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Plán přednášky 

 Historie ATV, domácí násilí v Norsku  

 Alternativa násilí – vývoj, mandát 

 Terapie. Násilník. Osoby ohrožené násilím. 

 Kazuistika  

 FILM: ZUŘIVEC  

 

 

 



Historie ATV  
 Kristin Skjørten - kriminoložka 

 Feministické hnutí, azylové domy 

 Projekt   

 

 Násilí nepřestane samo od sebe. 

 Ženy se ke svým partnerům vracejí. Násilí 
pokračuje.  

 Děti potřebují, aby se otec změnil.  

 Mnoho násilníků se chce změnit.  

 Trest sám o sobě nevede ke změně chování. 

 

 



1987 



2014 



Mandát a financování  
 Klinická praxe  

 Výzkum 

 Školení odborníků a veřejnosti, supervize 

 

 Národní akční plán – každý násilník má mít 
dostupnou odbornou-specializovanou 
pomoc. 

 Financování – Ministerstvo dětí, rovných 
příležitostí a začleňování 50 % 

 Kraje – 50 % 



Vývoj   



Vývoj a výzkumná práce 

 1987 muži – násilníci  

 1998 ženy jako oběti násilí 

 1996 ženy, které páchají násilí 

 2005 mladiství, kteří páchají násilí 

 2001-2004 děti, které jsou vystaveny násilí 

 spolupráce s vězeňskou službou   

 násilí a kulturní aspekty – rodiny z 

Čecenska 

 



Další aktivity ATV 
 

 Spolupráce s národním výzkumným centrem  

 Spolupráce klinikami pro léčbu závislostí 

 Supervize, následky práce s násilím, 
sekundární traumatizace  

 Spolupráce na národních a krajských 
akčních plánech proti domácímu násilí  

 Modely interdisciplinární spolupráce  

 Nordická konference o násilí  

 



Mezinárodní aktivity  

 ATV Island, Švédsko, Dánsko 

 Člen evropské odborné skupiny pro boj 

proti domácímu násilí  

 Spolupráce s Jihoafrickou republikou 

 Podílení se na projektech v rámci EU 

 Daphne I, II a III 

 WHO – školení odborníků v Srbsku 

 



Násilí v Norsku   

 Prevalenční studie NKVTS  leden 2014 

 n: 2435 žen a 2092 mužů  

 

 21,6 % žen a 18,7 % mužů zažilo násilí od 

partnera.  

 Více žen: 8.2 % než mužů:1.9 % zažilo 

vážnou-hrubou formu násilí od partnera.  
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Za násilí je zodpovědný násilník 

Původní 4 fázový model  

 

 NÁSILÍ  

 ZODPOVĚDNOST  

 SOUVISLOSTI  

 NÁSLEDKY  

 



Kazuistika 
Muž 40 let. Přistěhoval se s rodinou do Tromsø před 
dvěma lety. 2 děti: 8 a 13 let. Doporučen ze OSPOD.  

1.Fáze – akutní situace. Vykázání, alarm, 
interdisciplinární spolupráce: s policií, OSPOD a 
lékařem. Výhružky (sebevražedné tendence, 
vyhrožování zabitím rodiny). Alkohol, benzodiazepin. 
Bezpečnostní situace. Násilí. (fyzické, psychické, 
materiální, sexuální, latentní). Kontakt s osobami 
ohroženými násilím. 

2. Fáze – hodntoty a přesvědčení. Kulturní aspekty.         
Zodpovědnost. Vztah k dětem. Závislost.  

3. Fáze - Následky násilí 

4. Fáze – Souvislosti.  



Dopis 
Děti potřebují lásku.  
Kdo páchá násilí? Slaboch. 
Kdo je slaboch? Muž, který byl přesvědčen o tom, že má vždy 
pravdu. 
Proč si to mylel? Protože byl hloupý a namyšlený.  

Proč byl namyšlený? Protože myslel jen na sebe.  
Mnoho lidí zažilo horší věci než já, ale nikdy nikomu neublížili.  
Myslel jsem si, že pokud člověk přestane kouřit, pít alkohol a 
brát léky na uklidnění, bude z něj dobrý člověk, ale objevil 
jsem další věci.  

Myslel jsem si, že jen já dokážu správně rozhodovat, a že 
rozhoduji lépe než ostatní. Byl jsem namyšlený.  
A kdo jsem dnes? Muž, který má dvě smutné děti a ženu, 
která se mnou už nechce být.   
 

 



Klinická práce 

 Individuální přístup, assesment  

 Interdisciplinární spolupráce 

 Skupinová terapie: pro muže, pro ženy, 

pro mladistvé  

 Circle of security  

 Bryt Voldsarven – koloběh násilí, rodiče 

Preventivní přístup 

 Abuse Clarification  

 



4 fázový program zvládnutí 

agresivity 



ATV – společnost    

 

 Publicistická činnost  

 Média  

 SINNA MANN – ZUŘIVEC  

 

 



Øivind Aschjem  



SINNA MANN - ZUŘIVEC  

 

 Na motivy skutečné události 

 Překlad:  

   Barbora Jakobsen a Petra Hajmanová  



Kontakt  
 

PhDr. Barbora Jakobsen  

barbora@atv-stiftelsen.no  

Mob: +47 41046952 

 

ATV Tromsø 

Postboks 391 

9254 Tromsø 

Norsko 
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