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Setkávání se s lidmi v poradně Bílého kruhu bezpečí, ať už s dobrovolnými poradci a asistenty nebo s klienty,
vnímám jako vzájemně prospěšné vztahy. Snažím se poskytnout bezplatnou pomoc a radu lidem, kteří přicházejí
v obtížné životní situaci. Zároveň po dobrovolné službě odcházím obohacena i já. O zkušenosti, znalosti, o názory
a pocity.

Mgr. Lenka Eyerová, advokátní koncipientka



VáÏení pfiátelé,

obãanské sdruÏení Bíl˘ kruh bezpeãí (dále

BKB) je registrováno u Ministerstva vnitra

âR od 4. 9. 1991 a hlavním pfiedmûtem je-

ho ãinnosti je pomoc obûtem trestn˘ch ãi-

nÛ. Ta se uskuteãÀuje v ‰esti regionálních

poradnách, prostfiednictvím specializované

DONA linky, ostravského DONA centra,

Centrály BKB a její nonstop telefonní lin-

ky. SluÏba BKB je urãena obûtem i svûd-

kÛm v‰ech druhÛ trestn˘ch ãinÛ bez ohledu

na vûk, pohlaví, národnost i státní pfiíslu‰-

nost obûti. Vzhledem k tomu, Ïe kaÏd˘

druh˘ klient, hledající pomoc v poradnách

BKB, je obûtí násilí páchaného blízkou

osobou, sdruÏení rozvíjí od roku 1994 nové

projekty zamûfiené na domácí násilí.

Poradenství Bílého kruhu bezpeãí je upra-

veno základními principy: bezplatností,

diskrétností, nestranností a nezávislostí.

Poskytovaná pomoc je kombinovaná, má

charakter konzultace s dvojicí poradcÛ

(vÏdy s právníkem a psychologem záro-

veÀ). Ta je klientovi dostupná opakovanû,

pokud si to jeho individuální situace a re-

akce na trestn˘ ãin vyÏaduje. 

Nadstandardní pomocí jsou napfiíklad do-

provody k soudu, náv‰tûvy u lÛÏka hospita-

lizované obûti v nemocnici, pofiádání psy-

chorekondiãních víkendov˘ch pobytÛ pro

obûti násiln˘ch trestn˘ch ãinÛ a zprostfied-

kování penûÏité pomoci ze soukromého

Nadaãního fondu Filipa Venclíka. Na kon-

ci roku 2003 eviduje Bíl˘ kruh bezpeãí

4993 osobních kontaktÛ s klienty v porad-

nách. Z hlediska konkrétních trestn˘ch ãi-

nÛ jednoznaãnû pfievládají obûti násilné

kriminality (45 %). Nejpoãetnûji je zastou-

pen trestn˘ ãin ublíÏení na zdraví.

Nejsilnûj‰í traumata jsou spojena s trestn˘-

mi ãiny útoãícími na tûlesnou integritu obû-

ti, napfi. ublíÏení na zdraví, loupeÏ, pohlav-

ní zneuÏívání nebo znásilnûní. Rok 2003

byl pro Bíl˘ kruh bezpeãí rokem Aliance

proti domácímu násilí. BKB v tomto roce

inicioval a podpofiil velk˘ poãet konkrét-

ních aktivit v oblasti boje proti domácímu

násilí. Za v˘razné podpory akciové spoleã-

nosti Philip Morris âR provozoval nonstop

telefonní linku pro obûti domácího násilí

a vytvofiil rozsáhlou databázi informací

o dostupn˘ch sociálních a dal‰ích sluÏbách

v âeské republice zamûfien˘ch na tento

druh násilí. V rámci permanentní kampanû

se v roce 2003 zaostfiila pozornost BKB na

odbornou vefiejnost. Prostfiednictvím

Policejního prezidia PâR byly distribuová-

ny malé karty pro v‰echny policisty v re-

publice s instrukcí, jak reagovat na domácí

násilí. Uskuteãnila se fiada regionálních v˘-

cvikÛ pro policisty a sociální pracovnice.

