Výroční zpráva
Bílého kruhu bezpečí

2005

„V důsledku zloby, nenávisti a lhostejnosti jsme v jednom okamžiku přišly o tři muže z naší rodiny. Snažíme
se s dcerou žít život, který jsme si nevybraly. Jedna druhé se snažíme pomáhat, ale té nejcennější pomoci
se nám dostalo z Bílého kruhu bezpečí. Jsme stále v kontaktu s vámi a je milé, že přes tolik nelehké práce
na nás nezapomínáte. Za sílu k životu, kromě přátel a zbytku rodiny, vděčíme citlivým lidem z vašeho
občanského sdružení.“
Z dopisu pozůstalých centrále Bílého kruhu bezpečí
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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 problematiku domácího násilí.
Poradenství Bílého kruhu bezpečí 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 oběti hospitalizované v nemocnici, nabídka psychorekondičních víkendových pobytů a zprostředkování peněžité pomoci ze soukromého Nadačního fondu Filipa Venclíka. V roce
2005 evidoval Bílý kruh bezpečí 8 286 kontaktů s klienty. Z hlediska konkrétních trestných činů jednoznačně a trvale mezi klienty Bílého kruhu
bezpečí převládají oběti násilné kriminality. Nejpočetněji je zastoupeno
ublížení na zdraví. Výrazná traumata jsou spojena s kriminalitou útočící
na tělesnou integritu oběti, např. loupež, pohlavní zneužívání nebo
znásilnění. Oběti po činu očekávají od pomáhajících osob především
respekt, informace o svých právech a praktické rady, například jak žádat
o náhradu škody.
Rok 2005 byl pro Bílý kruh bezpečí „rokem projektové spolupráce“, neboť
v jeho průběhu jsme ukončili, realizovali nebo zahájili deset celostátních
projektů, z toho tři mezinárodní. Především jsme úspěšně ukončili projekt nadace VIA zaměřený na vnitřní rozvoj organizace. Na všech pracovištích došlo ke stabilizaci lidských zdrojů, nastavení nových komunikač-

ních procesů, zavedení pravidelných supervizí a na úrovni regionů byla
dokončena částečná profesionalizace. Zahájili jsme tři velké projekty
Phare: „Regionální podpora informovanosti o nonstop lince pomoci obětem domácího násilí“, „Diseminace zkušeností z Prahy do regionálních
poraden BKB pro oběti trestných činů“ a ve spolupráci s o. s. Spirála
jsme uskutečnili projekt třetí, „Interdisciplinární spolupráce při pomoci
obětem domácího násilí v regionu Ústí nad Labem“. Tyto tři projekty jsou
spolufinancovány Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Se zahraničními partnery z Portugalska, Finska, Švédska, Belgie,
Slovenska, Velké Británie jsme pracovali na projektech PANDORA
(studie o domácím násilí) a ASTREIA (vzdělávání soudců), připravili jsme
a získali granty pro projekty DAPHNE (pomoc obětem sexuálního násilí)
a MUSAS II (děti jako oběti a svědci kriminality).
Na podzim pokračovala jednání v obou komorách Parlamentu ČR směřující k přijetí zákona o ochraně před domácím násilím, který vznikl z iniciativy BKB. Na podporu nové praxe a nové legislativy jsme v roce 2005
uskutečnili 94 přednášek pro 4 522 posluchače, prakticky jsme projeli
celou republiku.
Především jsme však v roce 2005 získali opakovanou zpětnou vazbu od
obětí a svědků kriminality o užitečnosti služeb, které poskytujeme. Byli
jsme žádáni o výcviky a přednášky pro pomáhající profesionály v praxi
a v rámci vzdělávacích institucí (Justiční akademie, Policejní akademie ČR,
Vyšší odborné zdravotnické školy ad.). Od pořadatelů i posluchačů jsme
pravidelně dostávali známku vysoké kvality za odbornost sdělení spolu
se zaujetím lektorů BKB.
Také v tomto roce se Bílému kruhu bezpečí podařilo pro svou činnost
získat nejen nové dobrovolníky, ale také podporu státní správy, podporu
měst a jednotlivých donátorů, kteří investují do sociální oblasti. Této
pomoci a podpory si vážíme, děkujeme našim dobrovolníkům a podporovatelům.
Mgr. Petra Vitoušová,
prezidentka Bílého kruhu bezpečí

