Výroční zpráva Bílého kruhu bezpečí, o.s. /2009
Vážení přátelé,
předkládáme vám výroční zprávu za rok 2009
občanského sdružení Bílý kruh bezpečí (dále
BKB), které vzniklo v roce 1991. Předmětem naší
činnosti je pomoc obětem, pozůstalým a svědkům trestných činů. V roce 2009 byla tato pomoc
pro občany dostupná prostřednictvím jedenácti
poraden a pracovišť v ČR s celkovou kapacitou na
konci roku 296 hodin týdně (nonstop linky telefonické krizové pomoci BKB a DONA, Centrála BKB,
sedm regionálních poraden, Intervenční centrum
Ostrava). Za dobu své existence včetně roku 2009
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eviduje BKB celkem 44 723 osobních příjmů. Počet
uživatelů služeb BKB trvale roste, stejně jako
roste počet a odborná příprava poradců a zejména míra jejich kompetencí v oblasti individuální
viktimologické intervence. Žádná situace, žádný
příběh, žádná konzultace se neopakují. Vždy se
jedná o originální setkání na bázi důvěry a respektu. Svými podněty BKB úspěšně prosazuje
zlepšení postavení poškozeného v trestním řízení
a zkvalitnění výkonu spravedlnosti v institucionalizovaném prostředí. Sám naopak dbá o to, aby
v BKB k institucionalizaci na úkor lidskosti a empatie v kontaktu s uživatelem služby nedošlo.

Tato výroční zpráva předkládá jen zásadní informace o projektech a službách BKB v roce 2009.
Další a podrobnější informace naleznete na
našich webových stránkách (www.bkb.cz www.donalinka.cz - www.domacinasili.cz)
a v periodiku, kterým je čtvrtletní Zpravodaj BKB
(ISSN 1213-8282). Vážíme si každého podporovatele a každého dobrovolníka, kteří stáli při Bílém
kruhu bezpečí v roce 2009. 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 2009
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

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

úterý, středa, čtvrtek: 17–20 hodin
čtvrtek: terapie /nadstandardní
služba pro objednané: 12–17 hodin
pátek: 9–13 hodin, jen pro objednané

poskytnuta nadstandardní služba
(12,5 hodiny). Poradna přijala 29 telefonických hovorů a vyřídila 31 písemných
žádostí o radu a pomoc.

Poradna pracuje od 19. 11. 1991.
V roce 2009 poradnu osobně vyhledalo 378 uživatelů služby, z toho se
ve 25 případech se jednalo o pomoc
nadstandardní (270 hodin). Dále byla
ve 494 případech poskytnuta rada či
pomoc písemnou formou (odpovědi
na dopisy /e-mail) a v 571 případech
telefonicky či SMS.
Centrála BKB Praha
Odborné sociální poradenství a 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
Pracoviště Centrály Bílého kruhu bezpečí, o.s. poskytlo v roce 2009 celkem
1653 telefonických konzultací, eviduje
převážně výjezdy k celkem 46 uživatelům služby v osobním kontaktu včetně
přeshraniční pomoci, ve 113 případech
byla poskytnuta rada či pomoc písemnou formou.
DONA linka
Telefonická krizová pomoc osobám
ohroženým domácím násilím
tel.: 251 511 313 (nonstop)
e-mail: dona.linka@bkb.cz
Pracuje od 11. 9. 2001. V roce 2009
bylo DONA linkou přijato 4435 volání
a vyřízeno bylo 29 e-mailových dotazů
k problematice domácího násilí.
Intervenční centrum Ostrava I.
pro Moravskoslezský kraj
Pomoc osobám ohroženým domácím
násilím
28. října 2556/124
702 00 Ostrava

Poradna BKB Ostrava
28. října 2556/124
702 00 Ostrava
tel./ fax: 597 489 204
e-mail: bkb.ostrava@bkb.cz

Poradny – odborné sociální poradenství
Centrála – odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc
Telefonická krizová pomoc – nonstop
Intervenční centrum – činnost intervenčního centra

