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Vážení přátelé,
je radost předkládat vám zprávu o činnosti tak
aktivní organizace, jakou je Bílý kruh bezpečí.
V roce 2012 byla jeho stěžejní aktivita již 21. rokem
zaměřena na pomoc obětem trestných činů. Předkládáme vám statistické údaje z jednotlivých poraden a pracovišť zároveň se strukturou nákladů
a výnosů. Pokud bychom do bilance vyčíslili práci
odborně způsobilých dobrovolníků Bílého kruhu
bezpečí v celé republice, pak bychom dosáhli
neuvěřitelně vysoké částky. Hodnota práce našich

dobrovolníků se zakládá na smysluplnosti poskytované služby a organické schopnosti připravených týmů pomoci tam, kde rodina, obec a stát již
pomoci nedokážou. Nenahraditelná je v kontaktu
s oběťmi latentní kriminality, jejichž příchod do
poraden nestátní organizace v posledních letech
roste a blíží se k 40 % ze všech osobních kontaktů.
Rok 2012 byl bohatý na události. V pořadí již XI.
valná hromada potvrdila další strategii rozvoje.
Bílý kruh bezpečí se aktivně zapojil v rámci
expertních týmů do přípravy evropské směrnice
v Bruselu, dokončení zákona o obětech trestných

činů v ČR a do evropských projektů. Vlastní
víceletý projekt, který BKB předložil k posouzení
v rámci výzvy Operačních programů lidských
zdrojů a zaměstnanosti, byl schválen a finančně
podpořen z ESF a z prostředků vlády ČR. Zahájen
byl 1. 1. 2013. Řady BKB se rozrostly o nové dobrovolníky, na konci roku 2012 evidoval 317 aktivních
dobrovolníků, z toho 115 právníků. Děkujeme
jim, všem podporovatelům a sympatizantům, že
můžeme plnit své poslání.
Petra Vitoušová,
prezidentka Bílého kruhu bezpečí, o.s.

Pracoviště a poradny Bílého kruhu bezpečí v roce 2012
Poskytují komplexní viktimologickou pomoc (psychologické a odborné sociální poradenství, právní informace).
V roce 2012 Bílý kruh bezpečí, o.s., evidoval 11 228 kontaktů s oběťmi a svědky trestných činů včetně pozůstalých po
obětech (z toho 1420 osobních, 8 112 telefonických, 28 SMS a 1 668 písemných kontaktů).

www.bkb.cz
www.donalinka.cz
www.domacinasili.cz

Centrála BKB Praha
Odborné sociální poradenství a komplexní
viktimologická pomoc
Telefonická krizová pomoc obětem
trestných činů, svědkům a pozůstalým
U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5
tel.: 257 317 110 (nonstop),
fax: 251 512 299,
e-mail: centrala.praha@bkb.cz

úterý a středa: 16–18 hodin,
pátek: 16–18 hodin jen pro objednané
Vznik 16. 9. 1997. V roce 2012 poradnu
osobně vyhledalo 90 uživatelů služby.
Poradna přijala 40 telefonických hovorů
a vyřídila 134 písemných žádostí o radu
a pomoc.

Vznik 1. 1. 1998. V roce 2012 přijala
Centrála BKB celkem 2 415 telefonických volání, 23 SMS, pracoviště osobně
navštívilo 40 uživatelů služby, kterým byla
poskytnuta nadstandardní služba včetně
přeshraniční pomoci. Ve 214 případech
poskytla Centrála BKB radu písemnou
formou.

Poradna BKB Pardubice
Odborné sociální poradenství
a komplexní viktimologická pomoc
Ul. 17. listopadu 237,
530 02 Pardubice 2
tel.: 732 923 462,
e-mail: bkb.pardubice@bkb.cz
úterý: 17–19 hodin, 19–20 hodin jen pro
objednané,
čtvrtek 17–19 hodin

DONA linka
Telefonická krizová pomoc osobám
ohroženým domácím násilím
tel.: 251 511 313 (nonstop),
e-mail: dona.linka@bkb.cz
DONA linka pracuje nepřetržitě od
11. 9. 2001. V roce 2012 přijala 3 944 volání,
ve kterých byla poskytnuta konzultace
v problematice domácího násilí a jiných
trestných činů.

