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Kriminalitu zastavit nedokážeme.  
Pomáhat jejím obětem však umíme  

už od roku 1991.



BILANCE SLUŽEB BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ V ROCE 2021

Výroční zpráva Bílého kruhu bezpečí, z. s. /2021

Bílý kruh bezpečí (BKB) poskytuje komplexní pomoc 
obětem kriminality v ČR prostřednictvím tří druhů regis-
trovaných služeb: telefonická krizová pomoc, odborné 
sociální poradenství a intervenční centrum. Cílové 
skupině, obětem kriminality a domácího násilí, jsou 
k dispozici především psychosociální podpora a pora-
denství, právní informace, praktické rady, krátkodobá 

podpůrná terapie a řada dalších doplňkových služeb, 
včetně doprovodů a výjezdů. Služby jsou individuálně 
„šité“ na míru jejich uživatele. To vše již od roku 1991, 
kdy byla otevřena první poradna BKB v Praze. 

V roce 2021 jsme evidovali celkem 23 141 kontaktů 
s uživateli služeb BKB, z toho 2553 osobních konzultací 
včetně 597 terapeutických sezení pro zvlášť zranitelné 

oběti a pozůstalé, 14 506 telefonických konzultací 
a 6082 písemných kontaktů, převážně e-mailů a dopisů. 
Ve srovnání s rokem předchozím došlo v roce 2021 
k nárůstu kontaktů o 11 %. 

Od svého vzniku v září 1991 do konce roku 2021 eviduje 
Bílý kruh bezpečí celkem 271 321 kontaktů s uživateli 
služby.

 Poradna BKB Brno
Vznik 2. 4. 1996

Slovinská 1438/41, 612 00 Brno 
tel.: 541 218 122, m.: 732 842 664 
e-mail: bkb.brno@bkb.cz

V roce 2021 evidují poradna a její 
případová manažerka celkem 
3132 kontaktů, z toho 351 osobních, 
1211 telefonických, 1376 písemných 
a 194 terapeutických sezení.

  Centrála  
BKB Praha

Vznik 1. 1. 1998 

U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5 
tel.: 257 317 110 (nonstop) 
m.: 739 039 198, tel./ fax: 251 512 299 
e-mail: centrala.praha@bkb.cz

V roce 2021 evidují obě služby 
Centrály BKB a její případový 
manažer celkem 2104 kontaktů. 
Z toho 1043 telefonických, 
998 písemných, 40 osobních, při 
kterých byly poskytovány doplňkové 
služby včetně výjezdů a doprovodů, 
a 23 terapeutických sezení.

  Poradna BKB 
Pardubice 

Vznik 4. 5. 1999

17. listopadu 237, 530 02 Pardubice 2 
tel.: 732 923 462 
e-mail: bkb.pardubice@bkb.cz

V roce 2021 evidují poradna a její 
případová manažerka celkem 
1758 kontaktů, z toho 158 osobních, 
701 telefonických, 873 písemných 
a 26 terapeutických sezení. 

  
  Linka 116 006 

Vznik 1. 1. 2015

tel.: 116 006 (nonstop) 
e-mail: 116006@bkb.cz

Telefonická krizová pomoc obětem 
kriminality a osobám ohroženým 
domácím násilím je poskytována od 
roku 2001 na DONA lince. V roce 2021 
poskytovaly nonstop pomoc současně 
bezplatná Linka 116 006 i DONA linka na 
čísle 251 511 313, pracoviště obou linek 
přijalo 6244 volání.

 IC BKB Ostrava
Vznik 1. 1. 2007

Jurečkova 643/20, Moravská  
Ostrava, 702 00 Ostrava 2 
tel.: 739 449 275 
e-mail: ic.ostrava@bkb.cz

Pomoc osobám ohroženým domácím 
násilím (Ostrava, Nový Jičín, Opava). 
V roce 2021 Intervenční centrum 
eviduje celkem 889 kontaktů, z toho 
196 osobních, 559 telefonických 
a 134 písemných. 

  Poradna  
BKB Jihlava

Vznik 24. 8. 2011

Žižkova 1683/13, 586 01 Jihlava 
tel.: 606 631 551 
e-mail: bkb.jihlava@bkb.cz

V roce 2021 evidují poradna 
a její případový manažer celkem 
2064 kontaktů, z toho 188 osobních, 
970 telefonických, 874 písemných 
a 32 terapeutických sezení.

  Poradna  
BKB Plzeň

Vznik 1. 1. 1999

Jungmannova 1/153, 301 00 Plzeň 1 
tel.: 773 551 311 
e-mail: bkb.plzen@bkb.cz

V roce 2021 evidují poradna a její 
případová manažerka celkem 
1236 kontaktů, z toho 137 osobních, 
645 telefonických, 402 písemných 
a 52 terapeutických sezení.

  Poradna  
BKB Liberec

Vznik 1. 7. 2008

Palachova 504/7, 460 01 Liberec I  
tel.: 485 150 707, m.: 605 952 852 
e-mail: bkb.liberec@bkb.cz

V roce 2021 evidují poradna a její 
případová manažerka celkem 
812 kontaktů, z toho 111 osobních, 
430 telefonických, 220 písemných 
a 51 terapeutických sezení.

   Poradna BKB  
České Budějovice

Vznik 11. 9. 2010

Riegrova 1756/51  
370 01 České Budějovice 3 
m.: 734 479 644  
e-mail: bkb.cbudejovice@bkb.cz

V roce 2021 evidují poradna a její 
případová manažerka celkem 
1799 kontaktů, z toho 157 osobních, 
1223 telefonických, 360 písemných 
a 59 terapeutických sezení.

  Poradna BKB Praha
Vznik 19. 11. 1991

U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5 
tel.: 257 317 100, m.: 733 133 014  
e-mail: bkb.praha@bkb.cz

V roce 2021 eviduje poradna celkem 
1858 kontaktů, z toho 371 osobních, 
753 telefonických, 594 písemných 
a 140 terapeutických sezení.

  Poradna  
BKB Ostrava

Vznik 16. 9. 1997

Jurečkova 643/20, Moravská  
Ostrava, 702 00 Ostrava 2 
tel. 731 306 411, 732 577 520 
e-mail: bkb.ostrava@bkb.cz 

V roce 2021 evidují poradna a její 
případová manažerka celkem 
750 kontaktů, z toho 145 osobních, 
384 telefonických, 201 písemných 
a 20 terapeutických sezení.

  Poradna  
BKB Olomouc 

Vznik 1. 1. 1994

Palachovo náměstí 620/1 
779 00 Olomouc 9 
tel.: 732 700 533 
e-mail: bkb.olomouc@bkb.cz

V roce 2021 evidují poradna a její 
případová manažerka celkem 
495 kontaktů, z toho 102 osobních, 
343 telefonických a 50 písemných.