Ostrava:
Ul. 28. října 124
702 00 Ostrava
tel/fax.: 597 489 204
e-mail: bkb-ostrava@quick.cz
úterý: 16–18 hodin
Poradna pracuje od 16. 9. 1997.
V roce 2005 ji navštívilo 49 klientů,
přijala 80 hovorů.

Pracoviště a poradny Bílého kruhu bezpečí v roce 2005
Centrála BKB:
Duškova 20
150 00 Praha 5 –Smíchov
tel.: 257 317 110
fax: 251 512 299
e-mail: bkb@volny.cz
V roce 2005 přijala
2 195 hovorů.
DONA linka:
Pomoc obětem domácího násilí
nepřetržitý provoz
tel.: 251 51 13 13
e-mail: dona@donalinka.cz
Pracuje od 11. 9. 2001.
V roce 2005 přijala 3 459 hovorů.
Brno:
Slovinská 41
612 00 Brno-Královo Pole
tel.: 541 218 122
e-mail: bkb.brno@seznam.cz
úterý: 17–20 hodin
Poradna pracuje od 2. 4. 1996.
V roce 2005 ji navštívilo 111 klientů,
přijala 74 hovory.
Olomouc:
Kateřinská 8
772 00 Olomouc
tel.: 585 423 857
e-mail: bkb-ol@volny.cz
úterý: 16–18 hodin
čtvrtek: 16–18, pouze pro objednané
Poradna pracuje od 1. 1. 1994.
V roce 2005 ji navštívil 71 klient,
přijala 43 hovory.
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DONA Centrum Ostrava:
Poradna pro oběti domácího násilí
Ul. 28. října 124
702 00 Ostrava
tel.: 597 489 207
pondělí a pátek: 8–14 hodin
čtvrtek: 14–20 hodin
e-mail: donacentrum@quick.cz
Pracuje od 18. 9. 2003.
V roce 2005 pomoc osobně vyhledalo 161 klient,
230 klientům byla poskytnuta konzultace telefonicky.

Pardubice:
Pospíšilovo nám. 1693
530 03 Pardubice
tel.: 466 265 264
e-mail: bkb.pardubice@tiscali.cz
úterý: 17–19 hodin
Poradna pracuje od 4. 5. 1999.
V roce 2005 ji navštívilo 50 klientů,
přijala 49 hovorů.
Plzeň:
Americká 42
301 35 Plzeň
tel.: 377 637 695
e-mail: bkbplzen@seznam.cz
úterý: 16–18 hodin
Poradna pracuje od 1. 1. 1999.
V roce 2005 ji navštívil 121 klient,
přijala 111 hovorů.

Praha:
Duškova 20
150 00 Praha 5
tel.: 257 317 100
e-mail: bkbpraha@bkb.cz
úterý, středa, čtvrtek: 17–20 hodin
pátek: 9–13 hodin, pouze pro objednané
V roce 2005 ji osobně vyhledalo 460 klientů
a přijala 1 022 hovory.

V roce 2005 Bílý kruh bezpečí evidoval 7 185 telefonických kontaktů a 1 023 osobní kontakty – celkem 8 286 kontaktů.
www.bkb.cz www.donalinka.cz www.domacinasili.cz
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Kampaň pro samoty, vesnice a okrajové regiony
V roce 2005 byl díky programu Phare 2003 zahájen projekt „Podpora
informovanosti o nonstop lince pomoci pro oběti domácího násilí“. V rámci tohoto projektu realizuje Bílý kruh bezpečí celostátní
informační kampaň pro osoby reálně ohrožené domácím násilím,
které žijí v místech ČR s méně dostupnou odbornou pomocí. Cílem
kampaně je informovat o nonstop službě DONA linky a dalších možnostech především včasného řešení domácího násilí.
Praxe DONA linky ukázala, že rizikovým faktorem je sociální izolace
a nedostupnost pomoci. Nová kampaň tedy byla záměrně směrována na tzv. bílá místa, kterým byla dosud věnována okrajová pozornost ze strany státu i jiných organizací. A jednoznačně se ukázalo,
že to jsou venkov a regiony s méně dostupnou pomocí.