Intervenční centrum
BKB Ostrava pro
Moravskoslezský kraj
Pomoc osobám ohroženým domácím
násilím (Ostrava, Nový Jičín, Opava)
28. října 2556/124, 702 00 Ostrava
tel.: 597 489 207, fax: 597 489 204,
e-mail: ic.ostrava@bkb.cz
pondělí a úterý: 8–16 hodin,
středa: jen pro objednané,
čtvrtek: 8–18 hodin, pátek: 8–14 hodin
Vznik 1. 1. 2007. V roce 2012 Intervenční
centrum vyhledalo osobně 219 uživatelů
služby. Bylo přijato 456 telefonických
hovorů a vyřízeno 36 písemných žádostí
o radu.

Poradna BKB Brno
Odborné sociální poradenství
a komplexní viktimologická pomoc
Slovinská 1438/41,
612 00 Brno–Královo Pole
tel./fax: 541 218 122, (732 842 664 pro
objednání), e-mail: bkb.brno@bkb.cz
úterý a čtvrtek: 17–20 hodin, čtvrtek
přednostně objednaní
Vznik 2. 4. 1996. V roce 2012 poradnu osobně vyhledalo 152 uživatelů služby. Poradna
přijala 182 telefonických hovorů, 2 SMS
a vyřídila 232 písemných žádostí o radu.

Poradna BKB
České Budějovice
Odborné sociální poradenství
a komplexní viktimologická pomoc
Riegrova 1756/51,
370 01 České Budějovice 3
tel./fax: 387 200 094,
e-mail: bkb.cbudejovice@bkb.cz
úterý: 17–20 hodin,
čtvrtek 17–20 hodin jen pro objednané
Vznik pobočky 11. 9. 2010, zahájení
provozu poradny 1. 1. 2011. V roce 2012
poradnu osobně vyhledalo 43 uživatelů
služby.
Poradna přijala 9 telefonických hovorů
a vyřídila 45 písemných žádostí o radu
a pomoc.

Poradna BKB Jihlava
Odborné sociální poradenství
a komplexní viktimologická pomoc
Žižkova 1683/13
586 01 Jihlava
tel.: 606 631 551,
e-mail: bkb.jihlava@bkb.cz
úterý: 17–20 hodin,
čtvrtek: 17–20 hodin jen pro objednané
Vznik pobočky 24. 8. 2011, zahájení
provozu poradny 1. 1. 2012. V prvním
roce provozu vyhledalo poradnu osobně
66 uživatelů služby. Poradna přijala
178 telefonických hovorů a vyřídila
77 písemných žádostí o radu.

Poradna BKB Liberec
Odborné sociální poradenství
a komplexní viktimologická pomoc
Palachova 504/7,
460 01 Liberec I – Staré město
tel.: 485 150 707,
e-mail: bkb.liberec@bkb.cz
pondělí: 17–19 hodin,
čtvrtek 17–19 hodin jen pro objednané
Vznik 1. 7. 2008. V roce 2012 poradnu
osobně vyhledalo 79 uživatelů služby.
Poradna přijala 21 telefonických hovorů
a vyřídila 150 písemných žádostí o radu.

Poradna BKB Olomouc
Odborné sociální poradenství
a komplexní viktimologická pomoc
Švermova 1, 772 00 Olomouc
tel./fax: 585 423 857,
e-mail: bkb.olomouc@bkb.cz
úterý: 16–18 hodin,
čtvrtek: 16–18 hodin jen pro objednané
Vznik 1. 1. 1994. V roce 2012 poradnu
osobně vyhledalo 36 uživatelů služby.
Poradna přijala 48 telefonických hovorů
a vyřídila 48 písemných žádostí o radu.

Poradna BKB Ostrava
Odborné sociální poradenství
a komplexní viktimologická pomoc
28. října 2556/124, 702 00 Ostrava
tel./fax: 597 489 204, mobil: 731 306 411,
e-mail: bkb.ostrava@bkb.cz

Vznik 4. 5. 1999. V roce 2012 poradnu
osobně vyhledalo 79 uživatelů služby.
Poradna přijala 131 telefonických hovorů
a vyřídila 133 písemných žádostí o radu.