Bílý kruh bezpečí
je zapsaným spolkem, registrovaným u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 2461.

BKB poskytuje služby registrované u MPSV ČR dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách: telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální poradenství, intervenční centra.  
BKB je rovněž zapsán do Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů u Ministerstva 
spravedlnosti ČR. BKB je členem nadnárodní organizace Victim Support Europe.

Své služby poskytuje BKB ambulantní i terénní formou po území celé České republiky. Vstupní 
branou do systému je bezplatná Linka pomoci obětem na čísle 116 006, na kterou navazuje síť 
krajských poraden, pomoc případových manažerů a psychoterapeutů. Nad rámec základních 
služeb poskytuje BKB v závažných případech i služby doplňkové, například zprostředkuje 
okamžitou peněžitou pomoc nebo fyzioterapii na soukromé klinice.
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Příběh z poradny
V pobočce Bílého kruhu bezpečí (BKB) v Českých 
Budějovicích jsme pomáhali ženě, pozůstalé po vraždě 
její dcery, které bylo 40 let. Když v noci spala, ubodal 
ji manžel. V době spáchání trestného činu tam spal 
také jejich čtyřletý syn. Při prvních útocích nožem 
začala žena křičet, což slyšela její maminka a přiběhla 
do pokoje. Žila s nimi totiž v jednom domě. Viděla 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ
Bílý kruh bezpečí provozuje 10 poraden s celostátní 
působností, ve kterých poskytuje službu „odborné 
sociální poradenství“. Cílovou skupinou jsou oběti 
trestných činů a domácího násilí. Pomoc je posky-
tována rovněž svědkům. V poradnách je zájemcům 
o službu k dispozici vždy dvojice dobrovolníků, právník 
a psychosociální pracovník. 

Na úspěchu unikátního modelu pomoci Bílého kruhu 
bezpečí se zásadním způsobem podílejí dobrovolníci. 
Téměř 400 špičkových profesionálů, především z řad 
právníků, psychologů a sociálních pracovníků, působilo 
v poradnách BKB bez nároku na odměnu. 

Za 30 let prošlo poradnami 1875 dobrovolníků. Každý 
z nich absolvoval vstupní rozhovor, doložil svou bez-
úhonnost a dosažené vzdělání. Před vstupem do týmu 
poradců Bílého kruhu bezpečí absolvoval čtyřdenní 
odborný výcvik, pořádaný každoročně na Právnické 
fakultě UK. 

Pro zvlášť zranitelné oběti a případy vyžadující další 
pomoc jsou k dispozici případoví manažeři, terapeuti 
s programem krátkodobé podpůrné terapie, případně 
další formy pomoci (jako např. výjezd do místa bydliště 
nebo do nemocnice, doprovody na policii, k soudu, na 
úřady, pomoc důvěrníka, přeshraniční pomoc, příprava 
na soud, podpora při zpracování žádosti o peněžitou 
pomoc státu, prohlášení o dopadu trestného činu na 
život oběti, rovněž také víkendový relaxační pobyt či 
peněžitá pomoc ze sbírkové činnosti). Důvěryhodnost 
služeb Bílého kruhu bezpečí potvrzuje pomoc obětem 
latentní kriminality. V roce 2021 každá druhá oběť, 
v době prvního osobního kontaktu s naší poradnou, 
trestný čin neoznámila.

V jubilejním roce 2021, kdy Bílý kruh bezpečí slavil 
30 let své činnosti, Poradna BKB Brno uvedla do 
provozu první Mobilní poradnu pro oběti. Dodávka 
s vnitřním prostorem připraveným k poskytování 
konzultací kdekoliv v terénu plní od 18. 6. 2021 dvojí 
roli. V anonymizované verzi vyjíždí za klienty. Ve verzi 
s polepy Bílého kruhu bezpečí funguje jako nosič infor-
mací na preventivních akcích pro veřejnost. Zkušenost 
z prvního roku provozu potvrzuje, že jde o příklad hodný 
následování i v jiných krajích republiky.
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Ti, kdo pomáhají obětem

Pochází ze Zábřehu na Mora-
vě. Vystudovala Právnickou 
fakultu na UP v Olomouci. Bě-

hem studií se účastnila projektu 
studentské právní poradny, kde 

pod dozorem pedagogů pravidelně 
poskytovala právní pomoc lidem, kteří si nemohli 
dovolit zaplatit advokáta. 

Po studiích se přestěhovala do Brna, kde působila 
v renomované advokátní kanceláři. V té se zamě-
řovala zejména na trestní právo se specializací 
na obhajobu obviněných v trestním řízení. Po 
absolvování koncipientské praxe úspěšně složila 
advokátní zkoušky a poté se přestěhovala do Pra-
hy. Nyní pracuje na Právním oddělení Dopravního 
podniku hl. města Prahy, a nově také zastává 
funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů 
tohoto podniku.

O Bílém kruhu bezpečí se dozvěděla od své skvělé 
kamarádky Olči, která v této organizaci působí jako 
právní poradkyně od roku 2011. „Myšlenka pomoci 
obětem trestných činů mě natolik nadchla, že 
jsem se hned při nejbližším náboru přihlásila jako 
dobrovolnice,“ komentuje své dvouleté působení 
v nestátním spolku. Téměř veškerý svůj volný čas 
Simona věnuje svým dvěma malým synům, a po-
kud jí nějaký přeci jenom zbyde, ráda si zasportuje 
nebo přečte nějakou zajímavou knihu.

Absolventka Právnické 
fakulty UP v Olomouci již 
během studia nastoupila na 
praxi do advokátní kanceláře 
a od ukončení studií působí 
u Okresního soudu v Olomouci jako 
asistentka soudce na civilním oddělení. Prošla rovněž 
opatrovnickým a trestním oddělením, vyzkoušela si 
i práci vyšší soudní úřednice exekučního oddělení. Do 
její současné pracovní náplně patří zejména agenda 
zpracování odůvodnění soudních rozhodnutí, právní 
rešerše, vyřizování dožádání jiných soudů a institucí 
nebo výslechy v detenčních řízeních. 

O Bílém kruhu bezpečí získala povědomí v rámci 
psaní své diplomové práce, kde se zabývala proble-
matikou postavení poškozeného v trestním řízení. 
Uvědomila si, že postavení poškozeného, potažmo 
oběti trestního činu, není rovnoprávné s postavením 
obviněného. Nicméně vyvíjející se právní úprava 
k tomuto stavu, jak doufá, postupně směřuje. Obětí 
se v dnešní době může stát úplně každý a ten, kdo 
zná svá práva a dovede prosadit své požadavky, má 
mnohem vyšší šanci domoci se potřebného respektu, 
pomoci a případné náhrady škody. 

