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TÝM KONZULTANTŮ

AKTUÁLNÍ PŘÍBĚH Z DONA LINKY

DONA LINKA DOKÁŽE

Konzultantem DONA linky se může stát osoba starší 21 let,
která absolvovala výcvik v telefonické krizové intervenci
akreditovaný Českou asociací pracovníků linek důvěry
a odborný výcvik Bílého kruhu bezpečí. Konzultanti jsou
zaměstnanci Bílého kruhu bezpečí, za svou práci jsou odměňováni.

Je několik minut po sedmé hodině ranní. Konzultant nastupující na denní směnu převzal pracoviště od kolegyně, která
při noční směně přijala sedm závažných hovorů. Zvoní telefon. „DONA linka, dobré ráno.“
„Dovolala jsem se na tu linku pro domácí násilí?“ nejistě se
ujišťuje klientka, která se představuje jménem. „Víte, já
volám na podobnou linku poprvé. Včera mi dal číslo náš
vedoucí v práci a říkal, že bych vás měla zavolat, abych se
poradila. Prý k vám taky volal. Víte, manžel mi brání chodit do
zaměstnání...“
„Vím o volání vašeho pana vedoucího,“ reaguje hned konzultant. „Já s ním sice nehovořil, ale informaci o tom mám.
Prý jste nemohla přijít do práce, protože vám v tom manžel
nejen bránil, ale dokonce vás prý nějak ohrožoval. Jsem rád,
že jste si udělala chvilku a voláte. Můžete o tom, co se u vás
děje, teď mluvit?“
„Chtěla bych, ale je to bezvýchodná situace. Mám práci, do
které chodím ráda. Jsem mezi prima lidmi, ale asi se budu
muset podřídit manželovi. Hrozně nerad vidí, když ráno
odcházím. Nadává, je hrubý. Se strachem se vracím domů.
Nevím, co si na mě nachystá a jestli mě doopravdy nezbije
do krve, jak mi tolikrát vyhrožoval.“
Pomalu a nejistě žena vypráví o tom, co ji trápí a čeho se tolik
bojí. Pracovala a dosud pomáhá v manželově firmě pro strojní práce. Zakázek je málo a navíc mají velké problémy
s neplatiči. Ve firmě a v rodině chybí peníze na běžnou potřebu. „Nastoupila jsem proto do konfekční firmy. Veškeré vydělané peníze dávám na domácnost. Bere si z nich i manžel pro
svoji potřebu. Když na něho zbyla jen tisícikoruna, vynadal mi,
že jsem k ničemu a že ho chci jen odírat a připravit o všechno. V takové momenty jsem byla většinou zticha, on se za dvě,
tři hodiny vybouřil. Někdy se po mě ale ohnal rukou nebo
pěstí. Ale předevčírem mě pro nic za nic škrtil, dostala jsem
pěstí do hlavy… Peníze potřebujeme a je nesmyslné, když
chce, abych raději seděla doma. Snad žárlí, že jsem mezi
lidmi. A tak mě trestá, skoro denně a za všechno.“
Vyprávění ženy, jen občas přerušované vstupy konzultanta,
pokračovalo ve velké upřímnosti a důvěře. Postupně vznikal
plán, ve kterém se objevovaly budoucí bezpečné kroky ženy
a jasný cíl, zastavit nebezpečně eskalující domácí násilí.

G Vyslechnout každou volající osobu a pomoci jí zorientovat se v aktuální situaci hrozícího nebo rozvinutého
domácího násilí.
G Nabídnout volajícím porozumění a důvěru.
G Pomoci zmenšit, někdy i odstranit, pocit vlastní viny
a znovu nalézt sebedůvěru.
G Motivovat volajícího k aktivnímu řešení složité a náročné
situace.
G Ve spolupráci s volajícím vyhodnotit riziko reálné hrozby
eskalace domácího násilí a nabídnout informace pro
sestavení individuálního bezpečnostního plánu.
G Poskytnout praktické rady a spolu s volajícím nalézat další
vhodné postupy ochrany a obrany před domácím násilím.
G Nabídnout důležité informace o možných sociálně
a trestněprávních 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 ohrožené osoby (např.
přivolání policie, zprostředkování bezpečného azylového
ubytování, kontakt na odbornou pomoc).
G V případech ohrožení zdraví a života přivolat urgentní
pomoc.

