.wavenetwork.org/images/doku/manual.pdf 18 Nov. 2011, pp.43-62.
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Klíčové informace
Pamatujte si, že:
Oběti domácího násilí mají často zkušenost s tím, že:
• Pachatel jim říká, co mohou/nemohou, mají /nemají dělat.
• Pachatel jim něco nařizuje.
• Pachatel je vnímá jako zdroj problémů, případně je za problém viní.
Pokud má žena pocit, že se takový přístup opakuje v nějaké podobě ze strany
organizací

a

institucí,

které

jí

mají

pomoci,

nebude

jim

s

největší

pravděpodobností důvěřovat. Proto si pamatujte, že:
• Je důležité pečlivě naslouchat celému příběhu oběti.
• Pro to, aby se oběť cítila schopna a podpořena říci celý svůj příběh, je potřeba si
nejprve získat její důvěru.
• Je důležité si uvědomit, že pracovníci by se měli zaměřit na zjišťování toho, co je
skutečně nejlepším řešením podle oběti, nikoli jí podsouvat své návrhy a domněnky.

Cvičení 1.3
Potřebné pomůcky
Pracovní list 1. 3 o základních principech podpory obětí domácího násilí připravený jako
powerpointová prezentace nebo v tištěné podobě, 3 až 5 židlí.

Cíl cvičení
Toto cvičení se snaží přinést účastníkům určitý vhled do prožívání oběti a navození reálnější
představy o nejistotě a nepříjemných pocitech, které člověk prožívá v situacích, kdy se musí
v neznámých podmínkách s nejistým výsledkem spolehnout na neznámé lidi. Cvičení by
mělo upozornit na to, kolik odvahy je k takové komunikaci potřeba a mělo by vést k následné
diskuzi o principech podpory a posílení.
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Časový rámec
45-60 minut.

Instrukce pro účastníky
Před účastníky je rozmístěno 3 až 5 židlí (v závislosti na celkovém počtu účastníků).
Lektoři požádají 3 až 5 účastníků aby se zúčastnili rolové hry. Pravidla ani téma rolové hry
nejsou dopředu specifikována. Pro povzbuzení k účasti mohou lektoři použít následující
fráze:
• Nic špatného se Vám nestane.
• Pomůžu Vám.
• O nic nejde.
• Věřte mi.
• Nikdo Vás nebude zesměšňovat.
• Všechno bude v pořádku.
• Nebojte se.
Jakmile budou všechny židle obsazeny, lektoři poděkují všem „účinkujícím“ za jejich ochotu
a odvahu.
Poté se zeptají účastníků, kteří se cvičení nezúčastnili:
• Proč jste se nezúčastnili této rolové hry?
• Měli jste z něčeho strach?
• Nedůvěřovali jste mi?
• Nechtěli jste mě poslechnout?

Následný rozbor a vyhodnocení
Sdělte skupině, že nikdo z nich by účastí v rolové hře neriskoval ztrátu zaměstnání, dětí,
domova ani života. Pro tento experiment bylo potřeba mít jen odvahu, důvěřovat facilitátorovi
a ochotu experimentovat a vyzkoušet si neznámé. Účastníci se lišili v tom, jak ochotni byli
zapojit se. Každý z nich měl jiné důvody pro to zapojit se či nikoliv. Proč se někteří z nich
pustili do experimentu mnohem snadněji než jiní? Potřebovali někteří k rozhodnutí více
informací? Chyběl jim pocit, že mají nad situací kontrolu?
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Propojte zpětnou vazbu s tím, jaká očekávání mohou mít pracovníci vzhledem k potřebě
obětí zapojit se a spolupracovat s podpůrnými organizacemi a institucemi a s poznáním,
kolik odvahy si to ve skutečnosti vyžaduje.
Lektoři poté v kontextu informací uvedených v předchozí části této kapitoly s účastníky
proberou Principy podpory oběti domácího násilí vyjmenované v Pracovním listu 1.3
a případně jim doporučí další relevantní zdroje informací.

Pracovní list 1.3, Principy podpory oběti domácího násilí
Výhody na oběť orientovaného přístupu
• Žena zastává při rozhodování a provádění bezpečnostních opatření aktivní roli.
• Je jí nasloucháno.
• Pracovníci adekvátně reagují na její sdělení a potřeby.
• Při vytváření bezpečnostního plánu spolupracující organizace sdílejí odpovědnost za
strategii řešení případu.
• Tento přístup má větší šanci na reálný úspěch.
Uznání klíčové role oběti při identifikaci rizikových faktorů a plánování bezpečí
• Největším zdrojem informací je sama ohrožená žena.
Podpora oběti a získání její důvěry
• V rámci partnerské spolupráce jsou všechna práva a povinnosti jasně označena,
projednána a odsouhlasena. Součástí partnerské spolupráce je také obhajoba práv
obětí a jejich dětí.
• Instituce a organizace jsou ve svých krocích konzistentní a odpovědné za to, že
opatření, na kterých se dohodli, splní.
• Na informace vztahující se ke změnám situace oběti je reagováno bezodkladně.
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Klíčové informace
Oběť by měla stát v centru partnerské spolupráce. Má právo aktivně se do něj zapojit
a kontextu posuzování nebezpečí a managementu rizik být informována o všech
krocích.
Jelikož téma probírané v této kapitole úzce souvisí s oblastí interdisciplinární spolupráce při
posuzování jednotlivých případů, další důležité informace najdete také v Modulu 2.
Další zdroje informací ke kapitole 1.3
WAVE Manual Bridging Gaps – From Good Intention to good Cooperation (2006):
Participation

of

survivors.

p.

58

–

61,

ke

stažení

na:

http://www.wave-

network.org/start.asp?ID=289&b=15.
Hague, G., Mullender, A., and Aris, R. (2003) Is Anyone Listening? Accountability and
women survivors of domestic violence. Routledge, London.
Hague, G., Mullender, A., and Aris, R. (2002): Women’s Aid England: Professionals by
experience: Guide to service user participation and consultation for domestic violence
services.
http://www.womensaid.org.uk/page.asp?section=0001000100140008&sectionTitle=Re
ports+%26+Books.
Evropská úmluva o lidských právech
Článek 8 – Právo na respektování soukromého a rodinného života:
Každý má právo na to, aby byl respektován jeho soukromý a rodinný život, domov
a korespondence.
Článek 2 – Právo na život:
Právo každého jednice na život je chráněno zákonem.
Článek 3 – Zákaz mučení:
Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení či
trestu.
Rada Evropy: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm.
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1.4

Partnerský přístup v interdisciplinární spolupráci: Co to je
a proč je důležitý?

Cíle
Tato část se zaměřuje na prozkoumání následujících oblastí:
• Proč je při řešení domácího násilí a snižování jeho negativních dopadů na ženy a děti
přínosná spolupráce jednotlivých organizací?
• Jaké první kroky jsou nezbytné pro zahájení této spolupráce?
• Jak identifikovat možné potíže a překážky, které by mohly stát v cestě interdisciplinární
spolupráce?
• Co může pomoci tyto překážky překonat?

Úvod
Spolupráce různých organizací je obtížná a náročná a často můžeme pozorovat rozdíly mezi
teoretickou koncepcí a tím, čeho je v praxi skutečně dosaženo:
Důležitým faktem, který různá doporučení a strategie přehlížejí, je, že partnerská
spolupráce

je

obtížná.

Mezi

partnerskými

organizacemi

existují

rozdíly

v organizační kultuře, terminologii, praxi, prioritách, míře proškolení atd.
Organizace a instituce, které mají spolupracovat, k sobě přistupují s určitou
mírou profesní skepse, někdy vyloženě s nedůvěrou. Odlišné zájmy, priority
a praxe činí spolupráci v rámci více-oborového přístupu obtížnou. (Tapley 2010) 28

Cvičení 1.4.
Potřebné pomůcky
Flip chart, papír, fixy, powerpointová prezentace a níže uvedené pracovní listy. Toto cvičení
se skládá z prezentace s prostorem pro dotazy a odpovědi a práce v malých skupinkách.

28

Tapley, J. (2010) Working Together to Tackle Domestic Violence. in: Pycroft, A. and Gough, D. (Eds) Multi Agency Working
in Criminal Justice. Bristol: Policy Press.
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Cíl cvičení
Účastníci by se měli zamyslet nad tím, proč je partnerská spolupráce důležitá, a pojmenovat
výhody takové spolupráce. Toto cvičení je dost rozsáhlé a je rozděleno do 5 částí.

Časový rámec
Každá část tohoto cvičení zabere asi 30 minut.

Instrukce pro lektory
Lektoři mohou zahájit cvičení následujícími otázkami:.
• Proč je spolupráce různých institucí a organizací důležitá?
• Jaké jsou výhody takové spolupráce?
V rámci úvodní části mohou odpovědi skupiny posloužit jako výchozí bod pro prezentaci
klíčových informací této kapitoly.

Klíčové informace této kapitoly (následující body mohou být použity jako úvodní
slide)
• Spolupráce různých organizací a institucí snižuje riziko závažných zranění
a zabití obětí.
• Zlepšuje bezpečnost, zdraví a psychickou pohodu obětí a jejich dětí.
• Poskytuje více zdrojů a komplexnější zajištění bezpečí.
• Společným cílem odsouhlasených intervencí je snížení rizika hrozícího oběti.
• Jednotlivé intervence jsou koordinované a účinnější.

Poté se lektoři mohou zeptat:
• Co můžeme díky spolupráci v oblasti násilí na ženách skutečně zlepšit?

Následný rozbor a vyhodnocení
Na základě zkušeností účastníků a služeb, které jsou v daném místě dostupné, se mohou
vyskytnout různé odpovědi. Lektoři by měli využít odpovědí a návrhů skupiny k tomu, aby
diskuzi posunuli k následujícímu obrázku.
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Obrázek 1.4, Schéma spolupráce’ ilustruje, jak může partnerská spolupráce různých
organizací a institucí přispět k celkové bezpečnosti obětí a jejich dětí.

Obrázek 1.4, Schéma spolupráce’

Schéma

spolupráce

zobrazuje

oběť

a

její

děti

v centru,

kde

jsou

obklopeny

specializovanými ženskými neziskovými organizacemi, které mají v rámci interdisciplinární
spolupráce při zastupování obětí zvláštní roli. Menší kruhy představují nejbližší rodinu, místní
komunitu a síť sociálních kontaktů, které jsou často společně se specializovanými službami
zapojeny do systému podpory. Větší kruhy představují statutární orgány, policii, soudní
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systém a řadu dalších institucí, které zajišťují bezpečnost oběti. Tyto organizace a instituce
nejsou vždy stejné co do velikosti a zdrojů; některé z nich jsou oběti více vzdálené než jiné,
nicméně všechny hrají při zajištění bezpečnosti oběti důležitou roli. Pevnost vzájemného
propojení a partnerství těchto organizací a institucí je pro holistický přístup a kvalitní
poskytování služeb obětem zásadní. Můžeme si představit, že jednotlivé kruhy jsou spojeny
„paprsky kola“ a toto spojení zajišťuje pro střed kola bezpečí. Chybějící „paprsek“ snižuje sílu
a efektivitu kola. Okraj kola představuje celkový cíl zajistit bezpečí pro oběť a její děti.
Poznámka pro lektory
Jsme si vědomi toho, že ne všechny služby a instituce popsané ve schématu
spolupráce fungují ve všech zemích nebo v rámci regionálního či místního kontextu
(např. specializované rodinné soudy neexistují ve všech zemích EU). V příloze
materiálu proto najdete adaptabilní verzi kola, ve které můžete přidávat, odebírat nebo
nahrazovat jednotlivé organizace a i nstituce, podle aktuální situace ve své
zemi/ regionu.
Obrázek ,schématu spolupráce’ může účastníkům pomoci zamyslet se nad jejich vlastní
rolí a zodpovědností za snížení negativního dopadu domácího násilí na oběti a jejich děti.
Obrázek schéma spolupráce může být použit jako pracovní list nebo jako snímek (slide).
Schéma spolupráce
Intervence různých institucí a organizací by měly být vzájemně úzce propojené
atvořit tak ucelenou podpůrnou síť všech zainteresovaných subjektů. Partnerské
organizace by měly zajistit, aby bylo „schéma spolupráce“ kompletní (aby byly
zastoupeny a využívány všechny potřebné složky) a aby v jeho centru stály
oběti, zastoupené nezávislými ženskými organizacemi, kterým důvěřují.
Je důležité, aby byly služby a další formy podpory poskytovány všemi
relevantními složkami uvedenými ve schématu spolupráce, a ab y plynule
probíhala komunikace mezi všemi partnery, kteří se na víceoborové spolupráci
podílejí. Jinak by oběť mohla být vystavena dalšímu riziku opakování či eskalace
násilí. Ochrana a bezpečí obětí musí být primárním cílem všech intervencí
aspolupráce jako takové. Aby bylo možné obětem skutečně pomoci a zabránit
opakovanému násilí, musí být všechny intervence přiměřené a účinné.
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Cvičení 1.4a, část první
Pracovní list 1.4a, Diskuze
U obrázku „schéma spolupráce“ se zamyslete nad přístupy a způsoby řešení případů násilí
na ženách ve svém regionu.
• Uveďte, kde vidíte v rámci svého regionu/města silná místa spolupráce jednotlivých
složek.
• Jak tyto dobře fungující složky a jejich spolupráce snižují riziko opakované viktimizace
a zvláště závažného násilí?
Poté:
• Uveďte, kde vidíte v rámci svého regionu/města slabá místa spolupráce jednotlivých
složek.
• Jak mohou tato slabá místa zvyšovat riziko opakované viktimizace a zvláště závažného
násilí?
• Uveďte, jaké kroky by mohly být na regionální/místní úrovni přijaty ke zlepšení
spolupráce jednotlivých složek.
A nakonec:
• Můžete ze svých odpovědí využít některé příklady dobré praxe, které byste mohli využít
při zlepšování slabých míst, jež jste právě identifikovali?
Úspěchy a partnerská spolupráce fungující v jedné oblasti mohou být někdy aplikovány
i v jiné oblasti. Shodne-li se vícero organizací a institucí na slabém či chybějícím článku,
může to znamenat první impulz k potřebným změnám a zlepšení situace obětí.
Zde uveďte všechny užitečné poznatky a příklady:
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Následný rozbor a vyhodnocení
Zpětná vazba by měla být provedena ve 4 fázích:
1. Vytvořte seznam dobře fungujících složek (organizací, institucí, služeb) v oblasti
podpory obětí a popište, jak tyto složky přispívají k efektivnímu řešení domácího
násilí.
2. Vytvořte seznam slabých míst (hůře fungujících či zcela chybějících organizací,
institucí, služeb), které mohou zapříčinit zvýšené riziko opakované viktimizace
oběti.
3. Vyjmenujte kroky a aktivity, které mohou pomoci překonat slabá místa.
4. Uveďte příklady dobré praxe, které by mohly být využity při zlepšování
spolupráce jednotlivých složek.
Účastníkům můžete rozdat pracovní list se schématem spolupráce, na kterém nejsou
zobrazeny spojovací linky a požádat je, aby sami vyznačili silná a slabá místa spolupráce,
např. tak, že dobře fungující spolupráci a komunikaci označí plnou čarou a nefungující
spolupráci a komunikaci vyznačí čarou přerušovanou. Díky tomu mohou identifikovat
oblasti, kde je potřeba (kde mohou) udělat první kroky pro posílení vzájemné spolupráce. Pro
tuto aktivitu by měli lektoři rozdat pracovní list se schématem spolupráce bez vyznačených
vzájemných vazeb (pracovní list 1.4b). Tam, kde jsou značné rozdíly v typu poskytovaných
služeb, mohou lektoři rozdat zcela prázdné schéma (pracovní list 1.4c) a um ožnit tak
účastníkům doplnit, jaké organizace a instituce se v jejich regionu (zemi) na interdisciplinární
spolupráci podílejí nebo by se měly podílet a mohli se zamyslet nad tím, do jaké míry spolu
tyto organizace v současné době komunikují.
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Pracovní list 1.4b
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Pracovní list 1.4c
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Poznámka pro lektory
Je důležité, aby byl seznam aktivit, které mohou být realizovány na místní/regionální
úrovni, reálný a dosažitelný.

Cvičení 1.4b, část druhá: První kroky k dobré praxi
Cíl cvičení
Podpořit účastníky, aby identifikovali první kroky, které mohou učinit pro zahájení partnerské
spolupráce a aktivity, které mohou po skončení tohoto školení reálně uskutečnit.

Instrukce pro lektory
Rozdejte účastníkům Pracovní list 1.4d. Požádejte je, aby tento úkol zpracovali nejprve
samostatně a poté, pokud budou mít dostatek času, aby své odpovědi prodiskutovali
s dalším účastníkem. Pokud účastníci školení neví, jak začít, mohou jim lektoři pomoci
s navržením prvních kroků a podpořit je v tom, aby se zamysleli nad každou otázkou
a konkrétními kroky, které mohou udělat.

Pracovní list 1.4d, Co je potřeba udělat

• S kým už úspěšně spolupracujete?
• Mohou Vám organizace, se kterými již spolupracujete, pomoci oslovit ke spolupráci
další organizace/instituce?
• Koho budete kontaktovat a co jim sdělíte?
• Jaké společné cíle a vize si můžete stanovit?
• Pomohlo by Vám při navazování spolupráce použít např. dostupné statistické údaje,
fakta, čísla, zkušenosti obětí apod.?
• Zaměřte se na zlepšení bezpečnosti oběti jako na hlavní cíl – pokuste se ztohoto cíle
vytvořit základní princip Vaší spolupráce.
• Rozhodněte, jaká minimální struktura je potřeba k zahájení víceoborové spolupráce
(které klíčové organizace a instituce musejí být zapojeny).

STR 52 | PROTECT II | Hodnoceni rizik a bezpečnostní management při ochraně vysoce ohrožených obětí domácího násilí

PROTECT II
Je užitečné, pokud se účastníci zamyslí nad tím, jak jejich organizaci/instituci vidí ostatní.
Pochopení postojů jiných organizací je důležitým prvním krokem při budování partnerské
spolupráce.

Cvičení 1.4c, část třetí: Jak nás vidí ostatní organizace/instituce?
Cíl cvičení
Podpořit účastníky, aby prozkoumali, jak vnímají ostatní organizace/instituce a jak jsou
těmito organizacemi/institucemi vnímání oni sami.

Instrukce pro lektory
Rozdejte účastníkům pracovní list. Požádejte je, aby utvořili dvojice a prodiskutovali, jak
navzájem vnímají své organizace/instituce. Zprvu se to může zdát těžké, ale je důležité
podporovat otevřenou diskuzi a účastníci by měli být schopni vypořádat se s odlišnostmi
a případnými konflikty s otevřeností a respektem k druhé straně. Organizace/instituce spolu
nebudou vždy souhlasit a někdy může být obtížné podívat se na vlastní přístup očima jiných!
Nicméně sdílení těchto názorů a postojů je prvním krokem v cestě za partnerským
přístupem.
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Pracovní list 1.4e, Jak vnímáme ostatní organizace/instituce? Jak oni vidí
nás?
Toto cvičení Vám zabere asi 10 minut. Uvažujeme-li o partnerské spolupráci, je důležité
zamyslet se nad tím, jak vnímáme ostatní organizace/instituce, se kterými bychom měli
spolupracovat, a jak oni vnímají nás.
Vyberte si jednu organizaci/instituci, se kterou již spolupracujete nebo byste chtěli
spolupracovat, a zamyslete se nad následujícími otázkami:
• Jaké jsou cíle a poslání této organizace/instituce? Jak je financována a řízena? Jak
přispívá ke snížení domácího násilí na ženách? Čím dalším by ještě mohla přispět?
Napadá Vás jakýkoli důvod, proč by mohla přestat své služby poskytovat?
• Co si o této organizaci/instituci myslíte? Jakou zkušenost máte ze spolupráce s ní? Co
byste označil/a za pozitivní, co fungovalo dobře? Vyskytly se nějaké problémy?
Důvěřujete jí? Domníváte se, že je její role snazší než ta Vaše? Má Vaše
organizace/instituce více či méně moci?

Následný rozbor a vyhodnocení
Toto cvičení může ukázat, že pracovníci mnohdy nemají dostatek informací o jiných
organizacích/institucích a nemusejí být dostatečně obeznámeni s jejich hlavními cíli, rolemi
a odpovědností, nebo je mohou vnímat zkresleně. To při spolupráci vede ke konfliktům,
nedorozuměním a rozdílným prioritám. Mohou se objevit silné předsudky, negativní vnímání
druhých, nedůvěra, nerovnováha moci, někdy spojené s předchozí negativní zkušeností
s danou organizací/institucí. Pokud je toto cvičení prováděno ve smíšených skupinách, kde
jsou zastoupeny různé organizace/instituce, mnohdy se ukáže, že účastníci mají o sobě
navzájem zkreslené představy a předpoklady, vzájemný nedostatek důvěry a mnoho
účastníků může identifikovat jako klíčový problém spolupráce nerovnováhu moci. I existence
těchto předsudků a mylných předpokladů však může být využita jako startovní bod pr o
zahájení spolupráce, například:
• Sdílet informace o hlavních cílech, hodnotách, rolích a odpovědnosti.
• Prozkoumat (ne)opodstatněnost různých představ a předsudků o jiných
organizacích/institucích.
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• Zaměřit se na jeden skutečný problém či překážku a společně nalézat způsoby, jak je
překonat.
• Identifikovat překážky, které brání vzájemné důvěře, a hledat způsoby, jak alespoň jednu
takovou překážku překonat.
• Lektoři mohou tyto body využít také jako pracovní list nebo fólii.

