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TÝM KONZULTANTŮ LINKY DONA
Konzultantem na Lince DONA se může stát
osoba starší 21 let. Konzultanti jsou
zaměstnanci Bílého kruhu bezpečí, jedná
se tedy o činnost placenou, nikoliv dobrovolnou.
Službu na Lince vykonává střídavě 31 konzultantů (8 mužů a 23 žen). Pokud se týče
profesní kvalifikace jednotlivých konzultantů, je v týmu mimo jiné zastoupeno 10 právníků, 3 psychologové či 2 psychiatři.
Všichni prošli povinným výcvikem v rozsahu 63 hodin. Výcvik byl připraven tak, aby
konzultanti získali komplexní přehled
o možnostech řešení problému domácího
násilí. Zaměřili jsme se tedy na sociálněprávní a psychologické aspekty domácího
násilí, nástin navazujících služeb, zásady
telefonické krizové intervence a techniky
vedení hovoru. Každý konzultant též prošel
praktickým výcvikem cíleným na seznámení se základní procedurálními, personální
a provozními standardy Linky a také na
obsluhu speciálně vytvořeného softwarového programu pro zápis všech hovorů na
Linku. Od 1. srpna 2001 měli též konzultanti
možnost zácviku.
Naprostá většina konzultantů Linky DONA
slouží též jako dobrovolníci v poradnách
Bílého kruhu bezpečí a má tak bohaté zkušenosti právě s klienty přicházejícími
v souvislosti s domácím násilím. Dalším
faktorem, který přispěl k tomu, že jsme se
při výběru konzultantů obrátili především
dovnitř Bílého kruhu bezpečí, je skutečnost, že většina našich dobrovolníků již
prošla interním výcvikem zaměřeným na
problém domácího násilí. Jsme tedy přesvědčeni, že všichni konzultanti Linky
DONA jsou schopni po odborné, ale i lidské
stránce, poskytovat vysoce kvalitní pomoc
volajícím založenou jak na detailní znalosti
problematiky, tak na schopnostech empatie
a porozumění a zejména schopnosti
naslouchat.

PŘÍBĚH OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ,
KTERÁ KONTAKTOVALA DONU

„Jsem vdaná už více než deset let. Už před
svatbou chodil můj muž často do hospody.
Říkala jsem si, že na tom přece není nic
špatného, že je to normální. Tenkrát mi
však neubližoval, jen mi občas nadával, ale
nikdy mě neuhodil. Vždy jsem jeho chování
omlouvala tím, že byl opilý.
Jeho chování se ale hodně změnilo, když
se nám narodily dvojčata. Manžel trávil čím
dál víc času v hospodě se svými kamarády
a já byla na všechno sama. Ani peněz mi
moc nedával, většinu jich propil nebo prohrál na automatech. Zpočátku mi v opilosti
jen nadával, křičel a vyčítal, že se špatně
starám o rodinu. Pokoušela jsem se s ním
promluvit, když byl střízlivý, ale marně. Nic
nechtěl slyšet a říkal, že je všechno moje
vina. Pak mně dal poprvé facku. Byla jsem
vyděšená, ale nikomu jsem to neřekla. Pak
začalo přibývat nejen facek, ale i kopání
a bití. I když to trvá už víc než 8 let, nikomu
jsem se nesvěřila. Ostatně, kam a za kým
jsem mohla jít? Nikdo by mi stejně nevěřil,
manžel je v kolektivu velice oblíbený a ze
mě by udělal jen hysterku. A taky jsem
nechtěla brát dětem tátu. Poslední záchvat
zuřivosti měl dneska. Hrozně mě zbil a pak
odešel do hospody. Nevím, co mám dělat,
moc se ho bojím.“
V takové situaci je hlavním úkolem konzultanta DONY oběť zklidnit, vyslechnout ji
a rozebrat s ní nejbližší kroky – tedy zejména jak a kde vyhledat lékařské ošetření, jak
a kde podat trestní oznámení a především
jak zajistit bezpečí oběti a dětí (např.odchodem do azylového domu, krizového centra
či k příbuzným). Teprve po vyřešení těchto
základních otázek je možné uvažovat o dalších krocích.
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CO DONA UMÍ?
O Vyslechne a pomůže volajícímu
orientovat se v aktuální situaci.
O Nabízí volajícímu porozumění a důvěru.
O Pomáhá volajícímu odstranit pocity
viny a znovu nalézt sebedůvěru.
O Motivuje volajícího k aktivnímu řešení
situace.
O Pomáhá volajícímu promyslet
individuální bezpečnostní plán.
O Poskytuje praktické rady a pomáhá
volajícímu nalézat další vhodný postup.
O Nabízí důležité informace o možných
sociálně právních a trestně právních
opatřeních.
O Poskytuje informace o systému služeb
sociální záchranné sítě pro oběti
domácího násilí a trestných činů.
O Může organizačně zprostředkovat
pomoc, jejímž cílem je ochrana oběti
(např. zprostředkování bezpečného
ubytování).
O Může přivolat urgentní pomoc
v případech vážného ohrožení zdraví
a života.
KDE JE MOŽNÉ SE O DONĚ DOZVĚDĚT VÍC?
G Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí
č. 3/2001
G Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí
č. 4/2001
G Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí
č. 2/2002
G Výroční zpráva Bílého kruhu bezpečí,
2001
G www.donalinka.cz
G www.bkb.cz