V olomoucké pobočce BKB působí jako dobrovolnice 
od července 2020 na pozici právní poradkyně. Ve 
volném čase je ráda především s rodinou a přáteli. 
Relaxuje při jumpingu a turistice. 

Střední zdravotnickou školu vy-
studovala v Krnově a po studiích 
začala pracovat jako zdravotní sestra. 
Po rodičovské dovolené pracovala skoro 24 let 
u Městské policie Ostrava, kde působila od jejího 
vzniku. Zaměřila se zejména na prevenci kriminality. 
Školila ostravské strážníky, jak poskytovat první po-
moc a přednášela i o pomoci obětem trestných činů. 

V roce 2012 zachránila život kolegovi, který náhle 
zkolaboval. Za tento čin byla vyznamenána primá-
torem města Ostravy. Margareta si osobně velmi 
cení hlavně Zlaté plakety Jánského za dárcovství 
krve. Úspěšně absolvovala bakalářské studium oboru 
integrovaného záchranného systému na lékařské 
fakultě Univerzity v Ostravě a magisterské studium 
oboru prevence a resocializace na Pedagogické 
fakultě. Další cenné zkušenosti získala jako kurá-
torka pro děti a mládež na odboru sociálně právní 
ochrany dětí, které pak uplatnila při práci v Probační 
a mediační službě. 

Dobrovolnicí a odbornou poradkyní Bílého kruhu 
bezpečí je od roku 2014. Zde během let získala 
nejenom neocenitelné zkušenosti, ale i přátele. 
Ráda moderuje různé akce, přiměřeně věku sportuje 
a věnuje se třem vnučkám. Velmi důležitá je pro ni 
podpora manžela a široké rodiny. 

Mgr. Simona Šemberová

Mgr. Denisa Soldánová

Vystudovala Univerzitu 
Palackého v Olomouci, 
kterou zakončila magis-
terským studiem na katedře 
psychologie filozofické fakulty. Před nástupem na 
mateřskou dovolenou pracovala jako psycholožka 
s dětmi ve věku převážně od 6 do 16 let v Dětském 
diagnostickém ústavu v Liberci. „Byla to práce 
s různorodou skupinou dětí, kterým něco scházelo 
nebo přebývalo. Jednalo se i o oběti trestných 
činů typu znásilnění, pohlavního zneužívání, byli tu 
i mladí uživatelé drog, ale i děti, jejichž rodiče jim 
nebyli schopni zajistit výchovu.“ 

V současné době se plně věnuje svým dvěma dě-
tem a samozřejmě manželovi. Aktivně zdokonaluje 
své „cirkusové“ dovednosti. Umí totiž žonglovat, 
jezdit na jednokolce a baví ji jóga na šálách. 

Svou dobrovolnickou práci v liberecké pobočce 
Bílého kruhu bezpečí zahájila v roce 2013. Do 
pobočky ji přivedl kolega z práce. Její hlavní 
motivací byla touha pomáhat obětem trestných 
činů a domácího násilí. Bílý kruh bezpečí pro ni 
představovuje přirozené prostředí, ve kterém se 
může realizovat a pomáhat. Zejména si pochvaluje 
rozšiřování svých obzorů v rámci úzké spolupráce 
s právníkem. 

Mgr. Pavlína Beranová

Mgr. Margareta Kittnerová

svou dceru umírat a matně si pamatuje, že křičela na 
pachatele. Ten ji nožem také zranil. Vrah byl na místě 
dopaden. Naše pomoc byla pozůstalým zprostředko-
vána psychologem Policie ČR. Na základě souhlasu 
pozůstalé s poskytnutím osobních údajů s ní navázala 
kontakt případová manažerka BKB. Spolu s psychic-
kou a morální podporou poskytovala ženě především 
odborné sociální poradenství. Prakticky pomáhala při 
kontaktu s úřady, poskytla přehled všeho, co bylo třeba 
vyřídit po smrti blízké osoby (úmrtní list, náhradní rodin-

ná péče, pozůstalostní důchody, peněžitá pomoc státu 
aj.). Dále pozůstalé rychle zprostředkovala zmocněnce, 
který v trestním řízení zastupoval ji i vnuka. Klientka 
využila i nabídku doplňkové služby BKB, a to krátkodobé 
individuální podpůrné terapie. V rámci vyšetřování bylo 
zjištěno, že vražda byla spáchána v afektu a motivem 
byla žárlivost. I s odstupem času je pozůstalá s BKB 
v kontaktu. Občas případové manažerce zatelefonuje 
a sdílí informace o svém životě s vnukem. Za služby 
a pomoc Bílého kruhu bezpečí opakovaně děkuje. 
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„Dobrý den, moc vám děkuji za veškerou podporu a rady. Až po hovoru 
s Vaší linkou jsem si uvědomila, že psychické násilí je také násilí a že si 
nemusíme nechat vše líbit – jen za to, že máme kde bydlet. I můj právník 
radí některé činy otce mých dětí stíhat soudně – ať už je to ohrožení pověsti 
pomluvou (v mém povolání je nutná bezúhonnost), výhrůžky vystěhováním 
atd. Dlouhodobým psychickým nátlakem jsem ztratila sebeúctu a víru ve 
své okolí. Přestala jsem se bránit a poslední tři roky pracuji na tom, abych 
si opět věřila. Přeji hodně zdaru ve vaší tak potřebné práci. Srdečně. AL“

Linka pomoci obětem je 
vstupní branou do systému po-
moci v České republice. Číslo 
116 006 patří mezi evropská 
harmonizovaná čísla, která 
jsou rezervována a určena 
výhradně pro služby se sociální 
hodnotou. Číslo 116 006 je ve 
všech zemí EU vyhrazeno pro 
oběti trestných činů. Pro volají-
cí je linka anonymní, bezplatná 
a nonstop dostupná. Dosud 
bylo zprovozněno ve třinácti 
státech EU. V České republice 
licenci získal v roce 2014 Bílý 
kruh bezpečí a Linku 116 006 
zprovoznil začátkem roku 2015 
díky podpoře Norských fondů 
prostřednictvím Open Society 
Fund Praha. Linka 116 006 je 
nástupnickou linkou DONA 
linky působící v ČR od roku 
2001 jako místo diskrétní 
pomoci pro osoby ohrožené 
domácím násilím, ale také linkou pro oběti kriminality. Po zralé úvaze PR expertů je 
linka prezentována široké veřejnosti jako Linka pomoci obětem (kriminality a domácí-
ho násilí). Tento název byl testován jako přiměřeně krátký a maximálně srozumitelný 
pro širokou veřejnost. 

