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ON-line celostátní databáze organizací pracující s agresí  

 

Kraj Název organizace Sídlo organizace Kontaktní údaje Stručný popis organizace 

Kraj Vysočina     

 Informační a poradenské 
centrum Vysočina o.p.s. 

Horní 197 (1. patro) 
580 01 Havlíčkův Brod 

Tel: + 420 602 178 864 
E-mail: daria.capkova@poradenstvi-
vysocina.cz  
Web: www.poradenstvi-vysocina.cz   

 

Posláním společnosti je přispívat k rozvoji a 
vytváření všestranně příznivějšího 
prorodinného klimatu a podmínek pro rodinu. 
Organizace realizuje mnoho projektů. Jeden 
z projektů s názvem VYTAH je zaměřený právě 
na práci s agresorem. Projekt cílí nejen na 
přímou práci s násilnou osobou, ale i na 
edukaci laické a odborné veřejnosti a na 
nutnost systematické práce s násilnou 
osobou. 

 AL PASO Vysočina – 
Oblastní charita Třebíč 

Smrtelná 389/6 
674 01 Třebíč 

Tel: + 420 731 646 992 
E-mail: marie.petrickova@trebic.charita.cz  
Web: https://trebic.charita.cz/nase-
sluzby/al-paso-vysocina/  

Posláním terénního programu AL PASO 
Vysočina je předcházet rizikovému způsobu 
života a sociálnímu vyloučení osob, které se 
chystají na výstup z výkonu trestu odnětí 
svobody, osob s trestní minulostí a jejich 
blízkých, kteří tento způsob života vedou nebo 
jsou jím ohroženi, a tyto osoby aktivně 
vyhledávat. 

 Centrum J. J. 
Pestalozziho, o.p.s. – 
Krizové centrum Jihlava 

Štefanikovo nám., 
1972/2 
586 01 Jihlava 

Tel: + 420 567 155 028 
E-mail: KCJI@PESTALOZZI.CZ  
Web: 
https://pestalozzi.cz/sluzby/krizove-
centrum-jihlava/  

Služba krizová pomoc je určena lidem všech 
věkových kategorií, kteří se ocitli v nelehké 
životní situaci, kterou neumí sami řešit. Druh 
krize a její naléhavost může být kritériem pro 
rychlost poskytnutí pomoci. Cílovou skupinou 
jsou právě i osoby po výkonu trestu, soudně 
stíhané. 
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Jihočeský kraj     

 THEiA - krizové centrum 
o.p.s. 

Mánesova 11/3b 
370 01 Č. Budějovice 

Tel: + 420 774 618 412 
E-mail:  info@theia.cz  
Web: https://www.theia.cz/  

Nezisková organizace, která pomáhá 
každému, kdo se ocitl v situaci, kterou nemůže 
řešit vlastními silami. Nabízíme krizovou 
pomoc a odbornou pomoc, zejména pro 
osoby v krizi, oběti trestné činnosti a násilí. 
Velkou skupinu našich klientů tvoří lidé v tzv. 
dluhové pasti. 

 Krizové centrum pro děti 
a rodinu v Jihočeském 
kraji, z.s. 

Jiráskovo nábřeží 
1549/10 
 370 04 České 
Budějovice 

Tel: + 420 776 763 176 
E-mail: pomoc@ditevkrizi.cz  
Web: https://www.ditevkrizi.cz/  

Krizové centrum poskytuje pomoc v obtížné 
životní situaci. Nabízíme bezpečný prostor pro 
sdílení emocí i informací, zorientování se v 
aktuální situaci, podpoříme Vás, Vaši rodinu i 
blízké. Na Krizové centrum se může obrátit 
kdokoliv, kdo cítí, že by mu naše služby mohly 
pomoci. Poskytujeme pomoc lidem bez 
rozdílu věku, pohlaví, etnika aj. 

Plzeňský kraj     

 Liga otevřených mužů 
z.s. 

17. listopadu 1926/1, 
301 00 Plzeň 3 – Jižní 
Předměstí 

Tel: + 420 704 263 456 
E-mail: plzen@zvladanivzteku.cz  
Web: https://zvladanivzteku.cz/  

LOM se zaměřuje na zvyšování kvality života 
mužů. Jeho posláním je podporovat aktivní 
přístup mužů k osobnímu rozvoji a zdraví, k 
zodpovědnému partnerství a k rodičovství, k 
profesní seberealizaci a ke společenské 
angažovanosti, zejména na poli rovných 
příležitostí žen a mužů. Nabízí mužům 
poradenství, kurzy a outdoorové akce. 
Terapeutický program pro muže, kteří mají 
potíže se zvládáním vzteku vůči partnerce, v 
práci nebo při výchově dětí. 

