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„Dělám ráda věci, které mají smysl. Pomáhat obětem kriminality
podle mého soudu smysl má, protože oběť trestný čin nespáchala.
A protože je pro mnoho obětí těžké vrátit se zpět do běžného života.
Bílý kruh bezpečí poskytuje obětem profesionální a kvalifikovanou
pomoc. Jsem v týmu poradců Bílého kruhu bezpečí už 11 let.“
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.,
poradkyně a členka představenstva BKB
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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 devíti pracovišť (šest regionálních poraden, DONA centrum, DONA linka a Centrála organizace). Pomoc
je dosažitelná obětem i svědkům všech druhů trestných činů bez ohledu na
jejich věk, pohlaví, národnost i státní příslušnost. Každý druhý klient BKB je
obětí násilí páchaného blízkou osobou, z tohoto důvodu sdružení od roku
1994 uskutečňuje projekty zaměřené na domácí násilí.
Poradenství Bílého kruhu bezpečí, o.s., je bezplatné, diskrétní, nestranné
a nezávislé. Poskytovaná pomoc je kombinovaná, má charakter konzultace
s dvojicí poradců (s právníkem a psychologem) a je klientovi dostupná opakovaně, pokud si to jeho individuální situace a reakce na trestný čin vyžaduje.
Nadstandardní pomocí jsou například doprovody k soudu, návštěvy u lůžka
hospitalizované oběti v nemocnici, nabídka psychorekondičních víkendových pobytů a zprostředkování peněžité pomoci ze soukromého Nadačního
fondu Filipa Venclíka.
Rok 2006 se zapsal do historie naší činnosti jako rok jubilejní a vrchovatě naplněný událostmi. Posuďte sami. Především v tomto roce Parlament České republiky schválil zákon na ochranu před domácím násilím, který z iniciativy a za účasti
Bílého kruhu bezpečí, o.s., zpracovala skupina expertů. To je úspěch pro celý
neziskový sektor, protože naše občanské sdružení dokázalo v rámci své inovátorské aktivity změnit nejen praxi, ale také legislativu. V roce 2006 jsme oslavili dvě
výročí, 15 let existence Bílého kruhu bezpečí, o.s., a pět let nepřetržitého provozu

naší DONA linky. V tomto roce se také konala naše VIII. valná hromada a další
celostátní setkání dobrovolníků BKB. Ve prospěch obětí kriminality jsme realizovali dosud nejvyšší počet projektů a odpřednášeli jsme nejvíce hodin.
Podařilo se nám vybudovat realizační a projektové týmy napříč regiony,
které se zapojily do našeho dosud nejrozsáhlejšího projektu „Hráz“. Dokončili jsme studii zaměřenou na implementaci Rámcového rozhodnutí Rady EU
z roku 2001 k postavení poškozených v trestním řízení a k zacházení s oběťmi
v praxi. K výsledkům studie jsme koncem roku na ministerstvu spravedlnosti
uspořádali konferenci společně s Mediační a probační službou ČR. Uskutečnili jsme dotazníkové šetření ve všech poradnách BKB za účelem získání
zpětné vazby od našich klientů. Klienti nám v anonymním dotazníku vystavili
výborné vysvědčení.
Představenstvo a valná hromada se zabývaly budoucností naší organizace a stanovily rámcové úkoly pro období 2007 až 2009. Ty jsou zaměřeny na
formulování a hodnocení limitů práce dobrovolníků, na trvale vysokou kvalitu
služeb poskytovaných obětem kriminality, na vytváření sítí služeb a spolupráce s dalšími subjekty.
Novou zkušeností je pro nás čerpání účelově poskytnutých dotací z prostředků Evropské unie. Na jedné straně znamenají větší stabilitu (dosud se
BKB mohl opírat především o prostředky poskytnuté dárci, státem a městy),
na straně druhé vysokou administrativní náročnost (u některých zdrojů až třikrát vyšší než u prostředků z veřejných zdrojů). O těchto projektech a dalších
aktivitách je naše výroční zpráva, kterou vám předkládáme.
Petra Vitoušová,
prezidentka Bílého kruhu bezpečí, o.s.

