
Kdo je a co dělá Bílý kruh bezpečí 

Bílý kruh bezpečí je nestátní nezisková organizace, která od roku 1991 poskytuje odbornou pomoc obětem, svědkům a 

pozůstalým po obětech trestné činnosti prostřednictvím sítě poraden, ve kterých pracují bez nároku na odměnu zejména 

právníci, psychologové a sociální pracovníci. Poradci poskytují obětem především právní informace, praktické rady, ale 

též psychologickou a emocionální podporu. Konkrétní pomoc se odvíjí od potřeb klientů.  

Video představení služeb: https://youtu.be/ybfuk6NOmcg 

Našimi klienty jsou např. oběti útoku proti tělesné integritě (loupež, ublížení na zdraví, domácí násilí), sexuálních útoků 

(znásilnění, pohlavní zneužívání), pozůstalí po obětech vražd, ale i oběti majetkové kriminality (např. podvedení senioři). 

Bílý kruh bezpečí se věnuje přímé pomoci ale též zlepšování právního postavení obětí (např. legislativními návrhy). 

Příběhy našich klientů: https://youtu.be/31M5ErKVu8o      https://youtu.be/vL1Cj4ezyYM      https://youtu.be/82WiKZ6gltY 

 

Principy poradenské činnosti 

Bezplatnost 

 Klienti za poskytované služby neplatí. 

Diskrétnost 

 Poradna zachovává důvěrnost sdělených informací a bez souhlasu klienta nesmí být poskytnuty jakékoli informace 

mimo poradnu. Klient má právo vystupovat v poradně anonymně. 

Nestrannost 

 Poradna je otevřena všem obětem trestných činů bez ohledu na pohlaví, původ, sociální postavení, vyznání či věk.  

 Rada je bez hodnocení a je podána s přihlédnutím ke klientově situaci. Poradci respektují klienta a jeho rozhodnutí. 

 

Naše pomoc zahrnuje tyto služby:  

 

NON-STOP linka pomoci obětem 

Vedle pomoci poskytované tváří v tvář v síti poraden poskytuje Bílý kruh bezpečí též 

nepřetržitou telefonickou pomoc na bezplatné Lince pro oběti kriminality a domácího 

násilí. Linka je provozována na evropském telefonním čísle 116 006.  

  
 

Pomoc zvláště zranitelným obětem 

Kromě bezplatných konzultací s odborníky nabízí Bílý kruh bezpečí zejména: 

I. Podpora případového manažera 

Tato služba zahrnuje možnost provážení obětí zejména v podobě opakovaných telefonických či osobních konzultací, 

pomoc při zpracování žádostí a návrhů v trestním řízení, ale v případě potřeby též doprovod k policejním výslechům a 

hlavnímu líčení. Doprovodu zpravidla předchází příprava na jednání v poradně BKB. 

II. Terapeutický program 

Pro oběti zasažené traumatem nabízíme krátkodobou terapii s cílem je 

stabilizovat psychiku a podpořit v obtížné situaci. 

III. Víkendové pobyty pro klienty Bílého kruhu bezpečí 

Psychorekondiční pobyty pro oběti násilné trestné kriminality, případně pro 

pozůstalé po obětech obsahují nabídku relaxace, rehabilitace, rozhovory s 

psychologem, art-terapií a setkání s dalšími lidmi, kteří prožili trestný čin. 

IV. Spolupráce s Nadačním fondem Filipa Venclíka 

Posláním fondu je finanční podpora obětí a pozůstalých po obětech násilných 

trestných činů. 

Kontakt: www.bkb.cz, bkb.brno@bkb.cz, tel. 732 842 664 
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