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Bilance služeb Bílého kruhu bezpečí v roce 2015
Bílý kruh bezpečí poskytuje komplexní pomoc obětem kriminality v ČR
(psychologickou podporu, odborné sociálně právní poradenství, právní
informace, krátkodobou podpůrnou terapii a řadu dalších nadstandardních
služeb), a to již od roku 1991, kdy byla otevřena první poradna v Praze.
V roce 2015 evidoval Bílý kruh bezpečí rekordních 17 014 kontaktů s oběťmi

trestných činů včetně pozůstalých po obětech. Z toho 2613 osobních
konzultací včetně 556 terapeutických sezení pro zvlášť zranitelné oběti
a pozůstalé, 11 334 telefonických konzultací a 2996 písemných kontaktů,
tj. e-mailů, dopisů a SMS. Ve srovnání s předchozím rokem došlo v roce 2015
k nárůstu kontaktů o 11 %.

www.bkb.cz
www.donalinka.cz
www.domacinasili.cz
www.116006.cz

Bílý kruh bezpečí, z. s. (BKB)
BKB poskytuje komplexní okamžitou pomoc obětem kriminality v ČR od
roku 1991. BKB je registrován u MPSV pro tyto služby: telefonická krizová
pomoc, odborné sociální poradenství, intervenční centra. BKB je registrován
u MSp pro službu: poskytování právních informací.
Registrace zapsaného spolku pod spisovou zn. L 2461 vedená u Městského
soudu v Praze.
Nad rámec registrace poskytuje vlastní doplňkové služby mimořádně
traumatizovaným obětem a svědkům a také pozůstalým po obětech
(doprovody, výjezdy, peněžitou pomoc, podporu důvěrníka při procesních
úkonech, pomoc při vyplňování formulářů a podání aj.).
Své služby poskytuje ambulantní a terénní formou po území celé České
republiky. Vstupní branou do systému pomoci je bezplatná nonstop linka
116 006, na kterou navazuje síť krajských poraden a podpora případových
manažerů a terapeutů.

Poradna BKB Brno
Vznik 2. 4. 1996
Slovinská 1438/41, 612 00 Brno
tel./fax: 541 218 122, m.: 732 842 664
e-mail: bkb.brno@bkb.cz
V roce 2015 evidují poradna a její
případová manažerka celkem
797 kontaktů, z toho 194 osobních,
183 telefonických, 369 písemných
a 51 terapeutických sezení.

Centrála BKB Praha
Vznik 1. 1. 1998
U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5
tel.: 257 317 110 (nonstop)
m.: 739 039 198, tel./ fax: 251 512 299
e-mail: centrala.praha@bkb.cz
V roce 2015 evidují obě služby
Centrály BKB a její případový manažer celkem 1990 kontaktů. Z toho
1642 telefonických, 273 písemných,
58 osobních, při kterých byly poskytovány nadstandardní služby včetně
přeshraniční pomoci, a 17 terapeutických sezení.

Poradna BKB
České Budějovice
Vznik 11. 9. 2010
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice 3
tel./fax: 387 200 094, m.: 734 479 644
e-mail: bkb.cbudejovice@bkb.cz
V roce 2015 evidují poradna a její
případová manažerka celkem
386 kontaktů, z toho 137 osobních,
201 telefonických, 14 písemných
a 34 terapeutických sezení.

Linka 116 006
a DONA linka
Vznik 11. 9. 2001
tel.: 116 006 (nonstop)
tel.: 251 511 313 (nonstop)
e-mail: 116006@bkb.cz
Telefonická krizová pomoc obětem
kriminality a osobám ohroženým domácím násilím. V roce 2015 pracoviště obou linek přijalo 6456 volání,
z toho na Lince 116 006 byla poprvé
poskytována pomoc bezplatně,
tzn. na účet volaného (poskytovatele
služby). Bezplatnost zvýšila počet
volání na pracoviště ve srovnání
s rokem předešlým téměř o 100 %.

IC BKB Ostrava
Vznik 1. 1. 2007
28. října 2556/124, 702 00 Ostrava
tel.: 597 489 207, fax: 597 489 204
e-mail: ic.ostrava@bkb.cz
Pomoc osobám ohroženým domácím násilím (Ostrava, Nový Jičín,
Opava). V roce 2015 Intervenční
centrum eviduje celkem 858 kontaktů, z toho 236 osobních, 502 telefonických a 120 písemných.

Poradna BKB Jihlava
Vznik 24. 8. 2011
Žižkova 1683/13, 586 01 Jihlava
tel.: 606 631 551, m.: 606 631 551
e-mail: bkb.jihlava@bkb.cz
V roce 2015 evidují poradna
a její případový manažer celkem
2263 kontaktů, z toho 262 osobních,
753 telefonických a 1248 písemných.

Nejmladší pobočka BKB zaznamenala nárůst kontaktů o 50 % ve
srovnání s rokem předchozím.

Poradna BKB Liberec
Vznik 1. 7. 2008
Palachova 504/7, 460 01 Liberec I
tel.: 485 150 707, m.: 605 952 852
e-mail: bkb.liberec@bkb.cz
V roce 2015 evidují poradna a její
případová manažerka celkem
786 kontaktů, z toho 187 osobních,
315 telefonických, 185 písemných
a 99 terapeutických sezení.

Poradna BKB Olomouc
Vznik 1. 1. 1994
Švermova 1, 772 00 Olomouc
tel./ fax: 585 423 857, m.: 732 700 533
e-mail: bkb.olomouc@bkb.cz
V roce 2015 evidují poradna a její
případová manažerka celkem
275 kontaktů, z toho 67 osobních,
181 telefonických, 19 písemných
a 8 terapeutických sezení.