Cvičení 1.4d, část čtvrtá: Jak dosáhnout efektivní spolupráce
Cíl cvičení
Pojmenovat první kroky nezbytné pro zahájení efektivní spolupráce, pomoci účastníkům
identifikovat kritéria úspěchu a vytvořit si konkrétní představu o tom, co je pro fungování
interdisciplinární spolupráce potřeba udělat.

Instrukce pro lektory
Budování a rozvoj spolupráce si vyžaduje čas a značné úsilí a na cestě k dosažení tohoto
cíle se vyskytuje celá řada překážek a problémů. K zahájení diskuze o tom, jaké první kroky
je potřeba učinit, použijte pracovní list 1.4.f (případně z něj vytvořte fólii).
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Pracovní list 1.4f, Jak dosáhnout efektivní spolupráce
Efektivní spolupráce si vyžaduje čas a značné úsilí a na cestě k dosažení tohoto cíle se
vyskytuje celá řada překážek a problémů, jako např:
• Nedostatek strategického plánování v rámci organizací.
• Nedostatek důvěry mezi jednotlivými organizacemi a institucemi.
• Rozdílné hodnoty, přístupy a zájmy neziskových organizací a státních institucí
a rozdílné hodnoty, přístupy a zájmy mezi jednotlivými státními institucemi navzájem.
•

Nekompatibilní legislativa.

•

Finanční omezení a limitované zdroje.

ALE NEMUŽETE ČEKAT NA TO, AŽ BUDE VŠECHNO PERFEKTNÍ!
ZAČNĚTE!
Převzato a upraveno z Lloyd (1994) 29; Hague, Malos and Dear (1996) 30.
Další informace najdete také v Bridging Gaps (2006), kapitola 9 a 10 , WAVE. Ke stažení
na: wave-network.org

Je dobré představit si dosažení efektivní spolupráce jako proces, cestu s různými fázemi
a zastaveními.
V další fázi cvičení požádejte účastníky, aby se pokusili vytvořit jejich vlastní (místní/lokální)
schéma spolupráce. Tento úkol může být plněn individuálně nebo v menších skupinkách.
Požádejte účastníky, aby se zaměřili na následující otázky:
Jaké problémy očekávají na začátku interdisciplinární partnerské spolupráce a jak chtějí
jednat s institucemi, organizacemi a lidmi, kteří myšlenku vzájemné spolupráce nepodporují?
Například:
• Bylo by užitečné zjistit, v čem konkrétně mohou ostatní vidět problémy a překážky?
• Jaké obavy mohou mít ze spolupráce? Lze tyto obavy nějak snížit, eliminovat?
29

Lloyd, C. (1994) The welfare net: how well does the net work? Oxford: Oxford Brookes University.

30

Hague, G., Malos, E., and Dear, W. (1996) Multi-agency work and domestic violence: A national study of interagency
initiatives. Bristol: The Policy Press.
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• Jak lze podpořit vzájemnou důvěru? Mají např. nějaký příklad, zkušenost z minulosti,
kterou by mohli použít při budování vzájemné důvěry? Jak by odpověděli na otázku, proč
důvěřují ostatním a proč si myslí, že druzí důvěřují jim?
• Pokud již model spolupráce na místní úrovni funguje, požádejte účastníky, aby
identifikovali problémy a překážky, kterým v současné době čelí. Jaké praktické kroky by
mohly tyto problémy vyřešit? Co musí udělat proto, aby vzájemnou spolupráci posílili?

Následný rozbor a vyhodnocení
Lektoři by se měli zaměřit zejména na pozitivní kroky, které chtějí účastníci v rámci
spolupráce realizovat. V rámci zpětné vazby by měli lektoři uznat, že různé překážky
a konflikty mohou při budování spolupráce sehrát negativní roli, ale dále by se měli zaměřit
na kriteria úspěchu vzájemné spolupráce (viz další část cvičení).

Cvičení 1.4e, část pátá, Kritéria úspěchu
Cíl cvičení
Závěrečná část cvičení je zaměřena na to, jak vytvořit efektivní model partnerské
spolupráce. Aby byla spolupráce aktivní, mohly být realizovány konkrétní kroky, na kterých
se zúčastněné strany shodly a byly dosahovány udržitelné výsledky, musí spolupráce
splňovat určitá kriteria.
Lektoři požádají účastníky, aby prodiskutovali body uvedené v následujícím pracovním listě.
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Pracovní list 1.4g, Závěry z německého výzkumu zaměřeného na
interdisciplinární spolupráci
Intervenční projekty 31 dosahují trvalých a komplexních změn, jsou-li splněny určité
podmínky:
• Propojují strategie vedené směrem seshora dolů (manažerské vedení) se strategiemi
vedenými zezdola nahoru (iniciativa vychází od jednotlivých pracovníků)
• Struktury a aktivity na celostátní úrovni jsou vzájemně propojeny s regionálními
a místními strukturami a aktivitami.
• Výsledky spolupráce se stávají součástí institucionálních struktur všech zúčastněných
organizací a institucí.
• Je vytvořena stabilní síť spolupracujících organizací, jejíž činnost je přizpůsobena
a odvíjí se od potřeb uživatelů služeb.
• Je stanoven koordinační orgán.
(German Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, 2004,
Working together to combat domestic violence. Cooperation, intervention research.
Findings from the evaluation research assessing intervention projects against domestic
violence, Berlin)

Instrukce pro účastníky
1. Shodují se tyto poznatky s Vaší zkušeností z praxe v rámci interdisciplinární
spolupráce?
2. Jaká kriteria jsou podle Vás nezbytná pro to, aby mohla interdisciplinární
spolupráce dosahovat dobrých výsledků a trvalých změn?

Následný rozbor a vyhodnocení
Získejte od skupiny zpětnou vazbu a shrňte její výsledky. V závislosti na navrhovaných
řešeních mohou lektoři pro další práci a diskuzi využít Pracovní list 1.4h.

31

The term Intervention projects is used in German-speaking countries (Germany, Switzerland, Austria) for multi-agency
alliances which can operate on different levels – local, regional, national and with different levels of institutionalization.
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Pracovní list 1.4h, Kritéria úspěšné interdisciplinární spolupráce

• Odhodlání všech organizací a institucí ke spolupráci, včetně závazku aktivně
a pravidelně se účastnit společných jednání.
• Stanovení zodpovědné osoby, která může činit potřebná rozhodnutí.
• Závazek realizovat výsledky společných rozhodnutí a dohod ve vlastní organizaci.
• Stanovit organizaci, která bude koordinovat jednotlivá jednání (organizace se mohou
střídat)
• Vyčlenění minimálních zdrojů (personálních, finančních, materiálních apod.) pro udržení
interdisciplinární spolupráce.
• Společné chápání problému.
• Společně sdílené cíle a vize.
• Analýza současného stavu a oblastí, kde je potřeba dosáhnout změny.
• Pravidelné konzultace s oběťmi násilí.
• Stanovení jasných partnerských a operačních cílů se společně odsouhlasenou strategií
jejich dosahování.
• Akční plán rozvoje partnerské spolupráce včetně časového harmonogramu v písemné
podobě.
• Pravidelná evaluace aktivit a jejich adaptace.
• Propojení aktivit interdisciplinární spolupráce s dalšími souvisejícími iniciativami.

Lektoři by měli účastníkům školení připomenout, že některé z výše navrhovaných bodů
a řešení již začali realizovat v rámci tohoto cvičení!
Na závěr můžeme říci, že rozvoj interdisciplinární spolupráce je:
Více podobný maratónskému běhu než sprintu; k dosažení cíle, jímž je výrazné
snížení násilí na ženách a dětech, je potřeba vytrvalost, trpělivost, nadšení
a dlouhodobý závazek. Tento cíl rozhodně nemůže být dosažen jednotlivými
hráči, ale pouze týmy odhodlaných lidí a organizací.
(Převzato z: Bridging Gaps, str.82. WAVE. Ke stažení na: www.wavenetwork.org).
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PROTECT II
1.5

Vytváření jednotného přístupu k posuzování rizika

Úvod
Kapitola 1.2

se věnovala používání společných definic a stejného jazyka, jež jsou pro

úspěšnou interdisciplinární spolupráci nezbytné a na nichž se musí spolupracující
organizace shodnout.
V této kapitole se budeme zabývat vytvářením jednotného přístupu k posouzení
a managementu rizik, jež jsou podrobněji rozpracovány v Modulu 2. Jednotný přístup si
vyžaduje shodu v chápání a vnímání toho, co je to riziko. Při práci s oběťmi násilí se
s pojmem riziko setkáváme dennodenně, avšak ne vždy jsou používány termíny jako
„posouzení rizika“ nebo „management rizik“. Tento pohled je blíže ilustrován v následujícím
pracovním listu, který by měl být lektory použit v úvodu k této části školení.
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Pracovní list 1.5a, ,Na riziko zaměřený přístup’
Na riziko zaměřený přístup chce identifikovat a posoudit riziko násilí hrozící ženám a jejich
dětem, s cílem snížit riziko negativních důsledků násilí a porušování práv obětí.
Můžeme říci, že na riziko zaměřený přístup byl implicitně obsažen v samém jádru
ženského hnutí proti násilí: zakládání azylových domů pro ženy jen potvrdilo, že ženy
a jejich děti jsou vystavovány riziku opakovaného násilí a viktimizace, a proto bylo potřeba
nabídnout jim alternativu k životu s násilným partnerem a otcem. Poskytnutí bezpečného
místa je hlavním cílem činnosti ženských azylových domů a v rámci jejich služeb jsou
zajišťována technická bezpečnostní opatření stejně jako sestavení individuálního
bezpečnostního plánu s oběťmi násilí a jejich dětmi (WAVE Manuál, Away from Violence,
2004, dostupné také v českém překladu Cesta z násilí, www.rosa-os.cz).
V předchozích obdobích rozvoje intervencí v případech násilí na ženách a jejich dětech se
nicméně termíny jako „riziko” či „posouzení a management rizika” nepoužívaly. Ženské
azylové domy vždy věnovaly pozornost rizikovým faktorům tím, že pečlivě naslouchaly
příběhům a sdělením žen, obětí násilí, avšak zaměřovaly se spíše na plánování bezpečí
než na proces posouzení rizik. Rozpoznání toho, že některým ženám a jejich dětem hrozí
zvláště vysoké riziko opakovaného nebo velmi závažného násilí, případně zabití, bylo
v ženských azylových domech vždy součástí profesních dovedností pracovnic, přestože to
nebylo nazýváno přímo „posouzení rizika“.
WAVE (2004) Away from Violence. European Guidelines for Setting up and Running
a Women’s Refuge, Vienna

Po tomto úvodu mohou lektoři upozornit na to, že se zaměřením na posouzení rizik mohou
být spojeny i určité obavy. K překonání těchto obav může pomoci použití následujícího
pracovního listu, který obsahuje otázky a odpovědi. Tuto aktivitu je vhodné provádět s celou
skupinou najednou.
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Pracovní list 1.5b, Důležité otázky
Proč je užitečné zaměřit se na posouzení rizika?
Může nám to pomoci identifikovat ženy, které jsou vystaveny riziku opakovaného násilí,
vážného zranění či smrti a rozpoznat případy, kdy se násilí stupňuje.

Nezanedbáme tím, že se budeme zaměřovat na posouzení rizika a zvláště rizikové
případy, ostatní případy domácího násilí?
Nikoliv. Všechny oběti mají právo na služby, které odpovídají jejich potřebám a riziku,
jemuž jsou vystaveny. Obětem násilí jsou poskytovány různé druhy služeb a intervencí.
Zaměření na vysoké riziko zdůrazňuje potřebu zvýšené koordinace a úrovně
poskytovaných služeb pro zvláště ohrožené oběti a snaží se přiřadit individuálním
potřebám obětí a riziku, kterému jsou vystaveny, odpovídající služby. Tento přístup si je
zároveň vědom toho, že riziko se může v průběhu času měnit a že změna okolností může
vést k tomu, že se případ s nižším rizikem stane zvláště rizikovým a bude si vyžadovat
zcela jiný přístup a řešení.

Můžeme v případech domácího násilí předpovědět riziko s dostatečnou přesností?
Posouzení rizika je složité a není to exaktní věda. V průběhu času byly vytvořeny různé
nástroje sloužící k posouzení rizika domácího násilí a všeobecně jsou přijímány
a uznávány určité rizikové faktory, včetně těch, které poukazují na zvláště vysoké riziko
opakovaného či závažného násilí (viz Modul 2, kapitola 2.2.). Tyto školící materiály
preferují spíše termín posouzení rizika než předpovídání rizika, jelikož nemůžeme přesně
předvídat, jak se pachatel bude chovat. Důraz je zde kladen zejména na posouzení rizika
prováděné společně s obětí, jehož součástí je důkladné posouzení jednotlivých situací
a vytvoření efektivního bezpečnostního plánu (viz Modul 2).
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V čem nám může pomoci přístup zaměřený na posouzení rizika?
Může nám pomoci lépe a efektivněji přiřadit k jednotlivým případům nejvhodnější
intervence. U komplikovaných případů mohou mít koordinované reakce více institucí
a organizací skutečný přínos. Přináší holistický přístup, v jehož centru je oběť a zajišťují
efektivní služby pro ohrožené ženy a jejich děti.

Je posouzení rizika cílem samo o sobě?
Ne. Jak již bylo zmíněno výše, posouzení rizika je pouze začátek procesu a musí být
spojeno s efektivním managementem bezpečnosti (viz kapitola 2.4. Modul 2).

V návaznosti na toto cvičení by měli lektoři přistoupit k hlavní aktivitě této kapitoly.

Cvičení 1.5, Zvažování rizika a bezpečí
Potřebné pomůcky
Power point, flipchart a fixy, pracovní listy a fólie z této kapitoly.

Cíl cvičení
Cílem cvičení je pomoci účastníkům zamyslet se nad konceptem rizika a uvědomit si, že
řada z nich již v různých aspektech své práce, včetně práce s oběťmi domácího násilí,
implicitně riziko posuzuje.

Časový rámec
Toto cvičení zabere cca 60 minut.

Instrukce pro lektory
Lektoři připomenou účastníkům Pracovní list 1.5a, ,Na riziko zaměřený přístup’, a poukážou
na to, že účastníci implicitně ve své praxi posouzení rizika provádějí, jen to tak nenazývají.
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Instrukce pro účastníky
Při práci s Pracovním listem 1.5c by se měli účastníci školení zamyslet nad tím, jak často ve
své práci posuzují riziko a jaká rozhodnutí na základě toho činí. To jim pomůže uvědomit si,
že se v praxi velmi často rozhodují právě na základě vyhodnocení možných rizik.

Pracovní list 1.5c, Zvažování rizika
1. Zamyslete se nad svými pracovními postupy a rozhodnutími, které obvykle
děláte. Kolik z nich je „implicitně” rozhodováním o nějakém riziku?
2. Jak v současné době posuzujete riziko/vyhodnocujete nebezpečí?
3. Jak přesné je podle Vašeho názoru posouzení rizika, které provádíte?
4. Která Vaše rozhodnutí jsou na posouzení rizika založena?
5. Jak dobrá jsou podle Vás tato rozhodnutí?
6. Jak v současné době připravujete bezpečnostní plán? Propojujete ho
s vyhodnocením nebezpečí, a pokud ano, jak?
A nyní zodpovězte následující otázky:
7. Jaká pozitiva by mohlo přinést Vám a Vaší organizaci /instituci explicitnější,
spolehlivější a přesnější posuzování rizika?
8. Jak by se zlepšily intervence vůči obětem, pokud byste začali používat přístup
zaměřený na posouzení rizika?

Následný rozbor a vyhodnocení
Zeptejte se účastníků na zpětnou vazbu k otázkám 1 – 5. Odpovědi by měly přinést poznání,
že jednotliví účastníci jsou již do procesu vyhodnocování nebezpečí/posouzení rizika
implicitně zapojeni. Účastníci si kromě toho uvědomí také určitou nepřesnost procesu
posouzení rizik. Otázky 6-8 účastníky podněcují k přemýšlení o tom, zda a jakým způsobem
může být prováděno přesnější posouzení rizik a jaké výhody by to přineslo obětem násilí.
Lektoři by měli tuto část školení uzavřít výčtem výhod pro oběti, který sepíší na flipchart.
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V případě potřeby mohou doplnit výčet, na který přišli účastníci, následujícími body:

Pracovní list 1.5d, Co přináší obětem přístup zaměřený na posouzení rizik?

• Vhodnější reakce na situace stupňujícího se násilí.
• Lepší sladění bezpečnostních plánů s mírou a povahou rizik.
• Koordinovaný přístup různých institucí a organizací ke složitým případům.
• Kvalitnější sestavení bezpečnostního plánu a zvýšenou ochranu žen a jejich dětí.

Tímto uzavíráme Modul 1.
Pro připomenutí, Modul 1 se zabýval:

• Klíčovými poznatky o problematice domácího násilí.
• Rozdílnými východisky a přístupy k řešení tohoto problému.
• Budováním společného chápání problému a porozumění napříč různými
organizacemi a institucemi.
• Základními definicemi a pojmy.
• Principy podpory obětí domácího násilí.
• Významem a přínosem přístupu zaměřeného na oběť.
• Důležitostí partnerského přístupu a prvními kroky při budování spolupráce.
• Vytvářením společného přístupu k posouzení rizika/vyhodnocování nebezpečí.

Modul 2 se zaměří na:

• Příklady dobré praxe v oblasti posouzení rizika a vytváření bezpečnostního plánu pro
ženy, oběti domácího násilí – konkrétně se Modul 2 zaměřuje na:
• Příklady dobré praxe v oblasti identifikace rizik a práce s rizikovými faktory.
• Příklady dobré praxe v oblasti přípravy bezpečnostního plánu.
• Zásady efektivního interdisciplinárního přístupu zaměřeného na projednávání
jednotlivých případů

Nyní přejděte k Modulu 2.
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MODUL 2
Úvod k Modulu 2
Tento modul se zaměřuje na postupy, systémy a procesy, které umožňují spolupráci
jednotlivých organizací a přispívá ke zlepšení posouzení rizik a zajištění bezpečí. Zabývá se
zejména následujícími oblastmi:

• Co musí organizace udělat - rozhodující doporučení pro vytvoření efektivního
bezpečnostního plánu.
• Klíčové postupy a systémy umožňující interdisciplinární spolupráci zaměřenou na
jednotlivé případy.
• Jak identifikovat rizikové faktory u případů domácího násilí.
• Jak rozvíjet odborné posouzení rizika a zkvalitňovat proces hodnocení nebezpečí.
• Nejlepší praxe v oblasti přípravy bezpečnostního plánu a jeho uplatnění.

Modul může být využit třemi způsoby:

• Pomoci vedoucím pracovníkům prozkoumat připravenost jejich organizace
a zaměstnanců ke kvalitnímu posuzování rizika a vytváření bezpečnostního plánu
pro ženy ohrožené zvláště závažným násilím.
• Pomoci vedoucím pracovníkům vytvořit systémy a postupy potřebné pro spolupráci,
zejména pak pro interdisciplinární spolupráci nad jednotlivými případy.
• Pomoci organizacím vyškolit své pracovníky a zlepšit přímou pomoc ženám
ohroženým zvláště závažným domácím násilím.
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2.1

Vytvoření efektivní interdisciplinární spolupráce v oblasti
posouzení a managementu rizik

Cíle
Cílem této kapitoly je podpořit účastníky v tom, aby se zamysleli nad příklady dobré praxe
v oblasti posuzování rizik a v ytváření bezpečnostního plánu, a zároveň jim ukázat, jak lze
dosáhnout pozitivních změn.

Úvod
Pro zajištění efektivity preventivních opatření v oblasti násilí páchaného na ženách a jejich
dětech je potřeba prosazovat aktivní přístup k řízení intervencí na úrovni jednotlivých
organizací. Tato kapitola zkoumá, jak mohou organizace vytvořit efektivní rámec pro
posouzení rizik a zajištění bezpečí.

Klíčové informace
Existují dva důležité aspekty prevence násilí, které jsou předpokladem pro efektivní
interdisciplinární spolupráci nad jednotlivými případy:
• Jasné pokyny a postupy pro práci s problematikou násilí na ženách, efektivní
struktury řízení a procesy posuzování rizik a zpracování bezpečnostního plánu.
• Zajištění adekvátních podpůrných služeb všem ženám, které se staly obětí násilí,
a jejich dětem.