Poradna BKB Plzeň
Odborné sociální poradenství
a komplexní viktimologická pomoc
Husova 664/11, 301 00 Plzeň 1
tel./fax: 377 637 695,
mobil: 773 551 311,
e-mail: bkb.plzen@bkb.cz
úterý a čtvrtek: 16–18 hodin (v závažných
případech lze dohodnout i jiný termín)
Vznik 1. 1. 1999. V roce 2012 poradnu
osobně vyhledalo 66 uživatelů služby.
Poradna poskytla 79 telefonických
konzultací, 2 SMS a vyřídila 88 písemných
žádostí o radu.

Poradna BKB Praha
Odborné sociální poradenství
a komplexní viktimologická pomoc
U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5
tel.: 257 317 100, fax: 251 512 299,
e-mail: bkb.praha@bkb.cz
pondělí, úterý, středa, čtvrtek:
17–20 hodin,
čtvrtek: podpůrná terapie pro objednané
12–17 hodin,
pátek: 9–13 hodin, jen pro objednané
Vznik 19. 11. 1991. V roce 2012 poradnu
osobně vyhledalo 550 uživatelů služby.
Poradna přijala 609 telefonických hovorů,
v 511 případech byla poskytnuta rada
písemnou formou.
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Liberec hostil XI. valnou hromadu BKB
V sobotu 10. 3. 2012 se konala valná hromada BKB
za účasti 66 členů sdružení, zastupujících všechny
regionální pobočky a pracoviště. Usnesení X. valné hromady bylo splněno. Bilance: Podepsání
dohody o spolupráci s Policií ČR, zavedení systému zprostředkování okamžité pomoci, zvýšení
kapacity pro osobní setkání s klienty, legislativní
práce na přípravě Zákona o obětech trestných
činů, expertní činnost v rámci Victim Support
Europe přípravy Směrnice EP a RE. Sdružení
posílilo svou pověst všeobecně respektované
organizace v oblasti ochrany oprávněných zájmů
obětí kriminality.

•	Realizovat plnou nebo částečnou profesionalizaci poboček BKB v závislosti na finančních
zdrojích.
•	Prosazovat a hájit zásadní principy služby pro
oběti trestných činů zakotvené v dokumentech
EU a VSE, zejména nezávislost a vysokou odbornou kvalitu, a to jak uvnitř organizace, tak
navenek, zejména s ohledem na připravovaný
zákon o obětech v ČR.

•	Aktivně vystupovat v rámci přípravy a projednávání Zákona o obětech v ČR z pozice
nezávislého subjektu a experta na tuto problematiku v ČR.
Po ukončení valné hromady se v Liberci uskutečnilo již 6. celostátní setkání dobrovolníků BKB,
které v přátelském a veselém duchu trvalo do
pozdních nočních hodin.

Valná hromada tleskala práci všech jednatelů poboček BKB v ČR.

Strategické plány: Hlavním kritériem pro práci
BKB je dostupnost služeb zaměřená na rychlé poskytnutí komplexní viktimologické pomoci kdekoli
v ČR. BKB má vysokou důvěryhodnost i pro oběti
latentní kriminality, téměř 40 % příchozích obětí
svůj problém nesvěřilo žádné státní instituci ani
jiným subjektům v rámci sociální sítě.
Záměr: Zpracování a realizace víceletého projektu
podpořeného z ESF (OP LZZ) na pomoc zvlášť
zranitelným obětem prostřednictvím případových
manažerů. Projekt byl podán a v roce 2012 schválen. (Je realizován od 1. 1. 2013.)
XI. valná hromada uložila Představenstvu
BKB, o.s., zejména tyto úkoly:
•	Zvýšit dostupnost služeb v regionálních poradnách BKB.
•	Rozšířit projekt Zprostředkování pomoci
obětem ve spolupráci s PČR do poboček
BKB.