Poradna BKB Ostrava
Vznik 16. 9. 1997
28. října 2556/124, 702 00 Ostrava
tel./ fax: 597 489 204, m.: 731 306 411
e-mail: bkb.ostrava@bkb.cz
V roce 2015 evidují poradna a její
případová manažerka celkem
498 kontaktů, z toho 172 osobních,

184 telefonických, 95 písemných
a 47 terapeutických sezení.

	Poradna BKB Pardubice
Vznik 4. 5. 1999
17. listopadu 237, 530 02 Pardubice 2
m.: 732 923 462
e-mail: bkb.pardubice@bkb.cz
V roce 2015 evidují poradna a její
případová manažerka celkem
525 kontaktů, z toho 146 osobních,
224 telefonických a 128 písemných
a 27 terapeutických sezení.

Poradna BKB Plzeň
Vznik 1. 1. 1999
Husova 664/11, 301 00 Plzeň 1
tel./ fax: 377 637 695, m.: 773 551 311
e-mail: bkb.plzen@bkb.cz
V roce 2015 evidují poradna a její
případová manažerka celkem
744 kontaktů, z toho 159 osobních,
360 telefonických a 148 písemných
77 terapeutických sezení.

Poradna BKB Praha
Vznik 19. 11. 1991
U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5
tel.: 257 317 100, m.: 733 133 014
e-mail: bkb.praha@bkb.cz
V roce 2015 eviduje poradna celkem
1436 kontaktů, z toho 470 osobních,
333 telefonických, 397 písemných
a 236 terapeutických sezení.
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Klíčová priorita komisařky Jourové
– práva obětí na evropské úrovni

Intervenční centrum
Bílý kruh bezpečí Ostrava

Evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti
pohlaví Věra Jourová promluvila 9. listopadu 2015 v evropském parlamentu na
konferenci Victim Support Europe s názvem „Zavedení práv obětí do praxe:
kde jsme?“. Bílý kruh bezpečí se konference zúčastnil a byl zastoupen i na
užším jednání s komisařkou Jourovou.

V roce 2015 bylo v České republice Policií ČR realizováno 1317 případů vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Nejčastěji se vykazovalo v měsíci
dubnu a prosinci. K opakovanému vykázání stejné násilné osoby došlo ve
182 případech. Vykázání se dotklo 780 rodin s nezletilými dětmi, z nichž
1345 dětí bylo dlouhodobě vystaveno násilnému jednání ve svém nejbližším
okolí.

Komisařka Jourová hovořila o výzvách, které plynou z nového předpisu EU
o právech obětí (Směrnice EP a Rady 2012/29/EU z 25. října 2012, kterou se
zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu).
Vyjádřila také svůj vděk těm, kteří se podíleli na přípravě nové Směrnice.
Vysvětlila, že nová evropská Směrnice se použije, pokud byl trestný čin spáchán v Evropské unii nebo pokud v ní probíhá soudní řízení. Stejně tak práva
obětí se použijí bez diskriminace a nezávisle na jejím původu či residenčním
statutu. To znamená, že všechny oběti trestného činu, včetně migrantů bez
dokumentů, by měly mít přístup ke spravedlnosti a měly by dostat podporu
a ochranu, kterou potřebují. Komisařka zdůraznila, že nová práva jsou ve
Směrnici stanovena jasně a přesně: „Občané se mohou dovolat těchto práv
přímo před národními soudy, a to i v případě, že tato nová pravidla nejsou
správně transponována do národního práva.“
Eurokomisařka Věra Jourová poukázala na obrovský úkol pro nestátní
organizace podporující oběti: „Máte pro prosazování Směrnice do praxe ty
nejlepší předpoklady. A my vás budeme aktivně podporovat. Věřím, že pouze
společnými silami můžeme využít plný potenciál evropské úpravy práv obětí.
Toto je pouze začátek delšího procesu, procesu, který může změnit životy
milionů obětí.“

Nejčastěji násilí postihovalo manželská soužití, dále pak soužití násilného
rodiče a dítěte, také soužití družská. Celkový počet ohrožených osob tvořilo
182 mužů, 1434 žen a 566 dětí. V rámci vykázání využilo navazující nabídku
pomoci ze strany intervenčního centra 1190 osob ohrožených.

Intervenční centrum BKB Ostrava
– počet vykázání Policií ČR v roce 2015
Rok/region

Ostravsko

Opavsko

Novojičínsko

celkem

2015

52

19

16

87

Nejvyšší počty vykázání eviduje hlavní město Praha, dále pak kraj Ústecký,
Jihomoravský a Moravskoslezský. Intervenční centrum BKB Ostrava evidovalo v roce 2015 ve své působnosti 87 případů vykázání, z toho 52 v rámci
Ostravska, 19 Opavska a 16 Novojičínska.
V návaznosti na vykázání využily ohrožené osoby v 61 případech možnost
podat návrh na předběžné opatření (dle ust. § 400 a následujících zákona
č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních). V 57 případech soud svým
rozhodnutím vykázání prodloužil.
Od ledna 2015 realizuje Asociace pracovníků intervenčních center ČR (APIC),
jejímž členem je i Bílý kruh bezpečí, projekt s názvem „Zlepšení praxe při
prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“, podpořený Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám
šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt usiluje o změnu v oblasti
prevence, identifikace a eliminace domácího násilí především ze strany Policie ČR, státních zastupitelství a soudů, orgánů sociálně právní ochrany dětí,
intervenčních center. Navrhuje vytvořit platformu pro specializaci v rámci
jednotlivých klíčových profesí uvedených institucí.
PhDr. Lucie Paprsteinová, vedoucí IC BKB