V roce 2021 Linka pomoci obětem zaznamenala 6221 volání. Špičky volání byly z hle-
diska jednotlivých měsíců v březnu, červnu a listopadu. Mezi nejvytíženější dny patřily 
pondělí a úterý. Denní špičky volání byly rozprostřeny mezi 9. až 17. hodinou. Nejvíce 
hovorů bylo spojováno v 11 hodin dopoledne. Třetina hovorů se týkala trestných činů, 
třetina domácího násilí a třetina problematiky „jiné“. V poslední skupině dominovaly 
konzultace zaměřené na separační a post separační násilí, zejména na partnerské 
vztahy, úpravu poměrů k nezletilým dětem, rozvod, bytovou problematiku a finanční 
tíseň.

V roce 2021 na Linku volalo 78 % žen a 22 % mužů. Vysoká účinnost telefonické 
krizové pomoci je potvrzována mj. měřením emocionálního stavu volající osoby na 
začátku a na konci konzultace. Na Lince pomoci obětem převažovaly v roce 2021 
náročné hovory podmíněné akutním stresovým rozpoložením volajících. V každém 
druhém volání byla zaznamenána přítomnost rozrušení, strachu, paniky, úzkosti, 
výjimkou nebyly pláč, hněv a vztek. Při ukončení hovoru převládaly v hlase volajících 
osob klid a věcnost.

Druhý rok s covidem-19
Rok 2021 byl druhým rokem, který poznamenala epidemie nemoci covid-19. Na rozdíl 
od roku 2020 se toto téma do obsahu telefonických konzultací promítalo spíše nepří-
mo, a to spíše v podobě nutnosti reagovat na důsledky přijatých vládních opatření, 
kterými byly izolace či karantény. Nejčastěji se jednalo o  problematiku eskalace již 
existujícího napětí ve vztahu v důsledku zavedení „práce z domova“. Situace, kdy 
násilný partner začal trávit veškerý čas v domácnosti, vedla v některých případech 
k tomu, že se ohrožené osoby rozhodly vyhledat odbornou pomoc.

V rámci konzultací, jejichž obsahem byl trestný čin, bylo možné vysledovat souvislost 
mezi „rozvolňováním“ opatření omezujících pohyb osob a místem, kde došlo k prvnímu 
setkání mezi obětí a  pachatelem. V období výrazně omezeného pohybu osob se oběti 
s dříve neznámými pachateli setkávaly nejčastěji na internetu nebo nepovolených 
privátních akcích. V období oživení sociálního života a zvýšení mobility osob pak 
začala jako místo setkání s neznámým pachatelem převažovat ulice, objevovaly se 
i bary, restaurace, kluby. V průběhu roku 2021 jsme také zaznamenali nárůst klientů, 
kteří uvedli, že číslo Linky 116 006 získali přímo od Policie ČR, a to prostřednictvím 
tištěných informací pro oběti, kam bylo číslo 116 006 zařazeno. 

„Linka pomoci obětem, dobrý den.”
Volající klientka reaguje pláčem, přerývaně říká, že žije s přítelem, který zřejmě 
trpí obsedantně kompulzivní poruchou. Vše stokrát kontroluje, bere mnoho práš-
ků, zapíjí je však alkoholem. Pak zvrací a je pak velmi agresivní. Mlátí ji, kope 
do ní, plive na ni, ničí její věci. Vyhodil jí i doklady. Fakticky ženu izoloval od její 
rodiny. Vědomě jezdí opilý autem. Má za sebou cca dvacet let kriminální minulos-
ti, dokonce byl ve vězení za týrání matky. Před třemi měsíci klientku zavřel na dva 
dny doma a v jednom kuse ji mlátil. Klientku zachránili sousedé, kteří zavolali 
policii. Skončila s otřesem mozku v nemocnici. I tak ho prý policisté nechali na 
svobodě. On pak šel za ní do nemocnice, kde ji donutil podepsat revers. 

Už kdysi na něj podávala trestní oznámení, ale ze strachu je stáhla. Žena pochází 
ze severních Čech, kde má u rodičů pětiletého syna z předešlého vztahu. Včera 
násilného přítele opět odvedla policie, ale avizovali, že ho brzy pustí. Volající 
žena proto utekla k rodičům. Velmi se partnera bojí a ví, že ji bude u rodičů 
hledat, proto volá. 

Klientce poskytujeme psychickou podporu, ventilujeme především emoce, hlavně 
pláč a strach. Poté pracujeme na přípravě bezpečnostního plánu. Klientce předá-
váme několik kontaktů na utajená bydlení pro týrané ženy v Praze. Je připravena 
spolupracovat s policií. Pro potřebné právní informace a podporu jí doporuču-
jeme navštívit osobně poradnu BKB. Vysvětlujeme, jak jí můžeme komplexně 
pomoci, zmiňujeme možnost zmocněnce/důvěrníka, právo požádat o předběžného 
opatření v trestním řízení, konkrétně zaměřené na zákaz přiblížení se. Nabízíme 
opakované volání na linku.

V jiném hovoru klientka konzultuje 
chování přítele, se kterým žije pět 
let. Zhruba tři poslední roky ji 
ponižuje, křičí na ni, kritizuje 
připravené jídlo i to, jak se 
obléká, jak mluví, jak uklízí. 
Kritizuje cokoliv a kdykoliv. 
Je také více agresivní. Hodil po ní 
ovladačem a jednou do ní i hrubě strčil. 
Klientka neví, co má dělat. Svěřuje, že 
by potřebovala nějaký návod, aby vztah 
s přítelem zase fungoval.

Klientka dostala psychickou podporu. 
Konzultantka ošetřila spolu s volající 
její emoce, hlavně strach. Vysvětlila, 
že vztah může fungovat, když za něj 
berou zodpovědnost oba partneři, což se 
v případě jejího partner neděje. Ten svádí odpovědnost za své chování na klient-
ku. Kdyby se „tak a tak nechovala, nemusel by on tak a tak reagovat“. Partner 
nepřipouští jakékoliv zavinění z jeho strany. V rámci telefonické krizové pomoci 
dál mapujeme situaci. Mají společnou hypotéku, klientka se bojí, jak by se toto 
v případě ukončení vztahu řešilo. Vysvětlujeme, že toto řešitelné je. Postačila 
informace, jak se hypotéka v podobných situacích rozděluje. A tato záležitost ji 
už nebude tolik děsit. Klientka není uzavřená myšlence na rozchod, ale ještě k ta-
kovému rozhodnutí plně nedozrála. Připraven je pro jistotu i bezpečnostní plán. 
Ten obnáší časovou osu událostí, postup, pokud by situace eskalovala, žena se 
může někde zamknout nebo utéct, mít mobil a volat policii. Dozví se i jak s policií 
komunikovat a jak policie v podobných případech zasahuje. 