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
IC pracuje od 1. 1. 2007. V roce 2009
IC vyhledalo 197 uživatelů služby.
Bylo přijato 533 telefonických hovorů
a vyřízeno 29 písemných žádostí o radu
a pomoc.
Poradna BKB Brno
Slovinská 1438/41
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
2009 poradnu osobně vyhledalo
114 uživatelů služby. Z toho v 7 případech byla poskytnuta nadstandardní
služba. Poradna přijala 119 telefonických hovorů a vyřídila 89 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
čtvrtek: jen pro objednané
Poradna pracuje od 1. 7. 2008. V roce
2009 poradnu osobně vyhledalo 69 uživatelů služby, z toho se v jednom případně jednalo o nadstandardní pomoc
(5 hodin). Poradna přijala 15 telefonických hovorů a vyřídila 54 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
2009 poradnu osobně vyhledalo 41 uživatelů služby, z toho byla v 7 případech

úterý a středa: 16–18 hodin
pátek: 16–18 hodin, jen pro objednané
Poradna pracuje od 16. 9. 1997.
V roce 2009 poradnu osobně vyhledalo
62 uživatelů služby. Poradna přijala
98 telefonických hovorů a vyřídila
83 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
úterý: 19–20 hodin, jen pro objednané
Poradna pracuje od 4. 5. 1999. V roce
2009 poradnu osobně vyhledalo
61 uživatelů služby. Poradna přijala
59 telefonických hovorů a SMS,
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 (v akutních případech lze dohodnout i jiný termín)
Poradna pracuje od 1. 1. 1999. V roce
2009 poradnu osobně vyhledalo
48 uživatelů služby. Poradna přijala
53 telefonických hovorů a SMS,
vyřídila 31 písemných žádostí o radu
a pomoc.

V roce 2009 Bílý kruh bezpečí, o.s. v rámci poskytovaných a registrovaných odborných služeb realizoval 9114 kontaktů s oběťmi, svědky trestných činů a pozůstalých po
obětech, z toho 1016 osobních, 7552 telefonických, 1024 písemných a 22 SMS kontaktů.

Přednášky a výcviky
V roce 2009 realizoval Bílý kruh bezpečí celkem
121 vzdělávacích akcí, od dvouhodinových přednášek až po třídenní specializační kurzy. Těchto
aktivit se celkem zúčastnilo 4311 osob. Více než
3/5 výcviků a přednášek byly určeny odborné
veřejnosti. Z nich na prvá místa řadíme pravidelné přednášky na Policejní a Justiční akademii
o pomoci obětem kriminality, stejně jako výcviky
a školení policistů (Krajské ředitelství HMP,
Ředitelství Služby pořádkové policie) a pracovníků Intervenčních center v ČR v problematice
domácího násilí.
Odborná a specializovaná sdělení byla prezentována studentům FHS UK. Pětina přednášek měla
preventivní a osvětový charakter a byla určena
především žákům ZŠ, SŠ a studentům VOŠ.
Zbývající pětina výcviků byla tradičně adresována
„do vlastních řad“. Prostřednictvím čtyřdenního
výcviku jsme doplnili řady našich dobrovolníků,
z absolventů 150hodinového výcviku jsme vybrali
nové konzultanty do týmu nonstop linek BKB
a všem našim poradcům jsme nabídli výcvik
specializační.
Vybrat vhodnou lokalitu a kvalitní školicí středisko
pro specializační víkendový výcvik není lehké.
V roce 2009 jsme takové místo našli. Stal se jím
hotel Kraví hora v obci Bořetice, který nabídl
moderní konferenční sál, kvalitní ubytovací a stravovací zázemí a především vlídné ceny a slevy.
Interní specializační výcvik byl v pořadí již desátý
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DONA LINKA

Pomoc zranitelným obětem

telefonická krizová pomoc osobám
ohroženým domácím násilím
Z ohlasů na tuto službu provozovanou
Bílým kruhem bezpečí:
Dobrý den,

Interní výcvik BKB 2009
(první se uskutečnil v roce 2004). Nabídl a poskytl 34 poradcům BKB z celé ČR zvýšení jejich
kompetencí při pomoci obětem nebezpečného
pronásledování a zločinů z nenávisti. Program
třídenního intenzivního výcviku byl strukturován
do následujících bloků: znaky stalkingu, pravé
a falešné oběti, právní rámec, modelové situace,
management případu v poradně BKB, znaky
a zvláštnosti hate crime, právní rámec a rozbor
případů hate crime v poradnách BKB. Hlavní lektorkou výcviku byla členka představenstva Bílého
kruhu bezpečí PhDr. Ludmila Čírtková. Spolu s ní
k úspěchu výcviku lektorsky přispěly Mgr. Klára
Zbořilová, Mgr. Vlasta Langhamerová a Mgr. Markéta Vitoušová. Absolventi výcviku byli schopni
v jeho závěru analyzovat případ nebezpečného
pronásledování z hlediska jeho rizikovosti, zvolit
strategii vhodné reakce a doporučit kombinaci
privátních a institucionálních opatření.