1. Jasná pravidla a dobrá praxe při posuzování rizik a zajištění bezpečí pro
ženy, oběti násilí v rámci sítě spolupracujících organizací.
Kvalitního posouzení a zvládání rizika násilí na ženách a jejich dětech a zajištění jejich
bezpečí může být v organizacích dosaženo díky jasně stanoveným pravidlům a postupům.
Ty zahrnují jasně rozdělenou zodpovědnost za jednotlivé úkoly, efektivní strukturu
organizace a postupy, jež se zaměřují na potřeby obětí, přičemž důraz je kladen na jejich
bezpečí a na prevenci dalšího násilí.
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PROTECT II
Příklady dobré praxe
V řadě zemí byly různými institucemi založeny specializované jednotky, zabývající se násilím
na ženách s cílem urychlit poskytované intervence a nabídnout tak obětem efektivní
pomoc. 32 Jako příklad můžeme uvést policejní jednotky pro domácí násilí ve Španělsku a ve
Spojeném království, kde jsou rovněž specializované soudy, anebo specializované státní
zástupce v Německu a v Rakousku.
Policie ve Španělsku vyvinula integrální monitorovací systém pro případy genderově
podmíněného násilí (GBV System), v jehož rámci systematicky vyhodnocuje rizikové situace
a poskytuje vhodné intervence ke snížení rizika a ochraně oběti. K prvnímu posouzení rizika
dochází ve chvíli, kdy je policii nahlášen násilný incident, poté je míra nebezpečí posuzována
ve specifických časových intervalech podle míry rizika (do 72 hodin v extrémně rizikových
situacích, do 7 dnů ve zvláště rizikových situacích, do 30 dnů ve středně rizikových situacích
a do 60 dnů v situacích s minimálním rizikem).

Ochranná opatření pro zvládání rizika

a poskytnutí bezpečí by měla, mimo jiné, obsahovat intenzivní policejní monitoring a dozor,
ochranná opatření bezprostředně vydaná příslušnými soudy, elektronické bezpečnostní
systémy pro oběti a elektronická monitorovací zařízení pro pachatele. 33

Cvičení 2.1a
Potřebné pomůcky
Flip chart, psací potřeby, zpětný projektor a powerpointová prezentace (jsou-li k dispozici)
a pracovní list 2.1a a pracovní list 2.1b. Toto cvičení je kombinací práce v malých skupinkách
a diskuze o prezentaci.

Časový rámec
Uskutečnění tohoto cvičení zabere přibližně 120 minut.

Cíl cvičení
V průběhu tohoto cvičení si mohou účastníci ověřit, co vytváří dobrou praxi organizace
v oblasti posuzování rizik a zajištění bezpečí obětí. Zejména vedoucí pracovníci by měli být
podporováni v tom, aby zvážili zavedení systematičtějšího přístupu k tvorbě bezpečnostního
32
33

PROTECT I Expert Group Meeting (2010) “Good practice in preventing serious violence and protecting high risk victims”,
26th of May 2010, Madrid.
Ibid.
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plánu, který by byl opřen o jasná pravidla a postupy, kdy jsou si všichni zaměstnanci jasně
vědomi svých povinností a úkolů. Kapitola 2.2 a 2.3 se zabývá problematikou posuzování
rizik a zajištění bezpečí detailněji.

Instrukce pro lektory
Lektoři seznámí účastníky s konceptem dobré praxe při vytváření organizačních pravidel
a postupů viz pracovní list 2.1a. Lektoři vysvětlí, že body uvedené v pracovním listu byly
organizacemi zabývajícími se prevencí násilí na ženách a podporou obětí identifikovány jako
prvky dobré praxe v oblasti posuzování rizik a tvorby bezpečnostního plánu.

Pracovní list 2.1a, Klíčové faktory managementu rizik a zajištění bezpečí ženobětí násilí v rámci dobré praxe dané organizace
1. Písemně daná jasná pravidla a postupy organizace, jak přistupovat k násilí na
ženách a domácímu násilí. Efektivní uplatňování a pravidelná evaluace takto
daných pravidel (včetně zpětné vazby od obětí).
2. Specializovaná oddělení nebo pracovníci v rámci organizace, kteří mají
odborné znalosti a zkušenosti týkající se dané problematiky.
3. Zavedení opatření k identifikaci opakovaných případů a případů závažného
násilí, jež jsou důsledně využívána, aby byly všechny takové případy
adekvátně řešeny.
4. Standardním postupem by mělo být posouzení rizik a tvorba bezpečnostního
plánu se všemi oběťmi (kapitoly 2.2 a 2.3 se věnují této problematice
podrobněji).
5. Existence opatření zajišťujících bezpečí oběti při kontaktu s organizací, se
kterými jsou obeznámeni všichni pracovníci (Je garantováno, že oběť může
bezpečně přijít, zůstat a opustit prostory, kde je jí nabízena pomoc?).
6. Organizace musí mít rovněž prostředky a postupy pro zajištění bezpečí
pracovníků. (Bezpečnostní plán dané organizace).
7. Každá organizace by měla revidovat případy extrémního násilí a případy, kdy
došlo k usmrcení ženy nebo pokusu o něj, aby odhalila nedostatky v praxi
a mohla dle toho svá opatření a postupy vylepšit.
8. Organizace jsou zapojeny do interdisciplinární spolupráce ohledně
posuzování a managementu rizik. (Kapitola 2.5 zkoumá tuto problematiku
podrobněji).
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PROTECT II
Instrukce pro účastníky
Lektoři požádají účastníky, aby se rozdělili do skupin, a přidělí jim 2 – 3 výše popsané
aspekty dobré praxe. Pokud v rámci daného š kolení pracujeme i s kapitolami 2.2 a 2.3
(Posuzování rizik a zajištění bezpečí pro oběti), pak do cvičení nezařazujeme bod 4.
Podobně, pokud v rámci školení pracujeme s kapitolou 2.5 , pak nemusíme zahrnovat bod 8.
Účastníci by se měli zamyslet nad otázkami uvedenými v pracovním listě 2.1b a použít jej
k zaznamenání výstupů jejich diskuze.
Každá skupina je pak požádána o přednesení svých odpovědí a lektoři ve skupině vedou ke
každému bodu krátkou diskuzi. Účastníci by z každé části měli získat návrhy, jak uplatnit
některé příklady dobré praxe ve své vlastní organizaci.

Pracovní list 2.1b
Proberte jednotlivé body dobré praxe v oblasti managementu rizik, které Vám byly lektory
předloženy.
Poté zvažte následující otázky:
• Máte nějaké podobné příklady nebo zkušenosti dobré praxe? Pokud ano, jaké?
• Můžete podrobněji popsat takové příklady dobré praxe ve své, nebo jiné organizaci?
(např. Co obsahují Vaše psaná pravidla, jak je uplatňujete v praxi, jaké postupy pro
zajištění bezpečí oběti uplatňujete ve své organizaci, máte bezpečnostní plán pro
pracovníky, a co obsahuje…).
• Co může být pro Vaši organizaci výzvou nebo překážkou v uplatňování dalších výše
uvedených aspektů dobré praxe?
• Jaké kroky může Vaše organizace udělat k uplatňování některých dalších aspektů
dobré praxe?
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Příklady,
zkušenosti
1.

Výzvy, překážky

Kroky
k uplatňování

Psaná pravidla
a postupy organizace

2.

Specializovaná
oddělení

3.

Postupy k identifikaci
a řešení opakovaných
a závažných případů

4.

Aktivní zapojení obětí
do procesu posuzování
rizik a zajištění bezpečí

5.

Zajištění bezpečí obětí
při kontaktu
s organizací

6.

Bezpečnostní opatření
pro pracovníky

7.

Rozvoj postupů a praxe
založených na revizi
předchozích případů

8.

Zapojení organizace do
interdisciplinární
spolupráce
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2. Přínos zajištění dostatečného množství kvalitních služeb pro ženy.
Z výzkumů a praxe vyplývá, že podpora žen-obětí násilí a jejich dětí prostřednictvím
neziskových ženských organizací je zásadní součástí prevence násilí. 34 Úmluva Rady Evropy
z roku 2011 vyjadřuje nezbytnost „poskytovat nebo zprostředkovat specializovanou pomoc
a podpůrné služby všem ženám, obětem násilí, a jejich dětem.” 35
Podpora

všech

obětí

poskytovaná

nezávislými

ženskými

organizacemi

v rámci

interdisciplinární spolupráce je považována za zásadní princip přístupu orientovaného na
oběť. Interdisciplinární spolupráce by proto měla směřovat k zajištění dostatečného počtu
podpůrných služeb pro ženy, oběti násilí v daném regionu, jež by byly schopny reagovat na
různé potřeby obětí.

Cvičení 2.1b
Potřebné pomůcky
Pracovní list 2.1c

Časový rámec
Uskutečnění tohoto cvičení zabere přibližně 60 minut.

Cíl cvičení
Přimět účastníky, aby se zamysleli nad tím, jaké podpůrné služby pro ženy-oběti násilí
existují v jejich regionu a jaké případné mezery má systém poskytovaných služeb.

Instrukce pro lektory
Lektoři nastolí téma důležitosti nezávislých podpůrných ženských organizací, jakožto
nezbytné podmínky pro interdisciplinární spolupráci a seznámí účastníky s minimálními
standardy Rady Evropy pro specializovaná centra pro ženy, oběti násilí (pracovní list 2.1c).

34

35

Hanmer, J., Gloor, D., Meier, H. et al.(2006) Agencies and evaluation of good practice: domestic violence, rape and sexual
assault, Report within the Research Project CAHRV (Co-ordination Action on Human Rights Violations), funded by the
European Commission's Sixth Framework Programme. Also: Robinson, A. (2009) Independent Domestic Violence Advisors:
A multisite process evaluation, research funded by the UK Home Office, London; WAVE (2011) PROTECT - Identifying and
Protecting High Risk Victims of Gender Based Violence - an Overview, Report of the DAPHNE Project, Vienna.
Council of Europe (2011) Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Article
22.
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Instrukce pro účastníky
Lektoři požádají účastníky o vytvoření 2 – 3 členných skupin, ve kterých by měli diskutovat
otázky z pracovního listu, které se vztahují ke způsobu poskytování služeb v jejich
organizaci.

Poznámka pro lektory
S drobnými změnami může být toto cvičení použito též v kapitole 2.5 (Principy efektivní
interdisciplinární spolupráce nad jednotlivými případy).

STR 74 | PROTECT II | Hodnoceni rizik a bezpečnostní management při ochraně vysoce ohrožených obětí domácího násilí

PROTECT II
Pracovní list 2.1c, Adekvátní poskytování podpůrných služeb pro ženy, oběti
násilí
Úmluva Rady Evropy z roku 2011 požaduje, aby vlády jednotlivých států zřídily v každé
zemi jednu celostátní 24 hodinovou bezplatnou krizovou linku pro ženy, oběti násilí
(Článek 24).
V důvodové zprávě je taktéž doporučeno:
• Poskytovat bezpečné ubytování ve specializovaných azylových domech pro ženy,
dostupných ve všech regionech s kapacitou jednoho rodinného místa 36 na 10 000
obyvatel.
• Založení příslušných krizových center pro ženy, oběti znásilnění nebo sexuálně
podmíněného násilí, přičemž jedno takové centrum má připadat na každých 200 000
obyvatel.
Rada Evropy (2011): Úmluva o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí,
Článek 23, 24, 25 a důvodový protokol.

V malých skupinkách diskutujte následující:
• Jaké podpůrné služby pro ženy jsou dostupné ve Vašem regionu?
• Jaké mezery se mohou objevit v poskytování služeb?
• Co byste mohli udělat v rámci interdisciplinární spolupráce pro zaplnění těchto mezer?
Poznamenejte své odpovědi a návrhy na flip chart a připravte se je prezentovat členům
ostatních skupin.

36

Rodinné místo = jedno místo/postel pro ženu a každé její dítě.
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Následný rozbor a vyhodnocení
Lektoři by měli účastníky podporovat, aby se v rámci zadaných cvičení snažili o konstruktivní
řešení problému. Jak může vzájemná spolupráce, sdílení a vyměňování zkušeností vylepšit
zjištěné nedostatky? Lektoři mohou účastníky povzbudit k zamyšlení nad tím, jak získané
poznatky o zlepšení poskytování služeb přenést do své organizace, případně do organizací,
se kterými spolupracují v rámci interdisciplinární spolupráce.
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PROTECT II
2.2

Identifikace rizik a rizikových faktorů

Předchozí část byla zaměřena na opatření a metody, které organizace a instituce používají
při řešení případů násilí na ženách a jejich dětech, zejména s ohledem na potřebu plné
integrace procesu posouzení rizik a managementu bezpečnosti do všech jejich struktur
a činností.

Tato kapitola se bude zabývat

podrobněji procesem posouzení rizik

v individuálních případech.

Cíle
Cílem této kapitoly je zvýšit povědomí účastníků o faktorech, které představují pro oběti
zvýšené riziko, a poskytnout jim podklady pro to, aby mohli systematicky sbírat všechny
informace potřebné k posouzení rizika a aby byli schopni informace o r izikových faktorech
správně posoudit.

Úvod
Zkoumání případů závažného domácího násilí a vražd ukázalo, že informace o rizikových
faktorech nejsou vždy správně vyhodnoceny. Jako již bylo zmíněno v úvodní kapitole:
Státní orgány mají povinnost přijímat preventivní opatření k ochraně osob, jejichž život
je v ohrožení; tato povinnost vzniká tam, kde „orgány věděly nebo měly v době
skutečného a bezprostředního ohrožení vědět o ohrožení života konkrétní osoby“.
Evropský soud pro lidská práva, verdikt Tomasic v. Chorvatsko 2009, Odst. 51
Domácí násilí na ženách je obvykle opakující se trestný čin se stejnou obětí i pachatelem,
jehož závažnost má v průběhu trvání vztahu tendenci narůstat.
V tomto kontextu chápeme termín „riziko” jako riziko, že oběť utrpí těžkou újmu, riziko
eskalace násilí nebo zabití – femicidy. (Podrobnější definici najdete ve Slovníčku v úvodu
tohoto materiálu).

Rizikové faktory a posouzení rizika
Během posledních deseti až patnácti let se díky vzrůstajícímu zájmu a povědomí
o závažnosti problematiky domácího násilí a femicidy zaměřila činnost odborníků, ženských
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neziskových organizací i akademiků na systematičtější identifikaci rizikových faktorů.
S rozvojem výzkumu rizikových faktorů souvisí i rozvoj různých nástrojů k posouzení rizika. 37
Tyto nástroje pracují s ukazateli rizika, které pomáhají identifikovat oběti ohrožené
nejzávažnějšími formami násilí, případně oběti, jimž hrozí riziko zabití. Tyto ukazatele jsou
výsledkem analýzy dat o obětech závažného násilí ze strany jejich partnera, obětech pokusů
o vraždu a obětech vražd. 38,

39

Ještě před tím, než se na jednotlivé rizikové faktory podíváme blíže, je důležité připomenout
si současný stav poznatků o rizikových faktorech pro domácí násilí.
Jak zmiňuje Kropp (2004): „Správně použité posouzení rizika (vyhodnocení nebezpečí)
může sloužit jako komunikační prostředek našich obav z nebezpečí, kterému je oběť
vystavena a doporučení pro potřebná preventivní opatření“ (str. 693). 40 Mezi výhody
posouzení rizika patří:

• Společný zájem organizací a institucí zajistit bezpečí oběti a společný pracovní
jazyk.
• Důslednější a spolehlivější praxe v oblasti řešení případů domácího násilí.
• Redukce počtu neúčinných a neefektivních reakcí na domácí násilí.
• Pomoc při podpoře obětí a plánování jejího bezpečí.
• Pomoc při redukci a prevenci rizik.
Převzato a přizpůsobeno z: Robinson, A. (2011) Risk and Intimate Partner Violence. In:
H. Kemshall and B. Wilkinson (eds.) Good Practice in Assessing Risk. London: Jessica
Kingsley Publishers.

Nicméně, i naše znalosti o rizikových faktorech domácího násilí na ženách jsou do jisté míry
limitovány.

37

For a short description of the instruments see the literature review in the PROTECT I report: WAVE 2011.

38

Campbell, J. C., Webster, D. W. and Glass, N. (2009) The Danger Assessment, Validation of a Lethality Risk Assessment
Instrument for Intimate Partner Femicide. Journal of Interpersonal Violence. Vol. 24, No. 4, Sage Publications, pp. 653-674.

39
40

Echeburua, E., Fernandez-Montalvo,J., de Corral, P. and Lopez-Goňi, J. (2009):Assessing Risk Markers in Intimate Partner
Femicide and Severe Violence. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No.6, Sage Publications, pp.925-939.
Kropp, P. R. (2004) Some questions regarding spousal assault risk assessment. Violence Against Women, 10 (6) 676-697.
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PROTECT II
Limity v oblasti znalostí o rizikových faktorech můžeme shrnout do následujícího přehledu:

• V praxi i výzkumu se v souvislosti s termínem ,riziko’ vyskytují určité nejasnosti.
V rámci různých studií může být problém vymezit, které rizikové faktory se vztahují
k určitým specifickým důsledkům násilí – psychickým dopadům násilí, zraněním,
závažným zraněním nebo smrti.
• Může být obtížné stanovit, jak se rizikové faktory navzájem ovlivňují, a zda může
jejich interakce vést ke zvýšení rizika či mít specifické důsledky.
• Některé rizikové faktory mohou být významnější než jiné, avšak ani výzkum v této
oblasti ještě nepřinesl jednoznačnou odpověď a prozatím nepřiřadil jednotlivým
rizikovým faktorům konkrétní váhu či význam.
• Některé rizikové faktory byly odvozeny zpětně analýzou případů vražd. Zatím však
není zcela jasné, zda je možné tyto rizikové faktory převést i na širší skupinu obětí
domácího násilí a zda je možné je aplikovat také v různých zemích a regionech.
Převzato a přizpůsobeno z: Robinson, A. (2011) Risk and Intimate Partner Violence, in:
H. Kemshall and B. Wilkinson (eds.) Good Practice in Assessing Risk, London: Jessica
Kingsley Publishers.

Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.5, cílem není riziko předpovídat, ale spíše jej posoudit
s ohledem na zajištění adekvátních bezpečnostních opatření a ochranu obětí. 41

Jinými

slovy, cílem je provést na základě ověřených metod, rizikových faktorů a důkazů
„strukturované odborné posouzení” a přijmout taková opatření, která by zabránila eskalaci
násilí a opakované viktimizaci oběti. Správné a konečné posouzení rizika nelze dosáhnout
pouhým vyplněním dotazníku. Dotazníky a seznamy otázek na rizikové faktory pomáhají
strukturovat a systematizovat odborné posouzení, pomáhají pracovníkům zaměřit se na
podstatné a důležité oblasti a podněcují další otázky a prozkoumání hrozícího rizika. 42

41

42

Douglas, K. S. and Kropp, .R. (2002) A prevention based paradigm for violence risk assessment. Clinical and research
applications. Criminal Justice and Behaviour, 26: pp 617-658.
Humphreys, C., Thiara, R., Regan, L., Lovett, J., Kennedy, L. and Gibson, A. (2005) Prevention not prediction? A
preliminary evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model (SPECCS). Centre for the
Study of Safety and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan
University, London, p. 17.
Kemshall, H. (1998) Defensible Decisions for Risk: Or It’s the Doers Wot Get the Blame. Probation Journal, June issue, 45
(2) 67-72. .London: SAGE.
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Při „strukturovaném odborném posouzení” bychom měli vzít v úvahu následující:
• Oběť nemůže z nějakého důvodu sdělit všechny informace. Může to být způsobeno
velkým strachem, který prožívá, kulturními bariérami, imigračním statusem nebo
jazykovou bariérou, zvláště v případech tzv. zločinů ze cti. V takových případech mohou
pracovníci dojít k závěru, že dotazník je neúplný nebo ukazuje na nižší skóre rizika, než
ve skutečnosti hrozí a mohou na základě svého odborného posouzení míru rizika
přehodnotit. 43
• Odborné posouzení by nikdy nemělo vést ke snížení míry rizika, pouze k jeho případnému
navýšení. Mějte na paměti, že riziko může eskalovat a počáteční posouzení rizika může
být založeno na nedostatečných či nepřesných informacích. První dojmy mohou být mylné
a nedostatek informací nemusí nutně znamenat nepřítomnost rizika.
• Proškolení a odborné vedení mohou pracovníkům při jejich odborném posouzení pomoci
dosahovat větší shodu s klíčovými rizikovými faktory. 44
• Posuzování rizika by měl být průběžný a dlouhodobý proces, jež by měl být předmětem
pravidelné kontroly a přezkoumání.
Následující část tohoto materiálu je zaměřena na jednotlivé rizikové faktory domácího násilí
na ženách. Seznam rizikových faktorů (viz pracovní list 2.2.1) vychází z práce odborníků
z praxe a ze současného výzkumu. Ukazuje, jaký typ informací byl použit jako základní
rámec pro systematický sběr informací o rizikových faktorech, pro identifikaci rizik a příjímání
vhodných opatření.

Cvičení 2.2
Potřebné pomůcky
Obrázek 2.2. Pět kategorií rizikových faktorů v případech domácího násilí, který zobrazuje
všeobecně uznávané rizikové faktory domácího násilí na ženách.
Pracovní listy 2.2a Seznam rizikových faktorů a 2.2b Případová studie Marie a Petr.

Časový rámec
Toto cvičení zabere asi 1 hodinu a 30 minut.
43
44

CAADA (2012) MARAC Guidance. DASH Checklist. As accessed from
http://www.caada.org.uk/marac/RIC_for_MARAC.html on 2/3/12
Robinson, A. and Howarth, E. (2011) Judging Risk: Determinants in British Domestic Violence Cases, Journal of
Interpersonal Violence.
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PROTECT II
Cíl cvičení
Seznámit účastníky s nejznámějšími rizikovými faktory domácího násilí na ženách.

