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Statistika DMD 

Domácí násilí 2012 – 2014 

 

DMD nepracuje primárně s oběťmi domácího násilí. Při individuální práci s uživatelkami se ale 

s prvky domácího násilí setkáváme ve většině případů (psychické, fyzické, sociální, finanční 

násilí), ale uživatelky násilí neřešily, nebo od oznámení na Policii ČR odstoupily. Jako důvod 

využití služby v DMD uživatelky často uvádějí domácí násilí, které ale nechtějí řešit s Policií 

ČR. V minulém roce jsme měli jednu klientku, kde probíhalo prokazatelné domácí fyzické 

i psychické násilí, ale klientka nikdy toto jednání na Policii ČR neohlásila, k násilníkovi se 

vrátila.  

 

Od roku 2011 máme Smlouvu s IC Spirála v Ústí nad Labem, kde působíme jako sekundární 

pomoc pro oběti domácího násilí. Na doporučení Spirály přijímáme i uživatelky z jiných míst 

Ústeckého kraje z důvodu bezpečí uživatelky (je potřeba, aby nebyla v místě svého trvalého 

bydliště). V této době většinou probíhají soudní jednání a další úkony spojené s řešením krizové 

situace uživatelky a jejích dětí. Pomáháme řešit otázky soudního vyrovnání, informace o 

propuštění agresora z výkonu trestu, vymáhání dlužného výživného apod. 

Pracovníci Domova se vzdělávají v problematice domácího násilí na ženách a dětech. V Domově 

se se ženami a s dětmi pracuje individuálně, využíváme také arteterapie, canisterapie, využíváme 

metodu Scénotestu a Videotréniku interakcí. 

 

Dále spolupracujeme:  

• Psychosociální centrum Acorus, o.s. 

• IC Spirála Ústí nad Labem 

• OSPOD Litoměřice 

• Probační a mediační služba 

Do budoucna plánuje užší spolupráci s kurátory, probační a mediační službou a občanskou 

poradnou. 
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Jako zásadní a nedostatečnou vidíme psychologickou, psychiatrickou a psychoterapeutickou 

pomoc pro ženy a děti.  V roce 2013 jsme navázali i vzhledem k těžkým životním příběhům 

spolupráci s psychoterapeutem Mgr. Evženem Novým a MUDr. Yvonou Hájkovou. 

2012 -  3 uživatelky + 7 dětí 

 

 2 uživatelky z Litoměřicka (z toho 1 uživatelka umístěná na žádost Spirály v Ústí nad 

Labem). 

 1 uživatelka z ČR (dlouhodobě žijící na Litoměřicku). 

 

2013 – 4 uživatelky + 13 dětí 

V tomto roce jsme navázali spolupráci s organizací Acorus Praha, která se věnuje obětem 

domácího násilí.  

 1 klientka, trvalý pobyt Předonín, obec Bechlín (využívala službu Acorusu) 

 1 uživatelka z Loun. V tomto případě jsme spolupracovali s MUDr. Hájkovou 

 1 uživatelka z České Lípy (využívala službu Acorusu) 

 1 uživatelka s trvalým pobytem v Litoměřicích (uživatelka nechtěla násilí řešit a 

k násilníkovi se vrátila) 

 

  2014 – 7 uživatelek + 15 dětí 

 4 uživatelky s trvalým pobytem v Litoměřicích 

 1 uživatelka žijící nedaleko Litoměřic (Předonín) 

 1 uživatelka s trvalým pobytem v Teplicích 

 1 uživatelka s trvalým pobytem v Bohušovicích nad Ohří 
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Pro srovnání s minulými lety je počet uživatelek z domácího násilí je srovnatelný s jinými lety, 

ale dle praxe zařízení uživatelky nechtějí nebo se obávají domácí násilí nahlásit, protože: 

- se obávají reakce agresora 

- jsou závislé na agresorovi 

- nedůvěřují Policii a dalším dotčeným institucím 

- proces je náročný a dlouhodobý (několik výslechů jinými osobami, opakování soudních 

líčení) 

- oběti se stydí 
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