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Výnosy a náklady 2007
Provozní náklady
materiálové náklady
energie
opravy
cestovné
nájemné
telefony
účetnictví, audit
poštovné
tisk, graﬁka, inzerce, propagace
ostatní služby
odpisy majetku
ﬁnanční náklady – bankovní poplatky, pojištění
Mzdové náklady
mzdové náklady – hrubé mzdy
dohody o pracovní činnosti
dohody o provedení práce
odvody
Náklady celkem 2007

6 013 845,00
290 616,00
121 560,00
87 958,00
398 719,00
733 472,00
201 897,00
325 328,00
16 247,00
3 287 773,00
339 176,00
108 600,00
102 499,00
5 850 451,00
1 930 952,00
1 918 426,00
600 551,00
1 400 522,00
11 864 296,00

Státní dotace
z toho Ministerstvo zdravotnictví ČR
z toho Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Dotace města
z toho MHMP
město Plzeň
město Brno
město Olomouc
město Pardubice
kraj Pardubice
město Ostrava
Nestátní granty
Dotace EU
Finanční dary
Členské příspěvky
Příspěvky na činnost
Tržby z prodeje služeb
Jiné provozní výnosy
Úroky
Výnosy celkem 2007
Hospodářský výsledek 2007

4 172 800,00
850 000,00
3 322 800,00
1 724 372,00
900 000,00
119 372,00
185 000,00
60 000,00
60 000,00
200 000,00
200 000,00
422 138,00
3 571 485,00
1 501 342,00
30 612,00
140 324,00
312 011,00
19 783,00
63 746,00
11 958 613,00
94 317,00

Zpráva revizorky
Bílého kruhu bezpečí za rok 2007
Revizi hospodaření provedla revizorka občanského sdružení se
zaměřením na následující okruhy:
– metodika a praxe vedení účetnictví;
– účel vynakládání prostředků sdružení;
– hospodaření se státními dotacemi MZ ČR a MPSV ČR.
Organizace vede od začátku roku 1998 podvojné účetnictví
na počítači, 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.
Představenstvo Bílého kruhu bezpečí o.s. v roce 2007:
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. – vedoucí katedry PA ČR
JUDr. Tomáš Durdík – soudce
Mgr. Bohumil Herout – daňový poradce
JUDr. Martin Kloubek – policejní rada Policie ČR
JUDr. Eva Koubová – advokátka, viceprezidentka BKB
PhDr. Marie Šedivá – samostatně výdělečná osoba,
viceprezidentka BKB
Mgr. Drahomír Ševčík – sociální pracovník
JUDr. Ladislav Veleta – právník
Mgr. Markéta Vitoušová – pracovnice BKB
Mgr. Petra Vitoušová – pracovnice BKB, prezidentka BKB
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Poděkování:

Organizace má trvale malou vnitřní režii, většina poradenské práce
je prováděna na bázi dobrovolnosti.
Čerpání státní dotace za rok 2007 poskytnuté MZ ČR probíhalo
v souladu s rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR č. 9 vydaným MZ dne 20. 4. 2007. Čerpání probíhalo
v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., a usnesením vlády č. 114 ze
dne 7. 2. 2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány
státní správy. Čerpání neinvestiční dotace poskytnuté MPSV ČR na
projekt „Provoz DONA linky“ (číslo projektu S0100/002) na základě
rozhodnutí č. 1 ze dne 7. 2. 2007 probíhalo v souladu s výše uvedenými
zákony. Čerpání neinvestiční dotace poskytnuté MPSV ČR na projekt
„Podpora sociálních služeb – intervenčních center“ (číslo projektu
S0100/003) na základě rozhodnutí č. 2 ze dne 11. 5. 2007 probíhalo
v souladu s výše uvedenými zákony. Zpráva revizorky byla projednána
představenstvem BKB na jeho 10. schůzi konané dne 2. 2. 2008.
PhDr. Pavla Vyhlídalová,
revizorka Bílého kruhu bezpečí o.s.
Jednatelé regionálních poboček BKB v roce 2007:
Brno – Mgr. Vladimír Vedra
Olomouc – Mgr. Drahomír Ševčík
Ostrava – Mgr. Julius Kopčanský
Pardubice – JUDr. Ladislav Veleta
Plzeň – Mgr. Veronika Sedláčková
Praha – Mgr. Markéta Vitoušová
Revizorka občanského sdružení v roce 2007:
PhDr. Pavla Vyhlídalová