Nosiče informací pro ohrožené osoby:
– krabička zápalek (malý nosič velké informace), 300 000 ks, distribuce ve 20 městech,
289 samoobslužných stojanů v restauracích,
klubech apod.
– leták pro osoby ohrožené domácím násilím (distribuován společně se zápalkami),
20 000 ks
– inzerát v regionálních denících,13 krajů,
72 regionálních deníků, 771 000 ks
prodaných výtisků
– rekonstruované webové stránky www.donalinka.cz

Projekt spolufinancuje Evropská unie a státní rozpočet České republiky.

Model interdisciplinární spolupráce při řešení případů domácího násilí na komunitní úrovni
Modelový systém pomoci obětem domácího násilí zavádí interdisciplinární spolupráci institucí podílejících se ve městě/regionu na
řešení problematiky domácího násilí a zaměřuje se na kvalitu prvního kontaktu ohrožené osoby se systémem pomoci. V teoretických
východiscích se model opírá o některé zahraniční prameny, ale
v praxi vychází jen z vlastních znalostí a zkušeností realizátorů
a představuje původní know-how.
Pilotní projekt Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího
násilí v Ostravě realizovala místní pobočka BKB v letech 2003–2005
ve spolupráci s 10 místními organizacemi ze státní správy, samo-

správy a z oblasti nevládní. Hlavním výstupem je model interdisciplinární spolupráce při řešení případů domácího násilí na komunitní
úrovni zpracovaný v přehledném manuálu.
Model byl vytvořen se záměrem diseminace (přenosu) do dalších
měst/regionů v ČR. Držitelem oprávnění k převzetí modelu je Bílý
kruh bezpečí, který k tomuto kroku stanovuje několik podmínek,
zejména nutnost převzít model jako celek a absolvovat čtyřstupňové
školení BKB. V r. 2005 byl také již úspěšně zahájen přenos modelu
do jiných měst/regionů ČR. Prvním z nich je Ústí nad Labem, druhým
Brno. O model projevují zájem další města a instituce.

Dobrovolníci v Bílém kruhu bezpečí

Cena KŘESADLO JUDr. Martinu Kloubkovi

Dobrovolníky se rozumějí členové poradenských týmů v regionálních
poradnách sdružení. Ke konci roku 2005 pro Bílý kruh bezpečí pracovalo 160 dobrovolníků. Jejich průměrný věk byl 35 let – na obdobné
evropské služby nevídaně mladý tým, který tvořily z 68 % ženy a ze
32 % muži. Profesní spektrum dobrovolníků bylo a je velmi široké
– od policejních vyšetřovatelů, přes soudce, advokáty, pedagogy,
psychiatry, sociální pracovníky, psychology, soudní znalce, probační
úředníky, novináře, až po důchodce a studenty vysokých škol.
V roce 2005 tito dobrovolníci (poradci a asistenti) věnovali obětem
trestných činů celkem 1 256 hodin v šesti poradnách Bílého kruhu
bezpečí.

