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SUPERVIZOŘI DONA LINKY:
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.,
MUDr. Jana Drtilová, PhDr. Luboš Kobrle,
JUDr. Eva Koubová.

PŘÍBĚH OBĚTI, KTERÁ KONTAKTOVALA
DONA LINKU
Krátce po páté hodině ráno zvoní telefon DONA
linky. „Dobrý den,“ říká tichý ženský hlas. Další
slova zanikají v pláči. „Můžu s vámi teď mluvit?“ osměluje se po chvíli. „Samozřejmě, proto
jsem tady. Poslouchám vás. Zkuste mi povědět,
co vás trápí,“ reaguje vlídným hlasem Dona
linka. “Teď odešel z domu ... Byl na mě strašně
hrubý ... Nadával, že se jen válím...“, pláč přerušuje tiché vyprávění.
Konzultantka potvrzuje, že volající slyší
a naslouchá. Ví, že pro ni není snadné mluvit
s cizím člověkem o tom, co se jí stalo. Při domácím násilí se vše, čím blízká osoba ublíží své
oběti, zdá být neskutečné až neuvěřitelné. Oběť
ztěží nalézá slova pro své vyprávění. “Proč mi
to udělal? ... Asi vůbec nevstanu ... Jsem celá
špinavá ... Znásilnil mě, vlastní táta... Nikam to
hlásit nebudu, asi si něco udělám ... doma je to
strašný.. dva roky nám jen nadává, mámu bije
a teď tohle udělal mně! Prášky najdu v koupelně... Chci vám to všechno říct.“ Monolog klientky je přerušován vzlyky.
Klientka, pomalu a citlivě v hovoru vedená konzultantkou, sděluje víc. Společně skládají střípky do mozaiky rodinného života, který je dlouhodobě ničen především fyzickým násilím ze
strany otce a manžela. Dnes ráno dovedl vlastní dceru, studentku vysoké školy, na samý okraj
zoufalství. Matka je týden služebně mimo
domov, otec tedy veškerou svou agresivitu
směřoval již od večera vůči dceři. Včera byl do
noci „oheň na střeše“ kvůli denním drobnostem a ráno ji hrubě vzbudil s novými příkazy. Po
krátké výměně názorů ji několikrát, ještě napůl
spící v posteli, uhodil. A pak se to stalo. Žádný
úděsný ranní sen, ale bolest a ponížení.
„A koukej dopoledne udělat co máš, ne aby ses
tu jen válela, děvko,“ utrousil při odchodu z jejího pokoje. První kontakt DONA linky s mladou
ženou ze severní Moravy byl velmi náročný.
V jeho závěru přijala nabízenou podporu
a pomoc. Při opakovaných voláních akceptovala osobní kontakt na specializovaném pracovišti DONA centrum v Ostravě, které je v regionu.
Postupně se svou matkou mohla začít řešit
důsledky závažného domácího násilí.
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CO DONA LINKA UMÍ?
G Vyslechnout každou volající osobu a pomoci jí zorientovat se v aktuální situaci domácího násilí.
G Nabídnout volajícím porozumění a důvěru.
G Pomoci zmenšit, někdy i odstranit, pocit
vlastní viny a znovu nalézat sebedůvěru.
G Motivovat volající k aktivnímu řešení situace.
G Vyhodnotit ve spolupráci s volajícími reálné
riziko hrozby a nabídnout informace pro individuální bezpečnostní plán.
G Poskytnout praktické rady a spolu s volajícím nalézat další vhodný postup.
G Nabídnout důležité informace o možných
sociálně a trestně právních opatřeních.
G Poskytnout informace o systému služeb
sociální záchranné sítě pro oběti domácího
násilí a trestných činů v celé ČR.
G V závažných případech organizačně zprostředkovat pomoc, jejímž cílem je ochrana
oběti (např. zprostředkování bezpečného
azylového ubytování).
G V případech ohrožení zdraví a života oběti
domácího násilí přivolat urgentní pomoc.
KDE JE MOŽNÉ SE O DONA LINCE
DOZVĚDĚT VÍCE?
G Zpravodaje Bílého kruhu bezpečí č. 3
a 4/2001, 2/2002, 1, 2 a 3/2003 a 1/2004
G Výroční zprávy Bílého kruhu bezpečí 2001,
2002 a 2003
G www.bkb.cz
G www.donalinka.cz
G www.domacinasili.cz