Vývoj všech kontaktů s klienty BKB v letech 1991–2015
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Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu
Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Slavnostní spuštění Linky pomoci obětem
Zahájení provozu Linky pomoci obětem kriminality
a domácího násilí bylo oznámeno 20. února na
tiskové konferenci konané u příležitosti Evropského dne obětí v Evropském domě v Praze. Linka využívá harmonizované evropské číslo116 006, tedy
snadno zapamatovatelné a bezplatně dostupné
s předvolbou ČR i ze zahraničí. Linka je provozována zatím jen v osmi státech EU.
Ludmila Čírtková při této příležitosti uvedla, že
Linka pomoci obětem je místem, které je „ušité
obětem na míru“ a jehož úkolem je také oběť
posílit tak, aby se znovu postavila na nohy. Oběti
se totiž nezřídka paradoxně domnívají, že za to zlé,
co se stalo, mohou ony, protože byly neopatrné,
a nikoliv pachatel. Linka slouží i k tomu, aby se na-

stavilo správné vnímání u oběti. Fotograf kampaně
Jiří Turek ocenil, že kampaň zviditelňuje témata,
kterým se všichni raději vyhýbáme, a proto
zůstávají skrytá. Dodal také, že to, že se může bez
nároku na honorář věnovat takovému projektu, je
pro něj vlastně velkým oceněním jeho práce. Na
tomto místě zaznělo i poděkování studentům Právnické fakulty UK, kteří se navzdory vrcholícímu
zkouškovému období stali dobrovolnými modely
a modelkami kampaně.
Přátelské setkání, při kterém sál Evropského
domu praskal ve švech, ukončil symbolický křest
telefonního aparátu, který znamenal oficiální
zahájení provozu nové Linky.

Celostátní kampaň k Lince 116 006
Spuštění bezplatné nonstop Linky pro pomoc
obětem kriminality a domácího násilí provázela
rozsáhlá informační a mediální kampaň, která
vznikala jako „in-house,“ tedy česky řečeno
„na koleně“. Její koncept se zrodil uvnitř BKB
za bezplatné podpory profesionálních expertů.
Z kanceláří BKB byl také řízen samotný průběh
kampaně. Výrazné logo Linky s motivem telefonního sluchátka navrhla a zpracovala grafička Nikola
Hurychová.
S tváří kampaně výrazně pomohl fotograf Jiří
Turek a jeho spolupracovnice Jana Jabůrková,
a to zcela zdarma. Kampaň zobrazila nejčastější
trestné činy, se kterými se linka u svých klientů
setkává: domácí násilí, loupežné přepadení a stalking. Na plakátech je doplnily motivy znásilnění,
nebezpečného vyhrožování a dopravních nehod
s prvky agresivního chování řidičů.

Česká televize byla hlavním mediálním partnerem
BKB a naše kampaň byla největší, kterou ČT na
neziskovém poli v roce 2015 realizovala. Televizní
spoty pro kampaň vytvořila televizní a dokumentární režisérka Tereza Reichová.
Zvláštní dík patří herečce Národního divadla Evě
Salzmannové, která dokázala beze slov zahrát
v deseti vteřinách celý příběh oběti domácího
násilí a odmítla nabízený honorář s tím, že pro
BKB ráda věnuje svůj čas zadarmo. Dalším silným
partnerem byl Český rozhlas. Tři výrazné audio
spoty vyrobil Martin Hůla, známý také jako raper
Bonus, držitel žánrové ceny Anděl. Společnost
JCDecaux nám poskytla zdarma své venkovní
plochy v Praze.
Kampaň by nebyla možná bez podpory Norských
fondů prostřednictvím Nadace Open Society Fund
Praha.

Hledat pomoc je projevem síly oběti
Pod tímto heslem jsme uskutečnili 15 seminářů pro
odbornou veřejnost (policisté, strážníci, sociální
pracovníci, preventisté ze všech institucí, pedagogové, nestátní organizace zaměřené na pomoc
obětem, domácí násilí a násilí, místní samospráva
z menších obcí, pracovníci BKB z regionů a regionální novináři). Seminářům dominovalo motto:
„Každý zločin vytváří svým způsobem „neblahé
tajemství“, které spojuje pachatele a jeho oběť.

Dokud oběť mlčí, udržuje toto tajemství, a tím
i moc (kontrolu) pachatele nad svým životem.
Prolomení mlčení tudíž představuje strategii
zvládání stresu směřující k odpoutání se oběti od
zločinu.“ Semináře upoutaly pozornost odborníků
k nové lince a vyvolaly velký ohlas v regionálním
tisku, vysoce bylo oceňováno zejména vystoupení
doc. PhDr. Ludmily Čírtkové, CSc., ale i regionálních odborníků, kteří na její referát navazovali.
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Ohlasy od účastnice
Spanilých jízd BKB
Přednáška docenty Čírtkové byla naprosto
úžasná. Pro mě bylo velmi zásadní
připomenutí toho, co bychom měli v rámci
své profese dělat při setkání s klienty i toho,
že míváme tendenci zobecňovat. Sice to
všichni víme, ale občas na to zapomínáme.
Znovu jsem si uvědomila jedinečnost
člověka a to, že všechny oběti nejsou stejné,
že je třeba přistupovat ke každému klientovi
jako k originálnímu jedinečnému případu,
každému pomoct na základě toho, jaké má
individuální potřeby.
Michaela Stránská,
sociální pracovnice Naděje, Liberec – Kateřinky
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Slovo supervizora k projektu
„Kruh bezpečí zvlášť zranitelným
obětem trestných činů“