V Praze dne 1. března, na návrh Nadace Hestia, převzalo z rukou primátora MUDr. P. Béma deset vyznamenaných cenu pro nejlepšího
dobrovolníka roku 2005. Mezi nimi byl i člen pražské poradny Bílého
kruhu bezpečí. Pplk. JUDr. Martin Kloubek je policejní komisař
s téměř třicetiletou odbornou praxí, specialista v oboru vyšetřování
zvláště závažné trestné činnosti. Pracuje na správě Policie České
republiky hlavního města Prahy. V roce 1992 se přihlásil jako dobrovolník do Bílého kruhu bezpečí. Řekl tehdy: „Z místa činu odcházím
jako policista s velikým pocitem dluhu vůči obětem, pokud stojíte
o moji dobrovolnou pomoc, chci tento dluh v Bílém kruhu bezpečí
obětem splácet.“
Vedle své náročné profese a výchovy čtyř dětí je Martin Kloubek
již déle než 13 let dobrovolným poradcem Bílého kruhu bezpečí.
V pražské poradně se setkal tváří v tvář s 310 oběťmi a svědky
zejména násilných trestných činů. Nezištně jim poskytl právní informace, praktické rady a morální podporu. V poradně působí dodnes,
každý měsíc zde má jako dobrovolník službu. Martin Kloubek je
i dlouholetým členem představenstva sdružení, skvělým lektorem
interních výcviků a externích školicích akcí, je také autorem mnoha
odborných článků. Jeho specializací v Bílém kruhu bezpečí je problematika dětských obětí a prevence kriminality zaměřená na tuto
věkovou a velmi ohroženou kategorii.
Cena Křesadlo Martinu Kloubkovi náleží z mnoha důvodů, především
je to člověk, který ve svém životě vždy pamatuje na pomoc bližnímu,
ve své policejní profesi „neokoral“ a nepropadl profesní deformaci.
Přestože denně vídá otřesné následky násilného jednání některých lidí, snaží
se hledat cestu
k nápravě a navrhovat řešení. Je
nejen schopný
pomoci, ale také
ochotný věnovat
svůj čas a erudici ve prospěch
zlepšení lidských
práv, konkrétně
práv obětí trestných činů. A činí
tak skvělým způsobem.

BRNO
Počet dobrovolníků v týmu: 35
Průměrný věk: 39,3 let
Psychologové/právníci: 13/14

Ženy/muži: 23/12
Asistentky: 8

OLOMOUC
Počet dobrovolníků v týmu: 18
Průměrný věk: 32 let
Psychologové/právníci: 7/11

Ženy/muži: 15/5
Asistenti: 0

OSTRAVA
Počet dobrovolníků v týmu: 16
Průměrný věk: 37 let
Psychologové/právníci: 9/7

Ženy/muži: 8/8
Asistenti: 0

PARDUBICE
Počet dobrovolníků v týmu: 19
Průměrný věk: 35,7 let
Psychologové/právníci: 5/6

Ženy/muži: 11/8
Asistenti: 8

PLZEŇ
Počet dobrovolníků v týmu: 24
Průměrný věk: 29,5 let
Psychologové/právníci: 6/8

Ženy/muži: 17/7
Asistenti: 10

PRAHA
Počet dobrovolníků v týmu: 48
Průměrný věk: 37,5 let
Psychologové/právníci: 14/19

Ženy/muži: 37/11
Asistenti: 15
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DONA Centrum BKB v Ostravě
DONA Centrum BKB (dále jen DC BKB) bylo založeno v Ostravě
v září 2003 jako zařízení poskytující komplexní poradenství pro
osoby ohrožené domácím násilím. Během tří let se toto zařízení
stalo metodicko-řídícím centrem interdisciplinárního týmu spolupracujícího při řešení případů domácího násilí v Ostravě. Rok 2005
byl pro DC BKB rokem stability, jehož cílem bylo udržet vysokou
kvalitu poskytovaných služeb klientům. Došlo ke změně na pozici
vedoucího DC BKB, kterým se stal Mgr. Drahomír Ševčík. Odborné
poradenství psychologické, trestněprávní a sociálně-právní klientům poskytovali čtyři konzultanti. DC BKB spolupracovalo při
diseminaci ostravského modelu „Interdisciplinární přístup k řešení
případů DN“ do Ústí nad Labem a do Brna.
V roce 2005 poskytlo DC BKB lektorské a přednáškové služby pro
více než 600 posluchačů a široce distribuovalo vlastní informační
materiály. V tomto roce kontaktovalo DC BKB celkem 391 klientů
převážně z Ostravy a Moravskoslezského kraje. Výrazně se z hlediska věku vyskytuje kategorie v produktivním věku od 26–40 let.
Typickým klientem je mnohočetná oběť násilí v gradující fázi, kdy
pravděpodobné řešení je možné jen v trestněprávní rovině.
Četnost domácího násilí