 Diakonie Českobratrská 
církev evangelická - 
Diakonie Západ 

Prokopova 25, 301 00 
Plzeň 

Tel: + 420 775 720 493 
E-mail: jan.neckar@diakoniezapad.cz   
Web: https://www.diakoniezapad.cz/  

Diakonie ČCE je jedním z nejvýznamnějších 
poskytovatelů sociálních služeb v ČR a jejím 
posláním je tvořit společenství, které 
v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá 
potřebným. Zřizovatelem je Českobratrská 
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církev evangelická.  Zaměřuje se na jedinečné 
služby lidem s těžkou poruchou autistického 
spektra, s mentálním a kombinovaným 
postižením. Vyniká komplexní péčí o 
ohrožené děti a jejich rodiny, pomáhá lidem v 
nesnázích či krizi, mladým na cestě k 
dospělosti, pečuje o seniory i pěstounské 
rodiny. Nabízí preventivní programy pro školy 
i veřejnost. 

Karlovarský kraj     

   Tel: + 420  
E-mail:  
Web: 

 

     

Ústecký kraj     

 Centrum krizové 
intervence Spirála, 
Ústecký kraj, z. s., 

K Chatám 22,  
Skorotice, 403 40 Ústí 
n. L. 

Tel: + 420 472743835 
E-mail: mail@spirala-ul.cz  
Web: www.spirala-ul.cz  

Služba je určena rodinám s dětmi, které jsou 
ohroženy společensky nežádoucími jevy - 
násilím na dětech nebo mezi dětmi, mládeži, 
která má poruchy chování, přišla do kontaktu 
s negativními sociálními jevy, páchala 
trestnou činnost a vede rizikový způsob 
života. 

     

Liberecký kraj     

 Maják Plus, z. ú.  Konopná 776/8, 460 
14 Liberec 14 

Tel: + 420 721 376 722 
E-mail: info@majak-plus.cz  
Web: www.majak-plus.cz  

Posláním NZDM Zapes je pomoc mladým 
lidem v Liberci - Ruprechticích a okolí ve věku 
10-26 let, kteří se rizikově chovají nebo jsou 
takovým chováním ohroženi. NZDM Zapes 
nabízí pomoc a podporu při řešení problémů, 
nabízí prostor, kde je možné trávit volný čas a 
realizovat svoje nápady. V rámci organizace je 
realizováno mnoho projektů, vzdělávacích 
akcí a služeb. Jedním z programu je –  
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STOP! SOCIOTERAPEUTICKÝ INDIVIDUÁLNÍ 
PROGRAM ZVLÁDÁNÍ AGRESE, jehož posláním 
je umožnit účastníkům získat náhled na 
spáchaný delikt s násilným prvkem a náhled 
na své jednání. Tím přispívá ke snížení rizika 
opakování trestné činnosti. Součástí 
programu je případné doporučení klienta na 
další odborné služby. 

 Petr Hampacher, DiS.  Tel: + 420 728 367 513 
E-mail: petr.hampacher@gmail.com 
Web: 

Individuální činnost v rámci poradenských 
aktivit s osobami nezvládajícími vztek, 
s osobami řešícími násilnou trestnou činnost. 

Pardubický kraj     

 Centrum J. J. 
Pestalozziho, o.p.s. – 
Krizové centrum Chrudim 

ul. Štěpánkova 107 a 
108 
537 01 Chrudim 

Tel: + 420 469 623 899 
E-mail: KC@PESTALOZZI.CZ 
Web: https://pestalozzi.cz/sluzby/krizove-
centrum-chrudim/  

Služba krizová pomoc je určena lidem všech 
věkových kategorií, kteří se ocitli v nelehké 
životní situaci, kterou neumí sami řešit. Druh 
krize a její naléhavost může být kritériem pro 
rychlost poskytnutí pomoci. Cílovou skupinou 
jsou právě i osoby po výkonu trestu, soudně 
stíhané. 

 Centrum J. J. 
Pestalozziho, o.p.s. – 
Krizové centrum Svitavy 

ul. Milady Horákové 
10 
568 02 Svitavy 

Tel: + 420 461 321 100 
E-mail: KCSVI@PESTALOZZI.cz 
Web: https://pestalozzi.cz/sluzby/krizove-
centrum-svitavy/  

Služba krizová pomoc je určena lidem všech 
věkových kategorií, kteří se ocitli v nelehké 
životní situaci, kterou neumí sami řešit. Druh 
krize a její naléhavost může být kritériem pro 
rychlost poskytnutí pomoci. Cílovou skupinou 
jsou právě i osoby po výkonu trestu, soudně 
stíhané. 