Instrukce pro lektory
Cvičení začíná vstupem o obecně známých rizikových faktorech domácího násilí na ženách.
K vizuální prezentaci těchto rizikových faktorů lze použít obrázek 2.2.
Pracovní list 2.2.a představuje seznam rizikových faktorů, které by měli pracovníci při
posuzování rizika s obětí prozkoumat. Rizikové faktory se jen zřídkakdy vyskytují izolovaně.
Obvykle jsou vzájemně propojené a někdy se mohou navzájem posilovat. Odborníci musí
věnovat pozornost rozsahu a typům rizikových faktorů, které se v jednotlivých případech
vyskytují a také jejich vzájemným vztahům a propojení. Zatímco jednotlivé faktory samy
o sobě mohou, ale nemusí znamenat riziko, jsou-li zažívány v rámci domácího násilí
a v kombinaci s dalšími faktory uvedenými v tomto seznamu, mohou poukazovat na t o, že
někomu hrozí vysoké riziko vážného zranění nebo zabití. Pokud jsou si odborníci těchto
rizikových faktorů vědomi, mohou je snáze společně s oběťmi identifikovat, přijmout
bezpečností opatření zaměřená na konkrétní rizika a zlepšit tak bezpečnost obětí i jejich dětí.
Je nutno poznamenat, že zneužívání alkoholu a dr og, ekonomicky tíživá situace nebo
psychické problémy nejsou samy o sobě rizikovými faktory, stávají se jimi pouze v kombinaci
s násilným chováním.
Klíčové informace
Přestože se některé ze zmíněných rizikových faktorů vztahují k sociálním otázkám,
nechceme zde předkládat žádné stereotypní prezentace „typické” oběti či pachatele
domácího násilí. Oběti domácího násilí pocházejí ze všech sociálních skupin
a věkových kategorií a to stejné platí i o pachatelích domácího násilí.

Instrukce pro účastníky
Lektoři rozdají účastníkům případovou studii obsahující informace o rizikových faktorech
vztahujících se k chování pachatele a k riziku zranění oběti. Účastníci by měli ve skupinkách
určit, které rizikové faktory jsou v tomto případě přítomny. Pracovní list 2.2.a pomůže
účastníkům při vyplňování pracovního listu 2.2.b. Účastníci by měli zvážit rizikové faktory
uvedené přímo v textu případové studie i jejich odborné posouzení rizika.
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Následný rozbor a vyhodnocení
• Jaké rizikové faktory účastníci identifikovali?
• Mají na základě své zkušenosti nějaké další obavy, které nejsou zachyceny přímo v textu
případové studie?
Účastníci mohou přidat vlastní zkušenosti z praxe, což je výborná příležitost sdílet jejich
znalosti v rámci celé skupiny. Při facilitaci této diskuze se mohou lektoři zeptat:
• Znáte tyto nebo podobné rizikové faktory ze své praxe?
• Překvapily Vás některé zmíněné rizikové faktory?
Na konci tohoto cvičení by měli lektoři účastníkům poskytnout podrobnější informace
o rizikových faktorech uvedených v seznamu a jejich použití.
Jak uvidíte v kapitole 2.3, tyto rizikové faktory byly použity např. při tvorbě nástrojů pro
identifikaci rizik, které odborníkům pomáhají strukturovat jejich odborné posouzení rizika
domácího násilí.
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PROTECT II
Obrázek 2.2, Pět kategorií rizikových faktorů v případech domácího násilí
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Pracovní list 2.2a, Seznam rizikových faktorů
Spouštěče násilí: Kromě následujícího seznamu rizikových faktorů by odborníci měli mít na
paměti také situace, které v sobě mají potenciál pro eskalaci násilí. Takové situace mohou
zahrnovat různé změny v životě oběti, vyhrocení pachatelova násilného chování, případně
potencionálně nebezpečné situace jako termíny soudních přelíčení, den rozvodu apod.

Rizikový faktor

Kategorie rizika

I. Historie násilí

1.

45

46
47

48

Předchozí

Ve studiích rizikových faktorů domácího násilí na ženách se

domácí násilí na

ukazuje předchozí domácí násilí jako nejčastější rizikový

ženách

faktor. 45,

46, 47, 48

Kropp, R. and Hart, S. (2000) The Spousal Assault Risk Assessment (SARA) Guide: Reliability and validity in adult male
offenders. Law and Human Behavior, Vol.24, No.1, pp. 101-118, http://www.springerlink.com/content/n1716vh2852l3637/.
16.11.2010.
Grann, M. and Wedin, I. (2002) Risk Factors for Recidivism among Spousal Assault and Spousal Homicide Offenders.
Psychology, Crime & Law, Vol. 8 No. 1, pp. 5-23.
Snider, C., Webster, D., O´Sullivan, C. and Campbell, J. C. (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk
Assessment for the Emergency Department. Society for Academic Emergency Medicine, Vol. 16, No. 11, pp. 1208 – 216,
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_bl
inded%20doc.pdf. 16.11.2010.
Campbell J C., Webster, D. W., Glass, N. (2009) The Danger Assessment, Validation of a Lethality Risk Assessment
Instrument for Intimate Partner Femicide., Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No. 4, Sage Publications, pp. 653-674.
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2.

Násilí na dětech

Domácí násilí se v mnoha případech přenáší i na další členy

a dalších

domácnosti, včetně dětí. Počáteční obava o bezpečnost dětí tak

členech

může odhalit mnohem rozsáhlejší podoby násilí v rodině. Děti

domácnosti

bývají používány pachateli domácího násilí také jako prostředek
pro citovou manipulaci a pro udržení kontroly nad obětí
(Duluthský model práce s domácím násilím) 49
Ukazuje se, že riziko, kterému děti čelí v rodinách s výskytem
domácího násilí, nebývá v mnoha případech bráno příliš
vážně. 50 Pro odborníky provádějící posouzení rizika domácího
násilí by měla být ochrana dětí a zajištění jejich práv jednou ze
základních priorit.

3.

Násilné chování

Pachatelé domácího násilí často vykazují obecné antisociální

obecně

postoje a chování a dopouštějí se násilí i mimo rodinu. 51,

52

Násilí páchané mimo rodinu poukazuje na ob ecnou tendenci
k násilnému chování a může znamenat zvýšené riziko nejen pro
oběť, ale i pro další osoby, např. pomáhající profese.

4.

Porušení

Porušení ochranných opatření (např. vykázání pachatele),

ochranných

policejních a soudních nařízení (trestněprávních nebo

opatření

občanskoprávních) a zákazů kontaktu s obětí, jsou spojeny se

a soudních

zvýšeným rizikem dalšího násilí. 53,

54

nařízení

49
50
51
52
53

54

Paymar, M. and Barnes, G. (2004) Countering Confusion about the Duluth Model accessed on 29/2/12 from
http://www.theduluthmodel.org/pdf/CounteringConfusion.pdf.
Mullender, A., Hague, G., Imam, U. F., Kelly, L., Malos, E. & Regan, L. (2002) Children's Perspectives on Domestic
Violence. London: Sage.
Hester, M. (2006) Asking about domestic violence – implications for practice in Humphreys, C. and Stanley, N. (Eds)
Domestic Violence and Child Protection – directions for good practice. London: Jessica Kingsley.
Dutton, D.G. & Knopp, R. P. (2000). A review of Domestic Violence risk instruments in Trauma. Violence and Abuse. Vol 1
No 2. pp. 171-181.
Kropp, R. and Hart, St. (2000) The Spousal Assault Risk Assessment (SARA) Guide: Reliability and validity in adult male
offenders. Law and Human Behavior, Vol.24, No.1, pp. 101-118, http://www.springerlink.com/content/n1716vh2852l3637/,
16.11.2010.
Grann, M., Wedin, I. (2002) Risk Factors for Recidivism among Spousal Assault and Spousal Homicide Offenders.
Psychology, Crime & Law, Vol. 8, No. 1, pp. 5-23.
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II. Formy násilí

5.

6.

Závažnost

Zvyšující se závažnost a častost násilných útoků jsou jedny

a častost násilí

z nejvýznamnějších ukazatelů těžkých až smrtelných útoků. 55

Použití zbraně /

Použití zbraně nebo vyhrožování zbraní jsou významnými

vyhrožování

rizikovými faktory závažného až smrtelného násilí. V případech

zbraní

domácího násilí označujeme jako zbraně nejen střelné zbraně,
ale i nože a nebezpečné objekty, které mohou být použity ke
zranění oběti. 56, 57, 58, 59, 60

7.

Kontrolující

Kontrolující chování je považováno za významný rizikový faktor

chování

opakovaného násilí a potenciálně smrtelných útoků. 61, 62, 63

a izolace

Izolace je poměrně rozšířenou formou kontrolujícího chování
a může nabývat různých podob, např. omezování osobní
svobody (zamykání oběti v bytě apod.).

55

56

57

58
59

60
61
62

63

Snider, C., Webster, D., O´Sullivan, C. and Campbell, J. C. (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk
Assessment for the Emergency Department. Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208 – 1216,
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_bl
inded%20doc.pdf. 16.11.2010.
Snider, C., Webster, D., O´Sullivan, C. and Campbell, J.C. (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk
Assessment for the Emergency Department, Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208 – 1216,
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_bl
inded%20doc.pdf. 16.11.2010.
Echeburua E, Fernandez-Montalvo J, de Corral P, Lopez-Goňi J (2009):Assessing Risk Markers in Intimate Partner
Femicide and Severe Violence. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No.6, Sage Publications, pp. 925-939.
Humphreys, C., Thiara, R., Regan, L., Lovett, J., Kennedy, L. and Gibson, A. (2005) Prevention not prediction? A
preliminary evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model (SPECCS). Centre for the
Study of Safety and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan
University, London.
Echeburua E, Fernandez-Montalvo J, de Corral P, Lopez-Goňi J (2009):Assessing Risk Markers in Intimate Partner
Femicide and Severe Violence. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No.6, Sage Publications, pp.925-939.
Campbell J C., Webster D W., Koziol-McLain, J., Block Carolyn, R., Campbell, D., CurryMarry, A., Gary, F., Glass, N.,
McFarlane, J., Sachs, C., Sharps, P., Ulrich, Y., Wilt, S., Manganello, J., Xu, X., Schollenberger, J., Frye, V., and Laughon,
K. (2003):Risk Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American
Journal of Public Health, Vol. 93, No.7, pp. 1089-1097.
Bailey, J., Kellerman, A., Somes, G., Banton, J., Rivara, F., Rushford, N. (1997):Risk factors for violent death of women in
the home. Archives of Internal Medicine, Vol. 157, No.7, pp. 777-782.
Decker M R., Martin S L., Moracco K E. (2004):Homicide Risk Factors among Pregnant Women Abused by Their Partners,
Violence against Women, Vol. 10, No.5, Sage Publications, pp. 498-513.
Humphreys C, Thiara R, Regan L, Lovett J, Kennedy L, Gibson A (2005) Prevention not prediction? A preliminary evaluation
of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model(SPECCS). Centre for the Study of Safety and
Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London.
Echeburua E, Fernandez-Montalvo J, de Corral P Lopez-Goňi J (2009) Assessing Risk Markers in Intimate Partner
Femicide and Severe Violence, Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No.6, Sage Publications, pp.925-939.
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8.

9.

Stalking /

Stalking úzce souvisí se smrtelnými a velmi závažnými útoky;

nebezpečné

vyskytuje-li se v kontextu fyzického násilí, je významně spojen

pronásledování

s rizikem zabití nebo pokusu o vraždu.

Sexuální násilí

Sexuální násilí je častou formou domácího násilí na ženách. 65

64

Ženám, které jsou sexuálně zneužívány, hrozí vyšší riziko, že se
stanou také obětí závažného zranění nebo opakovaného
domácího násilí. 66

10.

Vyhrožování

Zkušenosti z praxe ukazují, že závažnému násilí obvykle

zabitím,

předchází vyhrožování. Nátlak může mít různé podoby, včetně

závažným

nuceného manželství. 67

násilím, nátlak

11.

Škrcení a dušení

Škrcení a dušení jsou velmi závažné formy násilí; přibližně
polovina zavražděných obětí domácího násilí byla pachatelem
v průběhu posledního roku života škrcena. 68, 69, 70

64
65
66

67
68
69

70

McFarlane JM, Campbell J, Wilt S, Sach C, Ulrich Y and Xu X (1999) Stalking and Intimate Partner Femicide, Homicide
Studies November 1999 vol. 3 no. 4 300-316
Howarth, E., Stimpson, L., Barran, D. and Robinson, A (2009) Safety in Numbers: A Multi-Site Evaluation of Independent
domestic Violence Advisor Services, London
Humphreys C, Thiara R, Regan L, Lovett Jo, Kennedy L, Gibson A (2005) Prevention not prediction? A preliminary
evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model(SPECCS). Centre for the Study of Safety
and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London.
Robinson, A (2010) Risk and intimate partner violence in H Kemshall and B Wilkinson (eds) Good practice in risk
assessment and risk management (3rd Edition) London : Jessica Kingsley p123
Glass, N., Laughon, K., Campbell, J. C., Block, R. B., Hanson, G., & Sharps, P.S. (2008) Strangulation is an important risk
factor for attempted and completed femicides. Journal of Emergency Medicine, 35, 329-335.
Block, C. R., Devitt, C. O., Fonda, D., Fugate, M., Martin, C., McFarlane, J., et al. (2000) The Chicago Women’s Health
Study: Risk of serious injury or death in intimate violence: A collaborative research project. Washington, DC: U.S.
Department of Justice, National Institute of Justice.
Snider C, Webster D, O´Sullivan C, Campbell J C. (2009): Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk
Assessment for the Emergency Department, Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208 – 1216,
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_bl
inded%20doc.pdf. 16.11.2010.
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III. Rizikové faktory spojené s chováním pachatele

12.

Problémy

Přestože užívání alkoholu a drog není příčinou nebo omluvou

s alkoholem

domácího násilí na ženách, pachatelova závislost na alkoholu

a drogami

a drogách je spojena se zvýšeným rizikem zabití a/nebo
závažného násilí. 71, 72

13.

Majetnictví,

Extrémní žárlivost a majetnictví jsou spojeny s rizikem

extrémní

závažného násilí. 73, 74 Také pachatelovy patriarchální postoje,

žárlivost a jiné

např. velmi rigidní představy o mužské a rodinné cti nebo pocit,

formy

že muž může ženu vlastnit, mohou zvýšit riziko násilí. 75, 76

negativních
postojů k ženám

14.

Psychické

Pachatelovy psychické problémy (včetně deprese) jsou spojeny

problémy,

se zvýšeným rizikem opakovaného a velmi závažného násilí.

včetně

Vyhrožování sebevraždou a pachatelovy psychické problémy

vyhrožování

jsou zmiňovány také jako rizikový faktor v případech, kdy je

sebevraždou

vražda ženy následována sebevraždou pachatele. V případech
partnerského násilí bylo až 32 % vražd žen následováno
sebevraždou pachatele. 77, 78, 79
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72
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74

75
76
77
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Decker M R., Martin S L., Moracco K E. (2004):Homicide Risk Factors among Pregnant Women Abused by Their Partners,
Violence against Women, Vol. 10, No.5, Sage Publications, pp. 498-513.
Bailey J, Kellerman A, Somes G, Banton J, Rivara F, Rushford N (1997):Risk factors for violent death of women in the
home, Archives of Internal Medicine, Vol. 157, No.7, pp. 777-782.
Robinson A, L. (2006):Reducing Repeat Victimization among High-Risk Victims of Domestic Violence, the Benefits of a
Coordinated Community Response in Cardiff, Wales. Violence against Women, Vol.12. No. 8, Sage Publications, pp. 761788.
Snider C, Webster D, O´Sullivan C, Campbell J C. (2009): Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk
Assessment for the Emergency Department, Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208 – 216,
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_bl
inded%20doc.pdf. 16.11.2010.
Dutton DG & Knopp R P (2000) A review of domestic violence risk instruments in Trauma, Violence and Abuse. Vol 1 No.2.
Hilton NZ, Harris GT and Rice ME (2001) Predicting Violence by serious wife assaulters. Journal of Inter Personal Violence.
Vol 16 No 5 pp 408-423
K Randall, Hart S (2000): The Spousal Assault Risk Assessment (SARA) Guide: Reliability and validity in adult male
offenders, Law and Human Behavior, Vol.24, No.1, pp. 101-118, http://www.springerlink.com/content/n1716vh2852l3637/,
16.11.2010.
Regan L, Kelly L, Morris and Dibb, E (2007) If Only We’d Known: An exploratory Study of Severe Intimate Partner
Homicides in Engleshire. CWASU. London Metropolitan University
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15.

Zhoršená

Změny v pachatelově finanční situaci nebo nezaměstnanost

ekonomická

jsou silnými rizikovými faktory v případech vražd v kontextu

situace

domácího násilí, což může souviset s pojetím maskulinity
a genderových rolí. 80

IV. Vnímání rizika obětí

16.

Strach o sebe

Výzkum ukazuje, že existuje významný vztah mezi tím, jak

(a ostatní)

hodnotí riziko dalšího násilí oběť a tím, jaké násilí pachatel
skutečně použije. Přesto mají některé oběti domácího násilí
tendenci násilí podceňovat a minimalizovat. Podle studie
Campbellové a kol. (2003), přibližně polovina žen, které byly
svými partner zavražděny, neodhadla správně riziko, že je jejich
partner schopen je zabít. 81, 82, 83, 84, 85

V. Faktory zvyšující riziko násilí (přitěžující a situační faktory)

17.

Rozchod/odchod

Rozchod je obecně považován za významný rizikový faktor

od násilného

závažného násilí a femicidy. 86

partnera

79

80
81
82
83
84
85

86

Campbell J C., Webster D W., Koziol-McLain J, Block C R, Campbell D, Curry M A, Gary F, Glass N, McFarlane J, Sachs C,
Sharps P, Ulrich Y, Wilt S, Manganello J, Xu X, Schollenberger J, Frye V, and Laughon K (2003):Risk Factors for Femicide
in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal of Public Health, Vol. 93, No.7,
pp. 1089-1097.
Campbell J C, Webster D W., Glass N (2009):The Danger Assessment, Validation of a Lethality Risk Assessment
Instrument for Intimate Partner Femicide, Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No. 4, Sage Publications, pp. 653-674.
Roehl J, O’Sullivan C, Webster D and Campbell J (2005). Intimate Partner Violence Risk Assessment Validation Study.
Final report. US Department of Justice
Weisz, A., Tolman, R. & Saunders, D. G. (2000). Assessing the risk of severe domestic violence. Journal of Interpersonal
Violence 15 (1),75-90.
Gondolf, E. W., & Heckert, D. A. (2003). Determinants of women's perceptions of risk in battering relationships. Violence &
Victims 18 (4):371-386, 2003.
Heckert, D. A., & Gondolf, E. W. (2004). Battered women's perceptions of risk versus risk factors and instruments in
predicting repeat reassault. Journal of Interpersonal Violence 19 (7), 778-800.
Campbell J C., Webster D W., Koziol-McLain J, Block C R, Campbell D, Curry M A, Gary F, Glass N, McFarlane J, Sachs C,
Sharps P, Ulrich Y, Wilt S, Manganello J, Xu X, Schollenberger J, Frye V, and Laughon K (2003):Risk Factors for Femicide
in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal ofPublic Health, Vol. 93, No.7, pp.
1089-1097.
Humphreys, C., & Thiara, R. K. (2003). Neither justice nor protection: Women’s experiences of post separation violence.
Journal of Social Welfare and Family Law, 25, 195-214.
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18.

Kontakt s dětmi

Konflikt ohledně kontaktu s dětmi je po rozchodu velmi častý
a znamená zvýšené riziko opakovaného násilí jak pro ženu, tak
i pro děti. 87

19.

Nevlastní

Rizikové faktory femicidy v partnerských vztazích zahrnují také

dítě/děti

společné soužití násilného partnera a jeho nevlastních dětí

pachatele žijící

v jedné domácnosti. 88

ve společné
domácnosti

20.

Násilí

Přibližně 30 % případů domácího násilí začíná v době

v těhotenství

těhotenství partnerky. Násilné chování vůči těhotné partnerce je
rizikovým faktorem závažného až smrtelného násilí. Těhotné
ženy čelí vyššímu riziku lehčího i závažného násilí. 89, 90, 91, 92, 93, 94

Výše uvedený seznam obsahuje rizikové faktory, jejichž platnost je podpořena empirickým
výzkumem a jež jsou nejčastěji uváděny v různých nástrojích a dotaznících zaměřených na
posouzení rizika.
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in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal ofPublic Health, Vol. 93, No.7, pp.
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Znalost těchto rizikových faktorů může odborníkům usnadnit posouzení rizika domácího
násilí, které by mělo probíhat ve spolupráci (diskusi) s obětí. Nicméně, existují i další oblasti,
které mohou ovlivnit míru rizika a prožívání obětí. Tyto oblasti zahrnují tyto faktory (avšak
nejsou na ně limitovány):
• Nedostatek opatření na ochranu obětí, jako např. nedostatek specializovaných azylových
domů, omezené právní možnosti, nebo neefektivní implementace zákonů. 95
• Rozdílné potřeby a případná postižení žen (mohou se týkat např. tělesného postižení,
duševního zdraví nebo poruch učení) mohou mít vliv na jejich schopnosti a možnosti
vyhledat adekvátní pomoc, případně mohou omezovat jejich přístup ke specializovaným
službám pro oběti.
• Ženy z řad migrantek a menšin mohou čelit zvýšenému riziku násilí a negativních dopadů
násilí – nikoli proto, že by bylo riziko zvýšeno díky jejich původu, ale proto, že často čelí
dalším a vícečetným formám znevýhodnění, např. pokud je jejich povolení k pobytu
závislé na násilném partnerovi. Také ženy, které pobývají v dané zemi nelegálně (nemají
potřebné doklady), čelí problému omezeného přístupu ke specializovaným službám, jako
jsou např. azylové domy apod. 96
Tyto problémy mohou znamenat velké překážky v přístupu i k některým dalším zdrojům
pomoci (např. nahlášení týrání na policii), což může prodloužit dobu, po kterou je žena násilí
vystavena. Dalším problémem při vyhledání pomoci může být nedostatek pochopení
u dostupných služeb, nebo jazyková bariéra. Ženy z řad migrantek a menšin mohou zažívat
násilí také ze strany dalších členů rodiny (tzv. zločiny „ze cti“), což může být další překážkou
při rozhodování, zda násilného partnera opustit. 97
Je velmi důležité, aby byla pro migrantky a ženy z různých etnik dostupná adekvátní péče
a podpora specializovaných ženských organizací a aby tyto služby tvořily nedílnou součást
interdisciplinárních týmů.