Po čtyřleté nepřetržité službě a po dvou doplňovacích výcvicích se stabilizoval tým 32 konzultantů (7 mužů a 25 žen).
Pracuje v něm 7 právníků, 10 psychologů, 2 psychiatři, sociální pracovnice a studenti posledních ročníků vysokých
škol. Všichni absolvovali rozsáhlý výcvik, koncipovaný tak,
aby dokázali detekovat domácí násilí, měli porozumění pro
dlouhodobě týranou a ohrožovanou osobu, uměli diagnostikovat reálné riziko ohrožení, měli detailní přehled o možnostech řešení domácího násilí v jeho jednotlivých stádiích, orientovali se v sociálně právních a psychologických aspektech tohoto násilí, stejně tak jako v oblasti trestního práva.
Znalosti a dovednosti si konzultanti rozšiřují kromě základního a následných výcviků Bílého kruhu bezpečí i při provozních poradách a supervizích, na kterých jsou náročné situace z DONA linky analyzovány za přítomnosti externích (PhDr.
Yvonna Lucká) a interních supervizorů (doc. PhDr. Ludmila
Čírtková, CSc., PhDr. Martina Venglářová). Běžná je rovněž
intervize v rámci týmu. DONA linka je pod pravidelnou
odbornou supervizí na mobilním telefonu (tuto činnost vykonává šest odborníků bez nároku na odměnu v třídenních
cyklech).
Všichni konzultanti jsou připraveni podpořit volající klienty
a poskytnout jim informace o rozmanité nabídce pomoci
navazujících služeb ve všech regionech ČR. K tomu je DONA
linka vybavena unikátní a permanentně aktualizovanou
databází.
Každý konzultant respektuje standardy kvality poskytovaných služeb a ovládá práci s počítačem při zpracování záznamových listů. Polovina konzultantů DONA linky pracuje
zároveň dobrovolně v poradně Bílého kruhu bezpečí a má
také dlouholeté zkušenosti z kontaktů tváří v tvář s oběťmi
závažného domácího násilí. Všichni konzultanti linky jsou
připraveni poskytovat vysoce kvalifikovanou pomoc volajícím osobám založenou na hluboké znalosti problematiky, na
schopnosti empatie a porozumění, zejména však na schopnosti vždy trpělivě a pozorně naslouchat.

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

SUPERVIZORKA TÝMU DONA LINKY:
PhDr. Yvonna Lucká

Paleta možností nebyla tak malá a šedá, jako na začátku
hovoru, kontury a barvy budoucího života se stávaly jasnějšími, dávaly naději. Cesta vedla od důrazného upozornění manžela na překročení hranic přijatelného soužití mezi blízkými,
přes vypořádání majetkových vztahů v rodině a v manželově
podnikání, stanovení jasných pravidel v rodinném životě
a zejména ve vztahu k budoucnosti dcery. K nadějnému řešení také přispěli podporou spolupracovníci v zaměstnání, kterým se správně a včas svěřila. Žena pozorně vyslechla informace o nejbližším azylovém zařízení, o sporném rozvodu
manželství a s tím souvisejícími úkony a poplatky.
„Já už budu muset končit, ale moc vám děkuji. Nejsem v tak
bezvýchodné situaci. Vím, kam jít, co dělat a jak se bránit.
V práci mi pomohou. Děkuji ne za sebe, ale za dceru.
Nechci, aby si do svého života odnesla jen takovýhle nehezký vzor vztahu mezi mužem a ženou.“
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KDE JE MOŽNÉ SE O DONA LINCE A DOMÁCÍM
NÁSILÍ DOZVĚDĚT VÍCE?
G Zpravodaje Bílého kruhu bezpečí č. 3 a 4/2001, 2/2002, 1,
2 a 3/2003, 1, 3, 4/2004 a 1 a 2/2005.
G Výroční zprávy Bílého kruhu bezpečí 2001, 2002, 2003 a 2004
G www.donalinka.cz
www.domacinasili.cz
www.bkb.cz
G Matoušek, O., Koláčková, J., Kodymová, P., (eds): Sociální
práce v praxi, Praha, Portál 2005, str. 227 až 249.
G Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí na komunitní úrovni, model Bílého kruhu bezpečí ověřený pilotním projektem v Ostravě v letech 2003–2004.
Pilotní projekt v Ostravě je součástí programu Aliance
proti domácímu násilí, Ostrava, Bílý kruh bezpečí 2005,
ISBN 80-239-5441-5