Doporučena je i osobní návštěva poradny Bílého kruhu bezpečí. 

Týdenní volání na 116 006

Denní volání na 116 006

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC
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INTERVENČNÍ CENTRUM OSTRAVA
Intervenční centrum Ostrava, jehož 
zřizovatelem a provozovatelem je Bílý 
kruh bezpečí, pomáhá obětem domácího 
násilí v regionu Moravskoslezském již 
15 let. V rámci své působnosti poskytuje 
pomoc jak v případech vykázání 
násilné osoby ze společného obydlí 
Policií ČR (dle ZSS §60a) v regionech 
Opavsko, Ostravsko, Novojičínsko, tak 
i v případech nízkoprahových uživatelů 
služby. Tedy v situacích, kdy se ohrožené 
osoby z celého Moravskoslezského 
kraje na základě vlastního rozhodnutí 
na IC obrátí se žádostí o pomoc při 
řešení problému násilného soužití ve 
společném bydlišti. 

Služba „intervenční centra“ obsahuje 
krizovou pomoc, psychologickou podporu a sociálně právní poradenství. V kontaktu 
s uživateli služby sociální pracovnice dále zprostředkují kontakty na navazující služby, 
sestaví bezpečnostní plán, pomáhají při sepisování návrhů na předběžné opatření 
(soudní ochrana) apod. 

Intervenční centrum je také povinno ze 
zákona koordinovat interdisciplinární 
spolupráci místních organizací při řešení 
případů domácího násilí na úrovni měst, 
obcí a kraje. Pracovnice IC se účastnily 
setkávání pracovní skupiny Komunitního 
plánování Ostrava, Týmu pro oběti a také 
celorepublikových porad vedoucích inter-
venčních center v ČR a členů Asociace 
pracovníků intervenčních center ČR. 

Případů vykázání IC Ostrava v roce 
2021 řešili celkem 61 (Ostravsko 25, 
Opavsko 24, Novojičínsko 12) a nízkopra-
hových příjmů evidovalo 245 (z toho 
27 mužům a 218 ženám). 

Ve 170 případech se jednalo o násilná soužití s nezletilými dětmi. Typickou uživatelkou 
služby IC byla v roce 2021 žena ve věku 35 let se dvěma dětmi, která byla ohrožována 
násilným chováním svého partnera ve společném obydlí.

Přibližně v 90 % je nabízená pomoc ze strany IC, v případech vykázání osobami 
ohroženými, přijata. V případech vykázání se většinou jednalo o opakované konzultace 
a dlouhodobou podporu uživatele služby.

Nejčastěji byly poskytovány krizová intervence, psychologická podpora a sociálně 
právní poradenství. Dále pak pomoc při orientaci v aktuální situaci uživatele, mapová-
ní jeho potřeb a nastavení individuálního plánu pomoci. 

„Dobrý den, chci vám poděkovat 
za vše, co jste pro mou rodinu 
udělali. Bez vás si neumím 
představit, že bychom to zvládli. 
Vaše práce má obrovský smysl, 
jste andělé na zemi. Pomohli jste 
nám duševně i materiálně, zařídili 
spoustu věcí, v době, kdy jsme 
to nejvíce potřebovali. Myslím 
na vás s vděkem a formálně se 
loučím. Přeji celému vašemu 
týmu jen vše dobré. S pozdravem, 
Vaše klientka.“

Oběť pokusu vraždy, 2021

Příběh tří dětí 
a jejich rodičů
Na počátku roku 2021 rozhodla Policie 
ČR o vykázání násilné osoby z domác-
nosti, ve které s rodiči žily tři nezletilé 
děti. Poté, během prvních osobních kon-
zultací v Intervenčním centru, se pomalu 
začal rozplétat systém silně narušených 
vztahů v rodině. Na jedné straně byl 
násilný manžel, který požíval ve zvýšené 
míře alkohol, avšak zvládal řádně 
pečovat o děti. Ty si k němu vytvořily 
silnější a bezpečnější vazbu než ke své matce, která byla terčem násilných útoků 
ze strany manžela. Na straně druhé byla manželka, která produkovala chování, 
jež bývalo spouštěčem násilných útoků manžela. K dětem se chovala mnohdy 
zraňujícím způsobem, neboť nedokázala správně nahlížet na jejich potřeby. Ani 
jeden z manželů necítil potřebu vztah ukončit. Žena pociťovala směs strachu 
z manžela, zároveň strachu z jeho odchodu a pocity selhávání v roli matky. Sama 
sebe vnímala jako hlavu rodiny, která rozhodovala o běžném chodu domácnosti 
a péči o děti. Děti se nacházely v situaci, kdy ani jeden z rodičů nebyl schopen 
dostatečně zajistit jejich výchovu, saturovat jejich potřeby, především základní 
potřebu bezpečí. 

V tomto případě bylo nutné do procesu podpory rodiny zapojit další instituce 
a odborníky. Do systému pomoci byli začleněni psychiatři, terapeuti, dětští psy-
chologové, odbor sociálně právní ochrany dětí a také asistenční služba. V úzké 
součinnosti se tomuto týmu podařilo rodinnou situaci analyzovat a poskytnout 
všem členům rodiny účelnou a specificky zaměřenou pomoc. Bez spolupráce 
kvalitního a především funkčního interdisciplinárního týmu Intervenčního centra 
Ostrava by velmi složitá rodinná situace nemohla doznat výraznou pozitivní změ-
nu. Rodiče postupně dospěli k náhledu na své chování a na potřeby svých dětí. 
Zdá se, že rodina pravděpodobně bude schopna obnovit svou funkci a zajistit pro 
děti bezpečné zázemí. Avšak ve zcela jiných podmínkách a v novém bezpečném 
uspořádání. Práce s obětmi domácího násilí bude v tomto případě vyžadovat 
dlouhodobou podporu a terapii. 

V této souvislosti v posledních letech zaznamenáváme určité vývojové změny 
v oblasti domácího násilí. Dochází k proměně „typického“ obrazu oběti domácího 
násilí. Ukazuje se, že vyvstává potřeba hlouběji analyzovat dynamiku vztahu 
zasaženého domácím násilím a rozlišovat, o jaký typ domácího násilí se jedná. 
Jedině tak lze následně nastavit adekvátní účinnou pomoc osobám ohroženým 
násilím a narušenému rodinnému systému. 