KampaÀ Bílého kruhu bezpeãí v tomto ro-

ce vyvrcholila v˘stavou fotografií americ-

ké autorky Donny Ferrato v Ostravû

a v Praze. Vznikly také nové pomÛcky pro

odborníky v kontaktu s pfiípady domácího

násilí, o kter˘ch se doãtete na jiném místû

v˘roãní zprávy. V Ostravû odstartoval uni-

kátní dvoulet˘ projekt interdisciplinární

spolupráce a bylo zde otevfieno DONA

centrum. Pfii Alianci vznikla v roce 2003

Expertní skupina v˘znamn˘ch právníkÛ

a osobností, ktefií zahájili svou ãinnost stu-

dijním pobytem ve Vídni a pfiipravují nov˘

zákon na ochranu rodiny pfied domácím ná-

silím v na‰í zemi. V této souvislosti se po-

dafiilo právû za podpory BKB prosadit na

návrh senátorky Jitky Seitlové novelu trest-

Centrála BKB:
Du‰kova 20

150 00 Praha 5-Smíchov

tel.: 257 317 110

fax: 251 512 299

e-mail: bkb@volny.cz

V roce 2003 pfiijala 

1549 hovorÛ.

DONA linka:
Pomoc obûtem domácího násilí

NepfietrÏit˘ provoz 

Tel.: 251 51 13 13

Pracuje od 11. 9. 2001.

V roce 2003 pfiijala 3265 hovorÛ.

Brno:
Slovinská 41

612 00 Brno-Královo Pole

kaÏdé úter˘: 17 – 19.30 hodin

tel.: 541 218 122

Poradna pracuje od 2. 4. 1996. 

V roce 2003 ji nav‰tívilo 97

klientÛ, pfiijala 107 hovorÛ.

Olomouc:
Katefiinská 8

772 00 Olomouc

kaÏdé úter˘: 16 – 18 hodin

tel.: 585 423 857

Poradna pracuje od 1. 1. 1994.

V roce 2003 ji nav‰tívilo 45

klientÛ, pfiijala 27 hovorÛ.

Poradny
Centrála 
Linka DONA
DONA Centrum

DONA Centrum Ostrava:
Poradna pro obûti domácího násilí

Ul. 28. fiíjna 124

702 00 Ostrava

pondûlí a pátek: 8 – 14 hodin

ãtvrtek: 14 – 20 hodin

tel.: 597 489 207

e-mail: donacentrum@quick.cz

Pracuje od 18. 9. 2003.

Do konce roku 2003 pomoc Centra

vyhledalo168 klientÛ, z toho 

79 telefonicky. 

Ostrava:
Ul. 28. fiíjna 124

702 00 Ostrava

kaÏdé úter˘: 16 – 18 hodin

tel.: 597 489 204

Poradna pracuje od 16. 9. 1997. 

V roce 2003 ji nav‰tívili 83 klienti,

pfiijala 49 hovorÛ.

Pardubice:
Pospí‰ilovo nám. 1693

530 03 Pardubice

kaÏdé úter˘: 17 – 19 hodin

tel.: 466 265 264

Poradna pracuje od 4. 5. 1999.

V roce 2003 ji nav‰tívili 64 klienti,

pfiijala 54 hovory.

PlzeÀ:
Americká 42

301 35 PlzeÀ

kaÏdé úter˘: 16 – 18 hodin

tel.: 377 637 695

Poradna pracuje od 1. 1. 1999. 

V roce 2003 ji nav‰tívilo 

97 klientÛ, pfiijala 70 hovorÛ.

Praha:
Du‰kova 20

150 00 Praha 5

úter˘, stfieda, ãtvrtek: 17 – 20 hodin

tel.: 257 317 100

Poradna pracuje od 19. 11. 1991.

V roce 2003 ji osobnû vyhledalo

413 klientÛ, pfiijala 454 hovorÛ.