PRACOVIŠTĚ A PORADNY
BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ V ROCE 2006

Centrála BKB:
U Trojice 1042/2
150 00 Praha 5
tel.: 257 317 110 (nonstop)
fax: 251 512 299
e-mail: bkb@volny.cz
V roce 2006 přijala 2448 hovorů.
Reagovala na více než 300 e-mailových
žádostí o radu a pomoc. Ve spolupráci
s poradnami poskytla v 65 případech
nadstandardní pomoc a v 23 případech
pomoc nestandardní.
DONA linka:
Telefonická pomoc osobám
ohroženým domácím násilím
nepřetržitý provoz
tel.: 2 51 51 13 13
e-mail: dona@donalinka.cz
Pracuje od 11. 9. 2001.
V roce 2006 přijala 3571 hovorů.
DONA Centrum Ostrava:
Pomoc osobám ohroženým domácím
násilím
Ul. 28. října 124
702 00 Ostrava
tel.: 597 489 207
e-mail: donacentrum@quick.cz
pondělí a pátek: 8–14 hodin
čtvrtek: 14–20 hodin
Pracuje od 18. 9. 2003.
V roce 2006 centrum osobně vyhledalo
116 klientů, 163 klientům byla poskytnuta konzultace telefonicky.

Praha

Ostrava:
Ul. 28. října 124
702 00 Ostrava
tel./ fax: 597 489 204
e-mail: bkbostrava@quick.cz
úterý: 16–18 hodin
Poradna pracuje od 16. 9. 1997.
V roce 2006 ji navštívilo 57 klientů,
přijala 54 hovorů.

Pardubice
Ostrava

Plzeň
Olomouc
Brno

Poradny
Centrála
DONA linka
DONA centrum

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 2006 ji navštívilo 124 klientů,
přijala 80 hovorů.

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

Olomouc:
Kateřinská 8
772 00 Olomouc
tel./ fax: 585 423 857
e-mail: bkb-ol@volny.cz
úterý: 16–18 hodin
čtvrtek: 16–18 hodin, jen pro objednané
Poradna pracuje od 1. 1. 1994.
V roce 2006 ji navštívilo 74 klientů,
přijala 60 hovorů.

Pardubice:
Ul. Jana Palacha 324
530 02 Pardubice 2
tel.: 466 265 264
e-mail: bkb.pardubice@tiscali.cz
úterý: 17–19 hodin
Poradna pracuje od 4. 5. 1999.
V roce 2006 ji navštívilo 60 klientů,
přijala 51 hovorů.
Plzeň:
Americká 42
301 35 Plzeň
tel./ fax: 377 637 695
e-mail: bkbplzen@seznam.cz
úterý: 16–18 hodin
Poradna pracuje od 1. 1. 1999.
V roce 2006 ji navštívilo 71 klientů,
přijala 101 hovorů.
Praha:
U Trojice 1042/2
150 00 Praha 5
tel.: 257 317 100 (nonstop)
fax: 251 512 299
e-mail: bkbpraha@bkb.cz
úterý, středa, čtvrtek: 17–20 hodin
pátek: 9–13 hodin, jen pro objednané
Poradna pracuje od 19. 11. 1991.
V roce 2006 ji osobně vyhledalo 507
klientů, přijala 958 hovorů a zodpověděla 88 e-mailových dotazů.