Přehled přednášek BKB 2021
Přednášková činnost BKB v roce 2021 stoupla oproti předchozímu roku o 49 % 
(v počtu přednášek). Přesto jsme na polovině počtu přednášek v předcovidovém 
roce 2019. V roce 2021 jsme oslovili o 63 % posluchačů více než v roce 2020. 
V předcovidovém roce 2019 jich však bylo jednou tolik (6 933 posluchačů). V roce 
2021 jsme odpřednášeli o 22 % více hodin než v roce 2020. 

Pobočka
Počet  

přednášek  
/ výcviků

Počet 
posluchačů

Počet 
odpřednášených 

hodin

Brno 21 660 44

Jihlava 32 695 50

Olomouc 5 100 10

Ostrava BKB 7 252 15

IC Ostrava 3 115 8

Pardubice 6 200 6

Plzeň 4 215 5

Liberec 7 101 9

České Budějovice 3 96 8

Praha – Poradna 11 583 12

Praha – Centrála 21 459 50

Praha – Linka 1 25 2

Celkem 2021 121 3501 219

Celkem 2020 81 2137 180

Struktura uživatelů 
Intervenčního centra Ostrava 
v roce 2021 

Respirátory připomínají, že 
vernisáž výstavy k 30 le-
tům Bílého kruhu bezpečí 
a pomoci obětem trestných 
činů se konala 6. září 2021 ve 
výstavní síni Úřadu městské 
části Praha 2 na náměstí 
Míru. Záštitu nad výstavou 
převzala tehdejší starostka 
Mgr. Jana Černochová. Měsíc 
se veřejnost v centru Prahy 
seznamovala na 20 panelech 
s projekty naší organizace.

• vykázání • nízkopráh

61

245
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Bariéry odchodu z domácího násilí
Dne 23. září 2021 se 
v historické budově 
Národního muzea 
v Praze konala odborná 
konference k třicetiletí 
Bílého kruhu bezpečí. 
Tematicky byla zaměře-
na na aktuální poznatky 
a problémy související 
s pomocí obětem domá-
cího násilí. 

Program konference byl 
rozdělen na dvě části. 
V první se vystupující 
odborníci zaměřili na 
správnou diagnózu domácího násilí jako předpoklad správné intervence. Sym-
bolem této konference se bezesporu stalo schéma „cibule“, které obdržel každý 
účastník spolu s programem. Druhá část konference byla zaměřena na bariéry 
odchodu z domácího násilí a jak je lze minimalizovat. Odborníci upozornili na 
zásadní dilema každé osoby ohrožené domácím násilím, kterým je rozhodování, 
zda odejít nebo zůstat. Jako zásadní faktory, které blokují rozhodnutí oběti odejít, 
je strach z násilné osoby v kombinaci s finanční závislostí. Z toho vyplynula i do-
poručení: účinnější ochranná opatření v době odchodu ze vztahu (komplex kroků 

proti postseparačnímu násilí) 
a zlepšení finanční a existenční 
podpory pro týrané osoby v době 
odpoutávání se z násilného 
vztahu.

Konference se zúčastnila 
senátorka Ing. Jitka Seitlová, 
poslankyně JUDr. Helena 
Válková, soudci Nejvyššího 
soudu ČR, zástupci Svazu města 
a obcí, policisté, státní zástupci, 
soudci, sociální pracovníci, 
advokáti a zástupci organizací 
poskytujících pomoc obětem 
domácího násilí. 

Práva obětí obětem
pokud dnes občan oznámí na policii, že se 
stal obětí trestného činu a posléze je tato 
skutečnost potvrzena, dostane řadu formulářů, 
ve kterých nalezne drobným písmem odkazy 
na jednotlivá ustanovení zákona. Představme 
si je jako množství nejrůznějších paragrafů 
sesypaných z několika zákonů na velkou 
hromadu. Většina práv je však „na žádost“, 
což předpokládá, že oběť v roli poškozeného 
a v roli svědka trestného činu svá práva zná, 
rozumí jim a ví, kdy a jak na ně dosáhnout. 
Seznámení obětí s jejich právy stále probíhá 
velmi formálně a v praxi proto nejsou 
důsledně aplikována.

V roce 2021 proto Bílý kruh bezpečí (BKB) vydal novou tiskovinu, ve které 
srozumitelně za pomoci barev a ilustrativních příběhů vysvětlil, že oběť trestného 
činu se postupně ocitá v trojím postavení. Nejprve je obětí, v případě zahájení 
trestního řízení se stává také poškozeným a v určitém stadiu řízení vystupuje rovněž 
v roli svědka. Z každé této role jí přitom plynou jiná práva. Díky přehledné grafice 
a druhovému uspořádání práv se obětem v novém letáku podaří rychle vyhledat práva 
podle určitého druhu, například právo na informace nebo na ochranu před hrozícím 
nebezpečím či právo na bezplatnou a odbornou pomoc. Navíc žlutě jsme zvýraznili ta 
práva, kterým by oběti měly věnovat zvýšenou pozornost bezprostředně po trestném 
činu. Jsou důležitá zejména pro jejich bezpečí a informovanost. 

Obsah nové tiskoviny je ke stažení na webových stránkách BKB: www.bkb.cz/pomoc-
-obetem/prava-obeti-trestneho-cinu/ . Brožura je v každé poradně BKB a postupně se 
ji daří zpřístupnit i na webových stránkách Policie ČR. 

Valná hromada a setkání dobrovolníků 
Dne 23. října 2021 se uskutečnily 18. valná hromada a 11. celostátní setkání dobrovol-
níků Bílého kruhu bezpečí, který slavil 30 let od svého vzniku.

Hostitelem se stalo Brno a místem konání byly reprezentativní prostory v srdci morav-
ské metropole – na hradě Špilberk. Díky záštitě primátorky města Brna JUDr. Markéty 
Vaňkové jsme tyto prostory mohli využít bezplatně.

Po vřelém přivítání ze strany brněnských organizátorů si účastníci vyslechli zprávu 
o činnosti organizace a plánech do dalšího období. Zástupci jednotlivých služeb Bílého 
kruhu bezpečí seznámili s činností poboček, místními specifiky a sdíleli osvědčenou 
místní praxi. Prezentovány byly místní aktivity směřující k rozšiřování služeb BKB (de-
tašovaná pracoviště, mobilní poradna) s cílem přibližit se více ke klientům. Nezbytnou 
součástí bylo samozřejmě přijetí zprávy o hospodaření a také volba představenstva 
organizace. 

Celostátní setkání dobrovolníků se uskutečnilo v hotelu Santon na Prýglu (rozuměj 
brněnskou přehradu). V průběhu večera byla možnost lépe se poznat. Nové informace 
byly sdíleny prostřednictvím soutěžního kvízu zaměřeného na Brno a na témata 
blízká problematice BKB. Na kvíz navázala netradiční tombola. To vše samozřejmě 
doprovázeno rautem a degustací vína. K poslechu a k tanci hrála swing, jazz i tradiční 
moravské písně v moderním hávu cimbálovka Midnight Coffee Session. Brno pak 
předalo pomyslné žezlo k uspořádání další VH a setkání dobrovolníků, jak se zdá, do 
metropole jižních Čech – Českých Budějovic. 