 Centrum J. J. 
Pestalozziho, o.p.s. – 
Krizové centrum 
Žamberk 

Masarykovo náměstí 
86 
564 01 Žamberk 

Tel: + 420 725 838 127 
E-mail: KCZA@PESTALOZZI.CZ  
Web: https://pestalozzi.cz/sluzby/krizove-
centrum-zamberk/  

Služba krizová pomoc je určena lidem všech 
věkových kategorií, kteří se ocitli v nelehké 
životní situaci, kterou neumí sami řešit. Druh 
krize a její naléhavost může být kritériem pro 
rychlost poskytnutí pomoci. Cílovou skupinou 
jsou právě i osoby po výkonu trestu, soudně 
stíhané. 
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Královohradecký 
kraj 

    

 NOMIA - Poradna pro 
oběti násilí a Dětské 
krizové centrum 
Nomia Hradec Králové 

třída Edvarda Beneše 
575, 500 12 Hradec 
Králové 

Tel: + 420 606 824 104 
E-mail: poradna@nomiahk.cz  
Web: https://nomiahk.cz/  

Zaměřujeme se zejména na rozvodové a 
porozvodové konflikty s násilím ve vztazích, 
na pomoc obětem domácího násilí a trestné 
činnosti, týraným, zneužívaným a 
zanedbávaným dětem a pracujeme rovněž i s 
pachateli trestné činnosti. 

     

Olomoucký kraj     

   Tel: + 420  
E-mail:  
Web: 

 

     

Moravskoslezský 
kraj 

    

 Centrum sociálních 
služeb Ostrava, o.p.s. 

Jahnova 867/12, 
Ostrava - Mariánské 
Hory 

Tel: + 420 774 789 810 
E-mail: nechmedetemdetstvi@css-
ostrava.cz  
Web: https://www.css-
ostrava.cz/sluzba/nechme-detem-detstvi/  

Posláním organizace je zabezpečit 
poskytování kvalitní podpory a pomoci lidem 
při zvládání obtížných životních situací. 
V rámci organizace je poskytováno mnoho 
služeb a projektů, krom jiného i projekt 
NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ - specializovaný 
program pro rodiny ohrožené násilím v 
blízkých vztazích. Program pomáhající 
ohroženým dětem a jejich rodinám žít život 
bez násilí 

     

Zlínský kraj     

   Tel: + 420  
E-mail:  
Web: 
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Jihomoravský kraj     

 Organizace Persefona, 
z.s. 

Gorkého 17 
602 00 Brno 
 

Tel: + 420 737 834 345 
E-mail: bezpecnesouziti@persefona.cz  
Web: www.persefona.cz  

Vedle pomoci obětem organizace usiluje o 
rozvíjení programu terapií násilných osob v 
rámci Brna a Jihomoravského kraje. Vychází 
ze zkušeností, že řešení domácího násilí 
výhradně péčí o oběti je jednostranné, a proto 
řeší problematiku domácího a sexuálního 
násilí komplexně. Poskytuje terapeutickou 
podporu a poradenství osobám, které mají 
potíže se zvládáním vlastní agrese ve vztazích. 

 SPONDEA, z.ú. Sýpka 25, 613 00 Brno Tel: + 420 725 005 367 
E-mail: vztek@spondea.cz  
Web: https://www.spondea.cz/cz  

Organizace provází druhé v těžkých životních 
chvílích, kdy si nedokáží poradit sami. 
Společně hledají cestu, jak překonat trauma 
způsobené například úmrtím v rodině, 
domácím násilím, týráním nebo šikanou. Jako 
jedni z mála v České republice realizují 
program na zvládání vzteku ve vztazích. 

Středočeský kraj     

 Intervenční centrum 
Kladno – Pomoc pro 
osoby dopouštějící se 
násilí v partnerských 
vztazích 

Jana Palacha 1643 
272 01 Kladno 

Tel: + 420 312 292 334 
E-mail: cinkova@zsi-kladno.cz  
Web: https://www.zsi-
kladno.cz/intervencni-centrum#kotva4  

Posláním Intervenčního centra Kladno je 
činnost zaměřená na přechodnou odbornou 
pomoc a nehmotnou podporu osobám 
ohroženým domácím násilím. Součástí služby 
je zajištění spolupráce a vzájemné 
informovanosti mezi intervenčními centry, 
poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány 
sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary 
Policie České republiky a obecní policie, jakož 
i ostatními orgány veřejné správy. Intervenční 
centrum Kladno  nabízí i pomoc osobám, které 
se dopouštějí násilí v partnerských vztazích. 

