KDE HLEDAT BEZPEČÍ A OCHRANU

BYT NEBO AZYL

DĚTI – ZAPOMENUTÉ OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ

Z hlediska ochrany a bezpečí ohrožených osob je nutné
zvažovat každé budoucí opatření tak, aby se situace těchto
osob ještě nezhoršila. Je třeba klást si otázky, co se stane
po odjezdu zasahující policejní hlídky, po odchodu do azylu,
po podání trestního oznámení, podání žádosti o rozvod apod.

V důsledku dlouhodobého a stupňujícího se domácího
násilí ohrožené osobě hrozí, že bude nucena v zájmu svého
bezpečí opustit byt.

V situaci akutní tísně a ohrožení zdraví či života je
nutné přivolat pomoc:
c Policie České republiky
158
c Obecní (městské) policie
156
c Integrovaného záchranného systému
112
c Lékařské záchranné služby
155
c nejbližších osob (sousedů, kolemjdoucích)

c vlastnická práva k bytu (komu byt patří)
c smluvní vztahy vážící se k užívání bytu:
s nájemní smlouva
s smlouvy na služby
s způsob hrazení nákladů spojených s bydlením
s jména osob nebo název instituce, kterou je třeba
informovat o závažnosti důvodů k dočasnému
odchodu z bytu / domu

V rodinách s dlouhodobě neřešeným domácím násilím se
dítě zpravidla zpočátku zastává ohrožené osoby, později se
ale může přidat na stranu osoby násilné.
Výzkum agentury STEM (2001) a provoz DONA linky
(2001–2005) potvrzují vysokou přítomnost dětí
v rodinách, kde dochází k domácímu násilí:
c v 71 % jsou děti „jen“ jeho přímými svědky
c 12 % dětí se dokonce stává oběťmi domácího násilí
c v 7 % případů je toto násilí v rodině před dětmi skrýváno
c 10 % rodin je bezdětných

Bezpečí osoby ohrožené domácím násilím je možné
posílit podáním:
c návrhu na projednání přestupku – přestupek proti
občanskému soužití (§ 49 zákona o přestupcích)
c trestního oznámení Policii ČR nebo státnímu
zastupitelství – trestný čin podle konkrétní skutkové
podstaty uvedené v trestním zákoně (např. § 215a
trestního zákona Týrání osoby žijící ve společně
užívaném bytě nebo domě)
c návrhu soudu na ochranu osobnosti podle občanského
práva – předběžné opatření (§ 74 a násl. občanského
soudního řádu), žaloba na ochranu osobnosti (§ 11
občanského zákoníku)
c návrhu na ochranu práv v rámci správního řízení (správní
orgán, soud) – předběžné opatření (§ 61 správního
řádu)
c návrhu na opatření sociálně-právní povahy – institut
vykázání (dle navrhovaného zákona, který v době
vydání letáku projednává Parlament ČR)
Trestní oznámení může v zájmu osoby ohrožené
domácím násilím podat kdokoliv. Důkazy shromažďují
orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní
zastupitelství, soud). V závažných případech domácího
násilí mohou tyto orgány přijmout opatření k zadržení
násilné osoby nebo k uvalení vazby.
K omezení domácího násilí mohou přispět
c příbuzní a známí
c specializované poradny pro pomoc obětem domácího
násilí
c obecní (městské) úřady
c azylová zařízení
Ke zvýšení bezpečí ohrožených osob se doporučuje
vypracovat a dodržovat bezpečnostní plán.