Pracovi‰tû a poradny Bílého kruhu bezpeãí

Praha

Plzeň

Pardubice

Ostrava

Brno

Olomouc

☎
�

�

☎
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ního zákona zave-

dením nové skut-

kové podstaty v §

215a „T˘rání blíz-

ké a jiné osoby ve

spoleãnû ob˘va-

ném bytû nebo do-

mû“. Podnûtem

k této novele byl

skuteãn˘ pfiípad,

ke kterému do‰lo

v Pfierovû, a pfii

kterém poskytoval

pozÛstal˘m dlou-

hodobou a nadstandardní pomoc Bíl˘ kruh bezpeãí. Z ostatních

v˘znamn˘ch aktivit v této oblasti v roce 2003 zaznamenáváme ak-

tivní pfiípravu a úãast na ‰esti kulat˘ch stolech k domácímu násilí

pofiádan˘ch pod gescí MV âR a dva semináfie Aliance proti domá-

címu násilí v Poslanecké snûmovnû Parlamentu, na druhém vy-

stoupil rakousk˘ expert dr. Albin Dearing.

V roce 2003 obstál Bíl˘ kruh bezpeãí v první kole Programu insti-

tucionálního rozvoje nestátních neziskov˘ch organizací. Program

vyhlásila a spravuje Nadace VIA a je podporován z Trustu pro ob-

ãanskou spoleãnost ve stfiední a v˘chodní Evropû. Upfiímná snaha

pfiedstavenstva, v‰ech aktivních ãlenÛ a centrály BKB posílit vnitfi-

ní zdroje organizace, upnout pozornost na priority a rozvoj Bílého

kruhu bezpeãí, byla uznána v nároãném v˘bûrovém fiízení. Plán

nejbliÏ‰ího rozvoje na‰í organizace je zamûfien do oblastí organi-

zaãní rozvoje a rozvoje klíãové a programové ãinnosti.

Konkrétních úkolÛ pro pfií‰tí období pfied sebou vidíme dostatek.

Hlubok˘ smysl na‰í ãinnosti vnímáme v kaÏdodenním kontaktu

s obûtmi a svûdky trestn˘ch ãinÛ. VáÏíme si kaÏdé upfiímné pomo-

ci a podpory a dûkujeme na‰im dobrovolníkÛm a podporovatelÛm.

Mgr. Petra Vitou‰ová, 
prezidentka Bílého kruhu bezpeãí

DONA Centrum Ostrava  

Ostravská regionální poboãka Bílého kruhu bezpeãí zahájila

v roce 2003 realizaci projektu, jehoÏ cílem je vytvofiit a ovû-

fiit interdisciplinární pfiístup k fie‰ení pfiípadÛ domácího nási-

lí. Prioritou projektu je první kontakt s pfiípadem nebo obûtí

domácího násilí. Projekt spoleãnû s Bíl˘m kruhem bezpeãí

v Ostravû fie‰í zástupci mûstského fieditelství Policie âR,

mûstské policie, pracovníci pfiestupkového oddûlení Úfiadu

mûstského obvodu Ostrava – Jih, oddûlení odboru sociálních

vûcí a zdravotnictví Magistrátu mûsta Ostravy, ManÏelské

a pfiedmanÏelské poradny, Krizového centra pro dûti a rodi-

nu, Fakultní nemocnice s poliklinikou, Charitního domova

sv. Zdislavy pro matky s dûtmi a také praktická lékafika. Bíl˘

kruh bezpeãí v bfieznu organizaãnû a lektorsky zajistil ‰kole-

ní celého t˘mu k problematice domácího násilí a interdiscip-

linární spolupráci. 

K úspû‰né realizaci projektu slouÏí fiada speciálních manuá-

lÛ usnadÀující vãasnou detekci domácího násilí a komunika-

ci s jeho obûÈmi. Ty v nákladu 1500 kusÛ obdrÏeli pracovní-

ci v pomáhajících profesích, policisté, lékafii a stráÏníci.

Dal‰ích 5000 letákÛ slouÏí k informování vefiejnosti a ze-

jména obûtí domácího násilí o moÏnostech a místech pomo-

ci v Ostravû. V Ostravû bylo v rámci projektu pro‰koleno

v problematice domácího násilí témûfi 500 odborníkÛ.

Od 15. záfií 2003 poskytuje pût vy‰kolen˘ch pracovníkÛ pfií-

mou pomoc obûtem v novém ostravském DONA Centru,

druhém specializovaném pracovi‰ti BKB v regionu.

