Oběti kriminality si zaslouží
naši pozornost.
Kriminalitu zastavit
nedokážeme.
Pomáhat jejím obětem
však umíme, už téměř
30 let.
Pomáhejte s námi.
Bílý kruh bezpečí
Poradna Praha
U Trojice 2, Praha 5

Linka pomoci obětem
tel.: 116 006
nonstop a bezplatně

Projekt Bílého kruhu bezpečí

„Praha 2 – městská část
vlídná k obětem“
realizovaný ve spolupráci s Městskou částí Praha 2
(srpen 2020 – srpen 2022)

Aktivity projektu
v roce 2020

Bílý kruh bezpečí a Městskou
část Praha 2 pojí dlouholetá
spolupráce v oblasti prevence
kriminality a pomoci obětem
trestných činů.

7. ZÁŘÍ 2020 – 14 HODIN – MĚSTSKÝ SOUD PRAHA,
SPÁLENÁ 6/2, PRAHA 2

Aktuální projekt vznikl v rámci diskusí nad
tématy bezpečný život ve městě, včasná
a odborná pomoc obětem kriminality a domácího
násilí a (ne)znalost práv obětí. Cílem projektu je
zvýšit informovanost o obětech trestných činů,
jejich potřebách, právech, postavení v trestním
řízení a možnostech pomoci.

Akce Bílého kruhu bezpečí pro širokou veřejnost.
V autentickém prostředí jednací místnosti proběhne
beseda na téma svědek u soudu a práva poškozených
včetně pozůstalých po obětech, a to s odborným výkladem
soudce, který bude odpovídat i na dotazy účastníků.
ŘÍJEN 2020
Vzdělávací akce Bílého kruhu bezpečí pro pracovníky Úřadu
městské části Praha 2 a Obvodního ředitelství Policie
Praha II.

Bílý kruh bezpečí od roku 1991 poskytuje
pomoc obětem trestných činů na celostátní
úrovni, má pobočky v ČR a největší poradna
a centrála organizace sídlí v Praze. Bílý kruh
bezpečí je aktivní i v oblasti prevence kriminality
a legislativních podnětů směřujících ke zlepšení
postavení poškozených v trestním řízení.
Projekt „Praha 2 – městská část vlídná
k obětem“ zahajujeme umístěním loga
Bílého kruhu bezpečí na Karlově náměstí
poblíž dětského hřiště a využívané trasy mezi
zastávkou tramvaje Moráň a Všeobecnou
fakultní nemocnicí.
Logo v parku nebude pouze místem pasivní
reklamy, ale v jeho blízkosti se budou konat akce
pro širokou veřejnost. Cílovými skupinami budou
například matky s malými dětmi (hry a soutěže
„Malujeme kruh“), senioři („Povídání o bezpečí
v kruhu“), ženy („Jak vystoupit z kruhu násilí“),
studenti základních a středních škol („Společně
proti násilí“). Pořádané akce budou interaktivní
a vždy spojené s distribucí informací.

LISTOPAD 2020
Besedy v knihovně a na školách Prahy 2.
PROSINEC 2020
Setkání Bílého kruhu bezpečí se seniory na téma bezpečný
život ve městě.

V roce 2021
budou nabídnuty besedy s odborníky na téma bezpečný život ve
městě mateřským centrům, klubům seniorů, pedagogům škol,
nestátním a dalším organizacím se sídlem v Praze 2.
Pro zaměstnance Úřadu Městské části Praha 2 budou připraveny
exkurze v poradně Bílého kruhu bezpečí spojené s besedami na
téma práva obětí trestných činů a odborná pomoc pro oběti.
Policistům základních útvarů budou prostřednictvím KŘ Policie
ČR Praha II nabídnuty edukační aktivity zaměřené na práva obětí
a odhad budoucího rizika v případech domácího násilí.

Podrobnější
informace
sledujte na
www.bkb.cz