DONA linka
V roce 2005 pokračoval trend stoupajícího počtu přijatých volání a meziročně se opět zvýšil počet klientů,
kteří volali DONA linku. Její nepřetržitě
poskytovanou telefonickou pomoc pro
oběti domácího násilí a osoby jím ohrožené vyhledalo 3456 osob,
z toho 2 278 konzultovalo domácí násilí. Vyšší počet volání a vážnost problémů svědčí o důvěře klientů v tuto specializovanou linku
a o účinnosti propagace DONA linky mezi veřejností a odborníky.
Od 19. srpna 2005 je pracovištěm akreditovaným Českou asociací
pracovníků linek důvěry.
Více než polovina klientů kontaktovala DONA linku v době, kdy
domácí násilí netrvalo déle než tři roky (54,7 %). Oproti dlouhodobému průměru poklesl počet volání k případům domácího násilí
trvajícímu déle než deset let (15 %). DONA linka tak pomáhá klientům
neodkládat řešení domácího násilí a předchází tomu, aby přerostlo
v závažné následky.
DONA linka při analýze ke 4. výročí zahájení nepřetržitého provozu vyhodnotila rizikové faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku
domácího násilí. Základním je sociální izolace osob na mateřské
a rodičovské dovolené, žen-podnikatelek, osob zdravotně postižených a těch, kteří ukončili aktivní pracovní činnost. Nejohroženější
skupinou z hlediska pohlaví a věku jsou podle statistických údajů
DONA linky ženy ve věku 25 až 40 let.
Volání v roce 2005 stále potvrzují závažný fakt – incidentům domácího násilí jsou často přítomny děti.
Děti v hovorech k domácímu násilí v roce 2005

Svědci DN
Oběti DN
Jinak přítomné DN
Bezdětné vztahy
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66 %
13 %
9%
12 %