V roce 2006  Bílý kruh bezpečí, o.s. evidoval 7486 telefonických kontaktů a 1009 osobních kontaktů – celkem 8495 kontaktů.
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Z tiskového prohlášení
k přijetí zákona na ochranu před domácím násilím
31. 3. 2006
Bílý kruh bezpečí, o.s., (BKB) spolu s Aliancí
proti domácímu násilí (APDN) vítají a oceňují přijetí zákona na ochranu před domácím násilím, který schválil Parlament ČR dne
14. března 2006 a dnes podepsal prezident republiky Václav Klaus.
Zákon na ochranu před domácím násilím je unikátní z hlediska jeho přípravy, na které z iniciativy BKB a APDN osm měsíců pracovala bez nároku
na odměnu expertní skupina tvořená desítkou předních odborníků z oblasti
legislativy a exekutivy. Návrh byl poprvé zveřejněn na Národním kongresu
APDN v říjnu 2004, o měsíc později byl formou poslanecké iniciativy podepsané 55 poslanci v čele s členem APDN Janem Kasalem předložen Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR.
Přijetím tohoto zákona dochází k zásadnímu obratu v několika směrech.
Především 1. 1. 2007 vstoupí Česká republika mezi státy s proaktivní reakcí na

ÚČAST BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ, o.s.
V PROJEKTECH EVROPSKÉ UNIE

DAPHNE II: PANDORA
Projektu PANDORA se zúčastnily organizace z České republiky (BKB),
Maďarska, Portugalska, Slovenska a Španělska s cílem vypracovat souhrnnou aktuální zprávu o domácím násilí v zemích střední Evropy (legislativa,
dobrá praxe). Projekt PANDORA navazoval na projekt PENELOPE, jehož
výstupem byla zpráva o domácím násilí v jižní Evropě.
Leonardo da Vinci: MUSAS II
Mezinárodní projekt MUSAS II byl zaměřen na kvalifikovanou pomoc dětským obětem a svědkům trestných činů. Projektu se zúčastnily organizace
z Belgie, České republiky (BKB), Finska, Portugalska, Slovenska a Švédska,
které pro své poradce adaptovaly odborný výcvik a proškolily je pro práci
s dětskými a mladistvými viktimizovanými klienty.
Development of a service framework, practice guidance
and training programmes to support adult victims of sexual
violence: DAPHNE II
Projekt zaměřený na pomoc obětem sexuálního násilí realizovala anglická
organizace Victim Support v partnerství s Bílým kruhem bezpečí. V rámci
projektu byli proškoleni poradci, vznikly specifické standardy pro kontakt
s oběťmi sexuálního násilí v poradnách BKB, byl vydán interní manuál a leták
pro oběti tohoto druhu násilí, uskutečnila se kampaň zaměřená na zvýšení
informovanosti o službách pro oběti sexuálních deliktů.
OP RLZ: HRÁZ
Dvouletý projekt HRÁZ je zaměřen na pomoc obětem domácího násilí a zvlášť
zranitelným obětem trestných činů. Je to dosud nejrozsáhlejší projekt BKB,
v jehož rámci pracuje devět řešitelských skupin zaměřených na stejný počet
aktivit. Projekt navazuje na přijetí nové právní úpravy v oblasti ochrany před
domácím násilím v České republice. Napříkad adaptace diagnostické metody SARA na české podmínky, která se uskutečnila právě v rámci projektu

domácí násilí. Institucím dosud chyběl nástroj k intervenci, která by zastavila domácí násilí v jeho raném stadiu, ještě dříve, než dojde k závažné újmě
na zdraví. Zákon zavádí systémový, komplexní přístup k prevenci a ochraně
před domácím násilím. Upravuje a hlavně propojuje postupy policie, justice
a sociálních služeb při řešení případů domácího násilí. Dává nové pravomoci
nejen Policii České republiky, ale i justici a sociálním službám. Policie bude mít
v případě odůvodněné hrozby dalšího fyzického násilí právo chránit ohroženou
osobu v jejím bydlišti tím, že vykáže násilnou osobu na deset dnů ze společného obydlí. V této lhůtě bude policie spolupracovat s intervenčními centry. Ta
pomohou ohrožené osobě nalézt individuálně vhodný další postup.
Od podpisu zákona do konce roku 2006 zbývá tzv. legisvakanční lhůta, která je nezbytná pro výcviky policistů, soudců, sociálních pracovníků a také pro
vznik akreditovaných intervenčních center.
Na otázky novinářů související s aplikací nového zákona v České republice a se stavem připravenosti na jeho zavedení do praxe budou na tiskové konferenci, pořádané při této příležitosti dne 6. dubna 2006 od 10.30 hod.
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, odpovídat místopředseda PSP ČR
a člen APDN Jan Kasal, Mgr. Petra Vitoušová, prezidentka BKB a členka
APDN a expertní skupiny APDN, doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., členka
představenstva BKB a expertní skupiny Aliance, a další hosté.