95
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Viz např. dva případy porušení základních lidských práv na ochranu: United Nations Committee on the Elimination of
Discrimination against Women (CEDAW), 2007. Views on communication No. 5/2005 (CEDAW/C/39/D/5/2005) and No.
6/2005 (CEDAW/C/39/D/6/2005). New York
Logar, R (2011): Violence against women: a social and political problem throughout Europe, in: Thiara, Ravi. K. / Schröttle,
Monika/ Condon, Stephanie (Ed.): Violence against Women and Ethnicity: Commonalities Commonalities and Differences
across Europe, Barbara Budrich Pubishers: Leverkusen
Howarth, E., Stimpson, L., Barran, D. and Robinson, A (2009) Safety in Numbers: A Multi-Site Evaluation of Independent
domestic Violence Advisor Services, London
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Pracovní list 2.2b, Případová studie
„Marie a Petr jsou manželé 10 let. Petr pracuje jako účetní v hotelu, Marie je učitelka.
Marie má 1 dítě z předchozího manželství a společně s Petrem mají ještě další 2 děti. Petr
má záznam na policii, protože byl stíhán za napadení bývalé partnerky. Petr má velmi
striktní představu o tom, jak by měla fungovat domácnost a trvá na tom, že Marie musí
dělat veškeré domácí práce. Petr napadl Marii poprvé, když byla těhotná, tehdy ji udeřil do
obličeje. Petr se za toto napadení omluvil, ale od té doby Marii již několikrát zbil, kopal do
ní a házel po ní různé předměty, včetně porcelánového talíře.
Marie doufá, že pokud by Petr se svými problémy vyhledal pomoc, jeho agresivní chování
by přestalo. Často jeho chování omlouvá a myslí si, že kdyby se chovala líp, Petr by se na
ni pořád tolik nezlobil. Zároveň se však bojí toho, že Petr se jednou neovládne, a není si
jistá, čeho všeho je schopen. Marie přemýšlí o tom, že by se odstěhovala z domu, ve
kterém s Petrem žijí, protože má pocit, že potřebuje trochu klidu a prostoru. Zároveň se to
ale bojí udělat, protože se obává Petrovy reakce. Navíc je v kontaktu jen s pár přáteli a její
rodina s ní téměř nekomunikuje, protože neschvaluje její sňatek s Petrem.”

Historie
násilí

Formy násilí

Rizikové
faktory
spojené
s chováním
pachatele

Vnímání
rizika obětí

Faktory
zvyšující
riziko násilí
(přitěžující
a situační
faktory)

Identifikované
rizikové faktory

Obavy a otázky
vyplývající
z odborného
posouzení rizika
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2.3

Posouzení rizika/vyhodnocení nebezpečí

Poznámka pro lektory
Tato kapitola úzce souvisí s kapitolou 2.4 (Bezpečnostní plán), a proto by měly být
přednášeny společně. Po posouzení rizika totiž musí vždy následovat příprava
bezpečnostního plánu.

Cíle
Tato kapitola se zabývá tím, jak bezpečně a efektivně provádět posouzení rizika ve
spolupráci s obětí.

Úvod
Jak již bylo popsáno v kapitole 1.5 a kapitole 2.2, přístup zaměřený na riziko, jež zahrnuje
identifikaci rizikových faktorů pomocí některého ze specializovaných dotazníků (nástrojů)
a odborné posouzení rizika, je velmi důležitý pro zajištění pomoci a podpory obětem
domácího násilí a pro zkvalitnění jejich ochrany. Identifikace vysoce rizikových situací by
měla vést ke zpřísnění opatření, jež by zajistila budoucí bezpečnost obětí. Účastníci školení
si mohou připomenout výhody tohoto přístupu, jak byly popsány v Modulu 1:

Pracovní list 2.3a, Co přináší obětem přístup zaměřený na posouzení rizik?

• Vhodnější reakce na situace stupňujícího se násilí.
• Lepší sladění bezpečnostních plánů s mírou a povahou rizik.
• Koordinovaný přístup různých institucí a organizací ke složitým případům.
• Kvalitnější sestavení bezpečnostního plánu a zvýšenou ochranu žen a jejich dětí.

STR 93

Modul 2
Nicméně, existují i určité obavy, že tento způsob práce s oběťmi domácího násilí může být
aplikován nesprávně nebo neefektivně. 98,

99, 100

Pro vyřešení těchto problémů a zajištění

kvality a efektivity posouzení rizika je nutno mít na paměti následující body:
• Proces posouzení rizik by neměl být používán jako nástroj pro odůvodnění přidělení
finančních zdrojů pro určité služby, jinými slovy, finanční zdroje by neměly být alokovány
jen pro nejvíce ohrožené oběti domácího násilí.
• Nástroje pro posouzení rizika (např. různé dotazníky) by měly být použity k usnadnění
komunikace s obětí. Tyto nástroje jsou důležitou pomůckou efektivního posouzení rizika,
ale samy o sobě na tento úkol nestačí. Ukazuje se, že posouzení rizika je méně efektivní,
pokud odborníci spoléhají pouze na výsledky dotazníků a nespojí je s odborným
posouzením rizika na základě svých znalostí a zkušeností. 101 Je také důležité, aby byly
všechny postupy a nástroje posuzování rizika systematicky vyhodnocovány
a monitorovány. 102
• Ukazuje se, že se kvalita informací shromážděných v průběhu procesu posuzování rizika
liší v závislosti na odbornosti a zkušenosti jednotlivých pracovníků.

103

Neproškolený

a nezkušený pracovník nemusí zjistit všechny potřebné informace a nedostatek znalostí
a zkušeností může mít vliv i na množství informací, které je oběť ochotna poskytnout.
Odborníci musí pochopit, proč se oběti ptají na otázky zjišťující riziko dalšího násilí. Proto
musí být náležitě proškoleni v principech posuzování rizika a používání nástrojů
k vyhodnocení nebezpečí tak, aby měli dostatek znalostí, dovedností a sebedůvěry při
jejich používání.

98

99

100
101
102
103

Humphreys C, Thiara R, Regan L, Lovett J, Kennedy L, Gibson A (2005): Prevention not prediction? A preliminary
evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model(SPECCS). Centre for the Study of Safety
and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London,
p.17, see also Campbell J C., Webster D W., Koziol-McLain J, Block C R, Campbell D, Curry M A, Gary F, Glass N,
McFarlane J, Sachs C, Sharps P, Ulrich Y, Wilt S, Manganello J, Xu X, Schollenberger J, Frye V, and Laughon K
(2003):Risk Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal
of Public Health, Vol. 93, No.7, pp. 1089-1097.
Humphreys C, Thiara R, Regan L, Lovett J, Kennedy L, Gibson A (2005): Prevention not prediction? A preliminary
evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model (SPECCS). Centre for the Study of Safety
and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London,
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Regan L, Kelly L, Morris and Dibb, E (2007) If Only We’d Known: An exploratory Study of Severe Intimate Partner
Homicides in Engleshire. CWASU. London Metropolitan University.
Robinson, A. (2011). Risk and Intimate Partner Violence. In: H. Kemshall and B. Wilkinson (eds.) Good Practice in
Assessing Risk. London: Jessica Kingsley Publishers.
Kropp, P. R. (2004) Some questions regarding spousal assault risk assessment. Violence Against Women, 10 (6) 676-697
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Assessing Risk. London: Jessica Kingsley Publishers.
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Klíčové informace
• V případech domácího násilí na ženách a jejich dětech vždy existuje riziko
opakování násilí.
• Všechny oběti násilí mají právo na přiměřenou ochranu a podporu, bez ohledu na
míru rizika, kterému čelí. Oběti, kterým hrozí vysoké riziko závažného násilí, v době
ohrožení vyžadují intenzivnější ochranná opatření. To by však nikdy nemělo vest
kodepření přiměřené ochrany a podpory všem (i méně ohroženým) obětem
domácího násilí.
• Posouzení rizika by mělo být prováděno v úzké spolupráci s obětí a mělo by být vždy
spojeno s následnou přípravou a realizací bezpečnostního plánu.
• Pro zajištění efektivního posouzení rizika a vytvoření bezpečnostního plánu je
nezbytné adekvátní školení a supervize zaměstnanců.

Proces posouzení rizika
Odborníci mohou mít k dispozici celou řadu nástrojů, které jim při posuzování rizika
pomohou. Rizikové faktory mohou identifikovat např. pomocí specializovaných dotazníků,
které je nasměrují k tomu, aby kladli správné otázky. Odpovědi oběti jsou pak zaznamenány
a následně vyhodnoceny, čímž odborníkům pomohou odhadnout riziko, kterému oběť
aktuálně čelí.
Nástroje k posouzení rizika však nemusí být zcela přesné a musí být používány s opatrností.
Pro posouzení rizika je zásadní kvalita informací a proto mají-li pracovníci zkušenost s prací
s oběťmi domácího násilí, měli by své znalosti a dovednosti použít při získávání a doplnění
informací získaných prostřednictvím specializovaných dotazníků. Tento proces je často
nazýván jako tzv. „odborné posouzení“; informované rozhodnutí o pravděpodobném riziku
pak do značné míry spoléhá na dovednosti a zkušenosti jednotlivých pracovníků. Pokud
pracovníci nemají zkušenost s prací s oběťmi domácího násilí, měli by o odborné posouzení
rizika požádat zkušené pracovníky (specializované organizace).
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Odborné posouzení rizika
Co je odborné posouzení?
Při odborném posouzení používají pracovníci své znalosti, zkušenosti a odbornost
k tomu, aby rozhodli o pravděpodobné míře rizika, kterému oběť čelí. Posouzení rizika
můžeme nazývat ,odborné’ pouze, pokud splňuje následující:
• Je založeno na znalosti nejpřesnějších a nejužitečnějších rizikových faktorů.
• Je založeno na kvalitně vedeném rozhovoru s obětí a dobrých dotazovacích
technikách.
• Je prováděno na základě školení a doporučení.
Posouzení rizika nelze nazývat odborným, pokud je založeno na:
• Předsudcích.
• Stereotypech.
• Falešných přesvědčeních.
• Nepřesných informacích a nepřesných znalostech.
Zodpovědností odborníků je doplňovat si své znalosti, zkvalitňovat svá rozhodnutí,
účastnit se školení a brát v úvahu nová doporučení tak, aby mohli udržovat vysokou
úroveň svého odborného posouzení rizika.

Dotazníky pro posouzení rizika jsou nástrojem pro systematické hodnocení možných
rizikových faktorů v případech domácího násilí. Nejúčinnější jsou, pokud zohledňují
i hodnocení rizika samotnou obětí a jsou doplněny o odborné posouzení rizika. 104 Neodborný
přístup a mechanické spoléhání se na dotazníky a další nástroje pro posouzení rizika může
mít za následek přehlédnutí hrozícího rizika a chybné vyhodnocení závažných případů
domácího násilí jako málo rizikových. 105 Proces posouzení rizika, který v sobě kombinuje
identifikaci rizikových faktorů a odborné posouzení, může odborníkům pomoci dosáhnout tzv.

104
105

Heckert, D.A., Gondolf, E. (2004) Battered women’s perceptions of risk versus risk factors and instruments in predicting
repeat reassault, Journal of Interpersonal Violence, Vol. 19, No. 7, Sage Publications, pp. 778-800.
Campbell J C., Webster D W., Koziol-McLain J, Block C R, Campbell D, Curry M A, Gary F, Glass N, McFarlane J, Sachs C,
Sharps P, Ulrich Y, Wilt S, Manganello J, Xu X, Schollenberger J, Frye V, and Laughon K (2003) Risk Factors for Femicide
in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal of Public Health, Vol. 93, No.7,
pp. 1089-1097
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PROTECT II
„obhajitelné rozhodnutí” o tom, jaké kroky je potřeba přijmout pro zajištění ochrany a bezpečí
oběti.

Co jsou tzv. obhajitelná rozhodnutí?
Obhajitelná rozhodnutí jsou založena na osvědčených postupech a standardech kvality,
stanovených pro proces rozhodování. Chtějí-li odborníci učinit obhajitelné rozhodnutí,
měli by se řídit následujícími doporučeními:
1. Zajistěte, aby byla Vaše rozhodnutí založena na důkazech.
2. Pro posouzení rizika používejte spolehlivé nástroje.
3. Informace shromažďujte, ověřujte a důkladně vyhodnocujte.
4. Za svá rozhodnutí jste zodpovědní, proto si celý proces zdokumentujte.
5. Komunikujte s ostatními relevantními osobami a institucemi a vyhledávejte
další informace.
6. Dodržujte zásady a postupy své organizace/instituce.
7. Učiňte veškerá nezbytná opatření.
8. Intervence zvolte tak, aby byly co nejvhodnější vzhledem k identifikovaným
rizikovým faktorům.
9. Poskytněte služby úměrné riziku, které oběti hrozí.
10. Reagujte na stupňující se riziko. 106

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.1, posouzení rizik a příprava bezpečnostního plánu by se
v rámci organizací a institucí měly řídit jasnými postupy a vnitřními předpisy. Všechny
instituce by měly být schopny provádět alespoň základní posouzení rizika a vyhodnocení
akutního nebezpečí, jemuž oběť domácího násilí čelí tak, aby mohli adekvátně reagovat na
situace vyžadující zajištění zvýšeného bezpečí.
Následující otázky mohou odborníkům pomoci zjistit, zda si situace oběti vyžaduje zajištění
zvýšeného bezpečí:
• Myslíte si, že je pro Vás bezpečné vrátit se teď domů?
• Chtěla byste pomoci najít bezpečné místo, kam byste mohla odejít (kde byste mohla
zůstat)?
106

Kemshall, H. (1998) Defensible Decisions for Risk: Or It’s the Doers Wot Get the Blame. Probation Journal, June issue, 45
(2) 67-72. .London: SAGE
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• Jste zraněná?
• Potřebujete lékařskou pomoc?
• Jak Vás mohu kontaktovat, pokud bychom ztratili kontakt?
Tyto otázky pomohou pracovníkům různých institucí určit situace, kdy oběti domácího
potřebují naléhavou pomoc specializovaných služeb. Pro podrobnější posouzení rizika by
měly být oběti odeslány do specializovaných center pro oběti domácího násilí a podpůrných
ženských organizací, které budou schopny vytvořit společně s obětí komplexnější
bezpečnostní plán. (viz kapitola 2.4).

Jaký nástroj pro posouzení rizika použít?
Odborníci mohou znát řadu různých dotazníků a dalších nástrojů, které jsou pro posuzování
rizika v současné době používány. 107 Pracovní list 2.3b poskytuje srovnání tří nástrojů pro
posouzení rizika, jež jsou orientovány na oběť a zohledňují její vnímání rizika.

Cvičení 2.3a
Potřebné pomůcky
Pracovní list 2.3a a pracovní list 2.3b, příklady nástrojů pro posouzení rizika.

Časový rámec
45 minut až 1 hodina.

Cíl cvičení
Toto cvičení si klade za cíl seznámit účastníky se třemi různými nástroji pro posouzení rizika,
orientovanými na oběť a vytvořit v malých skupinkách prostor pro diskuzi o užitečnosti jejich
použití v rámci jednotlivých organizací a institucí.

Instrukce pro lektory
Pro usnadnění diskuze ohledně používání nástrojů pro posouzení rizika v praxi mohou lektoři
položit následující otázky.

107

For overview of different risk assessment tools see Protect I final report http://www.wavenetwork.org/start.asp?ID=23494&b=15.
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PROTECT II
• Co by měli účastníci zvážit při výběru vhodného nástroje pro posouzení rizika?
Lektoři by měli podpořit účastníky, aby ve svých odpovědích zohlednili a zahrnuli následující
body:
• Dotazník (nástroj pro posouzení rizika) by měl být sestaven na základě rizikových faktorů,
jejichž platnost byla prokázána výzkumem a navést pozornost posuzovatele ke klíčovým
faktorům, podobným těm, které jsou uvedeny v kapitole 2.2.
• Dotazník (nástroj pro posouzení rizika) by měl ponechávat možnost zaznamenat odborné
posouzení rizika a zjevné rizikové faktory.
• Dotazník by měl být použitelný různými organizacemi a institucemi.
• Dotazník by měl vést k identifikaci vhodných zdrojů pomoci pro oběť.
• Zamyslet se nad tím, jak by byl dotazník pro posouzení rizika používán v praxi (kdo by ho
používal a kdy, za jakých okolností)?

• S kým by mohli spolupracovat, aby se nástroje pro posouzení rizika začaly používat
v praxi?
Lektoři by měli podpořit účastníky, aby ve svých odpovědích zohlednili a zahrnuli následující
body:
• Navázání kontaktu s akademiky a výzkumnými pracovníky, soudními úředníky a jinými
odborníky (např. z řad policie, zdravotnictví, probační služby apod.), kteří mohou mít
přístup k informacím o výskytu a závažnosti domácího násilí, včetně vražd v kontextu
domácího násilí.
• Všechny klíčové organizace pracující s ženami, oběťmi domácího násilí.
• Specializované organizace podporující ženy, oběti domácího násilí.
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• Jak vybrat správný nástroj pro posouzení rizika?
Lektoři by měli podpořit účastníky, aby ve svých odpovědích zohlednili a zahrnuli následující
body:
• Zjistěte, zda ostatní organizace a instituce působící v oblasti domácího násilí používají
nějaký dotazník či nástroj pro posouzení rizika. Existuje nějaké hodnocení účinnosti
tohoto dotazníku?
• Zjistěte, jaké nástroje a dotazníky se používají v rámci Evropy a zda je k dispozici
hodnocení jejich účinnosti.
• Spojte se s dalšími organizacemi a institucemi, které také chtějí aplikovat přístup
zaměřený na posouzení rizika tak, aby byl do praxe zaveden jeden nástroj, který může být
systematicky používán všemi organizacemi.
Na závěr diskuze o nástrojích pro posouzení rizika a jejich výhodách a nevýhodách, mohou
lektoři použít informace a odkazy uvedené v pracovním listu 2.3b. Znovu by měli zdůraznit,
že tyto nástroje by měly být využívány jako pomůcka, nikoli jako náhrada za odborné
posouzení rizika.
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PROTECT II
Pracovní list 2.3b, Příklady nástrojů pro posouzení rizika

Metoda

Popis

Způsob
vyhodnocení

Primární účel použití

Posouzení

20 otázek (odpovědi

Rozhovor s obětí,

Vyhodnocení rizika

nebezpečí (DA

ano/ne) na

obvykle prováděný

zvláště závažného násilí

- Danger

rizikové faktory. Kladné

poradkyní pro oběti

a rizika zabití za účelem

Assessment)

a záporné odpovědi

násilí. Kalendář

edukace oběti, zvýšení

108

jsou sečteny

oběť vyplní také ve

jejího povědomí

a výsledek spadá do

spolupráci

o hrozícím riziku,

jedné ze 4 kategorií

s poradkyní.

sestavení
bezpečnostního plánu

rizika.

a doporučení vhodných

Kalendář, do kterého je

služeb a následných

zaznamenávána

kroků.

frekvence a závažnost
násilí za poslední rok.

Krátké

Zkrácená verze

Rozhovor s obětí

Nástroj byl vyvinut

hodnocení

metody Posouzení

prováděný

speciálně pro

rizika pro

nebezpečí (DA),

zdravotnickým

zdravotníky pracující na

zdravotníky na

obsahující 5 otázek.

personálem na

pohotovosti a slouží

odděleních

Kladné odpovědi na

odděleních

k identifikaci obětí

pohotovosti 109

jakékoli 3 otázky

pohotovosti či

s nejvyšším rizikem

poukazují na 83%

traumatologie.

závažných zranění či

108

109

riziko závažného

potenciálně smrtelného

útoku/napadení.

útoku.