Hlas obětí v Evropě volal po vyšším standardu pomoci
Pod názvem The Voice of Victims in Europe
uspořádal 7. března 2012 výbor Victim Support
Europe živé setkání europoslanců s oběťmi
kriminality, a to přímo v Evropském parlamentu.
Záštitu nad akcí převzala viceprezidentka
Evropské komise, Viviane Reding. Bílý kruh
bezpečí je zastoupen ve výboru Mgr. Markétou

Vitoušovou. V programu vystoupili řečníci
Evropského Parlamentu a zástupci organizací
pro pomoc obětem z celé Evropy včetně BKB.
Na akci promluvili oběti a pozůstalí po obětech
z Anglie, České republiky, Portugalska, Rakouska,
Skotska a Švédska. Hovořili o tom, jak jim
pachatelé svým činem rozvrátili život, co jim po

Informační kampaň DONA linky v roce 2012
Dona linka přijala v roce 2012 každý měsíc průměrně 330 volání. V jedenáctém roce provozu jsme se
zaměřili na propagaci linky prostřednictvím nového
letáku, který byl distribuován na každé obvodní oddělení Policie ČR v Praze a 235 poštovních zásilek
po 50 kusech letáků jsme zaslali všem městským
úřadům v obcích s rozšířenou působností. V dalších
etapách jsme zaslali leták ambulancím téměř všech
nemocnic v ČR a také vrchním sestrám ambulancí
vybraných zdravotnických zařízení. Vycházeli jsme
ze zkušenosti, že oběti domácího násilí nejčastěji
vyhledávají ošetření v ambulancích chirurgů, gynekologů, stomatologů, na neurologii a na dalších
pracovištích urgentní a neodkladné péče. „Naše
oddělení sociální prevence pořádá přednášky pro
občany a aktuálním tématem je domácí násilí. Leták
budeme na těchto přednáškách rozdávat. Děkuji
Vám,“ napsala Tereza Pechancová, DiS, referentka
sociálních věcí oddělení sociální prevence z Kutné
Hory. Dalších 350 zásilek jsme rozeslali organizacím, které se v Registru poskytovatelů hlásí ke
službě pro oběti domácího násilí.
Vlastimil Zima,
vedoucí pracoviště linek TKP BKB

Zdroj informací
o DONA lince
r. 2012
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trestném činu pomohlo, co naopak nepomohlo
a co by se mělo změnit a zlepšit. Oceňujeme
odvahu klientky Bílého kruhu bezpečí paní
Jany Kampfer, která v Evropském Parlamentu
vystoupila za Českou republiku a promluvila jako
pozůstalá po obětech trojnásobné vraždy, které
byla přímým svědkem.

Sent:
Thursday, June 13, 2013 9:19 AM
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Subject: Podekovani
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Dobry den,
31
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26

sdělovací prostředky
azylový dům
linka důvěry
policie
tiskoviny Bílého kruhu bezpečí
známí
internet
intervenční centrum
ostatní zdroje (kampaň, lékaři, úřady,
neziskové organizace aj.)

v pondeli jsem navstivila vasi poradnu
a chtela bych vam moc a moc
podekovat za pomoc, ktere jsem se
dockala. Dlouho mi trvalo nez jsem se
k tomuto kroku odhodlala, ale jsem
rada, ze se tak stalo. Bala jsem se, ze
budu vypadat jako blazen co si vse
jen vymysli. Prekvapil me vsak mily
a vstricny pristup, citila jsem velkou
podporu a odchazela jsem s dobrym
pocitem. Nikdo me nesoudil, naopak.
Jeste jednou dekuji a preji hezky den.
KP
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Přednášková činnost
v roce 2012

Bílý kruh bezpečí
vyškolil

Bílý kruh bezpečí je velmi aktivní na poli osvěty
a vzdělávání. Během čtyř let, konkrétně v letech
2008 až 2012, uskutečnil celkem 599 přednášek,
kterých se zúčastnilo 19 186 posluchačů. V roce
2012 to bylo 96 přednášek, na tomto počtu se
podílely především Centrála BKB (23 přednášek),
IC Ostrava (18) a pobočka Brno (13). Celkem se
v tomto roce přednášek zúčastnilo 3 351 posluchačů.

v listopadu 2012 policejní metodiky z osmi krajských ředitelství Policie ČR v aktuální problematice domácího násilí. Dvoudenní výcvik se konal
v prostorách VPŠ a SPŠ v Praze–Hrdlořezích.
Ukončení výcviku se zúčastnil ředitel pořádkové
policie Policejního prezidia ČR plk. Mgr. Tomáš
Václavík, který spolu s prezidentkou BKB předal
absolventům osvědčení. Výcvik Bílého kruhu
bezpečí je od roku 2009 zařazen do vnitroresortního programu vzdělávání policistů a osvědčení
o jeho absolvování již vlastní desítky policejních
metodiků a lektorů.