Všem dobrovolníkům Bílého kruhu bezpečí
za jejich vědomosti, energii a čas, které v roli odborných poradců a asistentů ochotně věnují obětem trestných činů
V roce 2007 působilo v Bílém kruhu bezpečí celkem 166 kvaliﬁkovaných dobrovolníků, kteří v šesti poradnách věnovali Bílému kruhu bezpečí
bez nároku na odměnu celkem 5196 hodin. Z toho v poradně BKB Brno 33 dobrovolníků pracovalo 1121 hodin, 16 dobrovolníků v poradně BKB
v Olomouci 396 hodin, 19 dobrovolníků v poradně BKB v Ostravě 196 hodin, 19 dobrovolníků v BKB Pardubice 441 hodin, 24 dobrovolníků v poradně BKB v Plzni 294 hodin a 55 dobrovolníků v poradně BKB v Praze 2748 hodin;
•
•
•
•

Akciové společnosti Philip Morris ČR
Evropskému sociálnímu fondu
Vládě ČR
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
za podporu a partnerství při realizaci projektů proti domácímu násilí

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerstvu zdravotnictví ČR
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Pardubickému kraji
Krajskému úřadu Karlovy Vary
Hlavnímu městu Praha, městu Ostrava, městu Plzeň, městu Brno, městu Olomouc, městu Pardubice, městskému obvodu Plzeň 3
Advokátní kanceláři Háková, Nechanická, Tučková
BOOMERANG MEDIA, CECOLEGNO s.r.o., ERIKA a.s., Addax s.r.o., GRENNA účetnictví s.r.o., KSK Consulting a.s.
Lidovým novinám, MF DNES
Nadaci PRECIOSA Jablonec nad Nisou
Obchodním centrům Futurum Ostrava, Futurum Hradec Králové, Haná Olomouc, Varyáda Karlovy Vary, Karviná, Šestka Praha, IGY České
Budějovice
Palace Cinemas
Schwab Foundation for Social Entrepreneurship
Společnosti s ručením omezeným MONADA
Společnosti pro inovaci obecného prospěchu ASHOKA
Teenage Media
Vyšší odborné škole zdravotnické a SZŠ, Alšovo nábřeží 6, Praha 1, detaš. pracoviště Duškova 7, Praha 5
YARO, s.r.o
Mgr. Alexandru Tomečkovi
za ﬁnanční, materiální a jinou podporu projektů pro pomoc obětem trestných činů v České republice, včetně ediční
a přednáškové činnosti a dalších projektů občanského sdružení Bílý kruh bezpečí
Nadačnímu fondu Filipa Venclíka
za dlouhodobou ﬁnanční podporu obětem trestných činů, které vyhledaly pomoc v poradnách BKB a ocitly se v nevýhodné sociální situaci

•

paní Yvoně Brázdové, paní JUDr. Marii Brejchové, panu Ivanu Cápovi, paní Janě Drechslerové, paní JUDr. Zoje Dvořákové, paní Ludmile
Eliášové, paní Petře Harvánkové, paní Terezii Hausleiterové, panu Michalu Hejmovskému, paní Haně Jírové, panu Pavlu Kovářovi, panu
JUDr. Janu Machovi, panu Pavlu Machačkovi, panu JUDr. Jiřímu Matznerovi, panu Zdeňku Passingerovi, panu ing. Romanu Pospíšilovi,
panu RNDr. Jakubu Reiterovi, paní Blance Rouskové, panu Miroslavu Seinerovi, panu Petru Skácelovi, paní Mileně Svobodové, paní
MUDr. Anděle Šárkové, panu Jiřímu Šindelářovi, panu Janu Tajovskému, paní Mgr. Soně Titlbachové, paní Markétě Tománkové, paní
Miluši Tronečkové

