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TÝM KONZULTANTŮ
Konzultantem DONA linky se může stát
osoba starší 21 let. Konzultanti jsou
zaměstnanci Bílého kruhu bezpečí a jedná
se tedy o činnost placenou, nikoliv dobrovolnou, jako je tomu v poradnách pro oběti
trestných činů.
Ve dvouleté nepřetržité službě na Lince se
stabilizoval tým 27 konzultantů (9 mužů
a 18 žen). Dalších 8 konzultantek, které prošly v roce 2003 novým výcvikem, již sbírá
první zkušenosti ve službě. V týmu pracují
odborníci několika profesí, mimo jiné sedm
právníků, devět psychologů, dva psychiatři
a pět sociálních pracovnic. Všichni absolvovali rozsáhlý povinný výcvik připravený
tak, aby získali komplexní přehled o možnostech řešení domácího násilí, především
ze sociálněprávních a psychologických
aspektů. Součástí jejich znalostí jsou vědomosti o rozsáhlé pomoci navazujících služeb ve všech regionech ČR. Každý konzultant na DONA lince absolvoval akreditovaný výcvik v telefonické krizové intervenci
a technice vedení hovoru. Konzultanti při
pravidelných poradách spolu s externími
a interními supervizory DONA linky (PhDr.
Yvonne Lucká, MUDr. Jana Drtilová, PhDr.
Luboš Kobrle a další) rozebírají konkrétní
odborné a provozní problémy.
Někteří konzultanti DONA linky pracují
zároveň jako dobrovolníci v poradnách
Bílého kruhu bezpečí. Mají tak navíc dlouholeté zkušenosti z kontaktu tváří v tvář
s klienty, kteří se stali obětí závažného
domácího násilí. Všichni konzultanti DONA
linky jsou vybaveni pro službu po odborné
i lidské stránce. Jsou připraveni poskytovat
vysoce kvalitní pomoc volajícím osobám
založenou na detailní znalosti problematiky,
na základě empatie, důvěry a porozumění,
zejména však schopnosti trpělivě a pozorně naslouchat.

PŘÍBĚH OBĚTI, KTERÁ KONTAKTOVALA
DONA LINKU
„Vy jste ta DONA? Promiňte, že brečím.
Teď jsem konečně sama a můžu mluvit.
Jsem rok rozvedená, ale pořád bydlíme
s mým bývalým společně. Jako obyčejně
po půlnoci jsme se pohádali. Kvůli složence
za elektriku, a bývalý manžel mě zase zbil.
Dostala jsem ránu pěstí do obličeje, upadla
jsem a pak do mě na zemi kopal. Stočila
jsem se do klubíčka, nic mi snad nezlomil.
Modráků mám plné tělo. Ve tři hodiny ho to
přestalo bavit a šel si lehnout. Dneska jsem
už v sedm ráno vypravila děti do školy.
Nevím, co si mám počít. Volala jsem na
policii a tam mi řekli, abych šla k lékaři
a pak k nim podat trestní oznámení. Když
jsem říkala, že jsem to nikdy nedělala, tak
mi nadiktovali vaše číslo. Ať prý si zavolám,
že mi pomůžete. Opravdu? Po rozvodu jsme
vyřešili výživné i děti. Problém je s bydlením a společným majetkem. Já jsem po
mateřské nesehnala práci, nemám peníze.
Manžel sice podniká, ale se čtyřmi tisícovkami od něho a čtyřmi od sociálky to při
třech dětech zvládám jen taktak. A pořád
se bojím, kdy se na mě zase vrhne. On mě
pořád pronásleduje, pomlouvá, dělá mi
ostudu.“

V takové situaci je hlavním úkolem konzultanta DONA linky volající uklidnit, vyslechnout ji a rozebrat s ní nejbližší kroky – jak
a kde vyhledat lékařské ošetření, jak a pro
jaký skutek podat trestní oznámení. A hlavně jak zajistit bezpečí její a dětí (např. ve
spolupráci s odborem sociálně právní
ochrany dětí odejít do azylového domu či
k příbuzným). Teprve po vyřešení těchto
základních otázek je možné uvažovat o dalších krocích. I při jejich řešení může oběť
volat DONA linku.
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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
sociálněprávních a trestněprávních
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 a 4/2001
G Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí
č. 2/2002
G Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí
č. 1, 2 a 3/2003
G Výroční zpráva Bílého kruhu bezpečí
2001 a 2002
G www.donalinka.cz
G www.bkb.cz