Byli jsme rodina, táta, máma a tři
děti. Pak si táta zvykl na alkohol
a vše ničil. Nadávky, hrubosti, bití,
ponižování. Pak byl rozvod. Klid
nám však nepřinesl. Žili jsme dál
pod jednou střechou. Mamince byla
hanba před sousedy, v práci i před
policií, kterou někdo zavolal. Pak už
jsme ji volali sami. Nic se nezměnilo. Jen domluvy, komise a pokuty.
Pak vzal nůž.
Dnes tu jsme jen dva. Máma se setrou jsou na hřbitově, on ve vězení.
Nechceme s ním mít nic společného, ani jméno. Máme ještě zlatou
babičku, u ní jsme našli lásku a porozumění. Pomohli nám v Bílém kruhu bezpečí. Přijeli k nám
rychle a jsou s námi dodnes.
Byl poslední pracovní den před
vánocemi. Mrzlo a jel jsem proto ženě naproti k obchodu. Všude
byla spousta aut s majáčky. Stop,
dál nemůžete jet. Mám tam ženu.
Pusťte mě k ní. Nejde to, byla
postřelena lupičem a vezou ji do
nemocnice. Proč? Proč právě ona?
Jak to řeknu dětem? Myslel jsem,
že to nepřežiju. Nespal jsem deset
dní. Syn měsíce nepromluvil ani
slovo. Dcera jen tiše plakala.
Bílý svět nemocnice, do kterého
nám zakázali vstoupit. Je chřipková
epidemie. Ona ještě žije, operovat
jí prostřelenou hlavu však už nebudou. Jen jeden lékař nám porozuměl. Přijďte za hodinu. Poklekl
jsem k lůžku, tam někde byla zakrytá, políbil její teplou ruku,
poděkoval za krásný život a rozloučil se. Moc to pro nás znamenalo. Stejně jako veškerá pomoc lidí z Bílého kruhu bezpečí.
O lidech na úřadě a v pohřební službě bych raději nemluvil.
Chci na ně zapomenout.
Moje dcera se stala obětí dopravní
nehody při cestě do školy. V půl šesté večer mně tuto skutečnost přišel
oznámit policista s tím, že její stav
je vážný, ale možná ještě žije. Tímto
okamžikem začalo tříleté období,
které bychom nikomu nepřáli zažít.
Situace byla o to horší, že jsme se
těžce vyrovnávali s nedávnou smrtí manžela a výborného táty a z mé
operace rakovinného nádoru.
Starší dceři tehdy poradili kolegové
na fakultě, aby se obrátila o pomoc
na Bílý kruh bezpečí. Odtud nás
okamžitě, profesionálně, velice citlivě a věcně informovali, co je nutné
udělat, což mě donutilo začít jednat. Odjela jsem do Prahy
na centrálu BKB, kde jsme situaci probrali s tím, že výsledné
řešení může trvat dlouho a můj zdravotní stav se může ze dne
na den změnit. V takovém případě mně bylo přislíbeno, že
dcerám bude teoreticky i prakticky pomoženo. Nikdo si nedovede představit, jak mi to pomohlo. Kdykoliv jsem nevěděla,
jak dál, vždycky jsem v Bílém kruhu našla pochopení a radu.
Dcera se podrobila mnoha operacím, léčení na neurologii
a operaci průdušnice. Zákroky měly těžké vedlejší účinky, ale
společnými silami jsme vše zvládly. Nakonec i soud s viníkem
nehody. Všem lidem kolem Bílého kruhu bezpečí chci ze srdce
poděkovat. Při takové hrůze, která lidi potká je největší obava
z vlastního strachu a z vlastního selhání. A tu se nám, díky vaší
pomoci, podařilo překonat.
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Výnosy a náklady 2005
Provozní náklady 2005
– materiálové náklady
– energie
– opravy
– cestovné
– nájemné
– telefony
– účetnictví, audit
– poštovné
– tisk, grafika, inzerce, propagace
– ostatní služby
– odpisy drobného majetku
– finanční náklady – bankovní poplatky, pojištění
Mzdové náklady
– mzdové náklady – hrubé mzdy
– dohody o pracovní činnosti
– dohody o provedení práce
– odvody

3,191,300.00
379,200.00
92,300.00
58,400.00
366,300.00
170,100.00
154,500.00
360,700.00
23,700.00
831,100.00
362,400.00
290,200.00
102,400.00
6,719,500.00
2,357,300.00
2,083,900.00
726,600.00
1,551,700.00

Náklady celkem 2005

9,910,800.00

Státní dotace
– z toho Ministerstvo zdravotnictví ČR
– 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

1,916,200.00
870,000.00
1,046,200.00
1,085,000.00
600,000.00
50,000.00
80,000.00
70,000.00
35,000.00
250,000.00
502,500.00
3,026,200.00
3,194,200.00
46,200.00
40,900.00
110,600.00
55,900.00

Výnosy celkem 2005

9,977,700.00

Hospodářský výsledek 2005

Ze zprávy o revizi účetnictví
za rok 2005:
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. Organizace má stále malou vnitřní režii, většina
poradenské práce je prováděna na bázi dobrovolnosti.
Čerpání státní dotace za rok 2005 probíhalo v souladu
s rozhodnutím o poskytnutí státní dotace č. 14 vydaným
MZ ČR dne 15. 4. 2005 a se Zásadami vlády pro poskytování
dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým
organizacím ústředními orgány státní správy schválenými
usnesením vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001. Dotace
Ministerstva zdravotnictví ČR byla čerpána rovnoměrně.
Použité prostředky byly používány přísně účelově podle
rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu na rok 2005. Stejně tak probíhalo čerpání dotace
za rok 2005 dle rozhodnutí č. 1 MPSV ČR ze dne 4. 3. 2005.
Zpráva revizorky byla projednána představenstvem BKB na
jeho 8. schůzi konané dne 18. února 2006.
PhDr. Pavla Vyhlídalová
revizorka Bílého kruhu bezpečí
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Představenstvo Bílého kruhu bezpečí:
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. – vedoucí katedry PA ČR
JUDr. Alois Deutsch – advokát
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
JUDr. Ladislav Veleta – právník
Mgr. Petra Vitoušová – hlavní koordinátorka BKB, prezidentka BKB