ráda bych touto cestou poděkovala konzultantce,
se kterou jsem hovořila v sobotu 6. 2. cca mezi
21.–21.30 hodinou na lince DONA. Vyslechla mě,
dokázala mi velmi dobře poradit a dala mi celou
řadu cenných podnětů, mimo jiné, abych si zkusila
s manželem promluvit v klidu, čehož jsem už dlouho dobu nebyla schopna. Hned ten večer jsem
si s ním opravdu v klidu promluvila, což ocenil
a po strašně dlouhé době jsme spolu dokázali bez
afektu mluvit a domluvit se na dalším postupu,
jak řešit naši současnou situaci. Oba máme vůli
ke změně, půjdeme do manželské poradny a já
osobně doufám, že vašich služeb již nebudu muset
využít... Nikdy bych neřekla, že jednoho dne budu
řešit situace spojené s fyzickým násilím a oceňuji,
že jsem se měla kam obrátit.
Hezký den, V. V.
Zasláno e-mailem do Centrály BKB v neděli
7. 2. 2010 v 13.06 hodin.

V roce 2009 přijala DONA linka celkem
4435 volání z celé České republiky.

Intervenční centrum BKB Ostrava
Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, o. s.
v Ostravě (dále IC BKB) poskytuje pomoc osobám
ohroženým domácím násilím z poloviny Moravskoslezského kraje (bývalé okresy Ostrava, Opava,
Nový Jičín).

Od 1. 1. 2009 je služba IC BKB poskytována v rámci
Individuálního projektu kraje „Podpora a rozvoj
služeb sociální prevence v Moravskoslezském
kraji“ (OP LZZ, 3.1), čímž je zajištěno víceleté
ﬁnancování této sociální služby.

Služba IC BKB zahrnuje pomoc těmto osobám při
uplatňování jejich práv a při vyřízení individuálních záležitostí, zejména prostřednictvím
poradenství v oblasti sociálně právní a trestně
právní, psychologické a organizační podpory,
zprostředkování navazujících služeb. Je důležité,
aby se ohrožená osoba v době, kdy se rozhodne
řešit problém s domácím násilím, zorientovala
ve své aktuální situaci, získala rady a informace,
jak postupovat – to vše s ohledem na její aktuální
osobní cíle a bezpečí.

V roce 2009 IC BKB evidovalo celkem 1464 kontaktů s uživateli, z toho 571 intervencí a 893 kontaktů,
bylo podáno 59 návrhů na předběžné opatření
k příslušným okresním soudům. Ve stejném roce
evidovalo 15 intervenčních center v ČR 778 případů vykázání násilné osoby ze společného bydliště,
z toho IC BKB prostřednictvím Policie ČR obdrželo
44 oznámení o vykázání (Ostrava 28, Nový Jičín 9,
Opava 7).
IC BKB zajišťuje dle zákona také interdisciplinární
spolupráci na místní úrovni. K tomu organizuje

pracovní setkání, koordinuje sdílení případů dobré
praxe a zajišťuje kontinuální osvětu zaměřenou
na laickou i odbornou veřejnost. Na pracovišti IC
BKB se konaly exkurze studentů z VOŠ a VŠ. V roce 2009 IC BKB v rámci mezioborové spolupráce
realizovalo celkem 19 akcí za účasti 868 osob.
IC BKB se velmi aktivně podílí na chodu Asociace
pracovníků intervenčních center (APIC), vedoucí
tohoto pracoviště je členkou Rady APIC a pracoviště IC BKB zpracovává měsíčně statistická
data ze všech 15 intervenčních center sdružených
v APIC ČR. Výstupy jsou prostřednictvím Centrály
BKB distribuovány celorepublikově k dalšímu
využití a prezentovány na www.domacinasili.cz
Mgr. Lucie Paprsteinová, vedoucí IC BKB v Ostravě

