Výroční zpráva Bílého kruhu bezpečí, o.s. /2008
Výnosy a náklady 2008
Provozní náklady 2008

3 637 141,00

materiálové náklady

340 848,00

energie

135 788,00

opravy

37 661,00

cestovné

335 596,00

nájemné

736 150,00

telefony

196 924,00

účetnictví, audit

289 248,00

poštovné

27 189,00

Výroční zpráva Bílého kruhu bezpečí, o.s. /2008
Státní dotace

6 655 151,00

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

6 655 151,00

Dotace města

1 345 000,00

z toho MHMP

585 000,00

město Plzeň

90 000,00

město Brno

175 000,00

město Olomouc

60 000,00

město Pardubice

35 000,00

město Ostrava

200 000,00

KÚ Pardubice

200 000,00

Nestátní granty

0,00

233 947,00

Dotace EU

0,00

odpisy majetku

163 751,00

Finanční dary

ﬁnanční náklady – bankovní poplatky, pojištění

129 311,00

Členské příspěvky

tisk, graﬁka, inzerce, propagace
ostatní služby

1 010 728,00

962 760,00

Poděkování Bílého kruhu bezpečí, o.s.:
Za energii, vědomosti a čas, které ochotně
věnují obětem trestných činů v roli odborných
poradců a asistentů

Za dlouhodobou podporu a výtečnou
spolupráci ﬁrmám, společnostem a sdružením

• všem dobrovolníkům Bílého kruhu bezpečí

• EPRAVO. cz, akciová společnost (Notářská
komora ČR, Exekutorská komora ČR, Unie
podnikových právníků ČR)

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

• KSK Investment, s.r.o.

• Interma, akciová společnost
• Aukční dům Valentinum – sdružení
fyzických osob

Mzdové náklady

5 765 882,00

Příspěvky na činnost

157 918,00

• Ministerstvu práce a sociálních věcí
České republiky

mzdové náklady – hrubé mzdy

2 229 921,00

Tržby z prodeje služeb

222 705,00

• Zastupitelstvu hlavního města Praha

dohody o pracovní činnosti

1 671 826,00

Jiné provozní výnosy

dohody o provedení práce

483 507,00

42 392,00

0,00

Úroky

87 614,00

odvody

1 380 628,00

Výnosy celkem 2008

9 473 540,00

Náklady celkem 2008

9 403 023,00

Hospodářský výsledek 2008

70 517,00

Zpráva revizorky Bílého kruhu bezpečí za rok 2008
Revize hospodaření provedena se zaměřením na
následující okruhy:
• metodika a praxe vedení účetnictví;
• účel vynakládání prostředků sdružení;
• hospodaření se státními dotacemi MPSV ČR.
Revize byla prováděna průběžně, kdy bylo ověřováno jak vedení dokumentace, tak hospodárnost,
a po skončení kalendářního roku v průběhu
provádění účetní závěrky.
Organizace vede od začátku 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.
Prostředky sdružení jsou efektivně vynakládány
k realizaci cílů vyplývajících ze stanov. Organizace

má trvale malou vnitřní režii, většina poradenské
práce (odborné sociální a právní poradenství) je
prováděna na bázi dobrovolnosti.
Čerpání neinvestiční státní dotace za rok 2008
poskytnuté MPSV ČR v programu podpory B na
služby, které mají celostátní či nadregionální charakter na základě rozhodnutí č. 1 ze dne 19. 3. 2008
(číslo projektu S0100/002), probíhalo v souladu
s platnými zákony, hospodárně a v souladu s účely, pro které byla dotace poskytnuta.
Čerpání neinvestičních dotací na rok 2008
poskytnutých MPSV ČR v programu podpory A,
KÚ, zastupitelstvy jednotlivých statutárních měst
a městských částí rovněž probíhalo v souladu
s podmínkami, které upravuje platný právní rámec
pro jednotlivá rozhodnutí či smlouvy o přidělení
a zúčtování dotace.
Světlana Fuková
Zpráva projednána na 6. schůzi představenstva
BKB 25. dubna 2009 konané v Praze v sídle
sdružení.