Parádní jízda projektu „KRUH bezpečí“
Na začátku stála snaha zdokonalit stávající formu
pomoci obětem trestných činů. Proto byl v BKB
zpracován a posléze schválen projekt v rámci
OP LZZ (Operační program lidské zaměstnanosti
a zdrojů) financovaný z Evropského sociálního
fondu, nazvaný „KRUH bezpečí zvlášť zranitelným obětem trestných činů“, který se „roztočil“
1. 1. 2013.
Jeho obsahem bylo rozšíření stávající služby BKB
o okamžitou pomoc zvlášť zranitelným obětem
trestných činů (ZZ OTČ) na všech pobočkách
BKB včetně pražské Centrály, která byla sídlem
klíčového manažera pro Středočeský kraj (Praha
je spravována samostatně, a proto do projektu být
zahrnuta nemohla).

spolupráci se statutární zástupkyní a autorkou
projektu Petrou Vitoušovou koordinovaly práci
KSP a terapeutů, kontrolovaly průběh a plnění
jednotlivých aktivit projektu a pečlivě vykazovaly
dosažené výsledky poskytovateli dotace, čímž
zajistily plynulý tok přidělených finančních prostředků v celkové výši cca 9 milionů Kč.
Projekt BKB „KRUH bezpečí zvlášť zranitelným
obětem trestných činů“, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního
rozpočtu České republiky pod evidenčním číslem
CZ.1.04/3.1.02/86.00105, byl zahájen 1. 1. 2013
a 30 měsíců smysluplně běžel, aby se k 30. 6. 2015
úspěšně „dotočil“ do svého cíle. Nová pozice
případových manažerů však zůstává. A to je dobře, protože by byla velká škoda, kdyby tato nová

Případoví manažeři (neboli klíčoví sociální
pracovníci) měli celorepublikovou působnost, a proto pomoc mohla být poskytována po
celé ČR. Rychlost pomoci byla zajištěna podpisem
dohody mezi Policií ČR a BKB o zprostředkování
kontaktu, na základě které policie dávala obětem
kontakty na naše místně příslušné pracovníky
bezprostředně po činu, kdy je situace nejsložitější
a pomoc nejúčinnější. V šesti pobočkách byla
služba rozšířena o možnost nadstandartní pomoci
poskytované našimi terapeuty formou krátkodobé
psychoterapie. Komplexnost pomoci doplňovala
možnost odborného sociálního poradenství (právnického a psychologického) v síti poraden BKB.
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Ostrava

Vedení projektu pracovalo ve složení asistentka
Jaroslava Maličká, finanční manažerka Ing. Věra
Palowská a manažerka projektu Ing. Alena Helebrantová. Tyto pracovnice společnými silami a ve

Mgr. Alena Helebrantová
manažerka projektu

SČK

Pro další školení (krizová intervence, práce
s pozůstalými aj.) a hlavně za účelem sdílení dobré
praxe a výměny zkušeností, sloužily celodenní pracovní porady. Každý případový manažer přinesl do
projektu znalosti z jiného oboru – někteří byli dříve
sociální pracovníci nebo psychologové, jiní měli
právnické vědomosti nebo psychoterapeutický
výcvik nebo ve své předchozí práci spolupracoval
s policií. To vše bylo velmi zásadní sdílet a právě
v tom vidím obrovský přínos pro kvalitu poskytované pomoci obětem.

V průběhu projektu poskytl Bílý kruh bezpečí
prostřednictvím případových manažerů pomoc
722 obětem a pozůstalým trestných činů. Terapeuti
poskytli celkem 517 hodin terapií. Nejvíce klientů
dosáhli klíčoví sociální pracovníci z krajů Vysočina, Plzeňský, Středočeský a Moravskoslezský kraj.

Plzeň

Případoví manažeři i terapeuti absolvovali na začátku projektu speciální výcviky, na které plynule
navázali svou každodenní činností.

a sofistikovaná forma pomoci obětem trestných
činů již nepokračovala.

Jihlava

Ve svém důsledku tak mohla být zdarma a téměř
okamžitě po trestném činu poskytnuta člověku
pocházejícímu z kteréhokoli koutu ČR okamžitá,
vysoce odborná a komplexní pomoc v situaci, do
které se dotyčný dostal zcela nečekaně, nepřipraven a v naprosté většině případů bez vlastního
přičinění.

Projekt „KRUH bezpečí zvlášť zranitelným obětem trestných činů“, evidenční číslo CZ.1.04/3.1.02/86.00105 je financován
z prostředků ESF, prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.