Poradenství v osobním kontaktu – Bílý kruh bezpečí, 2009
Pracoviště: Centrála BKB, Intervenční centrum
BKB Ostrava
Poradny BKB: Brno, Liberec, Ostrava, Olomouc,
Pardubice, Plzeň, Praha
V roce 2009 bylo evidováno celkem 1014 osobních
příjmů uživatelů služby.
Přijato bylo celkem 819 uživatelů, z toho 79 % žen,
17 % mužů a 4 % přišla v páru.
Výrazně jsou zastoupeny věkové kategorie
25–40 let (34 %) a 40–50 let (23 %). V roli oběti
trestného činu byl evidován příchod 464 uživatelů
služby, v roli příbuzných 88, známých a svědků 49.
Mezi uživateli se objevil pouze jeden pachatel a 217 uživatelů přišlo v predeliktním stadiu
(např. chronicky páchané přestupky s eskalující
tendencí).

Největší počet konzultací se ve sledovaném roce
uskutečnil v souvislosti s trestným činem týrání
osoby žijící ve společném obydlí (186), dále ublížení na zdraví (104), nebezpečné vyhrožování (83),
znásilnění (57), vražda nebo pokus vraždy (51),
vydírání (36), omezování osobní svobody (34),
loupež (28).
Další trestné činy (např. pohlavní zneužívání, útisk,
porušování domovní svobody) byly zastoupeny
v rozptylu 3–23.
Z hlediska včasnosti kontaktu uživatele s BKB
přišlo do poradny 127 obětí do 14 dnů po spáchání
činu a 125 ve stadiu přípravného trestního řízení.
V této fázi je poradenství velmi účinné.
V době prvního kontaktu s odbornými poradci BKB
bylo 51 % trestných činů oznámeno policii, 32 %

neoznámeno a v 17 % se dle vyhodnocení sdělených informací nejednalo o trestný čin. Vysoké
procento neoznámených činů náleželo do oblasti
domácího a sexuálního násilí.
Komplexní viktimologická intervence a odborné
sociální poradenství bylo nejčastěji kombinací
poradenství z oblasti trestněprávní a psychologické (55 %) s připojením praktických rad (22,5 %)
a morální podpory (16,5).
Zbývající služba byla z hlediska druhu rozložena
mezi doprovod k procesním úkonům, krátkodobá podpůrná psychoterapie a zprostředkování
služby spolupracující instituce (například Klinika
komplexní rehabilitace Monada, Nadační fond
Filipa Venclíka).
Centrála BKB

V rámci projektu Bílého kruhu bezpečí „Nejste na
TO sami(y)!“, který byl zaměřen na pomoc zranitelným obětem kriminality, se v Brně uskutečnil
výcvik pro policisty a dobrovolníky BKB, zároveň
i budoucí školitele. Lektoři výcviku Mgr. Petra
Vitoušová a JUDr. Martin Kloubek předali během
dvou dnů jeho účastníkům řadu poznatků o čtyřech skupinách zvlášť zranitelných obětí trestné
činnosti, kam byly zařazeny především oběti
znásilnění, stalkingu, děti a pozůstalí. Součástí
výcviku byla i doporučení k vhodným postupům
při kontaktu s těmito oběťmi. Účastníci dostali
instrukční karty a tematicky zaměřené letáky.
Cílem projektu, v jehož rámci se konala stejná
školení v hlavním městě Praze a v Ostravě, bylo
zvýšení citlivosti, znalostí a dovedností policistů
a pracovníků v prvním kontaktu. Záměrem je, aby

policisté svým jednáním nepřispívali k sekundární
viktimizaci zvlášť zranitelných obětí a rozvoji
posttraumatické stresové poruchy u těchto osob
po činu. Projekt má šanci šířit se i do dalších krajů
České republiky prostřednictvím výcviků policejních psychologů a metodiků. V rámci projektu
bylo pro interní potřebu Policie ČR distribuováno
celkem 25 000 instrukčních karet, jejichž obsah
a tisk zajistil Bílý kruh bezpečí. Karty nabízejí policistům přehledně zpracované informace o zvlášť
zranitelných obětech kriminality, praktické rady
a doporučení pro první kontakt, zásady správné
komunikace a vhodných reakcí na potřeby těchto
obětí bezprostředně po činu. Instrukční karty jsou
policistům předávány v rámci čtyřhodinového
výcviku.
Mgr. Vladimír Vedra, Mgr. Petra Vitoušová

