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Doporučení vzešlá z workshopů na konferenci Domácí násilí: co zůstává za dveřmi? 
 

A. Domácí násilí a role zdravotnictví 

 Podporovat spolupráci lékařských fakult a nestátních neziskových organizací 

za účelem rozšiřování nabídky vzdělávání zaměřeného na oblast domácího násilí 

 Podporovat prohloubení vzdělávání o domácím násilí na středních zdravotních 

školách 

 Podporovat spolupráci Policie ČR a zdravotnických zařízení za účelem vyšetřování 

případů domácího násilí 

 Rozšiřovat sběr statistických dat a vznik studií v oblasti zdravotních dopadů domácího 

násilí 

 Do interdisciplinární spolupráce zahrnovat zdravotnický personál 

 Zohledňovat problematiku domácího násilí v rámci těhotenské péče, 

např. prostřednictvím zaměřením vyšetření během těhotenství také na případné 

domácí násilí 

 

B. Efektivita osvětových kampaní 

 Nekomunikovat téma domácího násilí prostřednictvím viktimizace obětí 

 Zaměřovat se na různé cílové skupiny a téma domácího násilí diferencovat na základě 

charakteristik jednotlivých cílových skupin 

 Vyhýbat se klišé a stereotypům 

 Používat srozumitelný jazyk a vysvětlovat používané názvosloví 

 Při formulaci kampaní vycházet z komplexních plánů na oslovení různých cílových 

skupin 

 

C. Istanbulská úmluva a koordinovaný přístup 

 Zřídit koordinačně-metodické orgány za účelem naplňování Istanbulské úmluvy 

(příklad dobré praxe: slovenské Koordinačno-metodické centrum pre rodovo 

podmienené a domáce násilie) 

 V rámci koordinovaného přístupu se zaměřit na všechny důležité aspekty: prevenci, 

ochranu a potrestání  

 Prohlubovat sběr dat a podporovat vznik studií za účelem efektivní tvorby veřejných 

politik 

 Realizovat osvětové kampaně jako součást koordinovaného přístupu 

 Podporovat činnost intervenčních center zaměřujících se na všechny aktéry/aktérky 

domácího násilí  

 

D. Mezioborová spolupráce 

 Podpora existence řešitelských týmů v oblasti domácího násilí napříč ČR 

 Zavedení pravidelně aktualizované elektronické databáze intervenčních center 

a dalších subjektů podílejících se na interdisciplinární spolupráci 
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 Zapojení probační a mediační služby do Výboru pro prevenci domácího a násilí 

na ženách 

 Podporovat školení soudců a soudkyň v oblasti alternativních trestů v případech 

domácího násilí (programy pro násilné osoby) 

 Podporovat propojení a spolupráci interdisciplinárních týmů napříč regiony 

 