Campbell, J. C, Webster, D. W., Koziol-McLain, J., Block, C.R., Campbell, D., Curry, M.A., Gary, F., Glass, N., McFarlane,
J., Sachs, C., Sharps, P., Ulrich, Y., Wilt, S., Manganello, J., Xu, X., Schollenberger, J., Frye, V., and Laughon, K. (2003)
Risk Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal of
Public Health, Vol. 93, No.7, pp. 1089-1097. http://www.dangerassessment.org/DATools.aspx.
Snider, C., Webster, D., O´Sullivan, C., Campbell, J.C. (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk
Assessment for the Emergency Department, Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208 – 1216.
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Dotazník

24 otázek zjišťujících

Rozhovor s obětí

Pomoci odborníkům

CAADA-DASH

přítomnost rizikových

provedený

identifikovat zvláště

faktorů. 10 kladných

odborníkem

rizikové případy

CAADA =
Coordinated
Action against
Domestic

odpovědí je hodnoceno v oblasti
jako vysoké riziko, 14

identifikace případů stalkingu a tzv. zločinů

a více kladných

domácího násilí.

odpovědí splňuje

abuse
(Koordinované
aktivity proti
domácímu
násilí), DASH =
Domestic
abuse Stalking

kritéria pro postoupení
případu k projednání
na interdisciplinární
konferenci zaměřené
na posouzení rizik –
MARAC.

and

Tento nástroj

Harassment

ponechává prostor pro

and Honour

odborné posouzení

Based Violence

provedené příslušným

(domácí násilí),

pracovníkem.

stalking,

domácího násilí,
“ze cti”.
Rozhodnout, které
případy by měly být
postoupeny interdiscipli
-nárnímu posouzení
v rámci MARAC a jaká
další opatření jsou
v daném případě
nezbytná.
Podpořit obhajitelná
rozhodnutí založená na
podrobném zkoumání
případů.

sexuální
obtěžování
a násilí
páchané “ve
jménu cti”)

110

110

CAADA (2011) Domestic abuse Stalking and Harassment and Honour Based Violence (DASH) is available at:
http://www.caada.org.uk/practitioner_resources/riskresources.htm.
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PROTECT II
Cvičení 2.3b
Potřebné pomůcky
Pracovní list 2.3c; Příklad dobré praxe procesu posuzování rizika prováděného ve spolupráci
s obětí a pracovní list 2.3d; Průzkum spokojenosti oběti s poskytovanou službou.

Časový rámec
Tato aktivita zabere cca 60 minut.

Cíl cvičení
Účastníci by se měli zamyslet nad tím, jak efektivní jsou jejich stávající postupy posuzování
rizika domácího násilí na ženách a jak by je mohli zlepšit.

Instrukce pro lektory
Lektoři by měli použít k diskuzi o principech dobré praxe při posuzování rizika domácího
násilí na ženách pracovní list 2.3c.

Instrukce pro účastníky
Účastníkům je rozdán pracovní list 2.3d a jsou požádáni, aby se zamysleli nad tím, jak by
oběti domácího násilí ohodnotily služby, které jsou jejich organizací/institucí v současné
době poskytovány. Lektoři mohou použít první otázku jako příklad, na kterém vysvětlí, jak má
být pracovní list vyplněn.
Pokud by byla oběť domácího násilí dotázána, zda souhlasí či nesouhlasí s následujícím
tvrzením:
Právě s Vámi bylo provedeno posouzení rizika násilí. Důvody pro provedení
posouzení rizika Vám byly podrobně vysvětleny, a proto víte, z jakého důvodu Vám
byly otázky kladeny.
Jak si účastníci myslí, že by odpověděla?
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Pracovní list 2.3c, Příklad dobré praxe procesu posuzování rizika
prováděného ve spolupráci s obětí domácího násilí

Informujte oběti o účelu posouzení rizika a předpisech o dodržování mlčenlivosti
ve Vaší organizaci.

Vytvořte
bezpečné
prostředí

Klaďte citlivé a zdvořilé otázky, které prokážou Vaše znalosti a schopnosti v oblasti
domácího násilí (Bojíte se někoho, zranil Vás někdo? Cítíte se doma bezpečně?)
Poskytněte oběti soukromí a bezpečné prostředí, ve kterém může bez obav
hovořit.
Respektujte rozmanitost a odlišnosti.

Postupujte
systematicky

Shromažďujte
informace
efektivně

Posouzení rizika by mělo probíhat v souladu s předpisy a doporučeními
organizace a podléhat supervizi.
Posouzení rizika by mělo být prováděno se všemi oběťmi, v souladu s nařízeními
dané organizace (základní posouzení rizika ve všech organizacích a i nstitucích,
podrobnější a hlubší posouzení rizika ve specializovaných organizacích pro ženy,
oběti násilí).

Posouzení rizika by mělo být prováděno ve spolupráci s obětí, za pomoci
specializovaného dotazníku a zohlednění známých rizikových faktorů v případech
domácího násilí na ženách.
Mělo by zahrnovat také sběr informací z různých zdrojů.
Žena by měla být podrobně obeznámena se svou situací a s nejvhodnějšími
možnostmi jejího řešení.
Pracovníci by měli ženě věřit.

Odborné
posouzení

Odborné posouzení se rozvíjí prostřednictvím zkušenosti s prací s oběťmi, takže
organizace, které se na tuto oblast nespecializují, by ve svých řadách měly mít
odborníky specializující se na problematiku domácího násilí.
Pokud zakládáte své odborné posouzení pouze na intuici, měli byste mít na paměti, že
taková rozhodnutí mohou být velmi subjektivní. Existuje jen málo důkazů, že jsou
intuitivní rozhodnutí mezi různými odborníky konzistentní (Hart, 2008)
Odborné posouzení by mělo zohlednit formu a závažnost posledního incidentu
a možných zranění, kontext i individuální situaci každé oběti.

Příprava

bezpečnostního

plánu

Po posouzení rizika musí následovat příprava bezpečnostního plánu a konkrétních
kroků, které mají za cíl minimalizovat riziko, kterému oběť čelí a zajistit její
bezpečí.
Pracovníci, kteří provádějí posouzení rizika, musejí vědět, jaké kroky je potřeba
učinit dál a které organizace a instituce mohou oběti co nejefektivněji pomoci.
Dotazník pro posouzení rizika může tvořit podklad pro doporučení případu
k projednání v rámci interdisciplinárního týmu.

Převzato od: CAADA 2011.
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PROTECT II
Pracovní list 2.3d, Průzkum spokojenosti obětí s poskytovanou službou
1. Právě s Vámi bylo provedeno posouzení rizika násilí. Důvody pro posouzení
rizika Vám byly podrobně vysvětleny, a proto víte, z jakého důvodu Vám byly
otázky kladeny.
Určitě nesouhlasím

Určitě souhlasím

1

2

3

4

5











2. Pracovník, který s Vámi posouzení rizika prováděl, Vám naslouchal, věřil Vám
a jednal s Vámi s respektem.
Určitě nesouhlasím

Určitě souhlasím

1

2

3

4

5











3. Rozhovor probíhal v prostředí, kde jste se cítila bezpečně a nic Vás nerušilo
(telefony, jiní lidé vstupující do místnosti apod.).
Určitě nesouhlasím

Určitě souhlasím

1

2

3

4

5











4. Byla jste informována o tom, jak bude pokračovat vyšetřování/řešení Vašeho
případu, a byla jste požádána o poskytnutí souhlasu s tím, aby mohla být
zahájena spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi.
Určitě nesouhlasím

Určitě souhlasím

1

2

3

4

5
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5. Jakmile bylo dokončeno posouzení rizika, byl ve spolupráci s Vámi vytvořen
pro Vás a Vaše děti bezpečnostní plán.
Určitě nesouhlasím

Určitě souhlasím

1

2

3

4

5











6. Mohla byste říci, že zaměstnanci této organizace/instituce mají dostatek
znalostí a kompetencí k tomu, aby Vás podpořili při zajištění Vašeho bezpečí a
bezpečí Vašich dětí.
Určitě nesouhlasím

Určitě souhlasím

1

2

3

4

5











Následný rozbor a vyhodnocení
Někteří

z

účastníků

mohou

být

přesvědčeni,

že

všichni

zaměstnanci

jejich

organizace/instituce byli proškoleni v problematice domácího násilí, chápou jeho dynamiku
moci a kontroly a proto se mohou domnívat, že by oběti souhlasily s mnoha tvrzeními
uvedenými v pracovním listu. Jiní si mohou uvědomit, že zaměstnanci neměli možnost
zúčastnit se specializovaného školení, že v jejich organizaci nejsou prostory, které by
umožňovaly důvěrný a nerušený rozhovor a proto s mnoha tvrzeními nemohou souhlasit.
Lektoři by měli účastníky podpořit v diskuzi o t om, jak mohou zlepšit proces posuzování
rizika a kvalitu služeb, které jejich organizace nabízí obětem násilí a jaké konkrétní kroky
mohou v tomto ohledu po skončení školení učinit.
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PROTECT II
2.4

Bezpečnostní plán

Cíle
Tato kapitola se zabývá procesem tvorby bezpečnostního plánu a zaměřuje se především na
klíčové body bezpečnostního plánu pro ženy ohrožené zvláště závažným domácím násilím.
Kapitola 2.4.1 se pak věnuje specifickým otázkám ochrany dětí, svědků domácího násilí.
Poznámka pro lektory
Posuzování rizik a plánování bezpečí jsou vzájemně velmi úzce propojené a proto by
tato kapitola měla v průběhu školení vždy následovat po kapitolách 2.2 a 2.3.

Úvod
Po posouzení míry rizika dalšího násilí je úkolem odborníků zajistit ženě větší bezpečí tak,
že ji seznámí s kroky, které mohou toto riziko snížit či minimalizovat. Tento postup je
označován jako bezpečnostní plán. Bezpečnostní plán může mít různé formy a zahrnovat
řadu kroků a možností. Je důležité mít na paměti, že mnoho obětí domácího násilí již
podniká kroky k zajištění většího bezpečí a možná využívá pomoci a podpory členů své
rodiny, přátel a známých.
Klíčové informace
Odborníci mohou sestavit efektivní bezpečnostní plán pouze tehdy, když se na jeho
přípravě aktivně podílí i sama oběť. Bezpečnostní plán může být vytvořen ve
spolupráci odborníka a dané ženy, nebo se do jeho přípravy může zapojit několik
organizací.
Bezpečnostní plán zahrnuje hlavní kroky, které může oběť učinit pro zvýšení svého
bezpečí.
Zajištění bezpečí a ochrany ale není zodpovědností oběti, nýbrž povinností státu. Proto
je hlavním úkolem organizací prosazujících zákon, ale i dalších organizací, zajištění
bezpečí a ochrany obětí (viz kapitola 2.1).
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Modul 2

Tvorba

bezpečnostního

plánu

ve

spolupráci

s

obětí

je

obvykle

úkolem

specializovaného centra pro ženy, oběti násilí, avšak pokud takové centrum není
okamžitě dostupné, měl by mít znalosti a zkušenosti potřebné pro posouzení rizik
a zahájení postupů, které zvýší bezpečí zvláště ohrožených obětí, každý odborník.
Pro účely školení jsou základní principy přípravy bezpečnostního plánu v této kapitole
popsány v obecných termínech.

Cvičení 2.4a
Potřebné pomůcky
Pracovní list 2.4a (Klíčové aspekty bezpečnostního plánu).

Časový rámec
Toto cvičení zabere 30 minut.

Cíl cvičení
Zdůraznit a diskutovat klíčové aspekty bezpečnostního plánu.

Instrukce pro lektory
Lektoři seznámí skupinu s některými klíčovými aspekty bezpečnostního plánu dle pracovního
listu 2.4.
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PROTECT II
Pracovní list 2.4a, Klíčové aspekty bezpečnostního plánu
Bezpečnostní plán by měl být:

Individuální
Vytvořený
a vedený centrem

Komplexní

specializovaným
na domácí násilí

Žena,
oběť
násilí

Citlivý

Otevřený,

k individuálním

přístupný

odlišnostem

a citlivý

Zohledňující
Důvěrný

potřeby ženy,
oběti násilí

Instrukce pro účastníky
Nad pracovním listem 2.4 lektoři se skupinou diskutují hlavní aspekty bezpečnostního plánu.
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Modul 2
Bezpečnostní plán by měl být:
Zaměřený na ženu, oběť násilí
Úspěšný bezpečnostní plán musí být vytvářen tak, že žena je středobodem celého procesu.
Odborníci musí prozkoumat její vlastní strach i očekávání a probrat s ní, jaké postupy pro
svou obranu již používá či v minulosti použila. Pokud je to bezpečné, měly by být tyto návrhy
a strategie začleněny do bezpečnostního plánu. Důvody pro jejich vynechání musí být
transparentní a žena je sama musí posoudit.
Je důležité vysvětlit podrobně každé ženě proces plánování bezpečí, aby nedocházelo
k falešným očekáváním. Samotný bezpečnostní plán ženu nezachrání. Odborníci musejí být
upřímní a otevření ohledně sdělování míry rizika, nepředvídatelnosti domácího násilí
a důsledků každého jednání. Více informací o přístupu zaměřeném na oběť se dozvíte
v kapitole 1.3 tohoto školícího materiálu.
Individuální
Bezpečnostní plán by měl vycházet z komplexního posouzení rizik. Zapojení ženy do
procesu identifikace rizik přináší jen velmi malý zisk, pokud následně nemá možnost zapojit
se s odborníky do plánování a uplatňování strategií vedoucích ke snížení rizika případného
dalšího zranění. Výsledný plán musí být ušit na míru podle individuálních podmínek každé
ženy a měl by zohledňovat již identifikovaná rizika. To by mělo zajistit relevantnost
a zejména bezpečnost všech dalších kroků. Pokud se však v předchozích postupech
pochybí, může dojít k dalšímu ohrožení ženy a jejích dětí.
Komplexní
Nástroje plánování bezpečí mohou při práci se zvláště ohroženými oběťmi fungovat velmi
dobře. 111 Podporují systematicky a metodologicky řízený přístup k procesu plánování
bezpečí. Bez takových nástrojů mohou být opomenuty základní rizikové faktory a cesta za
bezpečím tak může být ohrožena. Jednoduchý nástroj plánování bezpečí je představen na
konci této kapitoly.

111

Viz zdroje na konci této sekce.
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PROTECT II
Otevřený, přístupný a citlivý
Způsob, kterým odborníci pracují se ženami, musí být otevřený, přístupný a citlivý. Musí si
uvědomit, že pro ženu může být velmi bolestivé se otevřít a hovořit o násilí, které zažila. Je
důležité, aby věděla, že není na problém sama, že není za násilí zodpovědná, a že násilné
chování nikdy nebude akceptováno.
Zohledňující potřeby ženy, oběti násilí
Odborníci se musejí zeptat ženy, co potřebuje, a pozorně jí naslouchat. Žena nemusí být
obeznámena se všemi možnostmi zajištění bezpečí, které jsou jí dostupné, a odborníci by jí
měli jasně vysvětlit veškeré možnosti ke snížení rizika, aniž by činili závěry, co je pro ženu
nejvhodnější, protože k takovému zvážení je dostatečně kompetentní ona sama.
Minimalizace rizika obětí samotnou je známou strategií pro zvládání násilí. Aby bylo možné
zajistit pro ni skutečné bezpečí, musejí ji odborníci seznámit se všemi riziky, kterým čelí.
Tento proces bude pro oběť pravděpodobně těžkou zkouškou a výzvou.
Důvěrný
Důvěra je důležitým principem na oběť zaměřeného přístupu a odborníci s ní musejí umět
velice dobře zacházet, obzvláště v případech, kdy se jedná o bezpečí dětí nebo když oběti
hrozí vážné nebezpečí.
Osobní informace by měly být sdíleny jen v souladu s legislativou na ochranu osobních
údajů, která se může v rámci jednotlivých států Evropy lišit.
Pokud odborník dojde k závěru, že je nutné sdílet relevantní údaje s jinou organizací, měl by
vždy, pokud je to možné a bezpečné, vysvětlit tuto nutnost ženě a obdržet její souhlas.
Citlivý k individuálním odlišnostem
Proces posuzování rizik i bezpečnostní plán by měly počítat s individuálními odlišnostmi,
které mohou mít vliv na formy a závažnost násilí i na možnosti a ochotu oběti zapojit se do
procesu plánování bezpečí. Může se jednat o socio-ekonomický status, věk, rasu
a národnost, náboženství, kulturu, status imigranta, sexuální orientaci, duševní zdraví či
fyzické omezení. Všechny tyto faktory nebo jejich kombinace mohou mít vliv na to, jak oběť
domácího násilí hledá pomoc a přijímá informace. Jestliže si odborníci nejsou jisti, že
s takovými faktory umějí zacházet, měli by se obrátit o radu na organizace, které se na
danou problematiku zaměřují, například centra pro migranty a uprchlíky.
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Modul 2
Vytvořený a vedený centrem specializovaným na domácí násilí
Na přípravu bezpečnostního plánu se specializují zejména centra pro ženy, oběti násilí. Pro
komplexní posouzení rizik by měla být do interdisciplinární spolupráce zahrnuta právě taková
centra, která mohou ženě ohledně tvorby bezpečnostního plánu a jeho možností poskytnout
odborné poradenství. Přesto by o klíčových aspektech plánování bezpečí měla mít povědomí
každá organizace a tyto bezpečnostní a ochranné postupy by měla aplikovat dle svých
povinností.

Cvičení 2.4b
Potřebné pomůcky
Případová studie z pracovního listu 2.2b z kapitoly 2.2 a pracovní list 2.4b příprava
bezpečnostního plánu.

Časový rámec
Toto cvičení by mělo trvat 60 minut.

Cíl cvičení
Poskytnout účastníkům školení možnost sestavit bezpečnostní plán založený na identifikaci
rizikových faktorů a jejich odborném posouzení.

Instrukce pro účastníky
Lektoři požádají účastníky, aby se vrátili k případové studii použité v kapitole 2.2. V této části
skupina identifikuje rizika, kterým musí Marie čelit. Účastníci jsou dotázáni, jaké možnosti
jsou dostupné pro minimalizaci rizika, kterému je vystavena, a j aké mohou zvýšit její
bezpečí. Účastníci by se měli zamyslet také nad tím, co je možné udělat pro zvýšení bezpečí
nebo zlepšení podmínek života jejích dětí a zvážit, jaké organizace by Marii mohly být
nápomocny. Pracovní list 2.4c slouží k rychlému promyšlení základních pravidel přípravy
bezpečnostního plánu.
Účastníci by měli zvážit veškeré základní aspekty uvedené v kapitole 2.4b.
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PROTECT II
Pracovní list 2.4b, Příprava bezpečnostního plánu
Bezpečnostní plán by měl vycházet z rizik identifikovaných během procesu
posuzování rizik a zároveň musí brát v potaz následující oblasti:
• Zajištění bezpečí v bydlišti oběti (bezpečnostní dveře, lepší zámky).
• Bezpečí dětí, bezpečnostní opatření proti jejich únosu pachatelem, předběžné opatření
pro svěření dětí do péče a další právní opatření zajišťující bezpečí dětí.
• Zajištění bezpečí na pracovišti.
• Zajištění bezpečí na ostatních místech (škola, mateřská škola, jesle).
• Zajištění bezpečí v případě, že oběť stále žije s násilným partnerem.
• Zajištění bezpečí v případě, že oběť opustí násilného partnera (příprava na odchod,
bezpečné azylové ubytování, sbalení základních věcí).
• Zajištění bezpečí v situacích ohrožení (soudní stání).
• Efektivní využívání legálních ochranných opatření a jejich monitorování.
Podrobnější informace o přípravě bezpečnostního plánu viz Away From Violence (WAVE
2004, dostupné také v českém jazyce pod titulem Cesta z násilí, www.rosa-os.cz) 112

112

WAVE network (2004) Away From Violence: http://www.wave-network.org/images/doku/manual-druck_eng_pdf.pdf, p. 6669 and 116 – 117.
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Modul 2

Seznam rizikových
faktorů

Schválené postupy

Kdo to udělá?

Do kdy?

Další poznámky

Pracovní list 2.4c, Bezpečnostní plán
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PROTECT II
Následný rozbor a vyhodnocení
Lektoři by měli požádat účastníky o zpětnou vazbu k opatřením, které navrhovali pro snížení
rizik, jimž Marie čelila.
• S jakými organizacemi spolupracovali, zvážili organizace, které by mohly pomoci dětem
nebo by mohly pracovat s Petrem?
• Bylo při přípravě bezpečnostního plánu užitečné vyplnit a zpracovat formální dokumenty?
Bylo to snadné nebo obtížné, co bylo přínosem a co výzvou?
• Jak by, za použití základních aspektů zmíněných na začátku této kapitoly, seznámili Marii
s procesem plánování bezpečí?
• Jak by mohli podpořit Mariiny kompetence v průběhu tohoto procesu?
• Jak mohou účastníci začlenit klíčové aspekty přípravy bezpečnostního plánu do postupů
ve vlastní organizaci?
Další informace ke kapitole 2.4 Bezpečnostní plán
WAVE network (2004) Away From Violence: http://www.wavenetwork.org/images/doku/manual-druck_eng_pdf.pdf, pp. 66-69 and pp.116-117
(dostupné také v těchto jazycích: čeština, estonština, finština, italština, litevština,
maďarština, němčina, polština, portugalština, rumunština, srbo-chorvatština, řečtina,
slovenština, slovinština, turečtina).
WAVE network (2006) Bridging Gaps - From Good intention to good cooperation.
Manual for effective multi-agency cooperation in tackling domestic violence. Vienna, p.
104 f. (dostupné také v češtině pod názvem Od dobrého úmyslu k dobré spolupráci,
www.rosa-os.cz)
WAVE network (2000): Wave Training Programme On Combating Violence Against
Women: http://www.wave-network.org/images/doku/manual.pdf, p.120-121.
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Modul 2
2.4.1

Ochrana a zajištění bezpečí dětí

Cíle
Úvod
Při řešení případů domácího násilí by všechny zúčastněné organizace měly mít na zřeteli
dopad násilného chování na děti, zejména na jejich emocionální vývoj a možnou psychickou
či fyzickou újmu, které mohou být vystaveny.
Dopad domácího násilí na děti
Domácí násilí je důležitým ukazatelem míry rizika, že dítěti může být způsobena újma. 113
Nedávné výzkumy prokázaly, že jsou-li děti svědky násilí proti jednomu z rodičů, má to na ně
dlouhodobý a traumatický vliv. Děti, které jsou svědky domácího násilí, jsou zároveň jeho
oběťmi. Navíc v rodinách, kde dochází k domácímu násilí, se často objevují i další formy
násilí na dětech, jako je fyzické násilí či sexuální zneužívání.
Kitzmann a kol. (2003) 114 v meta-analýze 118 studií zjistili, že:
• Existuje významná spojitost mezi svědectvím domácího násilí a problémy dětí, jako jsou
například horší psychosociální projevy ve srovnání s dětmi, které nejsou svědky násilí.
• Děti, které jsou svědky domácího násilí, mají podobné projevy, jako ty, na kterých bylo
pácháno fyzické násilí.