Hráz, pomáhá od 1. 1. 2007 proškoleným policistům rozpoznat riziko hrozby
partnerského násilí a přijmout potřebná
opatření k řízení rizika včetně institutu vykázání. Česká verze SARA DN je
využívaná i dalšími odborníky v prvním
kontaktu s případem domácího násilí.
Druhá průlomová aktivita projektu zavádí službu, která v České republice dosud
chyběla. Další řešitelský tým pilotně
ověřil terapeutický program pro oběti
závažných trestných činů. Krátkodobá
podpůrná psychoterapie se tak stala
novou nadstandardní službou, zatím
v rámci Poradny BKB Praha. Projekt
bude ukončen v roce 2007.
PHARE 2003 RLZ: Regionální podpora informovanosti
o nonstop lince pomoci pro oběti domácího násilí
Prostřednictvím tohoto projektu BKB realizoval následující aktivity: informoval osoby ohrožené domácím násilím v malých městech a vesnicích ČR
o regionálních a celostátních místech pomoci (kampaně, inzerce), proškolil
odborníky v okrajových lokalitách, inicioval vytváření místních regionálních
sítí pomáhajících profesionálů (školení a semináře), rekonstruoval webové
stránky donalinka.cz. Originálním nosičem informací byly například krabičky
zápalek s číslem DONA linky (malý nosič velké informace).
PHARE 2003 RLZ: Interdisciplinární spolupráce při pomoci
obětem domácího násilí v regionu Ústí nad Labem
Projekt umožnil diseminaci modelu mezioborové spolupráce BKB z Ostravy
do Ústí nad Labem. Partnerem BKB bylo občanské sdružení Spirála. Přínos
projektu pro osoby ohrožené domácím násilím spočíval ve zřízení specializovaného místa odborné pomoci (DONA centrum), v zesíťování služeb ve
městě (interdisciplinární tým, ve kterém je zastoupeno devět organizací
a institucí), ve vyšší kompetenci pomáhajících profesionálů (bylo proškoleno více než 805 osob). Díky tomuto a předešlým projektům byly Ústí nad
Labem a Ostrava (MSK) dobře připraveny na aplikaci zákona na ochranu
před domácím násilím.
PHARE 2003 RLZ: Diseminace zkušeností z Prahy do
regionálních poraden Bílého kruhu bezpečí, o.s., pro oběti
trestných činů
Projekt umožnil všem pěti regionálním pobočkám BKB v ČR (vyjma Prahy)
zavést jednotné standardy kvality poradenské služby a pravidelnou supervizi
týmu, provést dílčí profesionalizaci na úrovni asistenta jednatele (částečný
pracovní úvazek), technicky dovybavit pracoviště regionální poradny, uskutečnit regionální tiskovou konferenci a odborný seminář. Projekt významně
přispěl ke zvýšení úrovně kvality služeb Bílého kruhu bezpečí, o.s.
A. Bezoušková, P. Vitoušová
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Adaptace metody SARA pro ČR