„Z pohledu obětí znamená domácí 
násilí ztracený životní čas. Z pohledu 
společnosti je domácí násilí ekonomicky 
drahé a opakuje se ve vztazích lidí, kteří 
vyrůstali v atmosféře zakalené násilím. 
To jsou pádné argumenty pro to, abychom 
minimalizovali bariéry, které brání obětem 
dosáhnout na svá práva a pomoc. Řešení 
domácího násilí spočívá nejen v posky-
tování psychologické podpory a právního 
poradenství obětem, ale také ve zlepšení 
jejich přístupu k sociální a ekonomické 
podpoře a v usnadnění procesů, jejichž 
prostřednictvím hledají pomoc u úřadů.“

UDÁLOSTI ROKU
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NÁKLADY A VÝNOSY 
2021

Provozní náklady 2021 7 017 507,42

Materiálové náklady celkem 1 167 714,11

kancelářské potřeby 594 479,42

vybavení – kancelářská technika 533 342,99

pohonné hmoty 30 463,70

odborná literatura 9 428,00

Jiné náklady celkem 5 849 793,31

nájemné 1 483 084,14

tisk, grafika, inzerce, propagace 1 407 477,33

ostatní služby 812 316,46

účetnictví, audit 451 554,00

energie 411 612,75

telefony 312 191,41

odpisy majetku 220 593,00

cestovné 216 081,00

opravy a údržba 213 122,35

bankovní poplatky, pojištění 117 923,32

peněžité pomoci 89 000,00

poštovné 72 947,98

daně, poplatky 41 889,57

Mzdové náklady celkem 18 793 895,00

mzdové náklady – hrubé mzdy 8 433 601,00

odvody 4 330 257,00

dohody o pracovní činnosti 3 773 885,00

dohody o provedení práce 2 256 152,00

Náklady celkem 2021 25 811 402,42

Státní dotace 21 042 744,68

MPSV – sociální služby 20 905 578,13

MV 137 166,55

Dotace kraje 2 296 475,00

Moravskoslezský kraj 1 835 000,00

Jihomoravský kraj 195 000,00

Jihočeský kraj 102 000,00

Kraj Vysočina 90 000,00

Olomoucký kraj 40 000,00

Pardubický kraj 34 475,00

Dotace města 1 495 161,11

Město Brno 550 000,00

Hl. m. Praha 209 334,53

Město Ostrava 263 174,88

MČ Praha 2 99 151,70

Město Pardubice 85 100,00

Město Plzeň 75 000,00

Město Jihlava 68 400,00

Město České Budějovice 50 000,00

Město Nový Jičín 45 000,00

Město Opava 20 000,00

Město Moravský Krumlov 12 000,00

Město Liberec 10 000,00

Město Nový Bor 5 000,00

Město Turnov 3 000,00

Dotace EU a nestátní granty 
Nadace

16 000,00

NROS 16 000,00

Dary, příspěvky, tržby 1 072 793,72

Finanční dary – smlouvy 813 907,04

Tržby z prodeje služeb 89 102,00

Finanční dary – drobné, sbírka 88 994,87

Členské příspěvky 80 121,00

Úroky 668,81

Výnosy celkem 2021 25 923 174,51

Hospodářský výsledek 2021 111 772,09

Představenstvo BKB 
v roce 2021 pracovalo  
ve složení:
Mgr. Ing. Klára Beľušová – generální sekretářka,  
do 22. 10. 2021 

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c.  
– akademická pracovnice, soudní znalkyně

JUDr. Tomáš Durdík – soudce, viceprezident BKB

JUDr. Daniela Háková – advokátka 

JUDr. Eva Koubová – advokátka, viceprezidentka BKB

Mgr. Vladimír Meloun, policista, od 23. 10. 2021

Mgr. Karolína Salamonová – advokátka 

Mgr. Ladislav Tomášek – policista

Mgr. Dita Veselská, policistka, od 23.10. 2021

Mgr. Markéta Vitoušová – jednatelka BKB Praha

Mgr. Petra Vitoušová – vedoucí Centrály BKB, 
prezidentka BKB

Pobočky a pracoviště BKB 
vedli:
Brno JUDr. Vladimír Vedra

Centrála Praha Mgr. Petra Vitoušová

České Budějovice doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

Intervenční centrum PhDr. Lucie Paprsteinová

Jihlava Mgr. Antonín Křoustek

Liberec Mgr. Eva Jandová 

Linka 116 006 Mgr. Petr Rys

Olomouc Mgr. Petra Klevetová 

Ostrava Mgr. Markéta Koželuhová

Pardubice Mgr. Ladislav Tomášek

Plzeň JUDr. Vladimíra Čapková 

Praha Mgr. Markéta Vitoušová

„Pamatuji si den, kdy mi byla případovou 
manažerkou Bílého kruhu bezpečí nabídnuta 
pomoc v těžké životní situaci. Jako jedna z mála 
mi dala konkrétní odpovědi na mé zásadní 
otázky ohledně mé ‚bezpečné‘ budoucnosti. 
Velice si vážím pomoci, kterou Bílý kruh bezpečí 
poskytuje. Ukázali mi, že není ostuda si o pomoc 
říci, když už člověk neví kudy kam. Dali jste 
novou sílu bojovat dál a nevzdávat to. Jsem 
velmi ráda, že jsou mezi námi stále ještě tací, 
kterým životní osud ostatních lidí není lhostejný. 
Děkuji.“

Oběť domácího násilí, 2021

„Dnes ráno mě oslovila kamarádka, která 
pracuje v nemocnici ve Znojmě, s prosbou 
o pomoc, že tam mají týranou těhotnou ženu, 
jestli jí jako právník neporadím. Bohužel toto 
není můj obor a kromě nějakých obecných 
rad jsem jí doporučil, ať se obrátí na Bílý 
kruh bezpečí, že budete schopni poskytnout 
určitě lepší pomoc než já. Už o několik hodin 
později mi dala vědět, že jste byli skvělí a moc 
nápomocní. Rád bych vám poděkoval za pomoc 
i rychlost. Ještě jednou díky.“

Slovenský právník,  
který zprostředkoval pomoc ženě v ČR v roce 2021
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PODĚKOVÁNÍ BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ VŠEM DÁRCŮM A PODPOROVATELŮM