Pracoviště akreditované Českou
asociací pracovníků linek důvěry
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Z uvedených a dalších pramenů můžete čerpat například
informace o tom, jak podat trestní oznámení nebo jak zajistit
bezpečí osoby ohrožené domácím násilím sestavením bezpečnostního plánu, seznámíte se i s platnou právní úpravou,
např. se skutkovou podstatou trestného činu týrání osoby
žijící ve společně obývaném bytě nebo domě (umožňuje
trestní postih případů domácího násilí), a také s navrhovanou právní úpravou, kterou projednává PS Parlamentu ČR.
Naleznete důležitá telefonní čísla pro dosažení dalších
potřebných služeb a pomoci jiných odborníků.
TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN S FINANČNÍ PODPOROU
EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY.
Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu
a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko
Evropské unie a České republiky.

www.donalinka.cz

ª

© Bílý kruh bezpečí, 2005

Provoz DONA linky podporují
Philip Morris ČR, a. s. a MPSV ČR

Jaké jsou znaky a tendence domácího násilí v roce 2005
v České republice? Domácí násilí má nejčastěji podobu psychického a fyzického násilí (63 %), bití a fackování, vyhrožování, ponižování a omezování osobní svobody. Přičemž fyzické násilí startuje poměrně rychle. Od 1. 6. 2004 DONA linka
registruje víc než 1900 podezření na spáchání trestného činu
týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě.
Existence a působení DONA linky spolu s rozsáhlou osvětou
zvyšují citlivost veřejnosti na projevy domácího násilí. Před
zahájením provozu DONA linky bylo v poradnách Bílého
kruhu bezpečí (pro oběti trestných činů) zjištěno, že osoby
ohrožené domácím násilím tuto situaci tajily v průměru šest
let, než našly odvahu vyhledat odbornou pomoc. DONA linka
umožnila zkrátit toto období: 57 % volajících ji kontaktovalo
v době, kdy domácí násilí netrvalo déle než tři roky. Osoby
ohrožené domácím násilím tak konečně nacházejí odvahu
řešit problémy dříve, než přerostou v ohrožení zdraví a života jich samých nebo jejich blízkých, zejména dětí.
Také více odborníků se začalo zajímat o možnosti efektivní
pomoci a mezioborové spolupráce, vzrostl počet výcviků
a školení, byly vydány první manuály a instrukční karty.
Z Ostravy je do dalších měst přenášen model Bílého kruhu
bezpečí „Interdisciplinární spolupráce při řešení případů
domácího násilí“ a jsou zakládána další DONA centra.
Realizace dlouhodobého partnerského projektu občanského
sdružení Bílý kruh bezpečí a akciové společnosti Philip
Morris ČR přispívá již pátým rokem k hlubšímu poznání problematiky domácího násilí a k hledání systémového řešení.
Projekt byl v roce 2002 oceněn hlavní cenou BONA VIA. Do
projektu jsou zapojeni vynikající tuzemští experti a odborníci ze zahraničí. Projekt je pozitivně hodnocen státní správou,
místními samosprávami a médii, což vytváří příznivé klima
pro prosazování legislativních změn.
Provoz DONA linky získal opakovaně podporu a. s. Philip
Morris ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
a Programu Phare 2003 Evropského společenství.