Centrum je otevfieno tfii dny v t˘dnu. Vznik a ãinnost inter-

disciplinárního t˘mu pro fie‰ení pfiípadÛ domácího násilí ne-

má v âR obdobu a vyvolává neãekanû velik˘ a pozitivní

ohlas u zainteresované odborné vefiejnosti, orgánÛ státní

správy, regionální a místní samosprávy. Projekt podpofiily

Philip Morris âR a.s. a téÏ Moravskoslezsk˘ kraj.

PhDr. Marie ·edivá, viceprezidentka BKB 
a koordinátorka projektu IDT Ostrava
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DONA linka 

Pfii pfiíleÏitosti 2. v˘roãí existence DONA linky popfiál

v‰em, ktefií se podílejí na jejím nepfietrÏitém provozu, osob-

nû první místopfiedseda vlády a ministr vnitra Stanislav

Gross hodnû trpûlivosti a úspûchÛ. V roce 2003 pfiijali kon-

zultanti DONA linky 3244 hovorÛ (meziroãní nárÛst ãiní

431 hovor), z nichÏ vet‰ina se bezprostfiednû t˘kala domácí-

ho násilí. V roce 2003 volalo 1088 obûtí domácího násilí (tj.

67,3 % z poãtu volajících k problematice domácího násilí).

Pomoc na lince hledaly v postavení obûti domácího násilí

pfiedev‰ím Ïeny (95 %), v téÏe pozici o pomoc Ïádali také

muÏi (5 %). 

K hlavním zdrojÛm informování vefiejnosti o DONA lince

trvale patfií sdûlovací prostfiedky (41,4 %), dále pak tiskovi-

ny Bílého kruhu bezpeãí (15,1 %) a kontakty pfiedané obû-

tem domácího násilí pfiáteli a znám˘mi (9,9 %). V˘raznû se

zv˘‰il poãet informací pfiedan˘ch Policií âR. V roce 2003

poskytli policisté 89 informací. K tûmto hovorÛm patfií také

volání policistÛ, ktefií na místû zásahu potfiebují informace

(napfiíklad o nejbliÏ‰ím azylovém zafiízení). 

Hlavními problémy obûtí kontaktujících DONA linku je es-

kalující násilí pfii rozchodu partnerÛ ãi rozvodu manÏelství

a také trestná ãinnost páchaná v rámci domácího násilí. 

Obûti v roce 2003, konzultující svou situaci na DONA lin-

ce, nejãastûji uvádûly kombinaci násilí psychického a fy-

zického v podobû bití, v˘hrÛÏek, fackování, ekonomického

vydírání a poniÏování. Provoz DONA linky zaji‰Èuje 33

konzultantÛ (z nich má 24 vysoko‰kolské vzdûlání, jsou to

zejména právníci, psychologové, psychiatfii a sociální pra-

covníci). V‰ichni zamûstnanci DONA linky splÀují vzdûlá-

ním, odborn˘m v˘cvikem a praxí nároãné personální stan-

dardy kvality.

Vlastimil Zima, zástupce vedoucího DONA linky
Mgr. Petra Vitou‰ová, vedoucí projektu

Výrazným členem interdisciplinárního týmu je policista mjr. Bc. Josef Pravda,
který v roce 2003 obdržel Cenu Bílého kruhu bezpečí. Mj. prosadil přijetí

závazného pokynu ředitele PČR v Ostravě a používání tzv. doručenky.



Pro Ministerstvo zdravotnictví âR realizo-

val Bíl˘ kruh bezpeãí v roce 2003 projekt,

jehoÏ cílem bylo pfiispût k základní infor-

movanosti lékafiÛ v âR o podstatû domácí-

ho násilí, pomoci odstranit bariéry, které

brání lékafiÛm v adekvátní reakci pfii jeho

detekci u pacientÛ a zv˘‰it znalosti lékafiÛ

o vhodn˘ch formách reakce na kaÏd˘ zji‰-

tûn˘ pfiípad domácího násilí. Tento nároãn˘

úkol se podafiilo splnit v nezvykle krátkém

termínu ve spolupráci s lékafii z Fakultní ne-

mocnice v Motole, nemocnice Na

Homolce a Fakultní nemocnice

Bulovka.

