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DONA linka = okamžitá pomoc

Váháte, zda máte zavolat?

• Dostupná podpora 24 hodin denně

Než vytočíte naše číslo, uvědomte si, že:

• Diskrétní jednání

• Nejste sám/sama, kdo řeší tento problém.
• Vina není na vaší straně, ale na straně toho, kdo ponižuje,
zraňuje, vydírá, bije...
• Vaše situace má řešení. Využijte podporu a radu zkušených
odborníků.
• Změnit svou situaci dokážete, pokud bude každý váš krok
dobře připravený.
• Zdraví a život máte jen jeden.
• Děti bývají častými svědky násilí a následky si nesou až do
dospělosti. Některé se stávají obětmi trestných činů, jiné jeho
pachateli.
• Pokud nebudete chtít v hovoru pokračovat, můžete zavěsit.

• Určená pro ženy i muže ohrožené domácím násilím, pro svědky
i zachránce
• Jsme připraveni poradit i kolegům z různých pomáhajících
profesí, včetně Policie ČR
• Rozsáhlá databáze aktuálních kontaktů na další místa pomoci
v ČR i zahraničí
• Možnost volat opakovaně
• Žádná otázka pro nás není hloupá a zbytečná, odpověď na ni
může pro vás být velmi důležitá

Domácí násilí ohrožuje:
• Manžele, partnery, žijící ve společném obydlí (54% hovorů,
v 9 z 10 případů se týká žen)
• Seniory (13% hovorů, z toho některé formy násilí probíhají
jako mezigenerační konﬂikt mezi rodiči a dětmi, prarodiči
a vnoučaty a naopak)
• Děti (v 75% případů řešených na DONA lince byly přítomny děti
převážně jako svědci domácího násilí)

!
(Měla jsem strach, že dostanu pár rad a rychle
se rozloučíme. Děkuji, že jste mě poslouchala
a dokázala porozumět tomu, co mě trápí.
(Našel jsem si kontakt na internetu, už nemám
sílu to dál snášet. Slyšel jsem o azylových
domech...poraďte mi prosím, co mám dělat.
(Dobrý den, poručík Beneš. Zasahujeme v případu
domácího násilí, potřeboval bych kontakt na krizová
centra v našem regionu.
(Nevím, zda se na to můžu zeptat...pracuji na
úřadu práce a jedna žadatelka by potřebovala
poradit. Asi jde o domácí násilí...
(Jsem lékařka a mám v ordinaci paní, kterou napadl
manžel. Mohla bych se zeptat na několik informací?

Při každém incidentu v rámci domácího násilí
dochází k ponižování lidské důstojnosti, někdy
k ohrožení zdraví až života člověka

Jak může vypadat první kontakt
na DONA lince?
• v akutní fázi ...právě jsme se pohádali...škrtil mě...syn všechno
viděl...utekla jsem...mám strach, ale nemůžu volat policii, stejně
by mi nevěřili...možná měl jen špatný den...
• při dlouhotrvajícím násilí ...nevím ani, jak začít...možná mě
příště zabije...všichni si stále myslí, že jsme dokonalý pár...
vnučka se o mě stará, kam bych šla...můžu si za to sama?...bojím
se, že přijdu o děti ...pořád si mě nahrává...
• jde-li o svědka nebo o profesionální pomoc ...jde skutečně
o domácí násilí?...můžu v tom něco udělat nebo dokonce
musím?...mám u nich zazvonit nebo rovnou zavolat policii?...

!

Domácí násilí charakterizuje neměnnost rolí
– ten, který je ohrožován, se nemůže nebo
neumí bránit a ochránit

Kriminalitu zastavit nedokážeme. Pomáhat jejím obětem však umíme, už 20 let.
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S kým budete hovořit?
Hovor s vámi povede vyškolený odborník. Tým
konzultantů DONA linky tvoří právníci, psychologové
a sociální pracovníci. Všichni absolvovali akreditovaný
výcvik v telefonické krizové pomoci obětem domácího
násilí a souvisejících trestných činů.
Konzultanti DONA linky umí:
•
•
•
•

poskytnout základní informace a podporu i v krátkém hovoru
rozpoznat fázi domácího násilí a riziko ohrožení
rozpoznat, zda se již může jednat o trestný čin
podat informace o možnostech privátního a institucionálního
řešení situace
• podle potřeb a situace volajících osob nabídnout aktuální
kontakty na další instituce a místa pomoci v ČR
• zorganizovat bezodkladnou pomoc v naléhavých případech

!

V případě strachu z pokračování domácího
násilí žádejte kontakt na azylový dům s utajenou adresou, využijte terapeutické programy,
pomoc při vyřizování osobních záležitostí.