 Respondeo, z. s. Náměstí Přemyslovců 
14/11, 288 02 
Nymburk 

Tel: + 420 775 561 847  
E-mail: info@respondeo.cz  
Web:  

Největší organizace svého druhu ve 
Středočeském kraji. Působíme na území šesti 
okresů a během sedmnáctileté historie jsme 
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Pobočka Mladá 
Boleslav: 
Sirotkova 1242, 293 01 
Mladá Boleslav 
Pobočka Brandýs nad 
Labem, Královická 915 
 
Pobočka Kolín: 
Na Pustině 1068, 280 
02 Kolín 

pomohli více než sedmnácti tisícům klientů. 
Provozuje Občanskou poradnu Respondeo, 
dále Intervenční centrum Respondeo pro 
oběti domácího násilí a program Pomoc 
rodinám s dětmi pro ohrožené rodiny s dětmi. 
Nabízí bezplatnou psychoterapii pro zájemce, 
kterým se nedaří zvládat konfliktní chování. Je 
možná individuální i párová terapie dle 
dohody s klientem. Dále je v rámci projektu 
možnost využití mediace. 

Praha     

 Psychoterapeutické 
centrum Gaudia 

Jeseniova 47 
130 00 Praha 3 

Tel: + 420 242 487 327 
E-mail: info@gaudia.cz  
Web: https://psychoterapie-psycholog.eu/  

Nabízí pomoc všem, jimž nějaký problém kazí 
život, soužití partnerské nebo rodinné, a také 
všem, kteří se cítí být psychicky nemocní nebo 
si to o nich myslí někdo jiný. S původci a 
původkyněmi násilí pracují v různé míře 
zapojení. 

 Diakonie ČCE – SOS 
centrum Stop násilí 

Varšavská 37 
12000 Praha 2 
 

Tel: + 420 608 004 444 
E-mail: vztahy@diakonieskp.cz  
Web: www.nasilivevztazich.cz  

Organizace pomáhá všem, jednotlivcům i 
párům, kteří mají potíže se zvládáním agrese 
ve vztazích. Nabízí možnost individuální, 
párové, skupinové i multicouple terapie. 

 Liga otevřených mužů 
z.s. 

U Průhonu 12, 170 00 
Praha 7-Holešovice 

Tel: + 420 728 563 768 
E-mail: praha@zvladanivzteku.cz  
Web: https://zvladanivzteku.cz/  

LOM se zaměřuje na zvyšování kvality života 
mužů. Jeho posláním je podporovat aktivní 
přístup mužů k osobnímu rozvoji a zdraví, k 
zodpovědnému partnerství a k rodičovství, k 
profesní seberealizaci a ke společenské 
angažovanosti, zejména na poli rovných 
příležitostí žen a mužů. Nabízí mužům 
poradenství, kurzy a outdoorové akce. 
Terapeutický program pro muže, kteří mají 
potíže se zvládáním vzteku vůči partnerce, v 
práci nebo při výchově dětí. 
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 Centrum LOCIKA, z. ú. Umělecká 588/6 
170 00 Praha 7 

Tel: + 420 734 441 233  
E-mail: poradna@centrumlocika.cz  
Web: https://www.centrumlocika.cz/  

V Centru LOCIKA pomáháme dětem, které 
zažívají násilí v rodině, ať už jako přímé oběti 
nebo svědci. LOCIKA chrání zájem dítěte a 
poskytuje mu i jeho rodičům odbornou 
pomoc s cílem nastavit  zdravé vztahy v rodině 
tak, aby mohlo vyrůstat v respektujícím 
prostředí. 

 Centrum sociálních 
služeb Praha – Program 
Viola 

Chelčického 39,  
130 00 Praha 3 

Tel: + 420 773 666 784 
E-mail: viola@csspraha.cz 
Web: 
https://www.csspraha.cz/informacni-a-
poradenske-centrum-viola  

Viola je poradenská sociální služba pro lidi, 
kteří mají konfliktní vztahy se svými blízkými 
Poskytuje telefonické a osobní konzultace, 
poradenství a informace o vhodných 
sociálních a návazných službách. Veškerá 
činnost vychází z individuálních potřeb 
uživatelů a uživatelek, podporuje je v aktivním 
řešení jejich situace a zlepšení kvality jejich 
života. Pro využití služby uživatelé / ky 
nepotřebují žádné doporučení a pokud si to 
přejí, můžou vystupovat anonymně. 

     

     

 

Pokud jste nenalezli svoji organizaci v on-line databázi a pracujete s cílovou skupinou řešící zvládání agrese, vzteku a násilné chování, napište nám 

na email: ilona.heijting@poradenstvi-vysocina.cz, daria.capkova@poradenstvi-vysocina.cz, rádi vás zařadíme do celostátní databáze. 

tel:734441233
mailto:poradna@centrumlocika.cz
https://www.centrumlocika.cz/
https://www.csspraha.cz/informacni-a-poradenske-centrum-viola
https://www.csspraha.cz/informacni-a-poradenske-centrum-viola
mailto:ilona.heijting@poradenstvi-vysocina.cz
mailto:daria.capkova@poradenstvi-vysocina.cz