Výroční zpráva /2007
Bílého kruhu bezpečí, o. s.

za věnované ﬁnanční a věcné dary

Projekt „Hráz“ považuji za korunu dosavadní systematické práce Bílého kruhu bezpečí
v oblasti řešení problematiky domácího
násilí. Je potěšující fakt, jak komplexně byl
tento projekt propracován a s jakou energií
byl uskutečněn.
PhDr. Luboš Kobrle,
supervizor projektu „Hráz“

Za rok 2007 získala doc. PhDr. Ludmila
Čírtková, CSc., cenu Křesadlo, kterou
primátor hlavního města oceňuje
nejlepší dobrovolníky působící v Praze.
Laureátka aktivně pracuje v pražské
poradně a angažuje se v řadě dalších
aktivit jako lektorka, supervizorka,
členka představenstva a expertních
skupin Bílého kruhu bezpečí.

„Právo jsem šla studovat proto, abych mohla pomáhat lidem. Čím déle jsem se pohybovala na fakultě, tím více jsem
měla pocit, že se tomuto cíli vzdaluji. Poslední rok studia jsem si zpestřila pobytem v Holandsku. Tam se začal můj cíl
opět jasněji objevovat. Poznávala jsem, jak funguje právo v praxi, že to není jen kupa nesrozumitelných formulek, ale
nástroj, který využije v průběhu svého života dříve či později, dobrovolně či nedobrovolně, každý. Po návratu jsem
hledala možnosti, jak co nejdříve vidět právo v praxi a zároveň být prospěšná svému okolí. Jsem zastáncem názoru,
že právní pomoc musí být dostupná všem, nejen těm, kteří si ji mohou dovolit, a také toho, že právo a psychologie
mají víc společného, než se na první pohled může zdát. A tak bylo jen otázkou času, kdy zaklepu na dveře Bílého kruhu bezpečí s otázkou, zda mohu přiložit ruku k dílu. A děkuji, že jsem dostala kladnou odpověď.“
Mgr. Vlasta Langhamerová,
dobrovolná poradkyně Poradny BKB Praha od roku 2006,
asistentka trestního soudce Obvodního soudu pro Prahu 9
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Vážení přátelé,
Bílý kruh bezpečí (dále BKB) vznikl v září 1991 z iniciativy osmi zakladatelů a je registrován jako občanské sdružení u Ministerstva vnitra ČR.
Hlavním předmětem jeho činnosti je pomoc obětem a svědkům
trestných činů, která je pro občany dostupná prostřednictvím deseti
pracovišť (šest regionálních poraden, intervenční centrum, DONA
linka a Centrála organizace a její nonstop linka).
Do roku 2007 vstoupilo občanské sdružení Bílý kruh bezpečí se
zkušeností šestnáctileté práce, za kterou se skrývalo téměř 27 000
kontaktů s občany, kteří se v minulosti obrátili na některé z jeho
pracovišť. Tento rok byl pro nás také důležitý z hlediska ověření nového zákona na ochranu před domácím násilím v praxi. Zákon navrhl
v roce 2004 spolu s dalšími experty a cestou poslanecké iniciativy
předložil právě Bílý kruh bezpečí. To byl závazek z největších, proto
jsme se podíleli na vzniku sítě intervenčních center v zemi a na
školení a výcvicích tří pilířů nového systému, konkrétně policistů,
sociálních pracovníků v intervenčních centrech a soudců.
Rok 2007 se zapsal do historie naší činnosti jako rok registrace našich služeb (odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc,
intervenční centrum) podle zákona o sociálních službách a jako rok
transformace ostravského DONA centra na Intervenční centrum BKB
pro část Moravskoslezského kraje. O mnoha aktivitách vypovídá tato
výroční zpráva v konkrétní podobě a v číslech. Nejdůležitějším bodem
naší existence však zůstala služba obětem, svědkům a pozůstalým
po obětech trestných činů. Ti se na nás obrátili v roce 2007 celkem
v 10 021 případu.
Pro trvale vysokou kvalitu našich služeb jsme revidovali
a prohloubili standardy kvality služeb Bílého kruhu bezpečí.
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Na této práci se podílel tým složený z poboček Olomouc, Praha,
Plzeň a z Centrály BKB.
Trvale vysokou pozornost jsme věnovali rozvoji nových pomůcek
a nástrojů, které zkvalitňují poradenství pro oběti (instrukční karty,
manuály, databáze), tisku letáků propagujících naše služby a brožurek pro klienty (např. odškodnění a peněžitá pomoc, práva poškozeného v trestním řízení) a vzdělávání poradců s podporou supervize.
Stejně pečlivě shromažďujeme data a informace o viktimizaci našich
klientů, z nichž 32 % čin v době kontaktu s naším sdružením neoznámilo. K neoznamovaným činům patří zejména delikty mezi blízkými
osobami a sexuální násilí. Do této oblasti směřujeme nové projekty.
V roce 2007 jsme uzavřeli dohodu o spolupráci s Vězeňskou
službou ČR. Spolupráce je zaměřena na vytváření podmínek nezbytných pro prevenci druhotného poškozování obětí, hledání vhodných
procesních postupů pro zmírňování následků trestných činů a pro
zvyšování úrovně ochrany veřejnosti. V tomto směru jsme společnou
pozornost nejprve obrátili na limity a možnosti odsouzených nahradit
obětem způsobenou škodu.
V roce 2007 představenstvo a jednatelé regionálních poboček na
svém výjezdním zasedání hodnotili plnění strategických plánů sdružení a vypracovali konkrétní projektové záměry pro nejbližší tříleté
období. Ty reagují na aktuální potřeby našich klientů – obětí, svědků
a pozůstalých po obětech trestných činů.
Vážíme si každého podporovatele a každého dobrovolníka, kteří
stáli při Bílém kruhu bezpečí v roce 2007. Děkujeme všem, kteří našli
ve svém srdci místo pro pomoc obětem kriminality.
Petra Vitoušová,
prezidentka Bílého kruhu bezpečí
Ostrava:
Ul. 28. října 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 2007 ji navštívilo 61 klientů, přijala
88 hovorů a vyřídila 34 písemných žádostí
o radu a pomoc.