DONA linka přijala za 10 let své
existence 39 010 hovorů
• Průměrná délka hovoru s domácím násilím: 10 minut.
• Jen za rok 2011 DONA linka přijala 4244 volání.
• Více informací na

www.donalinka.cz, www.domacinasili.cz

A jak můžete pomoci vy nám?
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS BKB na číslo 87777

Česká republika přijala zákony
na ochranu před domácím násilím
Zákon č. 135/2006 Sb. stanoví podmínky
pro preventivní opatření:
VYKÁZÁNÍ NÁSILNÉ OSOBY – faktický úkon Policie ČR
§ 44 zákona č. 273/ 2008 Sb., o Policii ČR

Naši konzultanti
jsou připraveni
pomoci

!

Domácí násilí
je v ČR trestným
činem

Pomohou rozpoznat různé fáze domácího násilí
a nabídnou varianty jejich řešení v případě, že incidenty
přerostou v trestnou činnost.

• Policie má oprávnění nařídit násilné osobě zákaz vstupu na
určité místo a zákaz kontaktu s ohroženou osobou. Toto období
trvá 10 dní a nelze je zkrátit. Soud ho může prodloužit na jeden
měsíc. Policie opakovaně provádí kontrolu v místě bydliště
ohrožené osoby.
• Zároveň předává kontakt intervenčnímu centru, které do
48 hodin od doručení informace o vykázání kontaktuje oběť
s nabídkou pomoci.

Volající s DONA linkou nejčastěji konzultují:

Vykázání poskytuje ohrožené osobě čas, bezpečí a podporu pro aktuální
i konečné řešení domácího násilí.

Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví, nebo jinou
těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu,
bude potrestán...

PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ civilního soudu
§ 76b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

• Podání návrhu může navazovat na vykázání, žadatelé se
však mohou na soud obrátit přímo. Soud může nařídit nebo
prodloužit ochranu ohrožené osoby na dobu delší jednoho
měsíce. Předběžné opatření pak může trvat nejdéle jeden rok.
INTERVENČNÍ CENTRUM
§ 61a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Intervenční centra poskytují pomoc
A) na základě rozhodnutí o vykázání
B) nebo na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním
(podrobněji na www.domacinasili.cz).

Další možnosti ochrany obětí domácího násilí
KRÁTKODOBÁ OCHRANA
§ 50 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR

• Opatření zahrnuje fyzickou ochranu, dočasnou změnu pobytu,
použití zabezpečovací techniky nebo poradensko-preventivní
činnost.
• Poskytuje se v odůvodněných případech osobě, které zřejmě
hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí.
JINÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

• ambulantní nebo terénní sociální služby: konzultace a odborné
sociální poradenství, krizová intervence (např. linky důvěry,
poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, poradny
Bílého kruhu bezpečí)
• pobytové služby: azylové
Nestyďte se vyhledat
domy, nízkoprahová
podporu odborníků.
centra aj.

!

Pomoc existuje!

Pomoc osobám ohroženým
domácím násilím a všem,
kdo řeší tento problém
Informace a praktické rady

• Týrání osoby žijící ve společném obydlí
§ 199 trestního zákoníku, zák. č. 40/2009 Sb.
Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící ve společném obydlí, bude
potrestán...

• Nebezpečné vyhrožování
§ 353 trestního zákoníku, zák. č. 40/2009 Sb.

Vyhrožování a pronásledování
po skončení domácího násilí může
být trestným činem
• Nebezpečné pronásledování
§ 354 trestního zákoníku, zák. č. 40/2009 Sb.
Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje jednáním, které je způsobilé vzbudit
důvodnou obavu o jeho život, nebo zdraví, nebo o život a zdraví osob jemu
blízkých, bude potrestán..

V těchto případech konzultanti DONA linky:

DONA linka
( 251 51 13 13
nepřetržitá
telefonická krizová
pomoc

• poradí, jak a komu podat trestní oznámení
• informují, jak probíhá trestní řízení
• poradí, jak a kde v závažných případech požádat o peněžitou
pomoc státu a o náhradu škody

Neváhejte poradit se s odborníky!
Telefonicky: DONA linka

tel. 251 51 13 13 – nonstop
Osobně: Poradny Bílého kruhu bezpečí v ČR

www.bkb.cz

DONA linku provozuje Bílý kruh bezpečí, o. s.,
s podporou Ministerstva práce a sociálních věci ČR.
Zasláním dárcovské DMS podpoříte pomoc obětem kriminality:
DMS BKB na číslo 87777. Cena SMS je 30 Kč.
Běžný účet.: 193 760 2339/0800 Sbírkový účet 7894 7894/0300
Podporují nás i jednotliví dárci.
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