Jan Provazník, Alena Čiháková, Thomas Herzog, 
Pavel Jedlička, Pavel Klucký, Julie Majzlíková, 
Nguyen Hong Nghiem, Thi Nha Trang Vo, 
Milan Tůma, David Motl, JUDr. Jan Mach, 
Jiří Čapek, Pavel Strnad, Viktorie Kafka, 
Ing. Pavel Frydryšek, Emil Gallík, Petr Mišurec, 
Kateřina Řezáčová, Wy Vu Van, Martin Poddaný, 
Naděžda Studecká, Miluše Dvořáková, 
Michal Pivarči, Michal Soukup, 
Žaneta Vopatová, Romana Černá, Jan Duba, 
Mgr. František Korbel, Ph.D., Jan Horák, 
Lukáš Horňák, Miloslav Kobalíček, 
Lucie Sequensová, Jana Šimková, Petr Jakoube, 
Matěj Kučera, Jiří Neufuss, Stanislav Peřina, 
Markéta Smékalová, Ervín Švábenský, 
Petra Bočková, Hana Dopitová a Jakub Tomas, 
Štěpán Lopuchovský, Magdalena Němečková, 
Žaneta Vadasová, Stanislava Vitásková, 
Petr Semerád, Iva Blažíčková, Hana Břečková, 
Zuzana Hamplová, Ing. Jaroslav Jirát, 
Kamila Konečná, Zuzana Mergansová, 
Ing. Miroslav Ondřej, Karolína Nová, 
MVDr. Milan Novák, Přemysl Novák, 
Petra Smolíková, Nikola Vejmelková, 
Ondřej Daněk, Ing. Pavel Oravec, 
Viktor Wintner, Jan Baslík , Petr Ferschmann, 
Helena Kučerová, Tomoš, Nikola Čuřík, 
Kateřina Ettlerová, Marina Gaivoronskaya, 
Lukáš Hrubý, Igor Chalachan, Aneta Janigová, 
Lenka Neubauerová, Marie Poppeová, 
Lenka Roubíčková, Monika Šmehlíková a všem 
ostatním neznámým zasilatelům DMS a neznámým 
dárcům. 

Bílý kruh bezpečí děkuje všem svým 

•  dobrovolníkům za podporu vlastní 
organizace a pomoc všem klientům 
v roce 2021, v poradnách Bílého kruhu 
bezpečí v tomto roce pracovalo celkem 
400 dobrovolníků, z toho 337 žen 
a 63 mužů, kteří pomáhali obětem ve 
svém volném čase a bez nároku na 
odměnu;

•  zaměstnancům za pečlivé plnění pracov-
ních povinností a citlivý přístup k obětem 
trestných činů. 

Bílý kruh bezpečí děkuje za finanční, 
materiální a jinou podporu projektů pro 
pomoc obětem trestných činů a domácího 
násilí, včetně terapeutické, ediční 
a přednáškové činnosti

POSKYTOVATELŮM DOTACÍ 

•  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

•  Ministerstvo vnitra ČR

•  Jihočeský kraj 

•  Kraj Vysočina

•  Pardubický kraj

•  Olomoucký kraj

• Jihomoravský kraj

•  Statutární město Brno

•  Statutární město České Budějovice

•  Statutární město Jihlava

•  Magistrát hlavního města Prahy

•  Statutární město Liberec

•  Statutární město Ostrava

•  Statutární město Pardubice

•  Statutární město Plzeň

•  Statutární město Opava

•  Město Nový Jičín

•  Město Moravský Krumlov

•  Město Nový Bor

• Město Turnov

• Město Znojmo

• Městská část Praha 2

• Městská část Praha 5 

DÁRCŮM – PRÁVNICKÝM OSOBÁM

•  Amerigo, s.r.o.

•  Beer Academy s.r.o.

•  CSGM a.s.

•  Český rozhlas

•  dm drogerie markt s.r.o.

•  Ernst & Young, s.r.o.

•  Fórum dárců, z.s.

•  HAVEL & PARTNERS, s.r.o., AK

•  Help Cup, z.s.

•  JDConsulta s.r.o.

•  JV PROJEKT VH s.r.o.

•  L´OREAL Česká republika s.r.o.

•  Lotus Group s.r.o.

•  Město Dvůr Králové nad Labem

•  Město Heřmanův Městec

•  Město Kopidlno

•  Město Solnice

•  Město Úpice

•  MONADA, spol. s.r.o.

•  Nakladatelství Sagit, a.s.

•  NROS

•  PEKA-CB s.r.o.

• Právnická fakulta UK Praha

• RWT Projekt, s.r.o.

• Správa městských lesů Jihlava s.r.o.

•  Tattoo Expo Haná – Vendula Závodníková

• TechSoup Česká republika

• VGD, s.r.o.

4. září 2021 proběhl 
již sedmý ročník cha-
ritativního turnaje 
v plážovém volejbale 
na podporu posky-
tovatelů sociálních 
služeb Beach Help 
Cup v pražském Bra-
níku. Z 31 týmů se 
na skvělém druhém 
místě umístil tým 
v dresu Bílého kruhu 
bezpečí – Hanka 
Dopitová a Jakub 
Tomas, kteří vyhráli 
pro pražskou porad-
nu BKB z výtěžku 
turnaje 27 915 ko-
run. Děkujeme.

Děkujeme všem dárcům, jejichž štědrost umožnila v roce 
2021 Bílému kruhu bezpečí poskytnout v 41 případech 

násilných trestných činů obětem a pozůstalým po 
obětech okamžitou peněžitou pomoc v celkovém objemu 
436 200 Kč. 
Nejmenší darovaná částka byla 5000 Kč, největší 30 000 Kč. Na odůvodněný 

návrh odborných poradců a případových manažerů z kterékoliv pobočky Bílého 
kruhu bezpečí reagují rychlým rozhodnutím minimálně dva členové představen-

stva. Peněžitá pomoc je v těchto závažných případech schvalována v řádu hodin 
a poskytnuta převodem na účet zpravidla do 24 hodin.

Bílý kruh bezpečí děkuje za finanční po-
moc poskytovanou obětem trestných činů, 
které vyhledaly pomoc v poradnách BKB 
a ocitly se v náročné sociální situaci:

NADAČNÍM FONDŮM 

•  Nadace VIA

• Nadační fond AVA

• Nadace ČEZ

DÁRCŮM – JEDNOTLIVCŮM 

PhDr. Renata Tomsová, Petr Vinovský, 
JUDr. Jiří Matzner, PhD., Jakub Hykrda, 
Bc. Stanislava Klečková, Jan Hotový, 
Radek Strnad, Ing. Milena Svobodová, 
Jindřich Kocman, Tomáš Kopečný, 



PODPOROVATELÉ BKB V ROCE 2021

BILANCE SLUŽEB 
BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ 
V ROCE 2021
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