Bílý kruh bezpečí
pomáhá obětem
kriminality
Linka
pomoci obětem

116 006

nonstop I bezplatně
Telefonická
krizová pomoc

Poradna Brno
Slovinská 41
612 00 Brno – Královo Pole
Ve vážných případech vyjíždí mobilní
poradna za obětmi, které nemohou
přijet k nám.

Za klienty vyjíždíme bez viditelného
označení našeho vozidla.

tel.: 541 218 122, 732 842 664
e-mail: bkb.brno@bkb.cz

www.bkb.cz

99x210/leták Poradna Brno2021.indd 1

12.10.21 10:36

Kdo jsme
Nestátní organizace, která od roku
1991 poskytuje odbornou a bezplatnou
pomoc obětem trestných činů včetně
obětí domácího násilí. Celostátní
služba registrovaná MPSV a MSp.

Proč pomáháme obětem
Víme, jak hluboce může trestný čin zasáhnout do života
každého člověka. V takové situaci potřebují oběti pomocnou
ruku odborníků, kteří jim pomohou překonat trauma způsobené
trestným činem, stabilizovat je pro další život a zorientovat je
v jejich právech.

Nabízíme
Pro jednorázový kontakt
• rozhovor s psychologem a právníkem
•	srozumitelně podané právní informace o právech obětí
a poškozeného v trestním řízení (právo na informace,
aktivní účast v trestním řízení, právní pomoc, na
ochranu soukromí, zajištění ochrany a bezpečí,
dispoziční právo a na finanční kompenzaci)
• praktické rady, morální a emocionální podporu
Pro opakovaný kontakt
• pomoc případového manažera
• doprovod k úkonům trestního řízení
• krátkodobou individuální psychoterapii

Řekli o našich službách
„Moc mi pomohlo, když za mnou pracovníci BKB přijeli domů, protože
jsem po znásilnění nemohla kvůli péči o malé děti přijet do poradny.“
„Bála jsem se jít svědčit k soudu. Opravdu moc pro mě znamenalo,
že mé obavy vzali lidé z Bílého kruhu bezpečí vážně.“
„Po pokusu vraždy na naší dceři se nám zbortil celý svět. Podpora,
informace a terapie BKB nám pomohly zvládnout vše, co po činu
následovalo.“
Služba „Poradna Bílého kruhu bezpečí, z. s.,
Brno“ je registrována dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, pod číslem 7072671
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