Centrála BKB:
U Trojice 1042/2
150 00 Praha 5
tel.: 257 317 110 (nonstop)
fax: 251 512 299
e-mail: centrala.praha@bkb.cz
V roce 2007 přijala 2924
hovorů. Reagovala na více
než 350 e-mailových žádostí
o radu a pomoc. Ve spolupráci
s poradnami poskytla ve 113
případech nadstandardní
pomoc a ve 2 případech pomoc
nestandardní.

Pardubice:
Ul. 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 2007 ji navštívilo 51 klientů, přijala
59 hovorů a písemně reagovala na
57 žádostí o radu a pomoc.

DONA linka:
Pomoc osobám ohroženým
domácím násilím
nepřetržitý provoz
tel.: 251 511 313
e-mail: dona.linka@bkb.cz
Pracuje od 11. 9. 2001.
V roce 2007 přijala 3880 volání
a vyřídila 32 e-mailových konzultací
k problematice domácího násilí.
Intervenční centrum BKB
Ostrava:
Pomoc osobám ohroženým
domácím násilím
Ul. 28. října 124
702 00 Ostrava
tel.: 597 489 207 + záznamník
fax: 597 489 204
e-mail: ic.ostrava@bkb.cz
pondělí: 8–20 hodin, úterý: 8–16 hodin
středa: jen pro objednané
čtvrtek: 8–18 hodin
pátek: 8–14 hodin
Pracuje od 1. 1. 2007.
V roce 2007 intervenční centrum mělo 579
kontaktů s uživateli služby, poskytlo 207
osobních a 245 telefonických konzultací,
odpovědělo na 27 e-mailových dotazů.

