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Vážení pracovníci advokátní kanceláře, 
 
jak možná již víte, Bílý kruh bezpečí poskytuje již 30 let bezplatnou, diskrétní a odbornou pomoc obětem, 

svědkům i pozůstalým po obětech trestných činů. Činíme tak zejména poskytováním přímé psychologické a 

právní podpory.  

Obracíme se na Vás s nabídkou spolupráce jakožto na poskytovatele právních služeb, který v rámci své praxe 

přichází s těmito osobami též do styku. Ne vždy bývá zakázka klienta advokátní kanceláře čistě právní. 

Zpravidla si v rámci trestné činnosti (např. i té latentní v rámci rodinného soužití) odnáší také rány na duši. 

Pokud byste byli toho názoru, že pomoc našich psychologů a sociálních pracovníků by mohla být pro Vaše 

klienty přínosem, neváhejte se na nás v této oblasti obrátit nebo klienty na naši organizaci odkázat. Naši 

klienti spolupracují často se svými advokáty a v BKB čerpají psychickou, organizační či sociální podporu. 

Popsaná pomoc pomůže stabilizovat situaci osob, s nimiž přicházíte do profesního kontaktu, a tím i usnadnit 

Vaši další práci s nimi. Taktéž můžeme pomoci i osobám v pre-viktimní fázi, tzn. těm, kdo se obávají, že by se 

mohli stát obětí trestného činu s ohledem na hrozící nebezpečí. Doporučit službu BKB (včetně právní pomoci) 

je také možné v případě, že byste potenciálního klienta nemohli přijmout např. pro naplněnou kapacitu.  

Oslovujeme Vás však ještě z jednoho důvodu. Brněnská pobočka BKB zajišťující službu na území celého 

Jihomoravského kraje sídlí v Brně. Problém pro řadu lidí na Jižní Moravě ale představuje vzdálenost z místa 

bydliště do brněnské poradny. A právě to chceme nyní změnit. Našim záměrem je pořídit vozidlo využitelné 

jako mobilní poradnu. Ta nám umožní přijet za obětmi, jež nemohou přijet za námi, a poskytnout pomoc na 

místě. Pokud byste byli ochotni tento projekt finančně podpořit, budeme Vám velmi vděčni (samozřejmostí 

je vystavení potvrzení s možností uplatnění slevy na dani). Aktuálně probíhá na tento projekt sbírka v rámci 

programu ČSOB. Blíže viz příloha.  

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál pevné zdraví, klidné prožití Vánočních svátků a hodně úspěchů 

v nadcházejícím roce 2021. 

Budeme vděčni za Vaši pomoc při zprostředkování pomoci či podpoře našeho projektu. Zastavit kriminalitu 

sice nedokážeme, ale pomáhat jejím obětem umíme. 

 
 S přáním všeho dobrého 

 
 

         Mgr. Vladimír Vedra 
jednatel regionální pobočky BKB Brno 

  tel. 777 05  95 45 
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