Co říkají děti o dopadu domácího násilí na ně samotné?
Studie britské Národní společnosti pro prevenci násilí na dětech (NSPCC) zjistila, že:
Děti často vnímají problémy více, než si jejich rodiče uvědomují, ale ne vždy rozumí
tomu, co se děje a proč.

113

Hester, M. (2005) Issues of custody and access following violence in the home in Denmark and Britain.

114

Kitzmann, K,M., Gayland, N.K., Holt, A. and Kenny, E. D. (2003). Child witnesses to domestic violence: a meta-analytic
review. Journal of Consultative Psychology, 71 (2) 339-352.
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PROTECT II
Děti, jejichž rodiče mají zkušenost s domácím násilím, zneužíváním návykových látek,
nebo mají určité psychické problémy, se stávají svědky, případně přímo oběťmi, někdy
velmi závažných forem násilí.
Děti se o své rodiče bojí více, než se může zdát, zvláště pokud mají strach o jejich
bezpečí.
Některé děti, obzvláště chlapci, o svých problémech s nikým nehovoří, mnoho dětí se
svým problémům vyhýbá (emocionálně nebo fyzicky).
Děti většinou využívají neformální pomoc či podporu a jsou ochotny povídat si s rodiči
(častěji s matkami) nebo přáteli, sourozenci, širší rodinou nebo s domácími mazlíčky.
Děti nevědí, kam se obrátit o formální pomoc a zřídkakdy samy vyhledají pomoc
profesionálů.
Zkušenosti s kontaktováním profesionálů jsou různé. Děti se obávají, že jim odborníci
nebudou věřit, nebudou s nimi jednat přímo, nebo že jim neposkytnou pomoc, když o ni
požádají.
Dětí říkají, že by chtěly mít někoho, s kým mohou mluvit, komu mohou věřit, kdo jim
bude naslouchat a kdo jim poskytne jistotu a bezpečí. Potřebují pomoci promyslet si
řešení problému bez toho, aby měli plnou zodpovědnost za rozhodnutí.
Nejčastějším přáním dětí je mít k dispozici informace přizůsobené jejich věku, které by
jim pomohly porozumět tomu, co se v jejich rodině děje.
Dostupné na: http://www.jrf.org.uk/publications/understanding-what-children-say-aboutliving-with-domestic-violence-parental-substance-

Model tří planet
Řada negativních dopadů, které má svědectví domácího násilí na děti, zakládá samostatnou
otázku potřeby ochrany dětí. V mnoha zemích pracují organizace v různých oblastech
problematiky domácího násilí a ochrany dětí, jeho svědků, odděleně. Marianne Hesterová
(2011) se tímto fenoménem zabývá v tzv. “modelu tří planet”:
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Pracovní list 2.4.1a, Model tří planet

Ochrana
dítěte

Domácí
násilí

Kontakt
s
dítětem

Domácí násilí: azylové domy pro ženy a další organizace zabývající se domácím násilím,
trestní a občanské soudy, jež intervenují u pachatelů domácího násilí.
Ochrana dítěte: orgány sociálně-právní ochrany dětí, organizace pomáhající dětem.
Kontakt s dítětem: soudy a další instituce, které upravují styk dítěte a rodičů.

Hesterová poukazuje na to, že je velice obtížné přimět tyto organizace a i nstituce ke
spolupráci, protože se vyvíjely odděleně, mají vlastní kulturu a pravidla a jsou v podstatě
„jinými planetami”. Vedle modelu planet také poukazuje na další důležitý faktor, kterým je
kontinuální udržování genderově podmíněných rozdílů ve společnosti. Ve spojitosti
s domácím násilím to může vést k tomu, že se na ženy pohlíží jako na „provinilé oběti”, které
jsou nějakým způsobem zodpovědné za násilí, které je na nich pácháno. (Hester 2011 115).
V důsledku existence „tří planet” se ženám, obětem násilí a jejich dětem často dostává
rozporuplných intervencí. Na planetě domácího násilí jsou ženy povzbuzovány, aby nahlásily
násilí a učinily právní kroky pro svou ochranu; na planetě ochrany dětí se očekává, že ženy
opustí násilného partnera, aby ochránily své dítě, a na planetě kontaktu dětí je matkám
115

Hester, Marianne (2011) The Three Planet Model: Towards an Understanding of Contradictions in Approaches to Women
and Children’s Safety in Contexts of Domestic Violence, British Journal of Social Work, Volume 41, Issues 5 Pp. 837-853
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přikázáno, aby zařídily kontakt dítěte s násilným partnerem/otcem. Aby nedocházelo
k ohrožení bezpečí dětí a jejich matek, je nezbytné zaměřit interdisciplinární spolupráci na to,
aby byly tyto tři planety propojeny v jednu planetu, na níž bude každá žena a každé dítě žít
bez násilí.

Cvičení 2.4.1
Potřebné pomůcky
Pracovní list 2.2b. Případová studie.
Pracovní list 2.4.1a a pracovní list 2.4.1b - 1 pracovní list Tři planety a pracovní list Klíčové
intervence, který může být použit také jako powerpointová prezentace.

Instrukce pro účastníky
V kapitolách 2.2 a 2.4 je pro identifikaci rizik a vytvoření bezpečnostního plánu použita
případová studie Marie a Petra. Pro účely tohoto cvičení jsou k tomuto případu poskytnuty
další informace (pracovní list 2.4.1b). Účastníci by se měli zamyslet nad bezpečnostní situací
dětí, svědků domácího násilí a možnostmi použití modelu tří planet v praxi.
Poznámka pro lektory
V případové studii Petra a Marie mohou jednotliví účastníci v procesu plánování
bezpečí dětí spatřovat různý stupeň závažnosti vzhledem k místním, regionálním nebo
národním odlišnostem, jelikož povinnosti institucí a or ganizací, právní nástroje, nebo
zákonem dané povinnosti se napříč Evropou liší. Lektoři tedy mohou připravit vlastní
případovou studii, která by více odpovídala podmínkám jejich země.
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Pracovní list 2.4.1b, Pokračování případové studie.
Petrovo násilí pokračovalo a bylo čím dál závažnější. Případ začala řešit policie a Orgán
sociálně právní ochrany dětí a tyto instituce podporovaly Marii, aby v zájmu bezpečí svého
a svých dětí od Petra odešla. Marie odešla se svými třemi dětmi Marií, 12 let (Petrova
nevlastní dcera), Honzou (6 let) a Markem (1 rok) do azylového domu. Petr začal podnikat
kroky ke kontaktu s dětmi.
S informacemi, které jste dosud o rodině obdrželi, zvažte následující body:
Máte nějaké obavy ohledně vlivu domácího násilí na tyto děti?
Zdá se, že tato rodina se setká s odborníky ze všech „tří planet“, jaké problémy to může
způsobit Marii a jejím dětem? Zvažte, jaké organizace by se do řešení mohly zapojit ve
Vašem regionu?
Co by se mohlo udělat pro lepší koordinaci práce odborníků napříč všemi třemi planetami?

Následný rozbor a vyhodnocení
Děti byly vystaveny domácímu násilí, což zvyšuje riziko násilí nebo zneužívání, namířeného
přímo proti nim. Žily v prostředí, kde jsou pravidla vynucována násilím, což může vyústit
v autoritářskou výchovu jejich vlastních dětí. Lektoři by měli využít informací poskytnutých
v této kapitole k tomu, aby poukázali na m ožná rizika a dopady násilí na Marii, Honzu
a Marka. Bylo by také vhodné zvážit, jak může věk ovlivňovat dopad násilí na jednotlivé děti.
Je obvyklé, že starší sourozenci se starají o mladší, přijala i Marie tuto roli? Kde byl Marek
během incidentů? Je mu teprve jeden rok, ještě není příliš pohyblivý a při násilném incidentu
by mohl být snadno zraněn. Protože Honzovi je šest a chodí do školy, může už poznat, že
život doma se liší od života jeho vrstevníků. Jak může vnímat svou matku a svého otce
a jaký může být jeho vztah k rodičům?
Model tří planet
Lektoři vyzvou účastníky, aby za použití modelu „tří planet“ názorně ukázali, kde může dojít
ke konfliktu mezi odborníky a jaké problémy v komunikaci mohou vzniknout.
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Lepší koordinace
Model Marianne Hesterové je založen na britském systému, takže otázkou je, jak může být
přenesen do místních podmínek. Jaké jsou místní problémy a co je možné udělat pro jejich
řešení?
Klíčové informace – Základní poznatky v oblasti zajištění bezpečí dětí 116
Domácí násilí je jednou z nejčastějších okolností, kdy dochází ke zneužívání dětí.
Čím závažnější je domácí násilí vůči ženě, tím závažnější bývá zneužívání dětí.
Výzkumy prokazují, že kontakt dítěte s násilným rodičem je velmi nebezpečnou situací
(viz také rizikové faktory v kapitole 2.2), protože děti mohou být vystaveny dalšímu
násilí.
Britská studie týkající se zvláště ohrožených obětí ukázala, že ve čtyřech procentech
těchto případů docházelo k závažným konfliktům ohledně kontaktu dítěte s rodičem. 117
Nevlastním dětem násilných partnerů a jejich matkám hrozí zvláště vysoké riziko:
výzkumy prokazují, že přítomnost nevlastních děti násilného partnera v rodině je
rizikovým faktorem smrtelného rizika v případech femicidy (viz také rizikové faktory
v kapitole 2.2).

Jak ukázal případ, který se dostal k Evropskému soudu pro lidská práva, domácí
násilí může mít smrtelné následky i pro děti: dvě děti byly zavražděny svým
otcem, který opakovaně týral svou ženu. Po násilném incidentu se ženě podařilo
uprchnout, ale děti zůstaly s otcem a úřady je neochránily před dalším hrozícím
nebezpečím. Evropský soud vydal rozhodnutí, že úřady selhaly v oblasti ochrany
práva těchto dvou dětí na život (viz Kontrová vs. Slovensko 2007

118

).

(z Modulu 1.1).
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Hester, M, Pearson, C, Harwin, N & Abrahams, HA, (2007), Making an Impact: Children and Domestic Violence: 2nd
edition, Jessica Kingsley
Howard, E., Stimpson, L., Barran, D. and Robinson, A (2009) Safety in Numbers: A Multi-Site Evaluation of Independent
domestic Violence Advisor Services, London
Council of Europe(2007): CASE OF KONTROVÁ v. SLOVAKIA, Application no. 7510/04:
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/Kontrova%20v.%20Slovakia_en.asp
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Pracovní list 2.4.1c
Klíčová kritéria, která by odborníci měli brát v úvahu při poskytování intervencí zajišťujících
bezpečí dětí.
Poskytnutí odpovídající pomoci a ochrany matkám je nejlepším přístupem k zajištění
bezpečí matek i jejich dětí (Hester 2007

119

).

Na ženy by neměla být kladena odpovědnost za ochranu dětí před násilím a neměly by být
vystaveny represivním nařízením, jako například odebrání dětí; takový přístup je
kontraproduktivní, vyvolává v obětech strach a napomáhá sejmout z pachatele
odpovědnost za násilí.
Článek 19 Úmluvy o právech dítěte garantuje právo všech dětí na život bez násilí (viz úvod
str. 16). Úmluva také stanovuje právo dítěte (nikoliv právo rodiče!) udržovat kontakt
s oběma rodiči, pokud to není v rozporu s nejlepšími zájmy dítěte. 120
Při úpravě styku s dítětem by se vždy měly zohledňovat násilné incidenty

121

a vždy by

mělo být upřednostněno právo na bezpečí dětí a jejich matek před právem násilného otce
na kontakt s dítětem.
Pracovníci orgánů sociálně právní ochrany dětí a další odborníci by si měli osvojit
dovednosti práce s násilnými otci (Stanley a kol. 2011 122 ).
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Hester, M, Pearson, C, Harwin, N & Abrahams, HA. (2007) Making an Impact: Children and Domestic Violence: 2nd edition,
Jessica Kingsley
United Nations (1989): Convention on the Right of the Child, Para 3. States Parties shall respect the right of the child who
is separated from one or both parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis,
except if it is contrary to the child's best interests.
Council of Europe Convention 2011 Article 31.
Stanley, N., Miller, P., Richardson-Foster, H. and Thomson, G. (2011) Children's Experience of Domestic Violence:
Developing an Integrated Response from Police and Child Protection Services. Journal of Interpersonal Violence, 25, 12,
2372-2391
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Další zdroje informací pro kapitolu 2.4.1
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2.5

Principy efektivní interdisciplinární spolupráce v rámci
jednotlivých případů

Cíle
Tato kapitola je zaměřena zejména na koordinaci činnosti jednotlivých organizací při ochraně
zvláště ohrožených obětí; interdisciplinární spolupráci v rámci jednotlivých případů a na
vedení efektivní spolupráce interdisciplinárního týmu během jednotlivých setkání.

Úvod
Během uplynulých dvaceti let se v řadě evropských zemí rozvinula interdisciplinární
spolupráce. Takové partnerství organizací je velice důležité a má různé formy a cíle
v dosahování zlepšení přístupu k násilí na ženách a domácího násilí. Organizace
spolupracují na strukturální úrovni, vyměňují si zkušenosti, pořádají společné akce, nabízejí
školení a další aktivity ke zlepšení spolupráce. 123
Tato část školícího materiálu se primárně zabývá interdisciplinární spoluprácí v rámci
jednotlivých případů (Multi agency case conferencing - MACC), jakožto specifickou formou
spolupráce daných organizací. Interdisciplinární spolupráce nad jednotlivými případy je
jednou z metod, která může zlepšit ochranu zvláště ohrožených obětí, ale prvním krokem
k ochraně obětí by měla být na oběť orientovaná spolupráce jednotlivých organizací, která
není založena na řešení konkrétního případu (viz Modul 1). Pro některé účastníky se může
návrh spolupráce nad jednotlivými případy zdát zatím jako nereálný. Avšak zamyšlením se
nad principy interdisciplinární spolupráce nad jednotlivými případy mohou být účastníci
povzbuzeni k tomu, aby přemýšleli o své vlastní praxi a kontaktu s oběťmi i nad tím, jaké
první reálné kroky by mohli udělat směrem k interdisciplinární spolupráci vyhovující kontextu
jejich organizace.
MACC zahrnuje výměnu relevantních osobních údajů o oběti a o rizikových faktorech, které
byly identifikovány v situacích, kde hrozí zvláště závažné důsledky domácího násilí
a zároveň vytvoření bezpečnostního plánu, který slouží ke zvýšení bezpečí oběti. Taková
spolupráce vyžaduje vysoký stupeň odhodlání a pracovitosti, protože jednotlivé organizace
jsou zodpovědné za oběti, které se na ně obrátily s žádostí o pomoc.
123

WAVE network, 2006. Bridging Gaps - From Good intention to good cooperation. Manual for effective multi-agency
cooperation in tackling domestic violence. Vienna http://www.wave-network.org/start.asp?ID=289&b=15.
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MACC se ukázal jako efektivní způsob spolupráce při redukci opakované viktimizace a při
zvýšení důvěry obětí v poskytovanou pomoc. 124 Vzájemná spolupráce je důležitá i proto, aby
do celého procesu mohly být prostřednictvím podpůrných služeb zapojeny také oběti.
Podpůrný proces musí ženu při řešení její situace co nejvíce posílit, musí respektovat její
vlastní rozhodnutí týkající se jejího života a v jeho rámci nesmí být učiněno žádné
rozhodnutí, které by ji později mohlo ohrozit.
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Robinson, A (2006) Reducing Repeat Victimization among High-Risk Victims of Domestic Violence, the Benefits of a
Coordinated Community Response in Cardiff, Wales. Violence against Women, Vol.12. No. 8, Sage Publications, pp. 761788.
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Klíčové informace
Základní principy dobré interdisciplinární spolupráce nad jednotlivými případy (MACC)
jsou:
• Mezi spolupracujícími organizacemi musejí být stanovena pravidla pro sdílení
osobních údajů a tato pravidla musejí být pro oběť transparentní. Výměna
osobních informací musí probíhat v souladu s místní legislativou a být
omezena na fakta relevantní k posouzení rizik a tvorbě bezpečnostního plánu.
• MACC by měla probíhat vždy pouze se souhlasem oběti, která by měla být
informována o tom, jaké organizace se na řešení jejího případu podílejí a jaké
informace sdílejí.
• Pokud dojde v situacích akutního nebezpečí výjimečně k porušení pravidla
získání souhlasu oběti s určitým postupem, musí být takové rozhodnutí
obhajitelné, transparentní a mít vyvážená pravidla.
• Během každé MACC musí být oběť v týmu reprezentována neziskovou
organizací specializovanou na pomoc ženám, obětem násilí, kterou si oběť
sama vybere. Toto zastoupení musí sestávat z přípravy spolu s obětí a
následné zpětné vazby ze setkání organizací, jinak nemůže být
interdisciplinární spolupráce efektivní.
• Posílení oběti a její důvěra v MACC jsou stěžejními body spolupráce.
• Plánování bezpečí a následné postupy práce v rámci MACC jsou založeny na
rizicích, potřebách a právech oběti. Jednotlivá opatření by nikdy neměla vést
k oslabení kapacity ženy dělat vlastní rozhodnutí nebo klást břemeno za řešení
situace na oběť či ji dále nějak ohrožovat.
• MACC může fungovat pouze tehdy, když spolupracují relevantní organizace,
jejichž existence je nutným předpokladem pro efektivní interdisciplinární
spolupráci. MACC by neměla být nahlížena jako strategie, která má pokrýt jiné
nedostatky v poskytování podpory obětem domácího násilí.
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Jak může být interdisciplinární spolupráce nad jednotlivými případy prospěšná
obětem?
„Proč jsme zahájili interdisciplinární spolupráci nad jednotlivými případy ve Vídni? Oběti
násilí často zažívají opakované a eskalující násilí, což ukazuje, že preventivní opatření
jsou nedostatečná a jsou potřebné efektivnější intervence. Břemeno odpovědnosti za
řešení případu by neměla nést oběť. Je zodpovědností státu a jeho institucí, aby
aktivně ochránil ženy a jejich děti od násilí.” (citace Rosy Logar, Intervenční centrum
pro domácí násilí ve Vídni, na semináři projektu PROTECT II ve Vídni, březen 2011)

Co je interdisciplinární spolupráce nad jednotlivými případy (MACC)?
Interdisciplinární spolupráce nad jednotlivými případy je zaměřena specificky na zvláště
ohrožené oběti. Na jednotlivých setkáních kombinuje aktuální informace o rizicích
s aktuálním posouzením potřeb oběti a propojuje je přímo s poskytnutím vhodných služeb.
Základním kamenem každé interdisciplinární spolupráce nad jednotlivými případy je zajištění
bezpečí pro ženu, což musí být zohledněno v každé fázi procesu.

Cíle interdisciplinární spolupráce jsou:
• Sdílet informace ke zvýšení bezpečí a tělesné i duševní pohody zvláště ohrožených
obětí domácího násilí.
• Identifikovat, pro koho násilník představuje významné riziko, a spolupracovat nad
řešením tohoto rizika.
• Společně sestavit a uplatňovat bezpečnostní plán, který poskytne podporu všem
ohroženým a sníží nebezpečí zranění.
• Snížit opakovanou viktimizaci, eskalaci násilí a závažné násilí včetně vraždy
a pokusu o vraždu.
• Zlepšit zodpovědnost jednotlivých institucí.
• Zlepšit podporu pro pracovníky podílející se na řešení případů.
• Monitorovat všechny procesy a výstupy MACC, aby bylo zajištěno, že otázky
zodpovědnosti, opakované viktimizace, diskriminace a individuálních odlišností jsou
efektivně řešeny.
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Jak bylo zmíněno výše, pro posouzení a zvládání rizik, zlepšování bezpečí a snižování
viktimizace je nezbytné zajistit, aby byla žena podporována a zastupována v průběhu celého
procesu. Interdisciplinární spolupráce nad jednotlivými případy musí vycházet z místní
legislativní struktury a být v souladu s dostupnými procesy poskytování podpory obětem.
Neexistuje konkrétní model, který by mohl být využíván napříč celou Evropou.
Tento školící materiál se zaměřuje na zavedení dobré praxe prostřednictvím několika modelů
interdisciplinární spolupráce nad jednotlivými případy, které se pro některé mohou stát
startovním bodem a pro jiné příkladem pro zlepšení efektivity současné spolupráce.

Cvičení 2.5
Potřebné pomůcky
Flipchart, papír, tužky, pracovní list 2.5.