Plzeň:
Husova 11
301 35 Plzeň
tel./ fax: 377 637 695
e-mail: bkb.plzen@bkb.cz
úterý: 16–18 hodin
Poradna pracuje od 1. 1. 1999.
V roce 2007 ji navštívilo 46 klientů, přijala
30 hovorů a odpověděla na 19 písemných
žádostí o radu a pomoc.
Brno:
Slovinská 41
612 00 Brno-Královo Pole
tel./ fax: 541 218 122
e-mail: bkb.brno@seznam.cz
úterý: 17–20 hodin,
čtvrtek: 17–20 hodin,
jen pro objednané
Poradna pracuje od 2. 4. 1996.
V roce 2007 ji navštívilo 105 klientů, přijala
48 hovorů a vyřídila 14 písemných žádostí
o radu a pomoc a v 9 případech poskytla
nadstandardní pomoc.

Olomouc:
Kateřinská 8
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 2007 ji navštívilo 69 klientů, přijala
46 hovorů a odpověděla na 35 písemných
žádostí o radu a pomoc.

Praha:
U Trojice 1042/2
150 00 Praha 5
tel.: 257 317 100 (nonstop)
fax: 251 512 299
e-mail: bkb.praha@bkb.cz
úterý, středa, čtvrtek: 17–20 hodin
pátek: 9–13 hodin, jen pro objednané
Poradna pracuje od 19. 11. 1991.
V roce 2007 ji osobně vyhledalo 477
klientů, přijala 1080 hovorů a zodpověděla
158 e-mailových a písemných dotazů.
Programu terapie realizovaného v rámci
projektu Hráz se zúčastnilo 89 osob.

V roce 2007 Bílý kruh bezpečí evidoval 8577 telefonických kontaktů, 1110 osobních kontaktů, 334 písemných kontaktů – celkem 10 021 kontaktů s klientem.
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Projekt „Hráz“ – Pomoc obětem domácího násilí
a zvlášť zranitelným obětem trestných činů
V průběhu realizace rozsáhlého systémového projektu (který je
ilustrován „stromem“) zaměřeného na změnu praxe a legislativy
v ČR v oblasti reakce na případy domácího násilí pracoval Bílý kruh
bezpečí v roce 2007 na dvouletém projektu Hráz (v rámci Operačního
programu rozvoje lidských zdrojů).
Projekt Hráz byl odstartován předložením a projednáváním nového
zákona na ochranu před domácím násilím. Navržený zákon byl
předložen prostřednictvím poslanecké iniciativy koncem roku 2004
a ukázalo se, že bude třeba připravit
pomůcky, nástroje a metodiku pro
jeho budoucí zavedení do praxe.
Bílý kruh bezpečí proto zpracoval
a realizoval úspěšný projekt spoluﬁnancovaný Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České
republiky. Tento projekt dostal název
„Hráz“.
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STROM – etapa pátá: V rámci projektu
OP RLZ „Hráz“ vytvořil BKB pro budoucí kvalitní aplikační praxi základní
metodiky, nové nástroje a pomůcky.
STROM – etapa šestá: Bílý kruh bezpečí dokončil projekt Hráz a pokračuje ve školení policistů, soudců, sociálních pracovníků, superviduje zavádění metodik do praxe v síti intervenčních center a dalších
služeb.
Struktura projektu HRÁZ:
zavedl a v praxi ověřil program krátkodobé terapeutické
podpory pro oběti závažných násilných trestných činů,
vydal manuál, který umožní přenos programu do dalších míst,
adaptoval metodu na vyhodnocení rizika hrozby násilí
v partnerských vztazích (SARA DN) na české podmínky,
proškolil odborníky a metodu předal k užívání Policii ČR, soudcům,
manželským poradcům a intervenčním centrům,
vytvořil a zavedl do praxe metodu pro první kontakt
s osobami ohroženými domácím násilím,
navrhl a v praxi ověřil formuláře pro dokumentaci případů domácího násilí, které předal intervenčním centrům,