Struktura přednášek v roce 2012
Nonstop linka
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Za účasti primátora města Jihlavy Ing. Jaroslava
Vymazala byl 17. ledna 2012 slavnostně zahájen
provoz nové regionální poradny v Jihlavě v Žižkově ulici č. 13. Ačkoliv Kraj Vysočina patří mezi lokality s nejnižší deklarovanou kriminalitou (2,75 %
ze všech trestných činů oznámených policii v ČR
v roce 2011), hned v prvním týdnu po otevření
poskytovali poradci BKB pomoc pozůstalým po
oběti vraždy. Statistika za rok 2012 potvrdila zájem
veřejnosti o službu BKB. „Jsem rád, že máme Bílý
kruh bezpečí i v našem kraji.“ řekl na slavnostním
setkání primátor města a dodal: „Oceňuji práci
jeho odborně připravených dobrovolníků.“

Plk. Mgr. Tomáš Václavík (první uniformovaný
zprava) s absolventy výcviku BKB
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Zprostředkování pomoci BKB ze strany Policie ČR – 2012
Ke zprostředkování pomoci na základě písemné
Dohody o spolupráci došlo v roce 2012 v 74 závažných případech. Z hlediska druhu trestného činu
se v 21 případech jednalo o vraždu, ve 3 o pokus
vraždy, v 9 o ublížení na zdraví, v 26 o znásilnění
a v 8 o znásilnění ve stadiu pokusu. Dalších
7 trestných činů, při kterých BKB poskytoval
pomoc obětem po zprostředkování, bylo zařazeno
do kategorie jiné.
Obětem byla poskytována podpora okamžitě
prostřednictvím telefonu, poté části z nich v rámci
osobního kontaktu nebo písemnou formou,
e-mailem či dopisem. Ve třech nejzávažnějších
případech byl nezbytný výjezd. Většina obětí a pozůstalých obdržela podporu více způsoby.

Zprostředkování v roce 2012 podle
trestných činů (celkem 74)
jiné
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Bílý kruh bezpečí hostil v Praze experty
tří Bílých kruhů z Německa, Rakouska a České
republiky, kteří ve dnech 16.–17. února 2012
jednali o systémech peněžité pomoci obětem kriminality a vymáhání náhrady škody od
pachatelů. Cílem setkání byla výměna dobrých
zkušeností a hledání účinných nástrojů, které
by obětem pomohly. Experti se shodli na výzvě
k legislativním krokům. V civilizované společnosti

mail/dopis
24

má stát monopol na trestání pachatele a neumožňuje oběti vzít spravedlnost do svých rukou. Tedy
stát by měl také zajistit a vytvořit podmínky, aby
pachatel uhradil škodu, kterou trestným činem
oběti způsobil, nehledě na to, že náhrada škody je
rovněž podstatným prvkem převýchovy či nápravy
pachatele. Nejedná se tedy o výhradně soukromý
zájem obětí.

Evropské aktivity BKB
Bílý kruh bezpečí je partnerem národních organizací z Portugalska, Švédska a Rakouska v mezinárodním projektu INFOVICTIMS. Během roku
2012 se podílel na přípravě webových stránek
o trestním soudnictví v angličtině, němčině, portugalštině a češtině. Výsledky projektu se zájmem
sledovala Evropská komise a ocenila je na jednání
koncem září v Lisabonu, kde se konala konference
za účasti 200 odborníků z Evropy, USA a Kanady.
Bílý kruh bezpečí zde vedl mezinárodní workshop
na téma linky telefonické krizové pomoci obětem
kriminality a obě nonstop linky BKB získaly nejvyšší ocenění přítomných.
V listopadu 2012 se BKB aktivně podílel na poradě
výkonných ředitelů členských organizací pro
pomoc obětem, a to v bruselském sídle Victim
Support Europe. Bílý kruh bezpečí byl zastoupen
v evropském výboru. Po každoroční výměně
aktuálních poznatků z jednotlivých zemí byly připraveny akce pro Evropský parlament k propagaci
Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU
2012/29/EU ze dne 25. října 2012.
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Náklady
a výnosy 2012