JE DŮLEŽITÉ
1. znát:

2. pořídit si:
c náhradní klíče k bytu či domu a bezpečně je uschovat
c ověřené kopie důležitých dokladů a uložit je na
bezpečném místě
s kupní smlouva k bytu
s výpis z katastru nemovitostí
s doklady k hypotéce a půjčkám, stavebnímu spoření
s doklady o platbách za služby a náklady bydlení

3. zjistit si:
c kde je možné získat obecné informace k právu užívat
byt / dům:
s instituce v místě (např. obecní úřad, bytové družstvo,
sdružení nájemníků, sdružení vlastníků domů,
advokáti apod.)
s poradenská místa (např. občanské poradny,
manželské poradny, krizová centra, DONA linka
apod.)
c kam je možné od násilné osoby odejít (k příbuzným,
známým, do hotelu, azylového zařízení apod.)
c jaké jsou možnosti azylového ubytování pro oběti
domácího násilí v dané lokalitě:
s adresa, případně utajená adresa, a telefonní číslo
azylu
s pro koho je azylové zařízení určeno (ženy, muži, děti,
matky s dětmi)
s vstupní a provozní podmínky (žádost, výše poplatku,
povinné doklady, čas příjmu, jaké věci si vzít s sebou)
Ověřené kopie dokladů usnadňují případné řízení před
soudem (předběžné opatření, žaloba), kontakt s policií,
obecním (městským) úřadem a dalšími institucemi.
Azylové ubytování umožňuje z bezpečného místa zahájit
kroky k ochraně svých práv a první kontakty s odborníky pro
řešení sociálně-právní situace.
Trvalý pobyt nezakládá právo užívat byt, jde
jen o registrační údaj obecního (městského) úřadu
a neopravňuje ke vstupu do bytu či domu.

Pomoc dětem v rodinách zasažených domácím násilím lze
hledat u:
c orgánů sociálně-právní ochrany dětí obecních
(městských) úřadů (OSPOD)
c osob pověřených sociálně-právní ochranou dětí
c učitelů a výchovných poradců ve školách
c pracovníků pedagogicko-psychologických poraden
c pediatrů, dětských psychologů a psychiatrů
c služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR a soudu

DONA linka
DONA linku provozuje Bílý kruh bezpečí,
občanské sdružení pro pomoc obětem trestných činů.
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S řešením případů domácího násilí na dětech pomohou:
c linky důvěry pro děti
c linka bezpečí
c dětská krizová centra
c azylové domy pro děti
Domácí násilí a jeho projevy vyvolávají u dětí
psychosomatické poruchy, potíže s učením a jiné školní
problémy.
Děti často přejímají nežádoucí vzory z chování blízkých osob,
uplatňují je mezi vrstevníky a později v samostatném životě.

ZÁVISLOSTI NÁSILNÝCH OSOB
Přítomnost alkoholu, drog a jiných omamných látek,
vliv gamblerství a workoholismu ve vztazích zvyšuje
riziko vzniku domácího násilí a závažnost jeho následků.
Nejčastější závislostí doprovázející domácí násilí je
alkoholismus násilné osoby.
V závažných případech domácího násilí dosud nejlepší
ochranou před dalšími útoky alkoholika, narkomana
či gamblera je rychlý odchod z bytu nebo domu
a přivolání policie, případně i lékařské služby.

www.donalinka.cz

Závislosti na alkoholu, drogách a jiných omamných
látkách v případech domácího násilí:
c zvyšují agresivitu násilných osob a snižují jejich
sebekontrolu
c snižují schopnost uvědomit si důsledky svého násilného
jednání
c výrazně zhoršují ekonomickou situaci rodiny
Závislosti vyžadují lékařskou péči, která je účinná jen
v případě dobrovolného zapojení se do terapie.
Jakákoliv závislost je překážkou klidného a bezpečného
rodinného soužití.

Vydání letáku v rámci projektu „Regionální podpora informovanosti
o nonstop lince pomoci obětem domácího násilí“ spolufinancuje
Evropská unie a státní rozpočet České republiky.

© Bílý kruh bezpečí, únor 2006
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DOMÁCÍ NÁSILÍ

VÍCE INFORMACÍ

PRVNÍ KROKY

PSYCHOLOGICKÁ A PRÁVNÍ POMOC

c je opakované násilné jednání nebo opakující se
vyhrožování násilím,
c je nebezpečné pro lidskou důstojnost, zdraví a život
ohrožených osob,
c vzniká mezi osobami, které jsou či byly spolu v intimním,
rodinném či jiném obdobném vztahu a žijí ve společném
obydlí.