Představenstvo Bílého kruhu bezpečí:
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. – vedoucí
katedry Policejní akademie ČR
JUDr. Tomáš Durdík – soudce
Mgr. Bohumil Herout – daňový poradce
JUDr. Martin Kloubek – pedagog PA ČR
JUDr. Eva Koubová – advokátka, viceprezidentka
Mgr. Markéta Vitoušová – vedoucí poradny BKB
Praha
Mgr. Petra Vitoušová – hlavní koordinátorka BKB,
prezidentka BKB

Mgr. Jana Knitlová – scénáristka, režisérka,
spisovatelka (od 26. 4. 2008)
Mgr. Drahomír Ševčík – Intervenční centrum
Olomouc BKB (od 26. 4. 2008 viceprezident)
Mgr. Vladimír Vedra – vedoucí oddělení
zahraničních styků PČR (od 26. 4. 2008)
PhDr. Marie Šedivá – samostatně výdělečná
osoba, viceprezidentka BKB (do 25. 4. 2008)
JUDr. Ladislav Veleta – právník (do 25. 4. 2008)

Jednatelé regionálních poboček BKB:
Brno – Mgr. Vladimír Vedra
Liberec – Mgr. Tereza Řeháková (od 1. 7. 2008)
Olomouc – Mgr. Drahomír Ševčík
Ostrava – Mgr. Julius Kopčanský

Pardubice – JUDr. Ladislav Veleta
Plzeň – Mgr. Veronika Sedláčková (do 6. 10. 2008),
Ing. Petr Hofman (od 7. 10. 2008)
Praha – Mgr. Markéta Vitoušová

Revizorka občanského sdružení:
PhDr. Pavla Vyhlídalová (do 25. 4. 2008), Světlana Fuková (od 26. 4. 2008)

• Diplomatic Spouses‘ Association, o. s.

• Zastupitelstvu Pardubického kraje

• Alshaya Czech, s.r.o.
• CECOLEGNO, s.r.o.
• Ondřej Meissner, spol. s.r.o.
• ABL, a.s.
• IKEA Česká republika, s.r.o.

• BETSPORT, a.s.

• Zastupitelstvu Města Ostrava

• Libor Gašparovič – Agentura GALIA

• Zastupitelstvu Města Plzeň

• Dieter Strametz & Partner Praha, s.r.o.

• Zastupitelstvu Města Brno

• Tesco Stores ČR, a.s.

• Zastupitelstvu Města Olomouc

• MONADA, s.r.o.

• Zastupitelstvu Města Pardubice

• Schwab Foundation for Social
Entrepreneurship

• Zastupitelstvu Městské části Prahy 5

• Společnost pro inovaci obecného
prospěchu ASHOKA

• YARO, s. r. o
• Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.,
Duškova 7, Praha 5
• Grenna, s.r.o.
Za dlouhodobou ﬁnanční pomoc obětem trestných činů, které vyhledaly pomoc v poradnách
BKB a ocitly se v nevýhodné sociální situaci
• Nadačnímu fondu Filipa Venclíka
Za věnované ﬁnanční a věcné dary
• paní Janě Drechslerové, paní MUDr. Janě
Drtilové, panu Lukáši Havrdovi,
panu Michalu Hejmovskému, panu
JUDr. Antonínu Hýskovi, paní Lucii
Kadečkové, panu JUDr. Martinu Kloubkovi,
paní Julii Kvietkové, panu JUDr. Janu
Machovi, panu Mojmíru Macháčkovi, panu
Pavlu Machačkovi, panu JUDr. Jiřímu
Matznerovi, paní Mgr. Lence Mrázkové,
panu Ing. Romanu Pospíšilovi, panu
RNDr. Jakubovi Reiterovi, paní Blance
Rouskové, paní Lucii Rydlové, panu
MUDr. Miroslavu Seinerovi, paní Mileně
Svobodové, paní MUDr. Anděle Šárkové,
paní Miluši Tronečkové, paní PhDr. Martině
Venglářové

Cena BKB – ocenění za mimořádný přístup k obětem trestných činů
Bílý kruh bezpečí, o.s., ocenil Cenou BKB
a čestnými uznáními jednotlivce a kolektivy za
mimořádný přístup k obětem trestných činů,
za spolupráci a podporu činnosti. Slavnostní
setkání se konalo pod záštitou Jany Černochové,
starostky Městské části Praha 2. Mezi významné
hosty zasedl i policejní prezident, brigádní generál
Mgr. Oldřich Martinů.