Ve své poradenské a terapeutické praxi jsem
se mnoho let setkával s klienty, kteří byli
hluboce otřeseni a zasaženi traumatizujícími
podmínkami, ve kterých vyrůstali a které
mohly v budoucnu negativně predeterminovat kapacitu zvládat obzvlášť závažné újmy.
Často jsem vnímal nedostatek individuálního
přístupu k těmto osobám napříč všemi
službami.
Uvítal jsem proto v roce 2012 nově vznikající
projekt Bílého kruhu bezpečí a rád jsem se
v tomto projektu ujal role supervizora.
Byl jsem mile překvapen atmosférou profesionálního zaujetí a kooperace, která projekt
od začátku do konce provázela. Bílý kruh
bezpečí reagoval tímto projektem na směrnice Evropského parlamentu a Rady EU z roku
2012 a profiloval se jako pružně reagující,
moderní instituce.
Jako zásadní vnímám diferenciaci přístupu
k jednotlivci – zvlášť zranitelné oběti, včasnou a adekvátní identifikace zranitelnosti
oběti a vypracování dobrých metodických
pomůcek. Zásadní roli v aplikaci nového,
citlivého a moderního přístupu ke klientům
hraje role případového manažera / klíčového
sociálního pracovníka. Projekt vytvořil podmínky pro jeho práci jak ve smyslu struktury
a rámce, tak ve smyslu intenzivní odborné
přípravy. Pozice případového manažera
reaguje na
rozsáhlé
spektrum
potřeb zvlášť
zranitelných obětí
trestných
činů a vytváří
předpoklad
okamžité,
vysoce specializované
podpory. Nabízí také tolik
potřebnou
roli toho, kdo doprovází, propojuje a podporuje celkovou konsolidaci situace. Tato role
je obrazem vysokého standardu psychosociální služby Bílého kruhu bezpečí.
Právě v respektu k individuálním potřebám
klienta, k tomu, že na aktuálním obrazu se
účastní tolik faktorů, kterým lze porozumět
jen skutečně plně vědomým a poučeným
přístupem, vidím velký zisk tohoto projektu,
který hodnotím jako velmi kvalitní, inovativní a kreativní. Dává nový rámec pro tradičně
kvalitní služby BKB, nabízí novou hladinu
respektu k individuálním potřebám klientů.
Mám-li ještě něco dodat k projektu z mého
pohledu, navrhoval bych do budoucna rozšířit pohled na péči o sebe v pozici poskytovatele služby. Dlouhodobá práce tohoto typu je
velmi náročná na zvládání stresu. Nabídka
antistresových postupů, jejich procvičování
a integrace by mohla přispět k celkové
kvalitě služeb.
V Praze dne 21. 6. 2015
PhDr. Lubomír Kobrle
supervizor projektu KRUH bezpečí zvlášť
zranitelným obětem trestných činů
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Náklady a výnosy 2015
Provozní náklady 2015

7 458 275,32

mzdové náklady – hrubé mzdy

5 734 990,00

Pardubický kraj

Materiálové náklady celkem

728 115,11

dohody o pracovní činnosti

1 709 329,00

Moravskoslezský kraj

kancelářské potřeby

311 497,45

dohody o provedení práce

1 296 450,00

Liberecký kraj

490 000,00

odvody

2 620 966,00

Jihočeský kraj

260 000,00

Jihomoravský kraj

369 555,52

Olomoucký kraj

356 800,00

MPSV – celostátní sociální služby 3 127 000,00

Kraj Vysočina

413 600,00

Dotace města

2 262 000,00

Dotace EU a nestátní granty

Magistrát hl. m. Prahy

1 397 000,00

Norské fondy prostřednictvím OSF 5 946 708,22

odborná literatura
vybavení – kancelářská technika
pohonné hmoty
Jiné náklady celkem

27 570,00
364 363,06
24 684,60
6 730 160,21

energie

306 189,13

opravy

25 228,12

Náklady celkem 2015
Státní dotace

18 820 010,32
3 127 000,00

367 000,00
1 057 000,00

8 200 368,72

cestovné

255 951,75

MČ Praha 2

50 000,00

nadace OKD

nájemné

1 149 044,15

MČ Praha 5

10 000,00

dotace EU – OP LZZ

2 211 517,48

telefony, poštovné

376 294,16

město Plzeň

105 000,00

Dary, příspěvky, tržby

3 386 286,83

účetnictví, audit

363 504,00

město Brno

110 000,00

finanční dary – drobné, sbírka

tisk, grafika, inzerce, propagace

1 975 250,85

město Olomouc

50 000,00

ostatní služby

1 197 517,13

město Pardubice

100 000,00

finanční dary – smlouvy

město České Budějovice

150 000,00

příspěvky na činnost – dědictví

odpisy majetku

79 870,00

daně, poplatky

593 125,66

město Jihlava

20 000,00

77 585,26

město Ostrava

270 000,00

330 600,00

Dotace kraje

3 620 156,52

11 361 735,00

Plzeňský kraj

306 201,00

bankovní poplatky, pojištění
daň z příjmu
Mzdové náklady celkem

členské příspěvky

tržby z prodeje služeb
úroky
Výnosy celkem 2015
Hospodářský výsledek 2015

42 143,02

92 929,52
65 055,00
107 145,94
2 933 205,27
183 413,24
4 537,86
20 595 812,07
1 775 801,75

Zpráva revizorky Bílého kruhu bezpečí, z. s., za rok 2015
Revizi hospodaření Bílého kruhu, z. s., provedla
revizorka organizace paní Světlana Fuková se
zaměřením na následující okruhy:
A) metodika a praxe vedení účetnictví;
B) účel vynakládání prostředků BKB;
C)	hospodaření se státními dotacemi MPSV ČR,
dotacemi krajských úřadů, magistrátů, městských částí, grantu EU a Norských fondů.

telefonická krizová pomoc, intervenční centra a poskytování právních informací) je prováděna na bázi
dobrovolné práce členů spolku. Tým pracovníků
byl rozšířen o konzultanty a vedení Linky pomoci
obětem (kriminality a domácího násilí) díky podpoře
z Norských fondů.
ad C)

a)	průběžně, kdy bylo ověřováno jak vedení dokumentace, tak hospodárnost;
b)	po skončení kalendářního roku v průběhu
provádění účetní závěrky.