DONA linka – www.donalinka.cz

Nikdy není pozdě začít řešit domácí násilí.
Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost
a chráněno jeho zdraví a život. Nejen na veřejnosti, ale
i v soukromí.

Diskrétní psychosociální pomoc a právní rady je nejlepší
hledat u odborníků informovaných o možnostech řešení
domácího násilí. S jejich podporou ohrožená osoba získá
odvahu svou tíživou situaci řešit.
Pomoc a změny začínají drobnými kroky. Už první z nich
přinese velkou úlevu.

Znaky domácího násilí

Občanské poradny – www.obcanskeporadny.cz

Osoba ohrožená domácím násilím postupně ztrácí
schopnost situaci řešit, protože:
c násilná osoba ji udržuje ve stavu závislosti (sociální,
finanční, psychologické)
c v důsledku soustavného negativního působení násilné
osoby se dostává do stavu naučené bezmoci
c ztrácí odvahu svěřit se někomu blízkému
a důvěryhodnému
c začne věřit, že za vzniklou situaci může sama svým
jednáním a chováním
c nemá dostatek informací o odbornících a institucích,
u kterých může hledat pomoc
c má obavy, že změnou chování situaci jenom zhorší

Opakování a dlouhodobost – z jednoho útoku jakéhokoli
charakteru ještě nelze určit, zda se jedná o domácí násilí.
Může však být jeho začátkem.
Eskalace – domácí násilí se stupňuje od urážek přes
psychické týrání a snižování lidské důstojnosti až k fyzickým
útokům a závažným trestným činům ohrožujícím zdraví
a život.
Jasné a nezpochybnitelné rozdělení rolí osoby ohrožené
a osoby násilné. Domácí násilí není: vzájemné napadání,
hádka, rvačka, spor, ve kterých se role osoby násilné
a osoby ohrožené střídají.
Skrytost – k domácímu násilí dochází zpravidla za
zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské
kontroly.

Aliance proti domácímu násilí – www.domacinasili.cz
Bílý kruh bezpečí – www.bkb.cz
Azylové domy – www.azylovedomy.cz

Linky důvěry – www.capld.cz
Ministerstvo vnitra ČR – www.mvcr.cz
Osoby pověřené sociálně-právní
ochranou dětí – www.mpsv.cz
Policie ČR – www.policie.cz
Krajské, městské a obecní úřady – www.epusa.cz

DONA LINKA
Rizikové faktory doprovázející vznik domácího násilí mezi
blízkými osobami:
c vynucená sociální izolace
c finanční závislost na partnerovi
c péče o děti v rámci mateřské a rodičovské dovolené
c zdravotní postižení a omezení
c vyšší věk a bezmocnost seniorů
c přechod z aktivní zaměstnanosti do starobního či jiného
důchodu
c nezvládnuté rodičovství a výchova dětí
c závislosti násilné osoby
c snížená pracovní schopnost

Druhy domácího násilí
c fyzické (např. údery, facky, kopance)
c psychické (např. omezování, zastrašování, slídění,
pronásledování, citové vydírání)
c sexuální (např. znásilnění, nucení k nepříjemným
sexuálním praktikám)
c sociální (např. snaha oběť izolovat od okolí – rodiny,
známých, spolupracovníků)
c ekonomické (např. zamezení přístupu oběti k penězům
– i jejím vlastním)
c kombinace vyjmenovaných druhů násilí
Osoby dlouhodobě ohrožované domácím násilím potřebují
opakovanou podporu a pomoc. K vyřešení jejich situace
nestačí jediný kontakt, jediná konzultace. Jedná se totiž
o násilí ze strany blízkého člověka. Ačkoliv oběť porozumí,
že v násilném vztahu nelze žít, musí porozumět i ve svém
srdci a přijmout skutečnost, že v životě s násilníkem nelze
doufat v bezpečnou budoucnost.
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pracoviště akreditované
Českou asociací pracovníků linek důvěry
c DONA linka poskytuje telefonickou pomoc obětem
domácího násilí nepřetržitě od září 2001.
c Na DONA linku se v hovorech k domácímu násilí více
obracejí ženy (94 % hovorů) než muži (6 % hovorů).
c S volajícími DONA linka nejčastěji konzultuje problémy
spojené s rozvodem či rozchodem partnerů, s trestní
odpovědností za týrání, omezování osobní svobody
a ublížení na zdraví, s řešením bytových otázek, které
brání odloučení ohrožené a násilné osoby.
c DONA linka nejčastěji přijímá volání týkající
se domácího násilí mezi manželi a ve vztazích
mezi osobami v pokolení přímém (děti, prarodiče).
c Osoby ohrožené domácím násilím hledají pomoc DONA
linky převážně do 3 let od začátku tohoto násilí (42 %
volajících).