Klienti a podporovatelé

Diagnostická metoda SARA (Spousal Assault Risk Assessment) vznikla v Kanadě, byla transformována pro práci policistů ve Švédsku a odtud je šířena do
dalších zemí. Na základě strukturovaného odborného přístupu může proškolená osoba při jejím použití zjistit rizikové faktory a kvalifikovaně odhadnout
riziko dalšího domácího násilí. Tuto metodu do České republiky přivezl Bílý
kruh bezpečí, o.s., adaptoval ji a dostal od majitelů licence z Kanady a Švédska
oprávnění metodu učit a šířit v ČR. BKB získal souhlas k pojmenování české
verze „SARA DN“. Tato metoda je určena především policistům, kteří se dostanou do prvního kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím. Využití metody
SARA DN se předpokládá nejen také u všech služeb v prvním kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím, zejména služeb sociálních. V metodě jsou
školeni poradci Bílého kruhu bezpečí, o.s., a konzultanti DONA linky. BKB vydal
„Pomůcku pro policisty“, která je součástí výcviku a bude využívána v přímém
kontaktu s případem domácího násilí.
Tento projekt je spolufinancován Evropskáým sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

DONA linka (nonstop 2001–2006)
V roce 2006 přijala DONA linka průměrně deset volání denně, celkem to bylo 3571
volání, z toho 13 % bylo opakovaných. Meziroční nárůst o 115 volání byl zatím
nejvyšší za dobu jejího nepřetržitého provozu. Charakter konzultace mělo více
než 72 % ze všech volání. Problematiku domácího násilí konzultanti řešili v 2178
voláních (61 %), a to především na základě volání ohrožených žen (94,9 %). Volání
mužů-obětí domácího násilí činilo 5,1 %.
Tým odborných konzultantů linky je stabilní, 60 % konzultantů pracuje na
lince více než pět let od jejího vzniku, 28 % od roku 2003 a 12 % od roku 2005.
V týmu je 7 právníků, 13 psychologů, 1 psychiatr a 9 pracovníků v sociálních
službách. Vysokoškolské vzdělání má 85 % konzultantů.
V roce 2006 podpořilo provoz DONA linky Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR poskytnutím neinvestiční dotace (z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu na rok 2006), která svou výší pokryla 27 % nákladů projektu. Z poskytnuté dotace byla hrazena část osobních nákladů (29 %) a část provozních
nákladů (25 %). Zbývající část nákladů byla hrazena především z daru sociálního investora a z vlastních prostředků BKB.

Pracoviště akreditované
Českou asociací
pracovníků
linek důvěry

počet volání

Volání přijatá DONA linkou v roce 2006
Celkem přijato 3571 volání, z toho 2178 k domácímu násilí (tj. 61 %)
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Zvolila jsem si pro společný život člověka, který se ukázal být velice asociálním
až psychopatologickým. Do Bílého kruhu
bezpečí jsem přišla krátce po mém útěku od něj, s podanou žádostí o rozvod
a trestním oznámením na domácí násilí
a podvod. Poradci Bílého kruhu bezpečí
mi pomohli nejprve v poradně pochopit
a přijmout, co se vlastně stalo, a posléze v terapeutickém programu nalézt zpět
samu sebe. Vděčím jim za to, že jsem se
mohla snadněji vrátit zpět do každodenního života, a s co nejmenším traumatem
začít znovu.

Brutální napadení naší dcery útočníkem
ukrajinské národnosti zničilo život celé
naší rodině. Poté, co jsme se dozvěděli
o těžkých a trvalých následcích zranění
dcery, která má poraněnou míchu s diagnózou těžká kvadruplegie (nehybnost
dolních i horních končetin) a je odkázána
na invalidní vozík, se naše zoufalství a beznaděj nedají slovy popsat.
Náš život se změnil v nepřetržitou péči
a starost o dceru, která potřebuje trvalou
pomoc při všech činnostech souvisejících
s její existencí. Ze dne na den se stalo, že
se nemůžeme věnovat ničemu, co jsme
dříve měli rádi. Podstatnou část naší
každodenní činnosti zabírá rehabilitace,
kterou se snažíme zachovat a zlepšit zbytky hybnosti jejích horních končetin.
Od počátku jsme se snažili získat veškerou dostupnou lékařskou pomoc a maximum informací, jak zařídit a zajistit její i náš
další způsob života. Velmi cenné informace
a pomoc jsme získali od Mgr. Vitoušové,
prezidentky Bílého kruhu bezpečí. Podpora
ze strany tohoto sdružení trvá dodnes.