Čerpání neinvestiční státní dotace za rok 2015
poskytnuté MPSV ČR v programu podpory B na
služby, které mají celostátní charakter na základě
rozhodnutí č. 3 ze dne 14. 12. 2015 (event. č. žádosti S0100/2015), probíhalo v souladu s platnými
zákony, hospodárně a v souladu s účely, pro které
byla dotace poskytnuta.

ad A)
Bílý kruh bezpečí, z. s., vede od roku 1998 podvojné účetnictví, 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.

Čerpání neinvestičních dotací na rok 2015 poskytnutých krajskými úřady v programu podpory A,
dále dotací poskytnutých zastupitelstvy jednotlivých statutárních měst a městských částí rovněž
probíhalo v souladu s podmínkami, které upravuje
platný právní rámec jednotlivých rozhodnutí či
smluv o přidělení a zúčtování dotace. Čerpání
grantu OP LZZ probíhalo v souladu s metodikou
a manuály ESF v ČR. Čerpání grantu Norské fondy
prostřednictvím Open Society Fund rovněž probíhalo zcela v souladu s příslušnou metodikou.

ad B)
Prostředky BKB jsou efektivně vynakládány k realizaci cílů vyplývajících ze stanov spolku a v souladu
s Vnitřní směrnicí o oběhu účetních dokladů.
Organizace má trvale malou vnitřní režii, většina
poradenské práce (odborné sociální poradenství,

V Praze dne 12. 2. 2016

Revize byla prováděna:

Světlana Fuková

Zpráva revizorky byla projednána představenstvem Bílého kruhu bezpečí, z. s., na jeho 13. řádné schůzi dne 14. února 2016.

Představenstvo Bílého kruhu bezpečí v roce 2015 pracovalo ve složení:
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
– prorektorka PA ČR
JUDr. Tomáš Durdík – soudce, viceprezident BKB
Doc. JUDr. Martin Kloubek, Ph.D. – pedagog PA ČR
JUDr. Daniela Háková – advokátka
JUDr. Eva Koubová – advokátka,
viceprezidentka BKB

PhDr. Julius Kopčanský – výchovný pracovník
Mgr. Markéta Vitoušová – jednatelka BKB Praha
Mgr. Petra Vitoušová – vedoucí Centrály BKB,
prezidentka BKB
Revizorka zapsaného spolku v roce 2015:
Světlana Fuková
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Poděkování Bílého kruhu bezpečí všem dárcům
a podporovatelům v roce 2015:
Bílý kruh bezpečí děkuje všem svým
•	dobrovolníkům – za podporu vlastní
organizace a pomoc všem klientům
v roce 2015, v poradnách Bílého kruhu
bezpečí v tomto roce pracovalo celkem 360 dobrovolníků, z toho 300 žen
a 60 mužů, kteří pomáhali obětem ve
svém volném čase a bez nároku na
odměnu,
•	zaměstnancům – za pečlivé plnění
pracovních povinností a citlivý přístup
k obětem trestných činů.
Bílý kruh bezpečí děkuje za finanční,
materiální a jinou podporu projektů
pro pomoc obětem trestných činů
a proti domácímu násilí, včetně
terapeutické, ediční a přednáškové
činnosti poskytovatelům dotací, grantů,
finančních a dalších darů:
POSKYTOVATELÉ DOTACÍ
•	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
•	Jihočeský kraj
•	Jihomoravský kraj
•	Kraj Vysočina
•	Liberecký kraj
•	Moravskoslezský kraj
•	Olomoucký kraj
•	Pardubický kraj
•	Plzeňský kraj
•	Statutární město Brno
•	Statutární město České Budějovice
•	Statutární město Jihlava
•	Statutární město Liberec
•	Statutární město Olomouc
•	Statutární město Ostrava
•	Statutární město Pardubice
•	Statutární město Plzeň
•	Statutární město Plzeň
– Městský obvod Plzeň 1
•	Hlavní město Praha
•	Městská část Praha 2
•	Městská část Praha 5
DÁRCI – PRÁVNICKÉ OSOBY
Bauer Media v.o.s. • Commservis.com, s.r.o.
• Česká televize • Český rozhlas • EY Česká republika • EMPRESA MEDIA, a.s. •
EVVA, spol. s r.o. Praha • Fórum dárců •
GRENNA účetnictví s.r.o. • GrowJOB s.r.o.
• GTM s.r.o. • JCDecaux spol. s r.o. •
INVALA v.o.s. • JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL spol. s r.o. • JV PROJEKT VH s.r.o. •
LUFTBALLON, s.r.o. • MONADA, spol. s r.o. •
Nakladatelství Sagit, a. s. • Ondřej – Meissner, spol. s r.o. • PEKA-CB s.r.o. • Private
Cars s.r.o. (Schenk Jakub) • PORTÁL, s.r.o.
marketing • Právnická fakulta UK Praha •