DONA
linka pomoci
obětem domácího násilí

2 51 51 13 13
www.donalinka.cz
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Zde například můžete získat informace
o tom, jak podat trestní oznámení nebo jak
si zajistit své bezpečí sestavením bezpečnostního plánu; k dispozici jsou též důležitá
telefonní čísla.
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Vzdělání agresora
ostatní 3 %

ZŠ 12 %

£

Vzdělání oběti

ostatní 5 %

ZŠ 7 %

VŠ
23 %

VŠ 25 %

SŠ a SOU
60 %

SŠ a SOU
65 %

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ POMÁHÁ OBĚTEM
DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Provozovatelem linky DONA je občanské
sdružení Bílý kruh bezpečí, které již více
než deset let pomáhá obětem trestných
činů. Spuštění linky DONA je druhou fází
rozsáhlého společného projektu Bílého
kruhu bezpečí a společnosti Philip Morris
ČR. Cílem tohoto projektu je informovat
odbornou a laickou veřejnost o rozsahu,
následcích a nepřijatelnosti domácího
násilí, vyvrátit předsudky s domácím násilím spojené a přispět k vytvoření systému
adekvátní reakce na tento specifický druh
násilí v České republice.
Prvním počinem v rámci projektu byla realizace celostátního reprezentativního průzkumu zaměřeného na zjištění povědomí,
postojů a zkušeností s násilím mezi partnery v dospělé populaci České republiky.
Průzkum realizovala agentura STEM
v květnu roku 2001.
Druhým krokem bylo spuštění celostátní
linky pomoci obětem domácího násilí –
linky DONA. V České republice se jedná
o unikátní řešení, neboť DONA vznikla na
nestátní úrovni a svou kvalitou snese srovnání se zahraničními službami, které fungují např. v USA.
Zahájení provozu linky DONA bylo provázeno svým rozsahem ojedinělou reklamní
kampaní, která byla zrealizována za přispění mediálních partnerů: Prima TV, Právo,
MONA, AVR, RedCell a RMB. Cílem kampaně bylo nejen upozornit na existenci linky
DONA, ale i na domácí násilí jako závažný
společenský problém.
Provozovatel linky DONA Bílý kruh bezpečí
Centrála: 2 57 31 71 10
fax:
2 51 51 22 99
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Pokud se týče obětí domácího násilí, prokázala se všeobecně známá skutečnost, že
většina obětí domácího násilí pochází z řad
žen – téměř 94 %. Výjimkou ovšem nejsou
ani muži – oběti (6 %) a bohužel se setkáváme i s tím, že násilí je páchané zároveň
na ženě i jejích dětech.
Hlavním problémem obětí domácího násilí
kontaktujících DONU jsou trestněprávní
otázky, problémy spojené s rozvodem, bydlením bez agresora, svěřením dětí do
výchovy a výživným.
Z hlediska formy domácího násilí se nejčastěji vyskytuje kombinace násilí psychického
a fyzického. Již méně se vyskytují čisté formy násilí fyzického, psychického či sexuální. Domácí násilí je tedy zpravidla charakterizováno kombinací různých forem násilí
s tím, že postupem doby nabývá na intenzitě. Konkrétně má násilí podobu bití, fackování, ekonomického vydírání a ponižování.
A jak DONA volajícím konkrétně pomáhá?
Především pootevírá dveře, za kterými
k domácímu násilí dochází, a to prostřednictvím důvěrného a zklidňujícího telefonického rozhovoru. Převažuje pomoc právní
a psychologická doprovázená morální podporou. Konzultanti též velice často poskytují kontakty na navazující služby, zejména
azylové domy. Nezřídka též konzultant
pomáhá oběti vypracovat tzv. bezpečnostní
plán, tedy jakýsi návod na minimalizaci rizik
a nebezpečí pro oběť a děti. Volajícím,
jejichž problém patří do kategorie obětí
trestných činů, doporučí některou z poraden Bílého kruhu bezpečí. V závažných případech kontaktuje záchrannou službu nebo
Policii ČR.