V rámci projektu MZ âR, na kter˘

bylo vyãlenûno 250 000 Kã, reali-

zoval Bíl˘ kruh bezpeãí konkrétní

v˘stupy, kter˘mi jsou malá karta

pro pacienty, manuál pro lékafie

a ãtyfii velké karty pro zdravotnick˘

personál (pro lékafie, sestry v pri-

mární péãi, sestry v klinické o‰etfio-

vatelské praxi a sociální pracovníky

ve zdravotnictví).

Karta pro pacienty doporuãuje osobám dotãe-

n˘m projevy domácího násilí místa kontaktu

v jeho jednotliv˘ch fázích a obsahuje bezpeã-

nostní plán pro obûti. Manuál pro lékafie obsa-

huje více neÏ stostránkov˘ pfiehlednû struktu-

rovan˘ text k psychosociálním a právním

otázkám domácího násilí. Karty pro zdravot-

nick˘ personál, graficky a barevnû odli‰ené

pro jednotlivé profese, obsahují doporuãe-

ní, jak postupovat v pfií-

padech kontaktu s obûtí

domácího násilí, jak obûÈ

domácího násilí rozpo-

znat, jak s ní v ordinaci

nebo v nemocnici komu-

nikovat, jak reagovat a co

obûti doporuãit. 

První náklad karet a ma-

nuálu pfiedal Bíl˘ kruh

bezpeãí Ministerstvu zdra-

votnictví âR k praktické-

mu ovûfiení pfied zavedením

do praxe.
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Bíl˘ kruh bezpeãí v roce 2003 realizoval pro

Ministerstvo vnitra âR vzdûlávací projekt

„Práce s obûtí trestného ãinu“. Cílem jeho pi-

lotní ãásti, uspofiádané ve spolupráci se

Správou Severoãeského kraje Policie âR, by-

ly pfiíprava a realizace t˘denního v˘cviku pro

policisty, budoucí ‰kolitele. Ten se uskuteãnil 

od 14. do 18. 4. 2003 v Ostrovû (Ústí nad

Labem) a zúãastnilo se ho 28 zku‰en˘ch poli-

cistÛ ze tfií krajÛ a dvû pracovnice Odboru

prevence Ministerstva vnitra âR. Bíl˘ kruh

bezpeãí úãastníkÛm nabídl pût programov˘ch

blokÛ, fiadu modelov˘ch situací k nácviku

praktické ãinnosti. KaÏd˘ ze ‰esti lektorÛ v˘-

cviku se autorsky podílel na tvorbû pomÛcek

pro v˘kon sluÏby policistÛ (manuál a sada

karet pro v˘kon). 

Úãastníci pûtidenní intenzivní v˘cvik

hodnotili velmi pozitivnû a ocenili

jeho vysokou vyuÏitelnost pro práci

policistÛ, zejména pfiivítali interak-

tivní styl kurzu a pomÛcky pro praxi.

KaÏd˘ úãastník si odnesl vedle no-

v˘ch znalostí a dovedností také

„Manuál pro úãastníky kurzu“,

„Se‰it lektora“ a „Karty pro policis-

ty“. Pfiedpokládá se roz‰ífiení projek-

tu i pro dal‰í kraje. Po první zku‰e-

nosti bude roz‰ífien blok zamûfien˘

na fie‰ení nároãn˘ch situací spoje-

n˘ch s trestnou ãinností a domácím

násilím, je‰tû vût‰í prostor bude vy-

hrazen pro modelové situace

a video programy.