RAILREKLAM, spol. s r.o. • Společnost pro
inovaci obecného prospěchu ASHOKA •
STORYBEND, s.r.o. • TechSoup ČR – Microsoft • VŠ zdravotnická, Praha 5, Duškova •
Zpátky domů, s.r.o.
NADACE, NADAČNÍ FONDY
•	Nadace ČEZ
•	Nadace EURONISA
•	Nadace OKD
•	Nadace VIA
•	Norské fondy prostřednictvím Open
Society Fund
Bílý kruh bezpečí děkuje za finanční
pomoc pro oběti trestných činů, které
vyhledaly pomoc v poradnách BKB
a ocitly se v náročné sociální situaci:
•	Nadačnímu fondu Filipa Venclíka
•	Mgr. Vlastimilovi Venclíkovi
•	Nadačnímu fondu pomoci Karla Janečka
Bílý kruh bezpečí děkuje za věnované
finanční a věcné dary:
DÁRCI – JEDNOTLIVCI
Zuzana Bajgarová, Blanka Balousová,
Roman Baran, Mike Bauer, Kristýna
Bilíková, Romana Blažková, JUDr. Martin
Bohuslav, Ing. František Bouška, Ivan
Cáp, MUDr. Jan Cimický, Jitka Collerová,
Mgr. Lucie Čabanová, Jana Červenková,
Alena a Jiří Čihákovi, Radana Donátová,
MUDr. Jana Drtilová, Vladimír Duplinský,
Ludmila Eliášová, Miloš Felgr, Paul Field,
Jiřina Försterová, MUDr. Jan Hubert,
JUDr. Antonín Hýsek, Jana Jabůrková,
Vladana Jandáková, Josef Jareš,
Ing. Jaroslav Jirát, Michal Jurák, Lenka
Kilcevská, Ing. Zdeňka Klímková, Jindřich
Kocman, PhDr. Luboš Kobrle, Helena
Konečná, Petr Kopecký, Kateřina Kolenková,
pí. Kopecká z Boskovic, Markéta
Kopejtková, Mgr. Livie Linková, Mgr. Jitka
Lídralová, Jakub Machačka, JUDr. Jan
Mach, Monika Matulová DiS., JUDr. Jiří
Matzner, Ph.D., Marina Melkonjan, Maria
Molchan, Jana Mullerová, MVDr. Milan
Novák, MUDr. Oldřich Pešek, Miroslava
Reichlová, RNDr. Jakub Reiter, Eva
Salzmanová, Jan Samec, Petr Semerád,
Lucie Smidrkalová, Ing. Milena Svobodová,
Ph.D., Luďek Sybera, MUDr. Jana
Šmehlíková, Magdalena Šnorková, Jakub
Štorek, Mgr. Petra Texlerová, Miluše
Tronečková, Jiří Turek, Jana Valentová,
Valentina a Iva Velíšková, Ivana Zachová,
JUDr. L. Zelenková, Andrea Zoulová,
prof. PhDr. Jiří Weiss a děkujeme všem
ostatním neznámým zasilatelům DMS
a neznámým dárcům.

Přání k jubileu
Bílého kruhu bezpečí
Vážení,
MOC DĚKUJI za vše,
co v rámci BKB děláte
zejména pro skutečné
oběti trestných činů,
neb je to záslužná,
obětavá a přínosná
činnost. Do dalších
(nejméně 3x25) let
Vám všem přeji JEN
TO NEJLEPŠÍ, zejména úspěchy, jež
Vás energeticky poženou dál, resp. vpřed,
ale i optimismus (a notnou dávku otrlosti).
Zůstaňte bezpečným místem, k němuž
máme všichni důvěru! Pocit bezpečí je to,
co občané potřebují čím dále víc (nejen jako
potenciální oběti).
Jsem Vám i nadále k dispozici.
JUDr. Miroslav Antl
předseda Ústavně-právního výboru Senátu
Parlamentu ČR

Pobočky BKB s poradnami
a pracoviště BKB v roce 2015
vedli:
Brno
Mgr. Vladimír Vedra
Centrála Praha
Mgr. Petra Vitoušová
České Budějovice Mgr. Přemysl Pechlát
Intervenční centrum 	PhDr. Lucie
Paprsteinová
Jihlava
Mgr. Antonín Křoustek
Liberec
Mgr. Jana Blažková
Linka 116 006
Mgr. Adéla Pistorius
Olomouc
Mgr. Drahomír Ševčík
Ostrava	PhDr. Julius
Kopčanský
Pardubice
Mgr. Ladislav Tomášek
Plzeň
Bc. Monika Jelínková
Praha	Mgr. Markéta
Vitoušová

Jana Rohovcová získala cenu
Křesadlo
pro dobrovolníka roku 2015 za dvanáctiletou
práci v pražské poradně BKB. Jana poskytla
v BKB svou pomoc (konzultaci nebo terapii)
obětem a pozůstalým v 364 případech.
Ačkoliv se setkává s odvrácenou stránkou
lidského života, je to právě ona, která
posiluje u všech pomáhajících osob ve
svém okolí zdravé limity „pomáhání“ a dává
všem naději, že tato společnost má ohromný
potenciál v dobrých lidech, k nimž bezesporu
sama patří.
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Zprostředkování pomoci zvlášť
zranitelným obětem v roce 2015

Hlas oběti

Na základě Dohody o spolupráci zprostředkuje Policie ČR okamžitou pomoc
obětem a pozůstalým ze strany Bílého kruhu bezpečí každoročně v cca 84
případech. V řadě dalších trestných činů předá rozrušeným obětem alespoň
vizitku s telefonním číslem na BKB.
Rok 2015 byl silně poznamenán tragédií v Uherském Brodě, kde jsme ve
spolupráci s Policií ČR a městským úřadem pomáhali ve většině rodin, kterým
pachatel zavraždil někoho blízkého. V akutní fázi jsme poskytovali podporu
rodinám a jednotlivcům telefonicky. Jednalo se o praktické rady a odpovědi
na množství otázek. Například o podporu při sdělování zprávy o smrti blízkého
příbuzného dětem a přestárlým prarodičům. S praktickou a peněžitou pomocí
jsme později uskutečnili výjezd za pozůstalými.
Graf odráží pouze ty případy, kdy do BKB policie ihned po činu předala se
souhlasem obětí jejich jména a telefonní čísla, abychom do 24 hodin od
zprostředkování nabídli naši pomoc. Bezprostředně po tragické události je
jednodušší zanechat leták. Oběti zpravidla samy zavolají do několika málo
dnů. Například v kraji Vysočina bylo přímých zprostředkování do konce roku
2015 pouze 10, ale skutečných kontaktů na základě jejich zavolání evidoval
případový manažer za stejné období 135. Tradičně velmi dobrá spolupráce je
také v krajích Praha, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském.