Aktuální téma roku pro Českou republiku
V Bruselu se ve dnech 16. a 17. února 2009 konala
porada ředitelů národních organizací pro pomoc
obětem trestných činů. Česká republika byla
zastoupena Bílým kruhem bezpečí. Jedním z bodů
jednání byla i ochrana a pomoc zranitelným
obětem trestných činů.
Ve srovnání s mnoha evropskými a jinými státy
zatím nemáme zavedeny zvláštní postupy pro kontakt a komunikaci se zranitelnými oběťmi, dokonce
tato skupina není v ČR zatím deﬁnována zejména
pro účely trestního řízení.
Dle názorů kriminologů to mimo jiné vede k vysoké
latenci kriminality zejména v oblasti sexuálního
násilí a tzv. zločinů z nenávisti se všemi důsledky
pro společnost (beztrestné páchání tohoto druhu
trestné činnosti, zvyšování napětí ve společnosti
nebo v její části, tendence braní spravedlnosti do
vlastních rukou, ztráta důvěry v instituce).
S radostí jsme přijali účast na evropském semináři
Ministerstva spravedlnosti ČR, který se konal
v rámci předsednictví naší země v EU ve dnech
17. a 18. března 2009 v Praze.

Tématem semináře se stala ochrana zranitelných
osob v trestním řízení. Do hledáčku pozornosti se
dostala témata:
• Klasiﬁkace zranitelných obětí – kdo má být
považován za zranitelnou oběť?
• Práva zranitelných obětí a jejich procesní postavení v trestním řízení (právo být informován;
právo na vyjádření, právo na bezplatnou právní
pomoc, právo na ochranu soukromí a identity,
právo na ochranu před zastrašováním; právo
na odškodnění); ochrana před sekundární
viktimizací
• Zvláštní pravidla pro výslech dětí a jiných zranitelných obětí (přítomnost psychologa/pedagoga; neopakování výslechu; zvlášť vybavené
místnosti; videozáznam výslechu)
• Možnost použití výslechu dítěte a jiné zranitelné oběti jakožto důkazu v trestním řízení v jiném
členském státě (přípustnost důkazů; minimální
standardy)
• Potřeba zajištění rovnováhy: práva zranitelných
obětí versus práva podezřelého/obviněného

Publikace roku 2009

Medvídek pro děti

Brožura „Pomoc OBĚTEM KRIMINALITY v hlavním městě Praze“ byla vydána za podpory Odboru
prevence kriminality Magistrátu HMP.

Celkem 200 medvídků, z nichž každý třetí byl
zakoupen za prostředky shromážděné žáky
4. A ZŠ v Praze – Dejvicích, předal policistům Bílý
kruh bezpečí 8. června v Praze. Plyšový medvídek
pomůže tlumit strach a obavy dítěte bezprostředně po trestném činu nebo dopravní nehodě. Dar
spolu s ředitelkou policie Praha II plk. JUDr. Zdeňkou Brotánkovou převzal a vysoce ocenil ředitel
pražské policie plk. Mgr. Martin Červíček. Pilotní
projekt bude po roce vyhodnocen, bude-li prospěšný, určitě bude pokračovat.

V Praze je každoročně evidována více než 1⁄4
všech trestných činů oznámených v České republice. Objasněnost naopak dlouhodobě nepřesahuje 20 %. Mnoho dalších trestných činů (nejen
kapesní krádeže, ale i loupežná přepadení) zůstává neoznámeno. Příčinou neoznamování mohou
být strach z pachatele, pocit viny, obavy z reakce
okolí, ale také přesvědčení, že oznamovat trestný
čin nemá smysl.
Postaveni tváří v tvář trestnému činu a jeho
následkům jsme si velmi podobní, až na výjimky na
tuto situaci nejsme připraveni a nezvládáme ji, nejsme vůbec a nebo jen velmi málo poučeni o tom,
jaká práva v takové situaci máme a hlavně nejsme
dostatečně kompetentní při prvním kontaktu s orgány činnými v trestním řízení. Text brožury chce
dodat obětem kriminality odvahu a sebevědomí,
zvýšit jejich jistoty, stejně jako jistoty jejich rodin,
přátel a kolegů. Brožura nabízí srozumitelnou
formou základní orientaci v problematice, o které
jsme se ve škole takřka nic nedozvěděli. Mnoha

lidem pomůže v náročné životní situaci reagovat
lépe, případně dříve kontaktovat správné místo
pomoci.
Brožura vyšla nákladem 20 000 kusů a byla distribuována na všechna místní oddělení policie, na
všechny městské části Prahy a na místa prvního
možného kontaktu obětí s institucemi.