státní dotace

5 695 000,00

ministerstvo práce a sociálních věcí

5 695 000,00

dotace měst a krajů

1 827 821,38

z toho MHMP

780 000,00

3 861 020,76

MČ Praha 5

100 000,00

materiálové náklady

379 215,40

MČ Praha 2

50 000,00

energie

242 438,67

město Plzeň

180 000,00

5 033,00

město Brno

60 000,00

město Olomouc

35 321,38

provozní náklady 2012

opravy
cestovné

229 350,72

nájemné

1 017 727,00

telefony

183 109,06

město České Budějovice

účetnictví, audit

269 598,00

město Jihlava

14 000,00

31 885,00

město Ostrava

196 000,00

tisk, grafika, inzerce, propagace

583 492,06

město Liberec

7 500,00

ostatní služby

661 555,48

kraj Vysočina

200 000,00

odpisy majetku

79 871,00

kraj Plzeňský

provozní náklady, daně, poplatky

94 789,27

nestátní granty (Nadace Grotius, Nadace OKD)

finanční náklady – bankovní poplatky, pojištění

60 726,10

dotace EU

daň z příjmu

22 230,00

finanční dary

poštovné

město Pardubice

75 000,00
100 000,00

30 000,00
226 570,12
0,00
789 382,57

mzdové náklady

5 207 503,00

členské příspěvky

mzdové náklady – hrubé mzdy

2 177 971,00

příspěvky na činnost

146 483,73

tržby z prodeje služeb

734 953,24

dohody o pracovní činnosti

914 182,00

60 102,00

dohody o provedení práce

1 058 040,00

úroky

odvody

1 057 310,00

výnosy celkem 2012

náklady celkem 2012

9 068 523,76

hospodářský výsledek 2012

44 165,59
9 524 478,63
455 954,87

Zpráva revizorky Bílého kruhu bezpečí, o.s., za rok 2012
Revizi hospodaření Bílého kruhu, o.s. provedla
revizorka sdružení Světlana Fuková se zaměřením na
následující okruhy:
A) metodika a praxe vedení účetnictví;
B) účel vynakládání prostředků sdružení;
C)	hospodaření se státními dotacemi MPSV ČR,
dotacemi KÚ, magistrátů a Městských částí.
Revize byla prováděna:
a)	průběžně, kdy bylo ověřováno jak vedení dokumentace, tak hospodárnost;
b)	po skončení kalendářního roku v průběhu provádění účetní závěrky.
ad A)
Bílý kruh bezpečí, o.s. vede od roku 1998 podvojné
účetnictví, které zajišťuje na základě mandátní smlouvy společnost Grenna s. r. o. Veškeré účetní zápisy
jsou doloženy účetními doklady. Tyto doklady jsou
po formální i věcné stránce v souladu se zákonem
o účetnictví, jsou patřičně zpracovány a archivovány. Používaný účetní program umožňuje rozlišovat
hospodářské operace podle účelu vynakládání a tato
možnost je použita k evidování pohybu účelově
poskytnutých prostředků.