MONADA, spol. s r.o.
Klinika komplexní rehabilitace
MUDr. Jiřího Marka
S Bílým kruhem bezpečí spolupracujeme více než 10 let. V rámci rehabilitační
péče se snažíme o harmonizaci duše
a těla. Péče o klienty BKB je mimořádně náročná a vyžaduje individuální
přístup převážně k obětem znásilnění,
které trpí tzv. syndromem pánevního
dna. O komplexnost péče se stará tým
lékařů a fyzioterapeutů pod vedením
PaedDr. Kateřiny Kračmarové (na snímku
s udělenou cenou BKB Anděl), včetně klinického psychologa. Dagmar Urbancová
zajišťuje rehabilitační péči v domácím
prostředí pro zdravotně handicapované,
imobilní osoby. I k těm, bohužel, patří
oběti trestných činů doporučené k péči
ze strany BKB.
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Výnosy a náklady 2006
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 2006
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
město Ostrava
Nestátní granty
Dotace EU
Finanční dary
Členské příspěvky
Příspěvky na činnost
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Výnosy celkem 2006
Hospodářský výsledek 2006

6 967 800,00
425 300,00
133 900,00
123 100,00
616 900,00
406 900,00
169 600,00
347 000,00
34 000,00
3 259 200,00
803 700,00
502 500,00
145 700,00
7 439 200,00
2 355 600,00
2 341 600,00
1 057 000,00
1 685 000,00
14 407 000,00
2 405 400,00
1 068 500,00
1 336 900,00
1 472 000,00
980 000,00
67 000,00
80 000,00
60 000,00
35 000,00
250 000,00
511 800,00
5 196 500,00
4 190 400,00
39 400,00
83 800,00
414 900,00
60 800,00
14 375 000,00
-32 000,00

Vzniklá ztráta bude krytá z vlastních zdrojů organizace

Zpráva revizora
Bílého kruhu bezpečí, o.s. za rok 2006
Organizace vede od začátku roku 1998 podvojné účetnictví na počítači, které
zajišťuje společnost Grenna účetnictví s.r.o. na základě mandátní smlouvy.
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 stále malou vnitřní režii, většina poradenské práce
je prováděna na bázi dobrovolnosti.
Představenstvo Bílého kruhu bezpečí, o.s.:
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. – vedoucí katedry PA ČR
JUDr. Alois Deutsch – advokát (v představenstvu do 8. 4. 2006)
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 – vedoucí DONA centra BKB Ostrava
JUDr. Ladislav Veleta – právník
Mgr. Markéta Vitoušová – vedoucí poradny BKB Praha
(v představenstvu od 9. 4. 2006)
Mgr. Petra Vitoušová – hlavní koordinátorka BKB, prezidentka BKB

Čerpání státní dotace za rok 2006 poskytnuté MZ ČR probíhalo v souladu
s rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR
č. 10 vydaným MZ dne 1. června 2006. Čerpání probíhalo v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., a usnesením vlády č. 114 ze dne 7. února 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 S 0637/001) na základě rozhodnutí č. 1 ze dne
31. ledna 2006 probíhalo v souladu s výše uvedenými zákony.
Zpráva revizorky byla projednána představenstvem BKB na jeho 6. schůzi
konané dne 21. dubna 2007.
PhDr. Pavla Vyhlídalová,
revizorka Bílého kruhu bezpečí, o.s.
Jednatelé regionálních poboček BKB v roce 2006:
Brno – JUDr. Alois Deutsch (do 30. 9. 2006)
Brno – Mgr. Vladimír Vedra (od 1.10. 2006)
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 2006:
PhDr. Pavla Vyhlídalová
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Poděkování Bílého kruhu bezpečí, o.s.
Za podporu a partnerství při realizaci projektů proti domácímu násilí