Časový rámec
Toto cvičení trvá dvě hodiny.

Cíl cvičení
Pomoci účastníkům porozumět přínosům a výzvám interdisciplinární spolupráce nad
jednotlivými případy zvláště závažného násilí na ženách. Poznat jedenáct principů dobré
praxe interdisciplinární spolupráce nad jednotlivými případy (MACC). Zvážit praktické kroky
k dosažení těchto principů.

Instrukce pro lektory
Lektoři se mohou na úvod vrátit k Modulu 1, kapitole 1.4, kde byly zdůrazněny možné výzvy
a překážky interdisciplinární spolupráce. Lektoři by dále měli účastníky seznámit s tím, že
tato část bude věnována základním principům interdisciplinární spolupráce nad jednotlivými
případy, které, jestliže se uplatňují, formují základy efektivní interdisciplinární spolupráce
v případech zvláště závažného domácího násilí.
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PROTECT II
Poznámka pro lektory
Jestliže nebyla dokončena cvičení z kapitoly 1.4 tohoto materiálu, měla by být
dokončena nyní. Pokud dokončena byla, lektoři by měli účastníkům připomenout
závěry z těchto cvičení.

Instrukce pro účastníky
Skupině je rozdán pracovní list 2.5, který obsahuje jedenáct principů interdisciplinární
spolupráce nad jednotlivými případy. Tyto zásady byly vytvořeny na základě zpětné vazby od
odborníků a obětí účastnících se interdisciplinární spolupráce nad případy zvláště
ohrožených obětí. 125 Těchto jedenáct zásad tvoří základ pro plánování interdisciplinární
spolupráce nad jednotlivými případy. Zpětná vazba z praxe ukázala, že uplatňování těchto
zásad pomůže zvládnout výzvy interdisciplinární spolupráce a zajistit vhodnou pomoc
obětem domácího násilí ve zvláště nebezpečných situacích.
Rozdejte účastníkům pracovní list 2.5. Rozdělte je do malých skupin a každé skupině
přidělte ke zvážení 2 až 3 principy. Požádejte účastníky, aby ve vztahu k přiděleným
zásadám odpověděli na následující otázky.

Čím byste začali, abyste tyto zásady naplnili? Zvažte, co je potřeba k dosažení každého
principu, včetně nástrojů, školení atd.
Co z toho, co jednotlivé zásady podporuje, již je ve Vaší organizaci zavedeno?
Jakým jednotlivým výzvám budete čelit při zavádění jednotlivých zásad?
Kdo může podpořit Vaši práci? Kdo s Vámi může spolupracovat? Kdo může mít
o spolupráci určité pochyby? Jak zajistíte rozvoj spolupráce?

125

CAADA (2011) http://www.caada.org.uk/marac/MARAC_quality_assurance.html.
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Každá skupina je požádána o předložení svých odpovědí. Lektoři poté opět rozdělí účastníky
do malých skupin (pokud možno s jiným složením účastníků) a požádají je o zodpovězení
následujících otázek:

Kdo „vlastní” bezpečnostní plán během spolupráce jednotlivých organizací?
Je oběť povinna spolupracovat?
Co se stane, pokud spolupráci odmítne?
Co se stane, jestliže odmítne dát souhlas s jedním nebo všemi kroky v rámci procesu?

Následný rozbor a vyhodnocení
Účastníci by měli z této lekce odcházet s pocitem, že je možné podniknout reálné kroky
k dosažení efektivní interdisciplinární spolupráce v rámci jejich regionálních/národních
podmínek. Zamyšlení nad prvními kroky by mělo povzbudit k další aktivitě všechny, kteří jsou
prozatím na úplném počátku snahy o vytvoření interdisciplinární spolupráce. Druhá část
tohoto cvičení se vrací k jednomu ze základních principů tohoto školícího materiálu,
zmíněného již v Modulu 1, že oběť by měla být středobodem procesu posouzení rizik
a tvorby bezpečnostního plánu. Organizace by se měly soustředit na transparentní
a otevřenou spolupráci, která ženu posiluje a snaží se ji aktivně zapojit do celého procesu.
Tento proces by měl rovněž respektovat její základní právo činit rozhodnutí o svém vlastním
životě, včetně možnosti odmítnutí jednoho, případně všech kroků zvažovaných v daném
procesu.
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PROTECT II
Pracovní list 2.5, Principy dobré praxe interdisciplinární spolupráce nad
jednotlivými případy (MACC)
Princip

Vysvětlení

První krok

Výstup

1. Nezávislé

Souhlas

Zjistit dostupnost

Je velmi důležité, aby oběť byla

zastoupení

a příprava s obětí

nezávislé neziskové

soustavně podporována a zastupována

a podpora oběti

jsou zásadními

organizace podporující

nezávislou neziskovou organizací, která

předpoklady

ženy-oběti násilí v dané

bude v průběhu celého procesu klást

předložení

oblasti, zjistit případné

zajištění bezpečí na první místo.

případu

mezery a možnosti, jak

k projednání

je zaplnit.

To znamená efektivní podporu před

v rámci MACC.

interdisciplinárním setkáním, souběžně

Každá oběť je

jejích názorů, potřeb a práv v průběhu

v MACC

setkání a rovněž podporu a předání

zastoupena

aktuálních informací po setkání.

se zajišťováním bezpečí reprezentaci

nestátní

2. Identifikace

nezávislou

Ideální je, když organizace ženu

organizací

podporuje již před vstupem do procesu

podporující ženy-

MACC a pokračuje v tom i poté, aby byla

oběti násilí, které

pro oběť zajištěna kontinuita celého

důvěřuje.

procesu.

Organizace jsou

Studium nástrojů pro

Nezáleží na tom, kterou organizaci žena

schopny

identifikaci rizika.

navštíví, všechny z nich jsou schopny
alespoň základního posouzení rizik (viz

identifikovat
rizikové faktory

Návštěva potenciálních

domácího násilí

partnerských

a mohou použít

organizací, kterým bude

Oslovená organizace provede

nástroje

představen koncept

odpovídající kroky k zajištění bezpečí

a odborné

posouzení rizika.

oběti, včetně postoupení případu

kapitola 2.3).

posouzení

interdisciplinární spolupráci (MACC)

k identifikaci obětí

a organizaci specializované na podporu

opakujícího se

žen, obětí násilí.

a závažného
násilí.
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3. Postoupení

Organizace ví,

Společně sbírat data o

Musí být stanovena jasná kritéria, která

které případy by

domácím násilí na

jsou průběžně používána tak, aby byly

se měly probírat

ženách v dané lokalitě,

v rámci interdisciplinární spolupráce nad

v rámci MACC,

např. kolik hlášení má

jednotlivými případy projednány všechny

protože kritéria

policie, kolik žen je

odpovídající případy.

jsou jasná

během roku umístěno

a společně

v azylovém domě, aby

odsouhlasená.

bylo možno získat

K MACC by měly být postoupeny případy
od státních i nestátních organizací.

přehled o počtu případů
domácího násilí na
ženách ve Vašem
regionu. Abyste zlepšili
bezpečí zvláště
ohrožených obětí,
můžete zvážit
interdisciplinární
spolupráci nad 10 %
případů z tohoto
celkového počtu.

4. Závazek

Všechny příslušné

Identifikovat ty

Organizace by se měly písemně zavázat

k interdisciplinár

organizace by

organizace, které

k dodržování principů MACC.

ní spolupráci

měly být na

musejí být přítomny na

schůzkách

počátku

Účast organizací by měla odrážet potřeby

interdisciplinárníh

interdisciplinární

a různorodost Vašeho regionu.

o týmu nad

spolupráce nad

jednotlivými

jednotlivými případy.

případy

Účastníci by měli mít přístup
k relevantním informacím v rámci své

zastoupeny řádně

Začít předběžná

organizace a být schopni tyto informace

a konzistentně.

jednání s těmito

poskytnout.

organizacemi.
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PROTECT II
5.

Mlčenlivost

V každé zemi existují

Aby spolupráce nad jednotlivými případy

Shromažďování

ohledně případu

zákony týkající se

fungovala, měli by zástupci organizací

a sdílení

musí být

ochrany osobních údajů

sdílet relevantní a přiměřené informace,

informací

dodržována, ale

a předtím, než zahájíte

které pomohou identifikovat rizika

pokud to vyžaduje

proces interdisciplinární

a vytvořit bezpečnostní plán.

vážnost situace, je

spolupráce nad daným

možné informace

případem, je důležité

sdílet přiměřeným

konzultovat postup

a obhajitelným

sdílení informací

způsobem, který

s právníky.

odpovídá zákonu
na ochranu
osobních údajů.

Zákon o ochraně
osobních údajů
a postupy, které se

Sdílejí se pouze ty informace, které jsou
relevantní k posouzení rizik a plánování
bezpečí.
Aby byly dodržovány pravidla zachování
mlčenlivosti a bezpečí, musí se
stanovené postupy dodržovat v průběhu
celého procesu.

budou uplatňovat v
rámci MACC, musejí
být zahrnuty do
písemných pravidel
spolupráce, které budou
všemi organizacemi
odsouhlaseny
a dodržovány.
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6. Plánování

Zavádějí se

Zvažte, jaké kroky

Při interdisciplinárním setkání jsou

aktivit v rámci

takové postupy,

musejí být v průběhu

identifikována veškerá relevantní rizika.

spolupráce

které umožňují

interdisciplinární

Vychází se ze sdílených informací, rizik

identifikaci rizik

spolupráce nad

hrozících oběti, identifikují se další osoby

a využití

jednotlivými případy

v ohrožení, včetně všech, na něž má

efektivních

učiněny, a určete

násilí dopad.

a podpůrných

organizace, které

bezpečnostních

mohou tyto kroky

Naplánované kroky interdisciplinární

opatření

zajistit.

spolupráce odráží identifikovaná rizika

k ochraně oběti,
zamezení dalšího
násilí a jeho
eskalace a kladou
důraz na
zodpovědnost
pachatele za
násilí.

a vedou k zajištění bezpečí.
Oběť má být o jednotlivých krocích
informována specializovanou neziskovou
organizací, která ji zastupuje.
Zodpovědnost za provedení jednotlivých
kroků zůstává na organizacích, není
přenášena na interdisciplinární tým.
Organizace by nikdy neměly čekat, až
interdisciplinární tým začne podnikat
kroky ke zvýšení bezpečí obětí, které
jsou ohroženy zvláště závažným
domácím násilím. MACC je srovnatelná
s intenzivní péčí – normální péče musí
být vždy zajištěna a fungovat před,
během i po ukončení MACC, jinak MACC
nemůže zcela plnit svou roli.
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PROTECT II
7. Počet případů

Interdisciplinární

Pro začátek je nejlepší

Je také nutné zajistit dostatečnou

a kapacita

spolupráce nad

naplánovat několik

kapacitu nezávislých zástupců obětí, kteří

jednotlivými

setkání

budou oběť reprezentovat a podporovat

případy by měla

interdisciplinárního

po celou dobu procesu interdisciplinární

mít dostatečnou

týmu v intervalu 1x

spolupráce.

kapacitu pro

měsíčně, protože

všechny případy

identifikace všech

zvláště závažného

případů může nějakou

a opakujícího se

dobu trvat. Tým by však

násilí, aby místní

měl být připraven

interdisciplinární

setkávat se častěji,

tým mohl podpořit

protože je potřeba

všechny oběti

počítat s tím, že se do

takového násilí.

procesu začlení další
organizace a bude
rozpoznáno více obětí
závažného domácího
násilí.

8. Rovnost

Interdisciplinární

Zapojte do spolupráce

Případy postoupené k interdisciplinární

a nediskriminují-

spolupráce musí

ty organizace ve svém

spolupráci by měly odpovídat složení

cí přístup

být dostupná

regionu, které se

místní populace.

všem skupinám,

specializují na pomoc

včetně migrantek,

různým minoritám.

žen z etnických
menšin, žen z řad
uprchlíků a jejich
dětem. MACC by
měla pomoci
všem těmto
skupinám bez
ohledu na jejich

Migrantky, ženy z etnických menšin či
z řad uprchlíků by měly být vždy, kdy je to
možné, podporovány neziskovými
organizacemi, které se specializují na
práci s různými menšinami.
Plánování aktivit v rámci interdisciplinární
spolupráce by mělo odrážet práva
a potřeby daných menšin.

legální status či
místo trvalého
bydliště.

STR 135

Modul 2

9. Provozní

Aby

Zvažte, jak může být

Provozní podpora interdisciplinární

podpora

interdisciplinární

interdisciplinární

spolupráce nad jednotlivými případy by

spolupráce

spolupráce

měla mimo jiné také zvyšovat povědomí

fungovala

administrována. Může

o takovém stylu práce a přitáhnout

efektivně, musí

nějaká organizace

pozornost dalších organizací, které se do

být soustavně

pověřit stávajícího člena

takové spolupráce mohou zapojit.

administrována

týmu, aby koordinoval

a koordinována.

setkání?

Za administraci setkávání by měla být
zodpovědná jedna osoba, která bude
předávat agendu jednotlivých případů,
dodržovat čas jednání, pořizovat zápis
z jednání a sledovat jednotlivé kroky
spolupráce.

10.

K monitorování

Zástupci vedení

Zodpovědnost

výkonu,

jednotlivých organizací

udržitelnosti

by, díky svým

Monitorovat činnost interdisciplinárního

vývoje

zkušenostem

týmu.

a zodpovědnosti

a postavení, měli mít

MACC by se měli

možnost ovlivnit

pravidelně

opatření na místní

scházet zástupci

úrovni a strategické

vedení

směřování.

z jednotlivých
organizací (řídící

Zvažte, jak nejlépe

skupina).

zakořenit praxi
interdisciplinární
spolupráce ve svých
místních podmínkách.

Řídící skupina by měla:

Přijímat opatření k řešení možných
problémů a monitorovat výstupy.
Hledat řešení pro provozní problémy,
které nelze jednoduše řešit.
Propojovat další aktivity členů
interdisciplinárního týmu k vytvoření
efektivní interdisciplinární spolupráce,
aby nedocházelo k duplikaci jednotlivých
kroků.
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PROTECT II
11. Evaluace

Evaluace, včetně

Spojit se

Zpětná vazba obětí je vyhodnocována

a zpětná vazba

pravidelné zpětné

s organizacemi, které

spolu s dalšími daty řídící skupinou

od obětí

vazby od obětí

jsou v častém kontaktu

MACC a výsledky jsou použity ke

domácího násilí

se ženami ohroženými

zlepšení práce MACC.

a účastníků

zvláště závažným

MACC jsou

domácím násilím

důležitými nástroji

a diskutovat otázku, jak

k zajištění

tyto ženy mohou

efektivní

bezpečně poskytnout

a podpůrné

zpětnou vazbu o tom,

MACC.

jak MACC ovlivnila
jejich bezpečí a bezpečí
jejich dětí.

Další zdroje informací ke kapitole 2.5
Steel, N Blakeborough, L & Nicholas, S (2011) Supporting High Risk Victims of
Domestic Violence: A review of Multi Agency Risk Assessment Conferences
(MARACs). Home Office Research Report 55. London: Home Office.
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Závěr k Modulu 2
Modul 2 se zaměřil na:
Dobrou praxi v rámci posuzování rizik a plánování bezpečí pro ženy, oběti
domácího násilí s důrazem na:
• Dobrou praxi v oblasti identifikace rizik a práce s nimi.
• Nejlepší praxi při procesu plánování bezpečí.
• Principy efektivní interdisciplinární spolupráce nad jednotlivými případy.

Je důležité, aby rozvoj dalších opatření a přístupů jednotlivých organizací k problematice
domácího násilí vycházel z pochopení důsledků násilí na oběti a jejich děti a byl podložen
výzkumem a zpětným hodnocením praxe. Rozvoj v této oblasti bude nadále ovlivňován širší
diskuzí a vývojem v přístupu k otázkám genderové nerovnosti a násilí v rámci odlišných
sociálních kontextů.
Jak bylo uvedeno v úvodu tohoto školící materiálu, partnerské organizace, které se podílejí
na projektu Protect II, přinášejí k uchopení této společenské problematiky širokou řadu
rozličných východisek a různorodých přístupů. Tento materiál si klade za cíl přispět
k překonání překážek partnerské spolupráce mezi ženskými neziskovými organizacemi
a vládními institucemi při procesu posuzování rizik a vytváření bezpečnostního plánu. To se
může zdát řadě odborníků, kteří se s tímto materiálem setkávají prvně, jako velmi vzdálený
cíl. Nicméně doufáme, že materiál nabídne realistické a dosažitelné návrhy pro pokrok
a stane se tak motivací a odhodláním potřebným k vydání se na takovou cestu.
Dlouhodobé využití tohoto materiálu je zajištěno přiloženými pracovními listy, které mohou
být lektory kdykoliv editovány a přizpůsobeny tak, aby byly použitelné pro různé cílové
skupiny účastníků školení. Při takových úpravách je však nezbytné, aby zůstaly základní
principy tohoto materiálu nezměněné.
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PROTECT II
Závěrem důležité připomenutí:

Klíčové principy školícího materiálu
• Všechny intervence by měly být orientované na oběť.
• Hlavním záměrem je zlepšení služeb a poskytnutí bezpečné a pozitivní zkušenosti
ženě a jejím dětem.
• Partnerství a spolupráce mezi jednotlivými organizacemi může být efektivním
způsobem, jak podpořit ženy ohrožené zvláště nebezpečným násilím.
• Intervence a služby by neměly být diskriminující a měli by se vyvarovat jakémukoliv
obviňování oběti.
• Každá žena má právo být v rámci interdisciplinární spolupráce nad svým případem
zastoupena nezávislou neziskovou organizací pomáhající ženám, obětem násilí, aby
byly zohledněny její potřeby a zájmy.
• Dětem by měla být zajištěna podpora nezávislého zástupce, aby byla ochráněna
jejich práva.
• Intervence a služby by měly vést k prosazování práva žen na život bez násilí, na
sebeurčení a sebeprosazení a měly by respektovat právo na mlčenlivost.
• Násilí není soukromá záležitost, ale celospolečenský problém, a proto by mělo být
násilí odehrávající se v soukromé sféře řešeno se stejnou vážností, jako jakákoliv
jiná forma násilí.
• Oběti by nikdy neměly být nuceny cítit se zodpovědné za násilí, které je na nich
pácháno; pro násilí neexistuje žádná omluva; násilné chování musí být zastaveno
a násilníci za ně musí převzít zodpovědnost.

Tyto principy by měly tvořit základ jakéhokoliv jednání organizací, jejichž cílem je prevence
násilí na ženách. S ohledem na výše uvedené je pro všechny strany nejdůležitější informací:
Žít život bez násilí je základním lidským právem, nikoliv privilegiem.
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Kontakty
Jméno

Organizace

Země

Email

Website

Rosa Logar
Ute Rösemann
Branislava

WAVE – Women Against Violence
Europe

Austria

office@wave-network.org

United

kemshall@dmu.ac.uk

Kingdom

shilder@dmu.ac.uk

www.wave-network.org

Marvanová Vargová
Hazel Kemshall
Sarah Hilder

De Montfort University, Leicester

Diana Barran

CAADA – Co-ordinated Action Against

United

diana.barran@caada.org.uk

Hannah Fisher

Domestic Abuse

Kingdom

hannah.fisher@caada.org.uk

Albena Koycheva

Bulgarian Gender Research Foundation

Bulgaria

Petra Švecová

ROSA – Centre for battered women

Eha Reitelmann

Estonian Women’s Associations
Roundtable Foundation, Tallinn

FNSF, Federation National Solidarite

poradna@rosa-os.cz

Republic

info@rosa-os.cz

Estonia

France

Constance Sciama

Kornelia Krieger

Angela Romanin

Women Counseling Centre Osnabrück,
Frauenberatungsstelle Osnabrück
Casa delle Donne per non subire
violenza

Urszula

Women’s Rights Center/Centrum Praw

Nowakowska

Kobiet

Katarína Farkašová

Alliance of Women in Slovakia

Dušana Karlovská

Aspacia

FENESTRA Women´s Interest
Association
ASPACIA Madrid Asociación para la
Convivencia

a.koycheva@yahoo.com

Czech

Françoise Brié
Christine Clamens

office@bgrf.org

enu@enu.ee
eha.reitelmann@gmail.com

fr.brie@wanadoo.fr
fnsf.siege@gmail.com

www.dmu.ac.uk

www.caada.org.uk

www.bgrf.org

www.rosa-os.cz

www.enu.ee

www.solidaritefemmes.org

www.frauenberatung-

Germany

krieger@frauenberatung-os.de

Italy

casadonne@women.it

www.casadonne.it

Poland

urszula.nowakowska@cpk.org.pl

http://temida.free.ngo.pl

Slovakia

alianciazien@alianciazien.sk

www.alianciazien.sk

Slovakia

Spain

dusana@fenestra.sk;
fenestra@fenestra.sk

os.de/main.php

www.fenestra.sk

asociacion-aspacia@asociacion-

www.asociacion-

aspacia.org

aspacia.org

violenciadegenero@carm.es

www.carm.es

General Directorate for Gender Based
Nicolás Gonzálvez

Violence Prevention and Youth Reform

Spain

(former IMRM)
Angela Beausang
Agneta Sjöqvist
Lena Bjork

info@roks.se
ROKS, National Organisation for
Women’s and Girls Shelters’ in Sweden

Sweden

agneta.sjoqvist@roks.se
lena.bjork@roks.se

www.roks.se
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