Výroční zpráva Bílého kruhu bezpečí, o.s. /2009
Výnosy a náklady 2009
Provozní náklady 2009

4 449 316,00

materiálové náklady

501 991,00

energie

165 783,00

opravy

43 917,00

cestovné

Výroční zpráva Bílého kruhu bezpečí, o.s. /2009
Státní dotace

6 410 128,00

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

6 410 128,00

Dotace města a kraje

1 560 000,00

z toho MHMP

700 000,00

MČ Praha 5

270 000,00

město Plzeň

120 000,00

288 200,00

město Brno

120 000,00

nájemné

799 291,00

město Olomouc

60 000,00

telefony

194 601,00

město Pardubice

45 000,00

účetnictví, audit

261 513,00

Liberecký kraj

25 000,00

Pardubický kraj

20 000,00

město Ostrava

200 000,00

poštovné

37 451,00

tisk, graﬁka, inzerce, propagace

1 595 968,00

ostatní služby

346 874,00

odpisy majetku

126 034,00

ﬁnanční náklady – bankovní poplatky, pojištění

87 693,00

Mzdové náklady

5 419 647,00

mzdové náklady – hrubé mzdy

1 946 126,00

dohody o pracovní činnosti

1 714 872,00

dohody o provedení práce

592 343,00

Nestátní granty
Dotace EU
Finanční dary

• Zastupitelstvu Města Brno

Příspěvky na činnost

63 991,00
1 411 646,00
0,00

Úroky

45 591,00

1 166 306,00

Výnosy celkem 2009

Náklady celkem 2009

9 868 963,00

Hospodářský výsledek 2009

10 219 440,00
350 477,00

Zpráva revizorky Bílého kruhu bezpečí za rok 2009
Revizi hospodaření Bílého kruhu bezpečí provedla
revizorka Světlana Fuková se zaměřením na
následující okruhy:
1. metodika a praxe vedení účetnictví;
2. účel vynakládání prostředků sdružení;
3. hospodaření se státními dotacemi MPSV ČR.
Revize byla prováděna:
• průběžně, kdy bylo ověřováno jak vedení dokumentace, tak hospodárnost;
• po skončení kalendářního roku v průběhu
provádění účetní závěrky.
ad 1)
Bílý kruh bezpečí o.s. vede od začátku roku 1998
podvojné účetnictví na počítači, které zajišťuje na
základě mandátní smlouvy 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.

• Zastupitelstvu Libereckého kraje

0,00
39 622,00

odvody

• Ministerstvu práce a sociálních věcí
České republiky
• Zastupitelstvu Pardubického kraje

Členské příspěvky

Jiné provozní výnosy

• Grenna, s.r.o.
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

0,00
688 462,00

Tržby z prodeje služeb

Poděkování Bílého kruhu bezpečí dárcům a podporovatelům v roce 2009

ad 2)
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.
ad 3)
Čerpání neinvestiční státní dotace za rok 2009
poskytnuté MPSV ČR v programu podpory B na
služby, které mají celostátní či nadregionální charakter na základě rozhodnutí č. 2 ze dne 1. 6. 2009
(event. č. žádosti S0100/002), probíhalo v souladu s platnými zákony, hospodárně a v souladu
s účely, pro které byla dotace poskytnuta. Čerpání
neinvestičních dotací na rok 2009 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

• Zastupitelstvu Města Olomouc
• Zastupitelstvu Města Ostrava
• Zastupitelstvu Města Pardubice

Mgr. Vladimír Vedra
Mgr. Tereza Řeháková (od 1. 7. 2008)
Mgr. Drahomír Ševčík
Mgr. Julius Kopčanský

• Kinsky Trio Prague
• MONADA, s.r.o.
• Nadace NOVA
• Navarila - Design – paní Martina Nevařilová
• Právnická fakulta UK Praha
• Schwab Foundation for Social
Entrepreneurship
• Společnost pro inovaci obecného
prospěchu ASHOKA
• Studio Hany Havelkové a Radky Koubkové
• Timoure et Group, s.r.o.
• Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.,
Duškova 7, Praha 5

• Zastupitelstvu hlavního města Praha

• YARO, s.r.o.