„Podle m˘ch zku‰eností byli policisté v problematice domácího násilí dosud pro‰kolováni

jen velmi okrajovû nebo vÛbec ne. Zcela scházely informace o organizacích, které mohou

obûtem nabídnout pomoc v okamÏiku, kdy policie není oprávnûna zasáhnout. V leto‰ním

roce byly mezi policisty roz‰ífieny vizitky s informacemi pro obûti a kontaktem na linku

DONA.  Díky vysoce kvalitnímu v˘cviku Bílého kruhu bezpeãí vím, jak se k obûtem trest-

n˘ch ãinÛ a obûtem domácího násilí chovat, jak poznat, kdy je mu osoba skuteãnû vystave-

na, mám k dispozici kontakty na organizace pomoci obûtem. Podstatná je také skuteãnost,

Ïe v˘cvik byl pojat˘ jako pfiíprava pro ‰kolitele, ktefií budou získané vûdomosti pfiedávat

s pomocí velmi kvalitních manuálÛ ostatním policistÛm. Forma i obsah v˘cviku pro mû

byly v˘jimeãnou zku‰eností, myslím, Ïe byla zvolena skuteãnû správná cesta“.

Por. Bc. Radek Syrov˘, policejní rada, 
SluÏba kriminální policie a vy‰etfiování, Rumburk.

Projekt – V˘cvik policistÛ pro kontakt s obûtí trestného ãinu

V rámci výcviku policisté společně řešili konkrétní
modelové situace.

Projekt – Informovanost lékafiÛ o domácím násilí



Mgr. Petra Vitou‰ová – prezidentka BKB
doc. PhDr. Ludmila âírtková, CSc. – vedoucí katedry PA âR
JUDr. Alois Deutsch – advokát
Mgr. Bohumil Herout – daÀov˘ poradce
JUDr. Ivana Hurychová – státní zástupkynû
JUDr. Martin Kloubek – policejní rada Policie âR
JUDr. Eva Koubová – advokátka
JUDr. Zdenûk Sovák – soudce 
PhDr. Marie ·edivá – samostatnû v˘dûleãná osoba
Mgr. Drahomír ·evãík – úfiedník PMS âR
JUDr. Ladislav Veleta – právník

JUDr. Alois Deutsch – Brno
JUDr. Petra Jáno‰íková – PlzeÀ
PhDr. Marie ·edivá – Ostrava
Mgr. Drahomír ·evãík – Olomouc
JUDr. Ladislav Veleta – Pardubice
Mgr. Markéta Vitou‰ová – Praha

Revizorka sdruÏení:
PhDr. Pavla Vyhlídalová 

V˘nosy a náklady 2003

V˘nosy

Dotace stát – ministerstva 1 418 000

Dotace mûsta – SÚC 1 261 400

Granty nadací 20 000

Dary finanãní (právnické osoby) 5 293 800

Dary finanãní (fyzické osoby) 13 025

V̆ nosy z vlastní ãinnosti 284 370

âlenské pfiíspûvky                                                         56 445

Úroky 53 897

V˘nosy celkem 8 400 937

Náklady

SluÏby (energie, po‰tovné, nájemné, telef.) 2 086 319

OON (DPP, DPâ) 2 281 772

Mzdy 1 313 895

Odvody (zákonné poji‰tûní) 1 044 353

Nákup materiálu, zboÏí a drobného NaHIM 471 600

Ediãní sluÏby (zpravodaj, samolepky) 565 475

Odpisy majetku 1 263 091

Náklady celkem 9 026 505

Hospodáfisk˘ v˘sledek – ztráta -625 568

Ztráta je zpÛsobena úãetním odpisem starého hmotného investiãního
majetku.

Pfiedstavenstvo BKB: Jednatelé regionálních poboãek BKB:

V˘roãní zpráva Bílého kruhu bezpeãí 2003

Ze zprávy o revizi úãetnictví za rok 2003:
Organizace vede od zaãátku roku 1998 podvojné úãetnictví na poãítaãi, které zaji‰Èuje na základû mandátní smlouvy spoleã-

nost Grenna, s.r.o. Ve‰keré úãetní zápisy jsou doloÏeny úãetními doklady. Tyto doklady jsou po formální i vûcné stránce

v souladu se zákonem o úãetnictví, jsou patfiiãnû zpracovány a archivovány. PouÏívan˘ úãetní program umoÏÀuje rozli‰ovat

hospodáfiské operace podle úãelu vynakládání a tato moÏnost je pouÏita k evidování pohybu úãelovû poskytnut˘ch prostfied-

kÛ. Prostfiedky sdruÏení jsou efektivnû vynakládány k realizaci cílÛ vypl˘vajících ze stanov. Organizace má stále malou

vnitfiní reÏii, vût‰ina poradenské práce je provádûna na bázi dobrovolné práce. âerpání státní dotace za rok 2003 probíhalo

v souladu s rozhodnutím o poskytnutí neinvestiãní dotace ze státního rozpoãtu âR ã. 17/3 vydan˘m MZ dne 1. 4. 2003.