Jednatelé regionálních poboček BKB
v roce 2005:
JUDr. Alois Deutsch – Brno
Mgr. Veronika Sedláčková – Plzeň
PhDr. Marie Šedivá – Ostrava
Mgr. Drahomír Ševčík – Olomouc
JUDr. Ladislav Veleta – Pardubice
Mgr. Markéta Vitoušová – Praha

Revizorka občanského sdružení v roce 2005:
PhDr. Pavla Vyhlídalová
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Poděkování:
Akciové společnosti Philip Morris ČR

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR

za podporu a partnerství při realizaci projektů proti domácímu násilí;
Bílý kruh je dnes organizací, která
může být ostatním příkladem. Nejen
díky tomu, jak účinně pomáhá svým
klientům, ale také proto, že se umí
poprat s povětšinou neviditelnými
strastmi, jakými jsou organizační
růst a rozvoj. Těší nás, že jsme svým
drobným dílem mohli přispět ke zdárné
cestě této organizace.

Nadaci VIA
Ministerstvu zdravotnictví ČR
Hlavnímu městu Praha
Městu Ostrava
Městu Plzeň
Městu Brno
Městu Olomouc
Městu Pardubice
Městské části Praha 5

Táňa Hlavatá a Jiří Bárta
z Nadace VIA

KSK Consulting a. s.
CECOLEGNO, s. r. o.
Schwab Foundation for Social Entrepreneurship
Společnosti s ručením omezeným MONADA
Občanskému sdružení Letohrádek Vendula
Akciové společnosti UTAX Bürosysteme
Společnosti pro inovaci obecného prospěchu ASHOKA

Vyšší odborné a střední zdravotnické škole v Praze 5,
Duškova 7
Společnosti s ručením omezeným DELTA protection
YARO, s. r. o
Mgr. Alexandru Tomečkovi
IBM Česká republika, s. r. o.

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 Jitce Vítkové, JUDr. Jiřímu Matznerovi,
paní Haně Jírové, paní Petře Mejzrové, paní Světlaně
Fukové, paní Václavě Řezáčové, paní Julii Kvietkové,
ing. Vladimíru Procházkovi, zaměstnancům OAMP,
paní Janě Drechslerové, JUDr. Zoje Dvořákové,
RNDr. Jakubu Reiterovi, panu Mojmíru Machačkovi,

paní Libuši Potrokové, panu Pavlu Machačkovi,
JUDr. Janu Machovi, paní Eleně Passingerové,
MUDr. Bohumilu Skálovi, JUDr. Zdeňku Sovákovi,
MUDr. Janě Drtilové, JUDr. Heleně Przybylové,
JUDr. Janu Mejzlíkovi, AUTO-Cosmetic PORZELAK
Praha, s. r. o., Milanu Hejmovskému, MUJHOST.cz

za věnované finanční a věcné dary;
všem dobrovolníkům Bílého kruhu bezpečí
za jejich vědomosti, energii a čas, které ochotně věnují obětem trestných činů v roli
odborných poradců a asistentů.

V Bílém kruhu bezpečí v roce 2005 působilo celkem 160 dobrovolníků, z toho 119 poradců a 41 asistentů.
35 dobrovolníků pracovalo v Brně, 18 v Olomouci, 16 v Ostravě, 19 v Pardubicích, 24 v Plzni a 48 v Praze.
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