• Zastupitelstvu Městské části Prahy 5

JEDNOTLIVCŮM
• paní Marii Doskočilové

FIRMÁM, SPOLEČNOSTEM
A SDRUŽENÍM

• paní MUDr. Janě Drtilové
• paní Markétě Fialové

• Boheme – paní Hana Stocklassová

• panu Michalovi Hejmovskému

• Diplomatic Spouses‘ Association, o.s.

• panu PhDr. Luboši Kobrlemu

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

• panu JUDr. Janu Machovi

• Enterprise Ireland – Velvyslanectví Irska

• panu Karlu Voříškovi

• Excel – jazykové centrum, s.r.o.

• panu Petru Zvěřinovi

Dobrovolník roku 2009

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
• panu Ing. Petru Adámkovi, paní Blance
Balousové, paní Tereze Brodské, panu
Mojmíru Čapkovi, paní Yvettě Hlaváčové,
panu Shymonovi Dymtro, paní Janě
Drechslerové, panu Ing. Jaroslavu
Fukovi, panu Lukáši Havrdovi, paní Zlatě
Hessové, paní Michaele Hlinkové, panu
JUDr. Antonínu Hýskovi, panu Petru
Jablonskému, paní Arnoště Jedličkové,
panu Ing. Jaroslavu Jirátovi, CSc., panu
Vladimíru Junovi, paní Lucii Kadečkové,
paní Mgr. Janě Knitlové, panu Filipovi
Kolací, paní Julii Kvietkové, panu Pavlu
Machačkovi, panu JUDr. Michalovi
Marešovi, panu JUDr. Jiřímu Matznerovi,
panu JUDr. Janu Mejzlíkovi, paní Haně
Michopulu, paní Mgr. Petře Nevtípilové,
paní Kateřině Pixové, panu RNDr. Jakubovi
Reiterovi, paní Blance Rouskové, panu
Ing. Jiřímu Smutkovi, paní Mileně
Svobodové, paní MUDr. Anděle Šárkové,
panu Dušanu Šventovi, paní Mgr. Michaele
Štěrbové, paní Miluši Tronečkové, paní
Ing. Janě Vagnerové

Charitativní přehlídka

JUDr. Tomáš Durdík převzal v rezidenci primátora
Prahy cenu Křesadlo 2009, cenu pro obyčejné lidi,
kteří dělají neobyčejné věci. Jeho dlouholeté dobrovolnictví v Bílém kruhu bezpečí ocenilo Národní
dobrovolnické centrum Hestia.

Zpráva revizorky byla projednána představenstvem BKB dne 14. 2. 2010.

Zlaté srdce 2009

Mgr. Drahomír Ševčík – Intervenční centrum
Olomouc, viceprezident BKB
Mgr. Vladimír Vedra – vedoucí oddělení
zahraničních styků PČR
Mgr. Markéta Vitoušová – vedoucí poradny BKB
Praha
Mgr. Petra Vitoušová – hlavní koordinátorka BKB,
prezidentka BKB

Jednatelé regionálních poboček BKB v roce 2009:
Brno
Liberec
Olomouc
Ostrava

• if... ART & Fashion Gallery – paní
Ivana Follová

• Zastupitelstvu Města Plzeň

Představenstvo Bílého kruhu bezpečí:
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. – vedoucí
katedry PA ČR
JUDr. Tomáš Durdík – soudce
Mgr. Bohumil Herout – daňový poradce
JUDr. Martin Kloubek – PA ČR
JUDr. Eva Koubová – advokátka, viceprezidentka
BKB
Mgr. Jana Knitlová – scénáristka, režisérka,
spisovatelka

• GŘ Vězeňské služby

Pardubice
Plzeň
Praha

Revizorka občanského sdružení v roce 2009: Světlana Fuková

Mgr. Markéta Šimáková
Ing. Petr Hofman
Mgr. Markéta Vitoušová

Prestižní ocenění Nadace Naše dítě obdržela
Mgr. Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu
bezpečí, o.s.