Ocenění roku 2008
Bílého kruhu bezpečí:
Společnosti IKEA
Česká republika,
s. r. o., za mimořádnou, neokázalou
a rychlou pomoc
pozůstalým po
oběti vraždy. Tým
pracovníků IKEA
ČR zpracoval návrh
a zařídil útulný pokoj
dvěma malým dětem,
které se v důsledku krutého činu ocitly daleko od
domova, bez obou rodičů a potřebného zázemí.
Ocenění převzala pracovnice PR oddělení Jindra
Válová, cenu spolu s prezidentkou BKB předal
Mgr. Vlastimil Venclík, který také přispěl na pomoc
z Nadačního fondu Filipa Venclíka.
TV NOVA za ﬁlm
„Tatínkova holčička“
z cyklu Soukromé pasti.
Bílý kruh bezpečí ocenil
odvahu nastolit závažné
téma sexuálního násilí
v rodině a jeho pravdivé
a vysoce profesionální zpracování (Petra
Ušelová – scénáristka,

Petr Slavík – režisér, Tereza Kopáčová – vedoucí
projektu Soukromé pasti). Tímto ﬁlmem TV NOVA
odtabuizovala skrytý a rozšířený problém a dodala
odvahu mnoha obětem pohlavního zneužívání
vyhledat odbornou pomoc. Ocenění převzala
tisková mluvčí TV NOVA Michaela Fričová spolu
s vedoucí projektu Terezou Kopáčovou.
Diplomatic Spouses‘
Association, o. s.,
za mimořádný zájem
o zlepšení situace
zvlášť zranitelných
obětí trestných činů
a pozůstalých po
obětech v České
republice, projevený
formou významné
podpory obecně
prospěšného projektu „Nejste na to sami (y)!“.
Ocenění převzala manželka tureckého velvyslance paní Isik Turgay z rukou zástupce Světového
ekonomického fóra Sandora Nagy, který přicestoval ze Švýcarska a pronesl pochvalná slova na
práci Bílého kruhu bezpečí.
Ocenění a čestné
členství v Bílém
kruhu bezpečí udělilo představenstvo
PhDr. Marii Šedivé
za mimořádnou
průkopnickou
a tvůrčí práci
v oblasti vytváření
systému pomoci
a bezpečí pro oběti
trestných činů
a pro osoby ohrožené domácím násilím v České
republice, zejména v Moravskoslezském kraji.

Cena Anděl
Plk. JUDr. Zdeňka Brotánková,
ředitelka Obvodního ředitelství
Praha II Policie ČR
Za přístup k obětem trestných činů překračující rámec běžných povinností, který
potvrdila ověřením projektu „Nejste na to sami (y)!“. Dlouhodobě podporuje účinné formy
komunikace policistů v praxi respektující
práva a lidskou důstojnost obětí a pozůstalých po obětech. Cenu spolu s Mgr. Petrou
Vitoušovou předali Jana Černochová (na
snímku vlevo) a policejní prezident brigádní
generál Oldřich Martinů, který vysoce
ohodnotil dlouholetou aktivitu Bílého kruhu
bezpečí.

Výroční zpráva /2008
Bílého kruhu bezpečí, o.s.

„Moc vám děkuji za podporu, pochopení a pomoc v našich těžkých dnech. Zní to možná hloupě, ale i partneři a blízcí
obětí zločinů jsou svým způsobem také oběťmi. Snažím se chovat jako silný muž, ale měl jsem v posledních dnech
často slzy v očích. Slzy zoufalství, bezmoci, ponížení... Ale taky slzy dojetí a štěstí z bezmezné důvěry blízké osoby ke
mně. Z vašich letáků jsem zjistil, že jsem se v mém jednání po činu vůči přítelkyni nedopustil závažnějších chyb. Díky
vaší pomoci se její stav den ode dne pomalu zlepšuje. Také já jsem vaši pomoc skutečně ocenil. Jste jediní, kterým jsem
se mohl svěřit. Našel jsem na vaší straně pochopení a po mé telefonické zpovědi prostřednictvím nonstop linky Bílého
kruhu bezpečí a konzultaci v pražské poradně se mi opravdu velice ulevilo. Už na to nejsem sám, už na to nejsme sami
dva... Díky za vše, díky za to, že jste. Snad už vaše služby nebudeme potřebovat. Je dobré vědět, že jste v případě potřeby ochotni poskytnout pomoc.“
třicetiletý přítel oběti znásilnění