Akciové společnosti Philip Morris ČR
Evropskému sociálnímu fondu
Vládě ČR
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR

 a finanční, materiální a jinou podporu projektů pro pomoc obětem a svědkům trestných činů
Z
a pozůstalým po obětech, včetně terapeutické, ediční a přednáškové činnosti













Evropskému sociálnímu fondu
Ministerstvu zdravotnictví ČR
Zastupitelstvu hlavního města Praha
Zastupitelstvu Města Ostrava
Zastupitelstvu Města Plzeň
Zastupitelstvu Města Brno
Zastupitelstvu Města Olomouc
Zastupitelstvu Města Pardubice
Advokátní kanceláři Háková, Nechanická, Tučková
BENETA.cz, s.r.o.
ČP Invest investiční společnost, a. s.

ČSOB, a. s.
ERIKA, a. s.
EVVA, spol. s r.o., Praha
KSK Consulting, a. s.
Schwab Foundation for Social Entrepreneurship
MONADA, spol. s r.o.
Společnosti pro inovaci obecného prospěchu ASHOKA
Vyšší odborné škole zdravotnické a SZŠ, detaš. pracoviště
Duškova 7, Praha 5
 YARO, s. r. o.









 a dlouhodobou finanční pomoc obětem trestných činů, které vyhledaly pomoc v poradnách BKB
Z
a ocitly se v nevýhodné sociální situaci

 Nadačnímu fondu Filipa Venclíka

Za věnované finanční a věcné dary

 panu Danielu Břešťanovi, paní Janě Drechslerové,

panu Marcelu Girethovi, panu Michalu Hejmovskému,
panu PhDr. Slavomilu Hubálkovi, paní Bohumile Charvátové,
paní Haně Jírové, paní Haně Kottnauerové, paní Lucii
Königové, paní Julii Kvietkové, panu JUDr. Janu Machovi,
panu Mojmíru Macháčkovi, panu Pavlu Machačkovi,
panu JUDr. Jiřímu Matznerovi, paní Petře Mejzrové,
panu MUDr. Karlovi Oberreiterovi, panu Ing. Vladimíru
Procházkovi, paní Haně Przybylové, panu RNDr. Jakubovi
Reiterovi, paní Marii Stropkové, paní MUDr. Anděle Šárkové,
panu Mgr. Alexandru Tomečkovi, paní Miluši Tronečkové

Vytvoření Ceny pro Bílý kruh bezpečí bylo
„zakázkou, která se neodmítá”.
Je pro mne každoroční milou povinností
výtvarníka připravit novou sošku Anděla.
Doufám jen, že slušnost, ohleduplnost a citlivost k trápení druhých se postupně stanou
tak samozřejmými, že vlastně nebude takovéto ceny třeba a z organizací, jakou je Bílý
kruh bezpečí, se stane vzpomínka na „lepší
stránky horších časů“.
Michal Hejmovský,
výtvarník

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

V Bílém kruhu bezpečí, o.s., v roce 2006 působilo celkem 172 dobrovolníků (126 poradců a 46 asistentů). Z toho 34
dobrovolníků pracovalo v Brně, 21 v Olomouci, 16 v Ostravě, 20 v Pardubicích, 26 v Plzni a 55 v Praze. V roce 2006 tito
vysoce kvalifikovaní dobrovolníci zdarma věnovali obětem, svědkům a pozůstalým po obětech kriminality celkem 4959
hodin práce v šesti poradnách BKB.