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Dne 11. 9. 2002 oslavila DONA – linka pomoci obětem domácího násilí – své první narozeniny. Statistická čísla hovoří za vše. Za
první rok svého fungování obdržela linka
DONA více než 3500 hovorů. Tato skutečnost potvrzuje, že služba tohoto druhu byla
a je velice potřebná a je ji možno považovat
za jeden z prvních kroků při vytváření systému pomoci obětem domácího násilí v ČR.
Z hlediska struktury volajících se potvrdil
výchozí předpoklad, že tato linka bude nejvíce vyhledávána přímo obětmi domácího
násilí, neboť právě jim nabízí pomoc a podporu při zachování anonymity. Oběti domácího násilí tvoří 68 % procent volajících.
Velmi dobrou zprávou je také zjištění, že
poměrně vysoké procento osob volá
v zájmu obětí – pracovně těmto volajícím
říkáme zachránci – ti tvoří 28 % volajících.
Mezi zachránci převažují příbuzní obětí,
zejména jejich rodiče či děti, ale jedná se
též o přátele či sousedy obětí. Dále se
potvrdila obecná zkušenost, že pomoc
vyhledávají spíše ženy, než muži.
Průměrná délka domácího násilí v námi
zjištěném vzorku se pohybuje v rozpětí půl
roku až tři roky. Tuto skutečnost můžeme
porovnat se stejnou hodnotou zjišťovanou
více než 5 let u klientů přicházejících s problémem domácího násilí osobně do některé z poraden Bílého kruhu bezpečí. U těch
se průměrná délka domácího násilí do
doby, než se odhodlají vyhledat pomoc,
pohybuje okolo 6 let.
Lze tedy konstatovat, že existence speciální linky pomoci nabízející možnost anonymně hovořit o problému domácího násilí přispěla k tomu, že oběti hledají pomoc dříve.
Zajímavé jsou statistické údaje o tom, kde
získal volající informace o DONĚ. 48 %
osob, které uvedly zdroj informací, se
o Lince dozvědělo ze sdělovacích prostředků či reklamní kampaně doprovázející
spuštění Linky.
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BUDOVÁNÍ A PROVOZ LINKY DONA
K zahájení přípravných prací projektu Linka
DONA došlo v lednu roku 2001 tak, aby byla
tato služba adekvátně zajištěna po personální, provozní i procedurální stránce.
K realizaci projektu přistupoval Bílý kruh
bezpečí s vědomím, že služba tohoto druhu
v České republice dosud chyběla i přes
svou potřebnost a nezpochybnitelnou roli
při krizové intervenci obětem. Služba tohoto
druhu umožňuje osobám dotčeným problémem domácího násilí zorientovat se v systému sítě státních i nestátních služeb. V řadě
zemí obdobná linka pomoci obětem domácího násilí velmi účinně doplňuje zásah policie a podporuje oběti domácího násilí.
K zahájení zkušebního provozu linky DONA
došlo dne 4. 9. 2001 a nepřetržitého provozu 11. 9. 2001.
Adresa pracoviště linky DONA je utajena.
Tato zásada chránící konzultanty vychází
ze zahraničních zkušeností, kde obdobné
služby fungují striktně na bázi utajení.
Neustále je třeba uvědomovat si zvláštní
charakter problému, do kterého linka
DONA vstupuje. Domácí násilí je specifický
problém, často zahrnující i vyhrocené násilí. Patologická agrese se může obrátit proti
pomáhajícím osobám. S ohledem na tyto
skutečnosti není zveřejňováno místo působiště DONY.
Linka DONA, resp. její konzultanti, poskytují
v nepřetržitém provozu okamžitou odbornou psychologickou, právní, organizační
a morální pomoc obětem domácího násilí,
jeho svědkům či známým a příbuzným obětí. V neposlední řadě je DONA též využívána odborníky z řad pomáhajících profesí,
kteří se v rámci výkonu své práce setkávají
s obětmi domácího násilí.
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Vedoucí linky DONA: 2 51 51 19 19
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