Výroční zpráva Bílého kruhu bezpečí, o.s. /2008
Vážení přátelé,
předkládáme vám výroční zprávu občanského
sdružení Bílý kruh bezpečí (dále BKB), které
vzniklo v roce 1991 z iniciativy osmi zakladatelů a je registrováno Ministerstvem vnitra ČR.
Hlavním předmětem činnosti BKB je pomoc
obětem a svědkům trestných činů, která byla
v roce 2008 pro občany dostupná prostřednictvím
jedenácti registrovaných sociálních služeb (sedm
regionálních poraden BKB, intervenční centrum
BKB Ostrava, DONA linka, Centrála BKB a BKB
nonstop linka). Do roku 2008 vstoupil BKB se sedmnáctiletou zkušeností, která se opírala o téměř
37 000 kontaktů s občany čerpajícími pomoc,
informace a podporu. Ačkoliv počet uživatelů
služeb BKB trvale roste, výzkum Institutu pro
kriminologii a prevenci kriminality MS ČR zjistil,

že služeb organizací pro pomoc obětem trestné
činnosti v ČR využilo jen 9,2 % obětí fyzického
napadení/vyhrožování. Třetina obětí uvedeného
deliktu žádnou takovouto organizaci neznala
a přitom téměř každá čtvrtá oběť z těch, které
nevyužily existujících služeb, by pomoc tohoto
druhu považovala za užitečnou. Naše aktivity
v oblasti PR včetně přednáškové činnosti byly
v roce 2008 cíleně zaměřeny na informovanost
veřejnosti o existenci BKB. Po celé republice
jsme uskutečnili 168 výcviků a přednášek pro 6243
účastníků. Dvě z našich webových stránek (www.
bkb.cz a www.domacinasili.cz) byly Národní knihovnou ČR vybrány do fondu kulturního dědictví
země pro svou obsahovou kvalitu a prospěšnost.
Výcvik BKB pro odbornou veřejnost zaměřený na
problematiku „domácí násilí“ získal akreditaci
MPSV ČR.

O projektech a službách BKB v roce 2008 vypovídá
tato výroční zpráva v číslech a v komentářích. Popsat roční aktivity BKB vyčerpávajícím způsobem
nelze, v tomto směru odkazujeme na internet a na
periodikum, kterým je Zpravodaj BKB. V něm jsou
mj. informace o aktivním zapojení BKB do mezinárodních projektů, do nadnárodní organizace
Victim Support Europe a o spolupráci s veřejnou
správou a sítí sociálních služeb. Permanentní
pozornost jsme věnovali vzdělávání poradců
a pracovníků BKB, jejich supervizi a naplňování
standardů kvality poskytovaných služeb v praxi.
Vážíme si každého podporovatele a každého
dobrovolníka, kteří stáli při Bílém kruhu bezpečí
v roce 2008. Děkujeme všem, kteří našli ve svém
srdci místo pro pomoc obětem kriminality.
Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí

Pracoviště a poradny Bílého kruhu bezpečí v roce 2008
Centrála BKB Praha
Nadstandardní a nestandardní
odborné sociální poradenství, zejména
obětem a svědkům závažné trestné
činnosti, blízkým obětí a pozůstalým
po nich
U Trojice 1042/2
150 00 Praha 5
tel.: 257 317 110 (nepřetržitý provoz)
fax: 251 512 299
e-mail: centrala.praha@bkb.cz
Pracoviště eviduje 43 konzultací
v osobním kontaktu, prostřednictvím
kterých bylo poskytnuto 249 intervencí.
V dalších případech byla poskytnuta
rada či pomoc písemnou formou.
Celostátně a nepřetržitě dostupná
telefonická krizová pomoc obětem
a svědkům závažné trestné činnosti na
tel: 257 317 110 (nepřetržitý provoz)
poskytla v roce 2008 celkem 1250 telefonických konzultací.
DONA linka:
Pomoc osobám ohroženým domácím
násilím
tel.: 251 511 313 (nepřetržitý provoz)
e-mail: dona.linka@bkb.cz
Pracuje od 11. 9. 2001.
V roce 2008 bylo DONA linkou přijato
4090 volání a vyřízeno bylo 27 e-mailových dotazů k problematice domácího
násilí.
Intervenční centrum
BKB Ostrava I. pro
Moravskoslezský kraj:
Pomoc osobám ohroženým domácím násilím, zejména v souvislosti
s vykázáním
28. října 2556/124
702 00 Ostrava
tel.: 597 489 207 + záznamník
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
Pracuje od 1. 1. 2007
V roce 2008 Intervenční centrum
vyhledalo 172 uživatelů služby. Bylo
přijato 433 telefonických hovorů
a vyřízeno 19 písemných žádostí o radu
a pomoc.