Motivací k prvnímu kroku je často až okamžik, kdy:
c jsou reálné obavy o vlastní život
c se násilí rozšíří i na děti
„Říká, že mě stále miluje, ale teď už věřím, že by byl
schopen mě i zabít.“
„Sama jeho bití nějak vydržím, ale nesnesu, že vztáhl
ruku i na naši malou.“
První kroky osoby ohrožené domácím násilím ke
znovunalezení bezpečí:
c svěřit se blízké osobě, netajit, co se v domácnosti děje
(skrývání podporuje rozvoj domácího násilí)
c volat linku důvěry, volat DONA linku
c navštívit místo psychosociální pomoci (poradna pro
rodinu, manželské a mezilidské vztahy, krizové centrum)
c svěřit své obavy z domácího násilí praktickému lékaři,
policii, sociální pracovnici
c využít bezplatné služby psychologické podpory a právní
pomoci (např. občanské poradny)
Kontakt ohrožené osoby s pomáhajícím odborníkem
je důležitý pro:
c zastavení násilí bezprostředně ohrožujícího zdraví nebo
život vlastní či dětí
c orientaci v aktuální situaci a nalezení kvalifikované
pomoci
c dokumentaci a ukončení násilí
c vytvoření bezpečnostního plánu pro další postup
Každý takový kontakt zvyšuje šanci na bezpečné vyřešení
situace. Čím dříve ohrožená osoba pomoc vyhledá, tím
rychleji lze pomoci. Řešení rozvinutého dlouholetého
domácího násilí vyžaduje velikou trpělivost a ostražitost.

Psychologickou podporu v závažných životních
situacích poskytují:
c poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
c krizová centra
c linky důvěry
c psychologové
c psychiatři
c azylové domy
c DONA Centra (zatím v Ostravě a v Ústí nad Labem)
c budoucí Intervenční centra (vzniknou na základě
projednávaného zákona na ochranu před domácím
násilím)
Právní pomoc bezplatně poskytují:
c advokáti – na základě žádosti podané České advokátní
komoře nebo soudu
c občanské poradny – v oblastech:
s bydlení
s rodinných a mezilidských vztahů
s majetkoprávních vztahů
s sociální pomoci a sociálních dávek
s zdravotnictví
s financování a osobních a rodinných rozpočtů

Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem trestných činů:
c poradny v Praze, Brně, Pardubicích, Plzni, Olomouci
a Ostravě
c DONA Centrum Ostrava – pomoc obětem domácího
násilí
c DONA linka – nepřetržitá telefonická pomoc osobám
ohroženým domácím násilím

DONA linka:
c vyslechne a pomůže volajícímu orientovat se v aktuální
krizové situaci
c nabídne porozumění a důvěru
c pomůže zmenšit a někdy i odstranit pocit vlastní viny
a znovu nalézat sebedůvěru
c motivuje k aktivnímu řešení situace
c pomůže promyslet si individuální bezpečnostní plán
c poskytne praktické rady a spolu s volajícím nalézá
další kroky
c informuje o možných sociálně-právních
a trestněprávních opatřeních
c poskytne informace o systému služeb sociální záchranné
sítě pro oběti domácího násilí a trestných činů v celé ČR
c v případech vážného ohrožení zdraví a života přivolá
urgentní pomoc
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