STROM – etapa první: Proběhl reprezentativní výzkum agentury
STEM pro Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR zaměřený na povědomí, postoje a osobní zkušenosti s domácím násilím u populace starší
15 let. Nejvýznamnějším zjištěním byly hladina minimálního výskytu
DN na úrovni 16 % populace a souhlas veřejnosti s intervencí státu
v případech domácího násilí.
STROM – etapa druhá: V roce 2001 byl za podpory celostátní kampaně zahájen nepřetržitý provoz DONA linky, nabízející kvaliﬁkované
poradenství a podporu osobám ohroženým domácím násilím.
STROM – etapa třetí: V letech 2003–2004 Bílý kruh bezpečí v praxi
ověřil model interdisciplinární spolupráce ve městě Ostrava. Na
regionálních úrovních byl model v celé ČR propagován v rámci
tzv. spanilých jízd (výjezdů a přednášek). Přenesen byl později do
Ústí nad Labem a do Brna. Model potvrdil, že ani dobrý výkon praxe
bez legislativní změny nemá k dispozici nástroje, které by umožnily
ochránit ohrožené osoby před dalším násilím.
STROM – etapa čtvrtá: V rámci projektu byla založena Aliance proti
domácímu násilí na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Expertní skupina této Aliance, která v roce 2004 připravila znění návrhu
zákona na ochranu před domácím násilím, který byl přijat s účinností
od 1. 1. 2007 (zák. č. 135/2006 Sb.).

vytvořil a ověřil metodiku a standardy pro činnost intervenčních center v ČR a vydal manuál Metodický rámec
práce intervenčních center a podpora jejich vzniku,

Intervenční centrum BKB Ostrava

DONA linka

Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí v Ostravě poskytuje pomoc
osobám ohroženým domácím násilím (z bývalých okresů Ostrava,
Opava a Nový Jičín) v případech rozhodnutí Policie ČR o vykázání/
zákazu vstupu násilné osoby. Pomáhá také těm lidem, kteří se sami
rozhodli řešit problémy s domácím násilím a přicházejí do centra
tzv. nízkoprahově.
V roce 2007 evidovalo centrum 579 kontaktů s uživateli sociální
služby. Z toho osobních kontaktů bylo 207, telefonických 345 a e-mailových 27. Od Policie ČR obdrželo centrum 70 oznámení o vykázání/zákazu vstupu násilné osoby. Ve 48 případech z okresu Ostrava,
v 9 z okresu Opava a 13 oznámení z okresu Nový Jičín.
Intervenční centrum poskytuje služby v souladu se zákonem
o sociálních službách spočívající především v pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů osob ohrožených domácím násilím.
Intervenční centrum BKB zajišťuje spolupráci a informovanost mezi
dalšími spolupracujícími institucemi. Informačních a prezentačních
akcí k nové legislativě a nové praxi při řešení případů domácího násilí, organizovaných intervenčním centrem, se uskutečnilo 22 a zúčastnilo se jich 258 osob.
Mgr. Lucie Paprsteinová,
vedoucí IC BKB Ostrava

DONA linka v roce 2007 průměrně přijala
každou druhou hodinu jedno volání a každou čtvrtou hodinu řešili její pracovníci
případ domácího násilí.
V roce 2007 linka evidovala 3880 volání
(9% meziroční nárůst). V šesti měsících
roku dokonce přijala historicky nejvyšší
počet volání od doby svého vzniku. Na struktuře volání je patrný
vliv internetu, osvěty a školení k nové legislativě. Zvýšil se podíl tzv.
profesních kontaktů, při kterých s DONA linkou konzultovali sociální
pracovníci, policisté, neziskové organizace, intervenční centra apod.
Mírně se snížil stále velký počet konzultací k závažným problémům
(ustálil se na hladině 66,4 %). Linku nejčastěji kontaktovali volající
z Prahy, Brna a Ostravy. Ve 12 případech ji volali čeští občané ze
zahraničí. DONA linka i v roce 2007 zajistila vysokou kvalitu telefonické krizové pomoci, a to v novém právním prostředí daném zákony
účinnými pro oblast domácího násilí od 1. 1. 2007.

vydal instruktážní pomůcku Metodický rámec interdisciplinární spolupráce, která nabízí ověřený postup při
vzniku interdisciplinárního týmu a zásady jeho působení při vytváření
vhodného prostředí pro řešení konkrétních případů domácího násilí
na komunitní úrovni,
vytvořil instruktážní karty pro práci s osobami ohroženými domácím násilím pro víceoborové využití včetně
tísňových linek a v elektronické podobě je distribuoval na krajské
úřady a oborové centrály,
realizoval kampaň s cílem přiblížit ohroženou osobu
místům pomoci a upozornit násilné osoby na nový zákon
na ochranu před domácím násilím,
navrhl, ověřil a celoplošně distribuoval lektorský fond,
který je používán k proškolování sociálních pracovníků,
policistů, strážníků, soudců, lékařů, pracovníků OSPOD, přestupkových komisí, obecních úřadů a ostatních odborníků přicházejících do
kontaktu s osobami ohroženými domácím násilím.