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

Poradny – odborné sociální poradenství
Centrála – odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc
DONA linka – telefonická krizová pomoc
Intervenční centrum – činnost intervenčního centra

Poradna BKB Brno:
Slovinská 438/41
612 00 Brno–Královo Pole
tel./ fax: 541 218 122
e-mail: bkb.brno@bkb.cz
úterý: 17–20 hodin
čtvrtek: 17–20 hodin, jen pro objednané
Poradna pracuje od 2. 4. 1996.
V roce 2008 poradnu osobně vyhledalo
114 uživatelů služby. Z toho v 7 případech byla poskytnuta nadstandardní
služba a v jednom případě pomoc
nestandardní. Poradna přijala 62 telefonických hovorů a vyřídila 29 písemných žádostí o radu a pomoc.

Poradna BKB Olomouc:
Kateřinská 8 (do 31. 12. 2008)
Švermova 1 (od 1. 1. 2009)
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
Poradna pracuje od 1. 1. 1994.
V roce 2008 poradnu osobně vyhledalo
37 uživatelů služby, z toho byla ve
3 případech poskytnuta nadstandardní
služba. Poradna přijala 27 telefonických hovorů a vyřídila 23 písemných
žádostí o radu a pomoc.

Poradna BKB Liberec
Švermova 32/35
460 10 Liberec–Františkov
tel.: 485 150 707
e-mail: bkb.liberec@bkb.cz
pondělí: 17–19 hodin
Poradna pracuje od 1. 7. 2008
V roce 2008 poradnu osobně vyhledalo
30 uživatelů služby. Poradna přijala
20 telefonických hovorů a vyřídila
8 písemných žádostí o radu a pomoc.

Poradna BKB Ostrava:
28. října 2556/124
702 00 Ostrava
tel./ fax: 597 489 204
e-mail: bkb.ostrava@bkb.cz
úterý: 16–18 hodin
Poradna pracuje od 16. 9. 1997.
V roce 2008 poradna eviduje 67 konzultací. Poradna přijala 113 telefonických
hovorů a vyřídila 48 písemných žádostí
o radu a pomoc.

Poradna BKB Pardubice:
Jana Palacha 324
530 02 Pardubice 2
tel.: 466 265 264
e-mail: bkb.pardubice@bkb.cz
úterý: 17–19 hodin
19–20 hodin, jen pro objednané
Poradna pracuje od 4. 5. 1999.
V roce 2008 poradnu osobně vyhledalo
101 uživatelů služby. Poradna přijala
56 telefonických hovorů a vyřídila
80 písemných žádostí o radu a pomoc.
Poradna BKB Plzeň:
Husova 664/11
301 00 Plzeň 1
tel./ fax: 377 637 695
e-mail: bkb.plzen@bkb.cz
úterý: 16–18 hodin
Poradna pracuje od 1. 1. 1999.
V roce 2008 poradnu osobně vyhledalo
72 uživatelů služby. Poradna přijala
96 telefonických hovorů a vyřídila
30 písemných žádostí o radu a pomoc.
Poradna BKB Praha:
U Trojice 1042/2
150 00 Praha 5
tel.: 257 317 100
fax: 251 512 299
e-mail: bkb.praha@bkb.cz
úterý, středa, čtvrtek: 17–20 hodin
terapie /nadstandardní služba pro
objednané: čtvrtek 12–17 hodin
pátek: 9–13 hodin, jen pro objednané
Poradna pracuje od 19. 11. 1991.
V roce 2008 poradnu osobně vyhledalo
393 uživatelů služby, z toho v 54 případech se jednalo o pomoc nadstandardní. Celkem bylo poskytnuto 2267 intervencí. V dalších 288 případech byla
poskytnuta rada či pomoc písemnou
formou (odpovědi na dopisy /e-maily).
Poradna BKB Praha poskytla 625 telefonických konzultací.

V roce 2008 Bílý kruh bezpečí evidoval 6772 telefonických, 1029 osobních konzultací a 552 písemných kontaktů.
Celkem v rámci poskytovaných odborných služeb realizoval 8353 kontaktů s oběťmi, svědky trestných činů a pozůstalými po obětech.
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O činnosti poraden Bílého kruhu bezpečí v ČR

Projekt roku 2008 – Nejste na to sami (y)!