ad B)
Prostředky sdružení jsou efektivně vynakládány
k realizaci cílů vyplývajících ze stanov sdružení.
Organizace má trvale malou vnitřní režii, většina
poradenské práce (odborné sociální poradenství
a poskytování právních informací) je prováděna na
bázi dobrovolnosti.
ad C)
Čerpání neinvestiční státní dotace za rok 2012 poskytnuté MPSV ČR v programu podpory B na služby, které
mají celostátní či nadregionální charakter základě
rozhodnutí č. 2 ze dne 12. 6. 2012 (event. č. žádosti
S0100/2012), probíhalo v souladu s platnými zákony,
hospodárně a v souladu s účely, pro které byla
dotace poskytnuta.
Čerpání neinvestičních dotací na rok 2012 poskytnutých MPSV ČR v programu podpory A (viz rozhodnutí
č. 2 výše), KÚ, zastupitelstvy jednotlivých statutárních
měst a MěČ rovněž probíhalo v souladu s podmínkami, které upravuje platný právní rámec jednotlivých
rozhodnutí či smlouvy o přidělení a zúčtování dotace.
Světlana Fuková
Zpráva revizorky byla projednána představenstvem
Bílého kruhu bezpečí, o.s. na jeho 7. řádné schůzi dne
21. března 2013.

Představenstvo Bílého kruhu bezpečí v roce 2012:
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. – vedoucí katedry
PA ČR

JUDr. Eva Koubová – advokátka, viceprezidentka
BKB

JUDr. Tomáš Durdík – soudce, viceprezident BKB

Mgr. Vlasta Langhamerová – soudkyně (zvolena
10. 3. 2012)

Ing. Petr Hofman – jednatel BKB Plzeň, pracovník
Centrály BKB
JUDr. Martin Kloubek – pedagog PA ČR
Mgr. Jana Knitlová – scénáristka, režisérka, spisovatelka

Mgr. Markéta Vitoušová – jednatelka BKB Praha
Mgr. Petra Vitoušová – vedoucí Centrály BKB,
prezidentka BKB

Jednatelé regionálních poboček a vedoucí pracovišť BKB v roce 2012:
Brno
Centrála Praha
České Budějovice
Intervenční centrum BKB
Jihlava
Liberec

Mgr. Vladimír Vedra
Mgr. Petra Vitoušová
Mgr. Přemysl Pechlát
Mgr. Lucie Paprsteinová
Mgr. Antonín Křoustek
Mgr. Tereza Řeháková

Nonstop linky DONA a BKB
Olomouc
Ostrava
Pardubice
Plzeň
Praha

Revizorka občanského sdružení v roce 2012: Světlana Fuková

Vlastimil Zima
Mgr. Drahomír Ševčík
Mgr. Julius Kopčanský
Mgr. Ladislav Tomášek
Ing. Petr Hofman
Mgr. Markéta Vitoušová
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Poděkování dárcům a podporovatelům v roce 2012
Bílý kruh bezpečí děkuje všem
svým dobrovolníkům – za podporu
vlastní organizace a pomoc všem
klientům v roce 2012. V poradnách
Bílého kruhu bezpečí v tomto roce
pracovalo celkem 284 dobrovolníků,
z toho 225 žen a 59 mužů (ve svém
volném čase a bez nároku na
jakoukoliv odměnu).
Bílý kruh bezpečí děkuje za
finanční, materiální a jinou
podporu projektů pro pomoc
obětem a svědkům trestných
činů a pozůstalým po obětech
a proti domácímu násilí, včetně
terapeutické, ediční a přednáškové
činnosti:
• M
 inisterstvu práce a sociálních věcí
ČR
• Zastupitelstvu Plzeňského kraje
• Zastupitelstvu Kraje Vysočina
• Zastupitelstvu Města Brno
• Z astupitelstvu Města České
Budějovice

• ČSOB, a.s.
• Ernst & Young
• Fórum dárců, o.s.
• GRENNA, s. r. o.
• JV PROJEKT VH, s. r. o.
• Kooperativa pojišťovna, a.s.
• KORADO-CB s.r.o

• Nadačnímu fondu Filipa Venclíka

• Mlýnhotel – Vílanec u Jihlavy.

• Mgr. Vlastimilovi Venclíkovi

• MONADA, s. r. o.
• Nakladatelství Sagit, a. s.
• Ondřej – Meissner, s. r. o.
• Právnická fakulta UK Praha
• Roček Michal, s.r.o.
• Rustico Nová Ves, spol. s.r.o.
• S
 chwab Foundation for Social
Entrepreneurship
• SPIR
• S
 polečnost pro inovaci obecného
prospěchu ASHOKA
• TechSoup ČR - Microsoft
• VSDK, s. r. o. Praha 4
• V
 ysoká škola zdravotnická, o. p. s.,
Duškova 7, Praha 5
• YARO, s. r. o
• XCOPY, Praha 5

• Zastupitelstvu Města Olomouc

• Zpátky domů, s. r. o.