Celkový počet zprostředkování pomoci (420) v letech 2011–2015
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O projektu, který by se zaměřil na praktické fungování zákona o obětech,
jsme začali přemýšlet prakticky ihned poté, co byl zákon přijat. Abychom
získali širší pohled na praktické uplatňování zákona v praxi, považovali
jsme za nutné spojit se s organizacemi, které mají širší záběr. La Strada
je velmi úzce profilovanou organizací na práci s obětmi obchodování s lidmi. Hlavním partnerem projektu se tak stal Bílý kruh bezpečí,
spolupracujícími organizacemi pak In IUSTITIA a Člověk v tísni. Jádrem
projektu bylo shromáždění deseti případových studií. Všechny mají jednotnou strukturu – v úvodu popisují fakta daného případu, další částí je
právní hodnocení – tedy, jaké ustanovení zákona o obětech bylo využito,
jak dané ustanovení funguje, a v závěru přichází určité doporučení – co
by bylo vhodné změnit. Oceňuji konzultace s Petrou Vitoušovou, která,
ač neprávník, umí přesně pojmenovat problémy a dokáže číst mezi
paragrafy.

Mgr. Lucie Otáhalová, právní konzultantka
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Spolupracujeme s La Stradou

Bílý kruh bezpečí vnímám jako organizaci, která má v oblasti pomoci
obětem kriminality nejširší záběr a k tomu navíc dlouholetou praxi.
Z tohoto důvodu se stal hlavním partnerem našeho projektu.

52

44

40

Moc vás zdravím,
na začátku prázdnin jsem k vám přišla. Bylo to poté, co mi manžel ublížil
už přes míru únosnosti. Odešla jsem s pěti dětmi a nastoupila u vás do
terapie a podala trestní oznámení. V tyto dny je mi hezky na světě, tehdy
jsem nechtěla žít. Nebýt vás, tak by mi opravdu NIKDY nebylo hezky.
Nezažila bych svobodu a úctu k sobě. Mí kluci by neměli šanci zažít nic
jiného, než peklo doma a neměli by šanci vyrůst v dobré muže. Čeká mě
ještě dlouhá cesta, teprve se rozjíždí soudy a manipulace roste. Ale já už
nemůžu z vlaku vystoupit. Naštěstí, protože bych někdy ráda vystoupila.
Není to možné. Prostě teď už ne. Je mi líto všech žen i mě samotné
a všech dětí, které toto zažívají. Je to obrovské zoufalství. Vážím si vaší
činnosti a každého, koho jsem u vás potkala. Děkuji a opatrujte se!
Alena

STČ ULK
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Osvětová a lektorská činnost
v roce 2015
Do osvětových aktivit Bílého kruhu bezpečí se v rámci primární prevence kriminality zapojují každoročně všechny pobočky a pracoviště. K těmto aktivitám
dále patří odborné přednášky a výcviky, nejčastěji pro sociální pracovníky
a policisty. Předkládáme přehled o objemu práce Bílého kruhu bezpečí v této
oblasti za rok 2015 včetně výnosů.
Pobočka

Počet přednášek,
výcviků

Počet
posluchačů

Výnosy BKB
v Kč

Brno

9

330

1 000

České Budějovice

1

20

750

Jihlava

38

828

6 200

Olomouc

9

230

0

Ostrava BKB

26

1 114

11 280

Ostrava IC

10

465

0

Pardubice

13

625

1 000

Plzeň

16

695

0

Liberec

15

340

3 000

Praha – poradna

6

83

7 600

Praha – centrála

22

1 427

7 800

Nonstop linka

1

12

63 000

166

6169

101 630

Celkem

Spolupracujeme s policejními psychology
a interventy
V devadesátých letech minulého století se u nás objevila řada organizací, které deklarovaly jako hlavní cíl své existence boj za lidská práva.
Téměř všechny však věnovaly pozornost především boji za práva obviněných a obžalovaných osob, či za zlepšení podmínek pro odsouzené.
Bílý kruh bezpečí byl proto od začátku mezi těmito organizacemi světlou
a čestnou výjimkou. To je také jednou z příčin toho, že relativně dost
policistů, kteří se setkávají s utrpením obětí a jejich blízkých, spolupracuje s BKB jako dobrovolní poradci v jeho poradnách. Převážně jde
o vyšetřovatele policie, kteří mají odpovídající právní znalosti, které jsou
pro tuto činnost užitečné.
Za novou etapu spolupráce mezi Policií České republiky a BKB lze
považovat období od roku 2010. V srpnu 2010 podepsali prezidentka BKB
paní Mgr. Vitoušová a policejní prezident generál Martinů dohodu o spolupráci mezi BKB a PČR při poskytování pomoci obětem trestné činnosti.
V praxi funguje systém pomoci obětem tak, že na všech krajských
ředitelstvích policie jsou vytvořeny týmy tzv. krizových interventů, jejichž
úkolem je poskytnout oběti trestného činu bezprostředně po traumatizující události psychologickou a morální pomoc, a poté zprostředkovat
kontakt mezi obětí a některou z pomáhající organizací. Z těch je na
prvním místě BKB, zejména v případech nejzávažnějších zločinů.
Kpt. PhDr. Jan Hubert, psycholog Policie ČR