Brno – Soustředilo se na spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou, s o.s. Ratolest
(nezletilé osoby), s o.s. Logo (senioři). PR aktivity
zaměřeny zejména na policisty a strážníky. Pro
šest uživatelů služby uspořádán víkendový
psychorekondiční pobyt u brněnské přehrady.
Poděkování: „Jste sehraný tým lidí, rozdávali
jste kolem sebe spousty pozitivní energie a cítili
jsme se mezi vámi moc příjemně a uvolněně. Na
smutek opravdu nebyl čas.“ – Centrála Praha
– Výjezdy v ČR k pozůstalým po obětech. Díky
ﬁnanční podpoře Diplomatic Spouses Association
a spolupráci s Witness Service u Korunního soudu v Londýně byl poskytnut poprvé v historii BKB
doprovod poškozených přes hranice. Dvě oběti
brutálního znásilnění vypovídaly před dvanáctičlennou porotou, pachatel byl odsouzen čtrnáctkrát k doživotnímu trestu. Realizovány celostátní
výcvik pro nové dobrovolníky BKB a celodenní
nadstandardní výcvik v TKI zaměřený na náročné
situace. – Liberec – Nejmladší pobočka BKB
vznikla dne 1. 7. 2008, navázala na činnost předchozí Poradny pro oběti trestných činů (o.s. „D“).

Proces transformace probíhal několik let. Stabilní
poradenský tým má 18 dobrovolníků schopných
poskytovat služby v rozsahu a kvalitě standardů
BKB. Navázána spolupráce s řadou odborných institucí v kraji, usilovná práce v oblasti propagace
s cílem dostat se do povědomí široké veřejnosti.
– Olomouc – V dubnu 2008 zorganizovala tato pobočka IX. valnou hromadu a 4. celostátní setkání
dobrovolníků BKB ve Velké Bystřici u Olomouce.
Poradna se přestěhovala na novou adresu.
V poradně dominovaly oběti závažné násilné
kriminality. Ve třech případech byly ve spolupráci
s Centrálou BKB poskytnuty nadstandardní služby
a ﬁnanční pomoc. – Ostrava – Poradna byla
platnou součástí komunitního plánování města.
Tým poradců doplněn o erudované právníky
s praxí v oblasti trestního práva. Poradnu pro
oběti trestné činnosti kontaktovalo a jejích služeb
využilo celkem 228 uživatelů, převážně obětí násilné kriminality (ublížení na zdraví, vydírání, loupež).
Služby poradny využívali občané z města Ostravy
a přilehlých regionů. – Pardubice – Přednášek
v projektu prevence kriminality se zúčastnilo přes

3500 posluchačů od 6–91 let, od Broumova až po
Bystré u Poličky, tachometr ukazuje 3000 najetých
km. Zájem převyšuje možnosti. Informační letáky
umístěny v prostředcích veřejné hromadné
dopravy, nové orientační tabule informují uživatele
služby, kanceláře vybaveny vlastním nábytkem.
– Plzeň – Pokračují přednášky na ZŠ a SŠ na téma
domácí násilí a šikana. Proběhlo školení dobrovolníků na téma oběti sexuálního násilí. Podíl na
komunitním plánování ve městě a aktivity v oblasti
PR. – Praha – Pokračuje terapeutický program pro
oběti závažných trestných činů. Uskutečněny jarní
a podzimní psychorekondiční pobyty uživatelů
služby. V červenci padl rekord v návštěvnosti, poradnu vyhledalo 51 obětí a svědků trestných činů.
Roste zájem o exkurze: 50 pražských policistů,
studenti sociální práce a jejich profesoři z USA,
partnerské NGO. Z patnácti zájemců o dobrovolnickou službu bylo vybráno pět.
Týmy všech poraden BKB v ČR jsou pod pravidelnou intervizí a supervizí.

www.bkb.cz

Hlavním cílem projektu je účinná přímá pomoc
obětem závažného (často latentního) násilí a změna praxe v přístupu k nim. Projekt získal podporu
o. s. Diplomatic Spouses‘ Association. Pilotně
byl ověřen v rámci poraden a pražské centrály
BKB, nonstop linek BKB a DONA, obvodního
ředitelství Policie ČR Praha II. Diseminován byl
do Moravskoslezského a Jihomoravského kraje
prostřednictvím poraden BKB a Policie ČR. Projekt pokračuje i v roce 2009 přenosem informací
a pomůcek do sítě služeb, které mohou přijít do
prvního kontaktu s cílovými skupinami.