Telefonní číslo: +420 251 51 13 13

Vlastimil Zima,
vedoucí DONA linky

Výcviky, přednášky a školení
Bílý kruh bezpečí v roce 2007 uskutečnil své pravidelné každoroční
interní výcviky: celostátní výcvik nových poradců a asistentů, výcvik
pracovníků DONA linky, specializační výcvik pro poradce zaměřený
na pomoc obětem pronásledování, specializační výcvik zaměřený
na využívání metody SARA DN k hodnocení rizika hrozby ve svých
poradnách.
Kromě toho dokázal silami vlastních lektorů zajistit v celé České
republice neuvěřitelných 180 přednášek, školení a výcviků, kterých se zúčastnilo 8412 posluchačů. Tato práce je na jedné straně
podporována granty a dotacemi, zejména preventivní přednášky
pro základní školy, těm se významně věnovala pobočka Bílého
kruhu bezpečí v Pardubicích (82 přednášek), na straně druhé je také
zdrojem vlastními silami zajištěných prostředků občanského sdružení
(134 939 Kč za rok 2007). Těmto aktivitám se věnovala Centrála Bílého
kruhu bezpečí spolu s poradnou Praha. Jejich lektoři v roce 2007
přednášeli publiku složenému z 2190 posluchačů na 56 akcích, z toho
některé byly vícedenní. V roce 2007 patřily k dominantním výcvikům
ty, které byly určeny policistům a pracovníkům intervenčních center.
Pro jejich odborné vzdělávání Bílý kruh bezpečí vytvořil i samostatné
lektorské fondy a pomůcky (power point prezentace, instrukční karty,
animované pomůcky k počítání lhůt apod.).
„Za celou dobu služby jsem byl vyslán na řadu vzdělávacích
kurzů, seminářů a přednášek. Naposledy jsem byl vyslán na školení Bílého kruhu bezpečí týkající se problematiky domácího násilí.
Šel jsem na tuto přednášku dosti skeptický, ale celým průběhem
a obsahem přednášky jsem byl nadšen. Přišel jsem na přednáš-

ku o deset minut
později, takže jsem
neslyšel představení přednášející
pracovnice vašeho
Bílého kruhu
bezpečí, která byla
naprosto excelentní. Její přednáška
byla srozumitelná,
konkrétní, skvělá.
Sám za sebe musím
konstatovat, že mi
tato přednáška díky vaší lektorce otevřela oči a radikálně změnila
můj přístup k této problematice. Obecně je u policie tendence si
práci zlehčovat a nepouštět se na tenký led a i toto bylo v přednášce příslušníkům Policie ČR taktně vytýkáno a byli jsme varováni
před následky takovéhoto jednání.
Chtěl bych Bílému kruhu bezpečí a především přednášející ženě
poděkovat zato, že mi (a doufám, že nejen mě, ale i spoustě jiných
kolegů) otevřela oči. Když jsme z přednášky odcházeli, slyšel jsem
od ostatních kolegů jen slova chvály, a to je zcela ojedinělý jev. Jménem svým a jménem Policie ČR děkuji, děkuji a děkuji. Jen tak dál.
Rozhodně zde máte své důležité místo a já se budu snažit vykonávat
službu svědomitěji a zodpovědněji než kdykoli předtím (ne, že bych do
této doby chodil do služby hrát karty, ale byla to neosobní rutina). Vy
jste to změnili, vrátili jste mi pocit, že můžu něco změnit, být užitečný.
Děkuji.“ Policista sloužící téměř 10 let u Policie ČR.