2001–2004

DONA
linka pomoci
obětem domácího násilí v ČR

2 51 51 13 13
www.donalinka.cz
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Z uvedených pramenů můžete čerpat informace například o tom, jak podat trestní oznámení
nebo jak zajistit bezpečí oběti domácího násilí
sestavením bezpečnostního plánu, seznámíte
se zde i s novou právní úpravou týrání osoby
žijící ve společně obývaném bytě nebo domě
umožňující trestní postih případů domácího
násilí. K dispozici jsou také důležitá telefonní
čísla pro dosažení dalších potřebných služeb.
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TÝM KONZULTANTŮ
Konzultantem DONA linky se může stát osoba
starší 21 let, která absolvovala akreditované
výcviky v telefonní krizové intervenci a v problematice domácího násilí. Konzultanti jsou
zaměstnanci Bílého kruhu bezpečí, jedná se
tedy o činnost placenou, nikoli dobrovolnou.
V průběhu tříleté nepřetržité služby se stabilizoval tým 33 konzultantů (7 mužů a 26 žen).
Z hlediska profesní kvalifikace je v týmu
zastoupeno 7 právníků, 9 psychologů, 2 psychiatři, 5 sociálních pracovnic, studenti VŠ a VOŠ.
Všichni absolvovali rozsáhlý výcvik připravený
tak, aby získali komplexní přehled o aktuálních
možnostech řešení domácího násilí, především
ze sociálně právních a psychologických aspektů, stejně tak i z hlediska trestního práva. Jsou
připravení podat informace o rozmanité pomoci navazujících služeb ve všech regionech ČR.
Každý prošel i náročným praktickým výcvikem,
seznámil se se standardy kvality poskytovaných služeb a osvojil si práci s programem na
ukládání záznamových listů. Při pravidelných
provozních a supervizních poradách konzultanti analyzují náročné situace z DONA linky spolu
s externími a interními supervizory pracoviště
(PhDr. Yvonna Lucká, doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.).
Více než polovina konzultantů DONA linky pracuje zároveň dobrovolně v poradnách Bílého
kruhu bezpečí a má tak dlouholeté zkušenosti
z kontaktů tváří v tvář s oběťmi závažného
domácího násilí. Všichni konzultanti DONA
linky jsou pro svou práci náležitě vybaveni po
odborné i lidské stránce. Jsou připraveni
poskytovat vysoce kvalitní pomoc volajícím
osobám založenou na hluboké znalosti problematiky, na schopnosti empatie a porozumění,
zejména však schopnosti trpělivě a pozorně
naslouchat.
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Provoz DONA linky podporují
Philip Morris ČR, a. s. a MPSV ČR

TŘI ROKY DONA LINKA OTEVÍRÁ DVEŘE
A SRDCE OBĚTÍ
Téměř 10 000 hovorů přijatých během prvních
let provozu DONA linky a složitost případů,
které volající klientela poprvé zveřejní a snaží
se s pomocí konzultantů řešit, dokazují, že specializovaná telefonní pomoc obětem domácího
násilí v České republice byla více než potřebná.
DONA linka pomohla otevřít dveře domácností, za kterými se rodinné vztahy proměnily
v peklo. Nabídla možnost diskrétního rozhovoru s odborníkem v době, kterou si týraná osoba
sama zvolila. Stejně tak ji neomezovala v délce
rozhovoru i v možnosti opakovaných volání. Ve
většině případů poprvé umožnila oběti volně
hovořit o tom, co prožívá, čeho se bojí, s čím si
neví rady. A téměř vždy mohla nabídnout kvalifikovanou a bezplatnou reakci na dosud neřešený závažný problém.
Své problémy DONA lince svěřují převážně
ženy (94 %). Volající oceňují možnost promluvit si s odborníkem diskrétně a kdykoliv, je-li
to třeba i opakovaně. O vysoké důvěře
v DONA linku svědčí i skutečnost, že téměř
polovina volajících neváhá uvést své jméno.
Telefonní konzultace umožňují ohroženým
osobám nebo jejich blízkým bezpečně rozpoznat projevy domácího násilí, adekvátně na
ně reagovat, přijmout kroky k ochraně svého
zdraví a života, k ochraně dětí a dalších hodnot, které násilník opakovaně ohrožuje.
Domácí násilník nejdříve útočí na lidskou
důstojnost oběti, posléze připojí útoky proti
jejímu zdraví, které se mohou rozvinout
v útoky proti lidskému životu.
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Oběti domácího násilí tvoří více než 68 %
volajících na DONA linku. Jejich hlavním
problémem jsou strach z výhružek násilníka,
strach z fyzického násilí, závislost násilníka
na alkoholu, problémy spojené s bezpečným
bydlením bez násilníka, problémy souvisejících se sporným rozvodem. Mezi ostatními
volajícími převažují příbuzní a známí oběti
(26 % volajících).



Hovory přijaté DONA linkou potvrzují předchozí výsledky šetření v poradnách BKB:
domácí násilí v ČR je převážně kombinací
fyzického a psychického násilí, které má podobu bití a fackování (28 %), výhrůžek (21 %)
a ponižování (13 %).
Před zahájením provozu DONA linky bylo potvrzeno, že oběti domácího násilí trpěly v průměru
šest let, než našly odvahu poprvé vyhledat
pomoc. DONA linka dobu strádání obětí radikálně změnila: 56,8 % volání se týkají případů
domácího násilí v délce trvání do tří let.
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Tříletý provoz DONA linky potvrzuje pozitivní
celospolečenský trend: citlivost na domácí
násilí v ČR se zvyšuje, stejně tak roste snaha
včas hledat v konkrétních případech informace, rady a pomoc.
Dlouhodobý projekt Bílého kruhu bezpečí
a akciové společnosti Philip Morris ČR řeší problém domácího násilí systémově a za podpory
vynikajících expertů v ČR i v zahraničí. Projekt
se těší velkému zájmu státní správy, samosprávy a médií. Provoz DONA linky získal opakovaně podporu Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR.
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Vedoucí projektu „Domácí násilí“:
Mgr. Petra Vitoušová
Pověřen vedením DONA linky:
Vlastimil Zima

