Úřad vlády České republiky
Odbor rovnosti žen a mužů

Plán práce Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách na léta 2020 - 2021
Zpracoval: Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách ve spolupráci se sekretariátem
Rady vlády pro rovnost žen a mužů
V Praze dne 30. června 2020
1) Výbor se zaměří na čtyři tematické oblasti: 1, prevence sexuálního násilí, 2, děti jako
ohrožené osoby, 3, Istanbulská úmluva, 4, prevence kybernásilí.
Cíl: Zajistit přistoupení ČR k Istanbulské úmluvě, asistovat příslušným resortům při přípravě kroků
vedoucích k její ratifikaci a zajištění dostupnosti služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného
násilí a jejich děti. Věnovat pozornost dětem jako osobám ohroženým domácím násilím, spolupracovat
s MPSV na aktualizaci metodického pokynu pro pracovníky a pracovnice OSPOD. Věnovat zvýšenou
pozornost prevenci sexuálního násilí a kybernásilí
2) Vyhodnocení plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na
léta 2019 – 2022 (dále jako „Akční plán“) za roky 2019 a 2020 a předložení jeho aktualizace.
Cíl: projednat a schválit Zprávy o plnění Akčního plánu v roce 2019 a 2020, aktualizaci Akčního plánu
a předložit je Radě, včetně stanoviska a doporučení Výboru.
3) Průběžná asistence resortům při plnění Akčního plánu
Cíl: zajistit efektivní plnění Akčního plánu prostřednictvím poskytování průběžné asistence resortům.
4) Pokračovat v činnosti pracovních skupin pro práci s násilnou osobou, řešení sexuálního
násilí a práci s dětmi ohroženými násilím v rodině
Cíl: Průběžně předkládat výstupy činnosti obou pracovních skupin Výboru, případně Radě.
5) Věnovat se zlepšování sběru statistik v oblasti domácího násilí a násilí na ženách
Cíl: Vést přehled aktuálních statistik v oblasti domácího násilí a násilí na ženách. Průběžně sledovat
aktivity příslušných rezortů a formulovat doporučení pro zefektivnění sběru dat v této oblasti. Asistovat
MZd při tvorbě návrhu zajištění systematického sběru dat v oblasti zdravotnictví.
6) Spolupráce na přípravě navazující Strategie rovnosti žen a mužů v ČR a Akčního plánu pro
rovnost žen a mužů
Cíl: Poskytnout sekretariátu odbornou asistenci při formulování opatření a při tvorbě doporučení
k relevantním strategickým oblastem.
7) Další průběžné aktivity na základě podnětů členek a členů Výboru