• Zastupitelstvu Města Ostrava

NADACÍM A NADAČNÍM FONDŮM

• Zastupitelstvu Města Pardubice

• HUGO GROTIUS

• Zastupitelstvu Města Plzeň

• EURONISA

• Zastupitelstvu hlavního města Praha

• VIA

• Zastupitelstvu Městské části Praha 2

• OKD Ostrava

FIRMÁM, SPOLEČNOSTEM
A SDRUŽENÍM
• COMO – 3 gym
• Commservis.com, s.r.o.

Bílý kruh bezpečí děkuje za
věnované finanční a věcné dary

• Portál, s.r.o. marketing

• Zastupitelstvu Města Jihlava

• Zastupitelstvu Městské části Praha 5

Bílý kruh bezpečí děkuje za dlouhodobou finanční pomoc obětem
trestných činů, které vyhledaly
pomoc v poradnách BKB a ocitly
se v nevýhodné sociální situaci

Gabriele Antošíkové, Blance Balousové,
Jiřímu Baslerovi, Radce Červinkové, Mgr.
Marii Doskočilové a panu Zvěřinovi, Lence
Dudiakové, Ludmile Eliášové, Jiřímu
Hájkovi, Ph.D., Haně Haláškové, Mgr.
Jiřímu Hečkovi, Michalu Hejšnarovi, Šárce
Helclové, p. Hepnarovi, pí. Horešovské,
Kateřině Hrubešové, Karlu Hruškovi, JUDr.
Antonínu Hýskovi, Michaele Janečkové,
Karlu Jarošovi, Ing. Jaroslavu Jirátovi,
Petře Kábové, CSc, Petru Kolínskému,
Kay-Robinu Kjørsvikovi, Marii Krejčové,
Jiřině Kubešové, Mgr. Milanu Kučerovi,
Ph.D., Haně Kvapilové, Michalu Ludickému,
Ivanu Lukášovi, Pavlu Machačkovi, Ivo
Matuchovi, Minh Phan Quang, Anežce
Novákové, Stanislavu Novotnému, Tomášovi
Pokornému, RNDr. Jakubovi Reiterovi,
Michalu Ročkovi, Nině Sainerové, Jarmile
Staňkové, Ing. Mileně Svobodové, Ph.D.,
MUDr. Anděle Šárkové, Šimonkové Ivetě,
Vojtěchu Šteinerovi, Jakubovi Tichému,
Miluši Tronečkové, Barboře Vaculíkové,
p. Váňovi, Xuan An Phan, p. Žůrkovi,
všem zasilatelům DMS a všem neznámým
dárcům.

JEDNOTLIVCŮM
• I vanu Cápovi, MUDr. Janě Drtilové, JUDr.
Vítu Fialovi, Michalovi Hejmovskému,
PhDr. Luboši Kobrlemu, JUDr. Janu
Machovi, JUDr. Jiřímu Matznerovi, Ph.D.,
novomanželům Daňkovým

Poděkování všem

Zpravodaj BKB
Unikátní periodikum, které vydává Bílý kruh bezpečí prakticky od svého vzniku, je zaměřeno na problematiku obětí trestných činů v ČR i v zahraničí. Zpravodaj formátu A5 vychází čtvrtletně, je barevný, ustálil
se na 36 stranách a je distribuován na 120 adres veřejné správy včetně Parlamentu ČR. Periodikum je ve
všech velkých knihovnách a také má řadu stálých předplatitelů.

Svůj svatební dar, finanční částku 46 012,- Kč, věnovali v srpnu Bílému kruhu bezpečí v den svého
sňatku novomanželé Kamila a Matěj Daňkovi.
Manželský pár tak svou soukromou radost obohatil o radost vyššího řádu. Nabídl pomoc lidem,
které štěstí v životě opustilo. Stalo se tak poprvé
za dobu existence naše sdružení. Děkujeme.