Začátkem roku 2007 vydal Bílý kruh bezpečí
v nakladatelství Grada publikaci s názvem
„Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů“.
Bílý kruh bezpečí byl odbornou veřejností
nominován na prestižní cenu Právník roku
2007 v kategorii „občanská a lidská práva
a právo ústavní“ za své podněty k zákonodárným iniciativám zaměřené na zlepšení práv
poškozených a zvláště pak za ochranu osob
ohrožených domácím násilím.
Šestiletý projekt Bílého kruhu bezpečí
zaměřený na domácí násilí vyhrál v roce
2007 národní soutěž Cena prevence kriminality a byl nominován za
ČR do mezinárodní soutěže o cenu ECPA (Evropská cena prevence
kriminality). Projekt BKB byl koncem roku s úspěchem prezentován
na konferenci ECPA v portugalském Lisabonu.

V říjnu 2007 osobně navštívil Centrálu Bílého
kruhu bezpečí ředitel Evropského institutu pro
prevenci kriminality a kontrolu při OSN – HEUNI
pan Kauko Aroma, který shromažďuje informace
o domácím násilím pro zprávy reprezentující celou
Evropu.
V Londýně jsme společně s organizací Victim
Support ukončili úspěšný projekt Daphne II.
S příspěvkem o našem modelu služby obětem
kriminality jsme vystoupili na evropské konferenci
v Moskvě. V maďarském městečku Siofok u Balatonu jsme vedli dva workshopy pro evropské kolegy v rámci XXI. konference Evropského fóra služeb
obětem. O zkušenostech v oblasti řešení domácího
násilí jsme přednášeli na gruzínské policejní akademii v Tbilisi, ve
stejném městě jsme předávali své zkušenosti kolegům z NGO. Centrálu BKB navštívily delegace z Ruska, Gruzie, USA, Běloruska, Finska
a Ukrajiny.

Dobrovolníci Bílého kruhu bezpečí

Tři muži z naší rodiny

Do Bílého kruhu bezpečí nás přivedla společná potřeba pomáhat
obětem kriminality. Důvod je prostý – oběti trestného činu pomoc
potřebují. Jejich situace po činu a uplatnění jejich práv v trestním
řízení není jednoduché. Snažíme se v rámci svých možností a schopností nalézat odpovědi na řadu otázek plynoucích z jejich nelehkého
společenského, sociálního a právního postavení. Ukázalo se, že naše
motivace je v plném souladu pro uplatnění
poslání dobrovolníků v Bílém kruhu bezpečí
a naše dobrovolnická práce není marným
bojem s intolerancí, agresivitou a lhostejností ve společnosti. Přesvědčuje nás o tom
každý pohled klienta, letmý úsměv či jediné
slůvko poděkování.

Vyrůstala jsem v rodině, kde nás učili lásce
a vzájemné pomoci. Ve stejném duchu jsme
s manželem vychovávali dceru a syna. Soudržnost naší rodiny neunesl člověk v sousedství,
který se rozváděl a žil se synem. Nadávky,
vyhrožování i střelba byly příčinou desítek
stížností obyvatel celé obce. Bohužel, pro úřady
i policii bylo stále málo důkazů pro razantní
zákrok. Ve vesnici panoval strach. A pak už
nezůstalo u výhružek. Sousedé projevili svou nenávist s pistolí v ruce.
Po střelbě zůstali na ulici ležet tři nevinní muži z naší rodiny. Manžel,
syn a zeť. Snažíme se s dcerou žít život, který jsme si nevybraly, ale
který nám určila zloba dvou lidí a lhostejnost okolí. Jedna druhé se
snažíme pomáhat, ale té nejcennější pomoci se nám dostalo z Bílého
kruhu bezpečí. Jsme stále v kontaktu s jejich lidmi a je milé, že přes
tolik nelehké práce na nás nezapomínají. Za sílu k životu, kromě
přátel a zbytku rodiny, vděčíme citlivým odborníkům z tohoto občanského sdružení.

DOBRÉ ZPRÁVY ROKU 2007

Mgr. Gabriela Trnková – advokátka
Mgr. Markéta Vitoušová – sociální pracovnice
JUDr. Jiří Matzner – advokát
JUDr. Tomáš Durdík – soudce
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