DONA LINKA POMÁHÁ ČTYŘI ROKY
Více než 13 300 přijatých volání za čtyři roky nepřetržitého
provozu dokazují, že vybudování specializované linky telefonické pomoci pro oběti domácího násilí v České republice
bylo správným rozhodnutím. Měsíčně tato linka poskytuje
službu 300 občanům, kteří často poprvé zveřejní starosti
s útiskem či týráním ze strany svých blízkých. Jejich složité
a náročné případy řeší tým odborných konzultantů. DONA
linka tak denně pomáhá pootevírat dveře domácností, ve
kterých se rodinné vztahy změnily v jednostrannou zlovůli
a tyranii, kde se harmonické soužití proměnilo v peklo.
DONA linka nabízí ohroženým osobám možnost diskrétního
rozhovoru s naslouchajícím odborníkem v době, kterou samy
zvolí za vhodnou a bezpečnou. Nabízí dostatek času a empatie k dialogu, tuto možnost nabízí dokonce kdykoliv opakovaně. Ve většině volání mohly oběti domácího násilí poprvé
volně hovořit o tom, co je ohrožuje, čeho se bojí, co za zavřenými dveřmi privátu prožívají, s čím si neví rady. A téměř
vždy jim DONA linka nabídla kvalifikované a srozumitelné
návrhy možného řešení, adresy míst další pomoci a zejména
morální podporu k prvním drobným změnám.
Počet volání přijatých DONA linkou během čtyř let téměř
osmkrát převyšuje počet respondentů, kteří se v roce 2001
zúčastnili prvního reprezentativního výzkumu o domácím
násilí v České republice. Poznatky získané DONA linkou
umožňují potvrdit a zpřesnit informace o výskytu a vývoji
domácího násilí v naší populaci.
Nejčastěji DONA linku kontaktují ženy (88 %), které jsou nejčastěji ohroženy domácím násilím. Výjimku však netvoří ani
telefonáty mužů (12 %). DONA linka identifikovala rizikové
faktory, které přispívají k rozvoji domácího násilí. Základním
rizikem pro obě pohlaví je sociální izolace ohrožené osoby
v důsledku mateřské dovolené, podnikání tzv. z domova,
zdravotního postižení a začínajícího starobního důchodu.
Z hlediska pohlaví a věku DONA linku kontaktují nejvíce ženy
ve věku 25–40 let.
Telefonické konzultace umožňují ohroženým osobám nebo
jejich blízkým a známým včas a bezpečně rozpoznat projevy
domácího násilí a nebezpečí dalšího vývoje. Zároveň se
volající dozví, jak může adekvátně reagovat na aktuální
ohrožující situaci. DONA linka tak potvrzuje závažnou a alarmující skutečnost: domácímu násilí jsou přítomny v 68 % děti
jako jeho svědci, v některých případech se dokonce stávají
jeho oběťmi (23 %). V takových případech konzultanti upozorní volající osobu na povinnost překazit nebo oznámit
trestný čin a informují o tom, jak lze tuto povinnost splnit.
Osoby bezprostředně ohrožené domácím násilím tvoří
68 % volajících. Volají často s pláčem ve zdánlivě bezvýchodné situaci, se strachem a obavami ze splnění výhrůžek
a vydírání blízkou osobou. Obávají se dalšího fyzického
a psychického násilí, nezřídka hovoří o závislosti násilných
osob (ve 23 % jde alkohol).
DONA linka poskytuje pomoc nejen ohroženým osobám), ale
také jejich příbuzným a známým (25 %). S DONA linkou konzultují aktuální situaci při řešení jednotlivých případů také
policisté, lékaři, strážníci, úředníci státní správy a samosprávy (4 %).
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Mgr. Petra Vitoušová
vedoucí projektu „Domácí násilí“
Vlastimil Zima
pověřený vedením DONA linky

Hovory k domácímu násilí – Vztah volajících k domácímu násilí


DONA linku volají nejčastěji ohrožené osoby, jejich příbuzní, přátelé
a pomáhající profesionálové

DONA LINKU PROVOZUJE
BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, O. S.