2001–2003

DONA
linka pomoci
obětem domácího násilí v ČR

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
zajistit své bezpečí sestavením bezpečnostního plánu; k dispozici jsou též důležitá
telefonní čísla.
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Provoz DONA linky podporují
Philip Morris ČR, a. s. a MPSV ČR
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průměrně šest let. Teprve pak nalezly
odvahu a pokusily se vyhledat pomoc.
Založení a provoz DONA linky byly správným a efektivním krokem na cestě k systémovému řešení domácího násilí v České
republice.
V roce 2001 byla propagace DONA linky
zaměřena na informovanost široké veřejnosti. V roce 2002 byly informace určeny
především pomáhajícím profesionálům,
kteří přicházejí do styku s obětmi domácího
násilí jako první. Jedná se zejména o policisty, lékaře a personál azylových domů.
Bílý kruh bezpečí za podpory Philip Morris,
a.s. vydal a distribuoval pouzdra s informačními materiály, zorganizoval výcviky
pro pracovníky azylových domů a pro policisty. Pro tyto profesionály také vydal
manuály a plastové karty s instrukcemi pro
zásah na místě incidentu a komunikaci při
řešení domácího násilí. Dnes již téměř 7%
informací o DONA lince získají oběti přímo
v policejních služebnách a ordinacích lékařů. Největší část informací o lince získává
veřejnost z médií a prostřednictvím cíleně
vedených kampaní (43 %).
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BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ POMÁHÁ OBĚTEM
DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Provozovatelem DONA linky je občanské
sdružení Bílý kruh bezpečí, které již více
než dvanáct let pomáhá obětem trestných
činů. Provoz DONA linky je třetí fází rozsáhlého společného projektu Bílého kruhu
bezpečí a společnosti Philip Morris ČR.
Cílem rozsáhlého 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 prostřednictvím
nové právní úpravy.
Celostátní linka pomoci obětem domácího
násilí v České republice představuje unikátní řešení, neboť vznikla na nestátní
úrovni a svou kvalitou snese srovnání se
zahraničními službami, které fungují například v USA, Finsku, Austrálii.
ALIANCE PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ
Součástí společného projektu je založení
Aliance proti domácímu násilí. Zakladateli
jsou prezidentka BKB Petra Vitoušová,
místopředseda vlády a ministr vnitra
Stanislav Gross, místopředsedové
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Miroslava Němcová a Jan Kasal,
hejtman Moravskoslezského kraje
Evžen Tošenovský a zástupkyně
Philip Morris ČR, a.s. Danica Siváková.
Cílem této Aliance je připravit věcný návrh
zákona zaměřeného na řešení problému
domácího násilí, který upřednostní opatření
sociálněprávní povahy před kroky trestněprávními.
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DVA ROKY OD PRVNÍHO ZAZVONĚNÍ
Provoz DONA linky v prvních dvou letech
potvrdil, že specializovaná telefonická
pomoc obětem domácího násilí v České
republice přispívá k rychlejšímu a efektivnímu řešení závažného celospolečenského
problému. Jedná se o násilí skryté, velmi
nebezpečné a hluboko vetkané do sociálního prostředí. Mít možnost zavolat kdykoliv
odborníkovi a diskrétně s ním hovořit
o tomto problému, je vysoce oceňována
nejen obětmi samotnými, ale také lidmi
z jejich bezprostředního okolí. Statistické
údaje soustředěné za dva roky provozu
DONA linky z více než 6300 hovorů potvrzují zjištění prvního celostátní výzkumu
o domácím násilí z roku 2001. Výskyt domácího násilí v naší společnosti je značný
a jeho oběti složitě hledají pomoc
a ochranu. V šesti poradnách Bílého kruhu
bezpečí pro oběti trestných činů tvořily
v roce 2002 oběti domácího násilí dokonce
54% z celé klientely.
DONA linku nejvíce kontaktují přímé oběti
domácího násilí. Právě jim linka nabízí
zklidňující rozhovor, orientaci ve složitém
a nepřehledném problému, praktické rady,
právní pomoc a psychologickou podporu.
Oběti domácího násilí tvoří téměř 60%
volajících, mezi nimi převládají ženy (85%).
Pozitivním zjištěním je fakt, že téměř 25%
volání pochází od tzv. zachránců, to je od
osob, které jsou blízké přímým obětem
(jejich rodiče, děti, přátelé či sousedé).
Nejčastěji volají oběti, které trpí projevy
domácího násilí 1 až 3 roky (30,3%). Téměř
12% volajících řeší svou situaci dokonce již
v době jeho prvních projevů. Tím se potvrdila hypotéza, že oběti vyjdou se svým problémem na veřejnost prostřednictvím telefonické linky dříve než to bylo běžné.
V době, kdy DONA linka neexistovala,
strádaly oběti v privátní oblasti bez pomoci
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Z HISTORIE VZNIKU DONA LINKY
Přípravné práce v rámci projektu začaly již
v lednu roku 2001 proto, aby nová služba
byla kvalitně zajištěna po personální, provozní i procedurální stránce. Zkušební provoz začal 4. září a od 11. září 2001 linka
poskytuje službu v nepřetržitém provozu.
K projektu přistupoval Bílý kruh bezpečí
s vědomím, že služba tohoto druhu v České
republice dosud chyběla a má nezpochybnitelnou roli při krizové intervenci obětem.
Telefonická služba pomáhá 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.
Adresa pracoviště DONA linky je utajena.
Tato zásada chránící konzultanty vychází
ze zahraničních zkušeností, kde obdobné
služby fungují striktně na bázi utajení.
Neustále je třeba mít na paměti zvláštní
charakter problému, do kterého konzultanti
DONA linky vstupují. Domácí násilí je specifický problém, často zahrnující formy
vyhroceného násilí. Patologická agrese se
může obrátit i proti pomáhajícím osobám
a vyústit v jejich ohrožení. S ohledem na
tyto skutečnosti není zveřejňováno místo
působiště DONA linky a konzultanti se
nepředstavují vlastním jménem.
Pro trvalé zajištění vysoké kvality poskytované služby musí konzultanti respektovat
stanovené personální, provozní a procedurální standardy DONA linky a Etického
kodexu pracoviště.
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