ZAČÍNÁ PROJEKT
VIOLENCEOFF

„Vím, že s tím můžu
něco udělat, a když
s tím nic nedělám,
je to moje chyba.“

Institut pro kriminologii a sociální prevenci zahájil
výzkumný projekt, jehož cílem je zpracování
a prezentace uceleného přehledu o přístupu státu
k pachatelům domácího genderově podmíněného
násilí. Stojíme na začátku dlouhodobého procesu,
který přináší spolupráci s řadou subjektů
a expertů. Společně budeme hledat možnosti
takových změn postupů v oblasti práce s původci
domácího násilí, které mohou přispět k většímu
bezpečí obětí domácího násilí.

NOVĚ SPUŠTĚNÝ WEB
Informace o projektu, jeho aktivitách, výsledky
jednotlivých aktivit projektu a stejně tak aktuální
informace k tématu zacházení s pachateli domácího
násilí budou postupně sdíleny prostřednictvím nově
spuštěných webových stránek: www.violenceoff.cz

POLICEJNÍ STATISTIKY
MLUVÍ JASNĚ

Pouhý trest bezpečí obětem násilí nezajistí

Policejní statistiky přináší v oblasti trestných činů,
které se obecně označují jako domácí násilí,
znepokojivé údaje. Zatímco v lednu 2020 policie
evidovala 51 trestných činů týrání osoby žijící ve
společném obydlí, v dubnu jejich počet vrostl více
než trojnásobně, a to na 181 trestných činů a v květnu
dokonce čtyřnásobně na 218 případů. Pro srovnání
v průběhu celého roku 2019 policie registrovala
535 trestných činů týrání osoby žijící ve společném
obydlí (465 trestných činů v r. 2018). Ačkoli je
v obecné rovině násilí na osobách v domácnosti
českou společností odsuzováno, i navzdory
přetrvávající latenci údaje o registrovaných trestných
činech naznačují, že rozhodně nejde o marginální
záležitost, a v souvislosti s aktuální situací nabývá
tento problém na ještě větším významu.

PROČ VIOLENCEOFF?

NĚCO MÁLO O PROJEKTU

Značka „ViolenceOFF“ pod kterou bude projekt

„Zlepšení v oblasti zacházení s pachateli a v oblasti podpory obětí v případech

vystupovat před odbornou i laickou veřejností, vychází

domácího a genderově podmíněného násilí v ČR“ je výzkumný projekt plně

z hlavního motivu výzkumu inspirovaného významem

financovaný z Norských fondů 2014 – 2021 s dobou realizace v letech

anglických slov „violence“ (násilí), „offender“

2020 – 2023. Hlavním cílem projektu je zmapovat stávající situaci v oblasti

(pachatel) a „off“ (vypnout, vyřadit z činnosti).

zacházení s pachateli domácího genderově podmíněného násilí

Vycházíme z potřeby zamezit násilí nejenom na určitý

a identifikovat potřeby současného systému.

omezený čas a prostor, ale pokud možno trvale.
To však není možné bez účinného odstranění jeho
příčin prostřednictvím práce s jeho původcem,
tedy pachatelem. Naší snahou je proto napomoci
systémové práci s původci násilí, která se neomezuje

KDE NÁS NAJDETE?
www.violenceoff.cz

pouze na trest a odsouzení, ale zahrnuje i pomoc
a motivaci minimalizovat riziko opakování
a eskalace násilí.

MAPOVÁNÍ, ANALÝZY,
ROZHOVORY
V průběhu projektu bude realizována řada aktivit.
Vedle zmapování aktuálního stavu programů
zacházení, intervencí a analýzy opatření zaměřených
specificky na násilné pachatele bude také provedena
identifikace nedostatků stávajícího systému práce
s pachateli násilí a popis příkladů dobré praxe.
Expertní šetření a rozhovory s pachateli a oběťmi
násilí poskytnou data pro analýzu potřeb všech
relevantních aktérů. Na základě získaných poznatků
budou následně formulována doporučení pro
zefektivnění domácí politiky v oblasti systematického
zacházení s pachateli.

O IKSP
Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP)
je výzkumnou organizací v resortu spravedlnosti.
Činnost mezioborových výzkumných týmů institutu
je založena na spolupráci expertů z oblasti práva,
sociologie, psychologie, penologie a řady dalších
odborných profesí. IKSP se soustřeďuje na monitoring
a hledání příčin a trendů v oblasti trestné činnosti.
IKSP je jediným specializovaným pracovištěm v ČR,
které již od roku 1966 soustavně rozvíjí kriminologický
výzkum.
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