Občanské sdružení Bílý kruh bezpečí pomáhá od roku 1991
obětem trestných činů v České republice. Provoz DONA
linky je součástí partnerského projektu tohoto sdružení
a akciové společnosti Philip Morris ČR. Cílem společného
úsilí sociálního inovátora a sociálního investora je informovat veřejnost o nepřijatelnosti domácího násilí a o jeho
výskytu a následcích, vyvrátit předsudky spojené s domácím
násilím a iniciovat vytvoření systému adekvátní reakce na
tento specifický druh násilí prostřednictvím nové právní
úpravy a nové praxe. Partnerský projekt získal hlavní cenu
VIA BONA od Nadace VIA za řešení sociálních problémů.
DONA linka vznikla na nestátní úrovni a svou kvalitou snese
srovnání se službami, které fungují například v USA, Finsku,
Austrálii. Kvalita DONA linky byla v roce 2005 potvrzena
akreditací České asociace pracovníků linek důvěry. Tím se
DONA linka zařadila mezi deset nejkvalitnějších linek důvěry v České republice. Občanské sdružení pro pomoc obětem
trestných činů realizací projektu „domácí násilí“ vyšlo vstříc
polovině svých klientů, kteří hledali pomoc v poradnách
Bílého kruhu bezpečí poté, co na ně zaútočil někdo z příbuzných nebo blízkých.

ALIANCE PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ
Aktivity projektu podporuje Aliance proti domácímu násilí,
která byla založena v říjnu roku 2002 na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Členy Aliance jsou František Bublan,
ministr vnitra ČR, JUDr. Eva Dundáčková, poslankyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, MUDr. Marián Hošek,
náměstek ministra práce a sociálních věcí ČR, ing. Jan Kasal,
místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
PhDr. Danica Siváková, Philip Morris ČR, a. s., ing. Evžen
Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje a Mgr. Petra
Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí.
Cílem Aliance je prosadit a zavést do praxe systémové
změny, zejména zákon na ochranu před domácím násilím,
upřednostňující opatření sociálněprávní povahy před kroky
trestněprávními.

ČÍSLO DONA LINKY DO KAŽDÉ HÁJENKY
Každý rok provozu DONA linky doprovázejí rozsáhlé propagační kampaně a osvětové akce. V letech 2001–3 Bílý kruh
bezpečí spolu s donátorem oslovil širokou veřejnost (pro
kterou definoval domácí násilí), potencionální oběti (s nabídkou čísla DONA linky) a pomáhající odborníky (s konkrétními
instrukcemi, jak adekvátně reagovat na případ domácího
násilí v praxi).
V roce 2004 upozornila Aliance proti domácímu násilí v informační kampani, že domácí násilí začíná útoky proti lidské
důstojnosti, pokračuje útoky proti zdraví a končí útokem
proti životu. Uspořádala Národní kongres „Nová praxe
a nová legislativa“, na kterém Bílý kruh bezpečí prezentoval
výsledky tříleté činnosti DONA linky a návrh nového zákona.
Rozsáhlá a konkrétně cílená osvětová činnost se projevuje
v počtech přijatých volání. DONA linka přijímá jedno volání
průměrně za 2,6 hodiny každý den v roce.
Podpora informovanosti o DONA lince získala od dubna 2005
nový rozměr díky Smlouvě o poskytnutí grantu Evropského
společenství v rámci pomoci nečlenským zemím z prostředků programu Phare 2003 a státního rozpočtu České republiky. Smlouva umožňuje realizovat projekt „Regionální podpora informovanosti o nonstop lince pomoci obětem domácího
násilí“. Heslo týmu realizátorů – „Číslo DONA linky do každé
hájenky v zemi“ vyjadřuje podstatu projektu – učinit dostupnou pomoc na samotách a v malých obcích, kde je situace
osob ohrožených domácím násilí nejsložitější.
Projekt potrvá do července roku 2006 a k jeho aktivitám patří
rekonstrukce webového portálu donalinka.cz, cyklus dvanácti pracovních setkání s odborníky v regionech napříč
obory, tisk a distribuce materiálů pro potencionální oběti
a zasahující profesionály (Policie ČR, obecní a městské policie, místní úřady, neziskové organizace). Ve vybraných městech ČR budou distribuovány desítky tisíc krabiček zápalek
– malých nosičů velké informace o DONA lince a její pomoci.
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Projekt „Regionální podpora informovanosti o nonstop
lince pomoci obětem domácího násilí“ spolufinancuje
Evropská unie a státní rozpočet České republiky

Volání přijatá DONA linkou v jednotlivých měsících
od 4. 9. 2001 do 31. 8. 2005 – celkem přijato 13 317 volání
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