JUDr. Durdík je soudce a dokázal s elánem
a velkou dávkou empatie vstoupit do občanského
sektoru, ve kterém pracuje osm let bez přerušení
jako dobrovolník. Minimálně jednou měsíčně
přichází ve svém volném čase a bez nároku na odměnu do poradny BKB v Praze, kde se setkal tváří
v tvář s 290 oběťmi a svědky zejména násilných
trestných činů. Snaží se hledat cestu k nápravě
a navrhovat zlepšení práv obětí trestných činů.
Tomáš je dlouholetým členem představenstva
Bílého kruhu bezpečí a významným způsobem
pomáhá při zpracování jeho podnětů k zákonodárným iniciativám.

Spolu s PhDr. Jaroslavem Šturmou, předsedou
Českomoravské psychologické společnosti,
a PhDr. Jiřinou Prekopovou, zakladatelkou terapie
pevným objetím převzala cenu Zlaté srdce za rok
2009.
Petra Vitoušová se podílela na návrhu a prosazení
zákona na ochranu před domácím násilím. Tento
krok považuje Nadace Naše dítě za obrovský
přínos v ochraně dětí. Za dva roky tento zákon
ochránil více než 3000 prokazatelně ohrožených
lidí, z toho polovina byly děti, které násilný incident přímo prožily. Bílý kruh bezpečí pod vedením
Petry Vitoušové pomáhá dospělým a dětem
vyrovnat se s následky trestného činu v postavení
oběti, svědka nebo nepřímé oběti.

Tereza Brodská v roli dražitelky a Ljuba Krbová
spolu s Hanou Maciuchovou, Ilonou Svobodovou,
Rudolfem Hrušínským a dalšími herci ze seriálu TV
NOVA „Ulice“ v nezvyklé roli modelů se sešli na
netradiční módní přehlídce 21. září 2009. Modely
od předních oděvních výtvarnic Ivany Follové,
Hany Stocklassové, tvůrčí dvojice Alexandry
Pavalové a Ivany Šafránkové, Martiny Nevařilové
a Hany Havelkové byly vydraženy ve prospěch
Bílého kruhu bezpečí. Děkujeme.
„Vzhledem k mé osobní zkušenosti s Bílým kruhem bezpečí vím, že se jedná o organizaci, která
má schopnost pomoci
konkrétně. Ať
už se jedná
o radu právní,
nebo psychologickou,“
řekla Ljuba
Krbová.

Výroční zpráva /2009
Bílého kruhu bezpečí, o.s.
V létě 2009 se naše dcera stala obětí brutálního útoku člověka, který ji pobodal. Díky tomu, že jsme ji včas našli, a během
chvíle ji tak měli v rukou lidé z rychlé záchranné služby a po transportu vrtulníkem i lékaři v nemocnici, je tu naštěstí pořád
s námi. Druhý den po této události mi kamarádka dala kontakt na Bílý kruh bezpečí v Praze. Zavolala jsem tam. Přiznám
se, že mě museli chvíli „přemlouvat“, abychom přijeli a popovídali si o tom, co se stalo. Člověk si namlouvá, že situaci
zvládne v kruhu rodiny, ale... Dnes už je to půl roku, a já moc dobře rozumím slovům, která tehdy zazněla, že totiž „nic už
nebude jako dřív“.
Byla jsem moc ráda, že jsme k vám přijeli a mohli o všem mluvit. Dozvěděli jsem se také plno věcí, které nám byly v pozdější době velmi užitečné. Tehdy jsme museli řešit i „praktické“ životní věci. Když jsme tedy v dalších dnech věděli, že je
tu někdo, kdo nám podává pomocnou ruku a mohli jsme se kdykoliv telefonicky nebo i osobně na vás obrátit, tak to bylo
cenné a opravdu osvobozující. Děkuji za celou naši rodinu, že jste na nás měli hned čas a okamžitě jste nás přijali. Moc
příjemný byl profesionální přístup všech, se kterými jsme se v Bílém kruhu bezpečí setkali, protože na počátku to byly
opravdu těžké chvíle...
matka oběti pokusu vraždy