☎
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ZŘIZOVATELEM A PROVOZOVATELEM
DONA LINKY
je občanské sdružení Bílý kruh bezpečí, které
již třináct let pomáhá v České republice obětem
trestných činů. Provoz DONA linky je součástí
partnerského projektu Bílého kruhu bezpečí
a společnosti Philip Morris ČR. Cílem společného úsilí je informovat odbornou a laickou veřejnost o rozsahu, následcích a nepřijatelnosti
domácího násilí, vyvracet předsudky s domácím násilím spojené a přispět k vytvoření systému adekvátní reakce na tento specifický druh
násilí v České republice prostřednictvím nové
právní úpravy a nové praxe.
DONA linka v ČR představuje unikátní řešení,
neboť vznikla na nestátní úrovni a svou kvalitou
snese srovnání se zahraničními službami, které
fungují například v USA, Finsku, Austrálii.
V roce 2002 získal tento projekt hlavní cenu
BONA VIA (uděluje Nadace VIA za největší přínos v oblasti řešení sociálních problémů v ČR),
kterou převzal donátor projektu a.s. Philip
Morris ČR. V letech 2003 – 2004 podpořila tato
společnost další pilotní projekt. V Ostravě realizuje BKB projekt interdisciplinární spolupráce
při řešení případů domácího násilí zaměřený na
kvalitní první kontakt s případem. Tento projekt
částečně podpořil také Moravskoslezský kraj.
ALIANCE PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ
Z iniciativy Bílého kruhu bezpečí vznikla Aliance
proti domácímu násilí, která podpořila a zaštítila
vybrané projekty zaměřené na řešení domácího
násil prostřednictvím svého programu. Jejími
zakladateli se v říjnu 2002 stali prezidentka BKB
Petra Vitoušová, tehdejší 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. Hlavním cílem Aliance je příprava
a prosazení zákona na ochranu před domácím
násilím. Aliance upřednostňuje opatření sociálně právní povahy a ochranu obětí. V říjnu 2004
Aliance uspořádala Národní kongres, na kterém
představila novou praxi a zejména novou legislativu pro budoucí řešení domácího násilí v ČR.

Z TŘÍLETÉ HISTORIE DONA LINKY
Příprava projektu celostátní linky pomoci obětem domácího násilí začala v lednu roku 2001.
Bílý kruh bezpečí přistupoval k projektu s vědomím, že služba tohoto druhu v České republice
dosud chybí, a že odborníci dokáží po telefonu
pomoci obětem vysoce latentního a přitom
velmi rozšířeného násilí. DONA linka vznikala
s cílem zkrátit délku utrpení těch, kteří nemohou ve svém okolí nalézt pomoc, prostřednictvím kvalifikované a dosažitelné služby. Nonstop provoz byl zahájen 11. září 2001 a trvá bez
přerušení dosud.
První rok existence DONA linky doprovázela
celostátní mediální kampaň. Prostřednictvím
700 bilboardů, časopisů, deníků a televizních
spotů vysvětlila veřejnosti, co to je domácí
násilí a publikovala číslo DONA linky pro
pomoc jeho obětem. V druhém roce provozu se
DONA linka zaměřila na osvětu mezi odborníky
a pomáhajícími profesionály. Policisté při
výkonu služby v celé ČR mají k dispozici milion
vizitek DONA linky. Dalšími cílovými skupinami
byli zdravotníci a sociální pracovníci. Vznikly
manuály a instruktážní karty i pro tyto skupiny
odborníků.
Ve třetím roce existence se DONA linka zaměřila na potencionální oběti domácího násilí
(letáky byly umístěny v kontejnerech na diskrétní místa v úřadech, firmách a zábavných
centrech) a na odbornou veřejnost v regionech. V důsledku těchto cílených tříletých aktivit zvoní telefon DONA linky každé dvě hodiny
a zvyšuje se počet volajících profesionálů, kteří
DONA linku žádají o odbornou konzultaci při
řešení živých případů domácího násilí ze své
ordinace, kanceláře nebo přímo z místa násilného incidentu.
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Pražské sídlo DONA linky zůstává veřejnosti utajeno. Tato zásada, chránící konzultanty, vychází ze
zahraničních zkušeností, kde obdobné služby fungují striktně na bázi utajení. Je třeba mít na paměti
zvláštní charakter problému, do kterého DONA linka
vstupuje. Domácí násilí je specifický problém, při
kterém dochází k hrubému fyzickému a psychického
napadání ze strany blízké osoby. Patologická agrese
se může kdykoliv obrátit i proti pomáhajícím osobám. S ohledem na tyto skutečnosti se konzultanti
podobných linek nepředstavují vlastním jménem.