Cílové skupiny projektu:
• Oběti trestného činu znásilnění
• Oběti nebezpečného pronásledování (stalking)
• Pozůstalí po oběti zemřelé v důsledku trestného
činu (vražda, loupežné přepadení, ublížení na
zdraví atd.) včetně dětí
• Děti (do 18 let) – v postavení oběti, svědka či
nepřímé oběti

Potřeby cílových skupin

V Bílém kruhu bezpečí v roce 2008 působilo celkem 187 dobrovolníků (140 poradců a 47 asistentů). Z toho 29 dobrovolníků pracovalo
v Brně, 19 v Liberci, 21 v Olomouci, 18 v Ostravě, 17 v Pardubicích, 26 v Plzni a 57 v Praze. V roce 2008 tito vysoce kvaliﬁkovaní
dobrovolníci zdarma věnovali v sedmi poradnách BKB obětem, svědkům a pozůstalým po obětech kriminality celkem 5609 hodin práce.

• Kompetentní komunikace přiměřená aktuálnímu stavu viktimizované osoby
• Základní a nezbytné informace v rámci prvokontaktu

Intervenční centrum BKB Ostrava
Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí v Ostravě (IC BKB) poskytovalo již druhým rokem
sociální služby osobám ohroženým domácím
násilím z poloviny Moravskoslezského kraje
(okresy Ostrava, Opava, Nový Jičín). Pomoc
v IC nacházely osoby ohrožené domácím násilím (DN), a to jak v případech rozhodnutí Policie
ČR o vykázání násilné osoby ze společného
obydlí, tak i žadatelé, kteří služby IC vyhledají
na základě svého vlastního rozhodnutí řešit své
problémy s domácím násilím. Služby zahrnovaly pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
zejména poradenství v oblasti sociálně právní

a trestně právní, psychologickou a organizační
podporu, zprostředkování navazujících služeb.
Pomoc IC směřovala k tomu, aby ohrožená
osoba získala čas, prostor, informace a odvahu
k provedení takových kroků, které jí do budoucna zajistí důstojný život a bezpečný domov.
V roce 2008 obdrželo IC BKB od Policie ČR 44
oznámení o vykázání, z toho bylo 35 z okresu
Ostrava, 5 z okresu Nový Jičín a 4 z okresu
Opava. Celkem v tomto roce IC BKB evidovalo
618 kontaktů s uživateli, z toho 172 tvořily intervence a v 446 případech se jednalo o osobní
kontakty. Ve spolupráci s IC bylo podáno 50
návrhů na předběžné opatření.

• Nadstandardní a nestandardní pomoc bezprostředně po trestném činu s přihlédnutím
k individuálnímu dopadu trestného činu na oběť
(diferenciace, citlivý přístup s možností zajištění nebo zprostředkování odborné asistence)

Nástroje k dosažení cíle projektu:
• Vytvoření pomůcek (instrukcí, postupů, manuálů) pro policisty a pomáhající profesionály
s cílem zvýšení kvality prvokontaktu a poskytovaných služeb
• Vytvoření pomůcek pro cílové skupiny
• Proškolení uživatelů v užívání pomůcek zvýšení
kvality poskytovaných služeb
Cílem projektu je zvýšit kvalitu kontaktu a služeb,
které jsou poskytovány obětem závažného
násilí a pozůstalým po obětech trestných činů.
V budoucnosti se předpokládá rozšíření projektu
na všechny zranitelné oběti kriminality (identiﬁkované podle kritérií zranitelnosti).
Projektové cíle jsou dosahovány prostřednictvím
vzniku nových pomůcek jak pro cílové skupiny (informační materiály), tak pro pomáhající
profesionály (instrukční karty obsahují typové
plány a návody pro postup). Profesionálové byli
proškoleni v užívání pomůcek. Za tímto účelem
byly vytvořeny expertní skupina projektu
a lektorské týmy. BKB uskutečnil 35 výcviků pro 645 policistů a lektorů.
Aktivní zapojení Policie ČR do projektu
bylo velice důležité pro správné nastavení pomůcek a pro jejich ověření v kontaktu policistů s poškozenými, svědky a dalšími osobami. Orgány činné v trestním řízení
jsou samotnými oběťmi často označovány za
zdroj sekundární viktimizace, a to právě v důsledku nedostatečné připravenosti policistů
pro kontakt s oběťmi závažné kriminality nebo
pozůstalými po obětech trestných činů.