âerpání probíhalo v souladu se zákonem 218/2000 Sb., a usnesením vlády ã. 114 ze dne 7. 2. 2001 o Zásadách vlády pro

poskytování dotací ze státního rozpoãtu âR nestátním neziskov˘m organizacím ústfiedními orgány státní správy. Dotace 

MZ âR a MPSV byly ãerpány rovnomûrnû. PouÏité prostfiedky byly pouÏívány pfiísnû úãelovû podle rozhodnutí o poskyt-

nutí neinvestiãní dotace ze státního rozpoãtu na rok 2003. Zpráva revizorky byla projednána pfiedstavenstvem BKB na jeho

7. schÛzi konané dne 7. 2. 2004. PhDr. Pavla Vyhlídalová
revizorka Bílého kruhu bezpeãí



❚ Akciové spoleãnosti Philip Morris âR
❚ Moravskoslezskému kraji
❚ Ministerstvu práce a sociálních vûcí âR
❚ Ministerstvu zdravotnictví âR

za podporu a partnerství pfii realizaci projektÛ proti domácímu násilí;

❚ Ministerstvu zdravotnictví âR
❚ Hlavnímu mûstu Praha
❚ Mûstu Ostrava
❚ Mûstu PlzeÀ
❚ Mûstu Brno
❚ Mûstu Pardubice
❚ Mûstu Olomouc
❚ Nadaci VIA
❚ Mûstské ãásti Praha 5
❚ Schwab Foundation for Social Entrepreneurship
❚ Ashoka Foundation
❚ Spoleãnosti s ruãením omezen˘m MONADA
❚ Akciové spoleãnosti Jihomoravská energetika
❚ Akciové spoleãnosti UTAX Bürosysteme
❚ Aukãní kanceláfii COHN
❚ Komofie soudních tlumoãníkÛ
❚ Spoleãnostem s ruãením omezen˘m ARKONA-IZOL a DELTA protection
❚ Mûsíãníku CAMPUS QUO VADIS
❚ Spoleãnosti s ruãením omezen˘m Kraft Foods CR

za finanãní, materiální a jinou podporu projektÛ pro pomoc obûtem trestn˘ch ãinÛ v âeské
republice, vãetnû ediãní a pfiedná‰kové ãinnosti a dal‰ích projektÛ obãanského sdruÏení Bíl˘ kruh
bezpeãí; 

❚ Nadaãnímu fondu Filipa Venclíka

za dlouhodobou finanãní podporu obûtem trestn˘ch ãinÛ, které vyhledaly pomoc v poradnách BKB
a ocitly se v nev˘hodné sociální situaci;

❚ panu Jaroslavu Jírovi, JUDr. Jifiímu Matznerovi, paní Petfie Mejzrové, MUDr. Marii Doskoãilové, 
paní Julii Kvietkové, Dr. Albinu Dearingovi, paní Václavû ¤ezáãové, Vy‰‰í zdravotnické ‰kole v Praze 5, 
Du‰kova 7, panu Pavlu Machaãkovi, paní Marii Hyb‰ové, JUDr. Janu Machovi a JUDr. Pavlu Kuãinovi

za vûnované finanãní a vûcné dary;

❚ v‰em dobrovolníkÛm Bílého kruhu bezpeãí

za jejich vûdomosti, energii a ãas, které ochotnû vûnují obûtem trestn˘ch ãinÛ v roli odborn˘ch
poradcÛ a asistentÛ.

Podûkování:

V˘roãní zpráva Bílého kruhu bezpeãí 2003