Součástí služby IC BKB Ostrava je dle zákona
i koordinace interdisciplinární spolupráce (IDS)
v místě působnosti. V roce 2008 byla zaměřena hlavně na informování odborné i laické
veřejnosti o činnosti IC, na podporu činnosti
vytvořených interdisciplinárních týmů a iniciaci
vzniku nových týmů a na organizaci pracovních setkávání s partnerskými organizacemi.
Pracoviště IC BKB mimo jiné umožnilo exkurze
studentům z VOŠ a VŠ. V roce 2008 bylo v rámci
IDS realizováno celkem 14 akcí za účasti
546 osob.
Mgr. Lucie Paprsteinová,
vedoucí IC BKB Ostrava

• Stabilizace zdravotního a psychického stavu

Základní potřeba obětí: srozumitelné informace
V roce 2008 vydal BKB publikaci: Práva poškozeného v trestním řízení

DONA linka – telefonická krizová pomoc obětem domácího násilí
V roce 2008 DONA linka přijala 4090 volání a jejich
počet meziročně stoupl o pět procent. Téměř
jednu čtvrtinu (24 %) tvořila opakovaná volání.
Konzultanti řešili v 1848 hovorech (z toho opakované hovory 21 %) problematiku vážného domácího
násilí formou konzultace, podanou informací nebo
v rámci kontaktu s pomáhajícími profesionály.
Strukturu volajících této linky ovlivnily v roce 2008
výrazně tři zdroje informací: internet, permanentní
osvěta a školení policistů a soudců k nové legislativě. S DONA linkou byli často ve spojení také
sociální pracovníci veřejné správy, intervenční
centra, policisté řešící v horké fázi vykázání,
neziskové organizace apod. Z identiﬁkovaných
rozhovorů, kdy volající sdělili, z jaké lokality DONA
linku volají, vyplývá, že nejčastěji volali uživatelé
služby z Prahy, Brna a Ostravy, v několika případech volali dokonce ze zahraničí. DONA linka
v roce 2008 zahájila přípravu nových konzultantů

formou kombinovaného 150hodinového kurzu
TKI s cílem vybavit nové pracovníky týmu vysoce
kompetentními znalostmi a dovednostmi pro
telefonickou krizovou pomoc na nonstop linkách

Bílého kruhu bezpečí a pro uplatňování standardů
kvality sociální služby.
Vlastimil Zima, vedoucí DONA linky

Setkání s trestným činem se pro každého z nás
může stát událostí, která otřese naším dosavadním životem a někdy ho dokonce může zcela
vykolejit. Za této situace je člověk postaven před
náročný úkol, kterým je orientace v jeho právech
a povinnostech v oblasti trestního práva. Stejně
problematická je otázka, jak má občan správně
postupovat, aby mohl svá práva uplatnit v praxi.
Oběť trestného činu, označovaná v rámci trestního řízení jako „poškozený“, má v České republice
celou řadu práv.
Nová publikace BKB autora Mgr. Vladimíra Vedry
(jednatele pobočky BKB Brno) srozumitelným
způsobem informuje občana o nejdůležitějších
právech poškozeného a poskytuje srozumitelný
návod, jakým způsobem může svá práva uplatnit
v trestním řízení. Publikace BKB je zpracována
přehledně, srozumitelně a byla vydána v rámci
programu Prevence kriminality na místní úrovni
ve spolupráci s Koordinačním centrem prevence
kriminality ve městě Brně a za podpory Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Obsahuje tyto části:

1. Obecné informace nezbytné pro pochopení
jednotlivých práv poškozeného
• kdo je poškozený a jaké je jeho postavení
v trestním řízení
• vymezení orgánů činných v trestním řízení
• fáze trestního řízení
• náležitosti písemného podání

2. Katalog práv poškozeného
• právo na informace
• právo na ochranu
• právo na pomoc a právní zastoupení
• právo na odškodnění
• právo na aktivní účast v trestním řízení
Publikace Práva poškozeného v trestním řízení
je k dispozici ve všech poradnách BKB v ČR
a v knihovnách.
ISBN: 80-86284-69-7.

