
                

Co je naším cílem?

Budeme poskytovat podporu a pomoc všem
obětem  trestných  činů,  nehledě  na  druh
spáchaného  činu  a  způsobenou  újmu.
Cílem  této  komplexní  pomoci  je  oběti
umožnit co nejrychlejší návrat k životu před
spácháním činu. 
Krom vlastní pomoci a podpory obětem se
zaměříme  také  na  systémovou  úroveň
pomoci  s  cílem rozšířit  a  zlepšit  celkovou
kvalitu služeb a pomoc obětem.

Co uskutečníme?

Celkem v 55 okresech po celé ČR budeme
realizovat  několik  vzájemně  propojených
aktivit. 

 Zřídíme  55  poraden,  které  budou
všem  obětem  nabízet  komplexní
poradenství.  Pro  zvlášť  zranitelné
oběti je připraven speciální program.

 Budeme  pokračovat  v  organizaci
týmů  pro  oběti,  ty  přeneseme  na
základě  zkušeností  i  do  nových
lokalit  a  zřídíme i  krajské  týmy pro
oběti.

 Vzděláme 660 sociálních pracovníků
a pracovníků v sociálních službách v
oblasti pomoci obětem.

Poradenství pro oběti

V 55 poradnách pro oběti budou speciálně
vyškolení  poradci  poskytovat  komplexní
poradenství  všem obětem trestné činnosti.
Pomoc  bude  zaměřena  krom poskytování
právních  informací  i  na  nezbytnou
psychosociální  podporu  při  zvládání
následků  trestného  činu.  Nově  budou
poradci  poskytovat  i  procesní asistenci  při
parolových komisích (čímž dojde k napojení
na další projekt PMS „Křehká šance II“). Na
poradny  budou  navázáni  také
psychoterapeuti,  kteří  své  služby  budou
poskytovat také bezplatně. 

Pro  zvlášť  zranitelné  oběti  je  připraven
komplexní program podpory svou skladbou
individuálně  uzpůsobený  těmto  skupinám
obětí.

Týmy pro oběti (TO)

TO je platformou pro pravidelné setkávání,
komunikaci a spolupráci odborníků státních
i  nestátních  organizací.  Cílem  těchto
setkání je upevnit a zlepšit pomoc obětem
v  dané  lokalitě  a  vybudovat  fungující  síť
spolupracujících  institucí.  V  rámci
koordinované  činnosti  dochází  k  výměně
zkušeností,  přijetí  konkrétních  cílů   
a  jejich  následnému  uplatnění  do  praxe  
 s důrazem na potřeby a specifika daného
regionu. 

TO během více  než 4  let  prokázaly  svou
potřebnost  a  smysluplnost.  Při  realizaci
v  nových lokalitách i  na krajské úrovni  se
tak  můžeme opřít  o  získané zkušenosti  a
konkrétní výstupy.

Vzdělávání  sociálních  pracovníků  a
pracovníků v sociálních službách

Tato  cílová  skupina  se  při  své  práci
nezřídka  setkává  s  latentními  oběťmi
trestné činnosti  (zejména pak z řad dětí a
seniorů).  Dle  získaných  informací  však
nedisponuje  dostatkem  znalostí  a
zkušeností, jak s tímto tématem pracovat a
jak  poskytnout  základní  pomoc.  40ti
hodinové  vzdělávání  (složené  z  osobního
setkání  a  dále  z  dálkového  e-learningu)
speciálně  vytvořené  pro  tuto  skupinu  si
klade  za  cíl  zlepšit  znalosti  a  dovednosti
těchto  pracovníků,  aby  dokázali  těmto
obětem  poskytnout  základní  úroveň
pomoci.

Studie mapující data o obětech trestných
činů
Pro účinnou pomoc obětem je důležité mj.
znát  skutečné  potřeby  obětí.   To  bude
možné mj. díky připravované studii.



                

Na co navazujeme? 

Navazujeme na předchozí  projekty,  jejichž
realizace sahá až do roku 2008. Zejména
čerpáme zkušenosti z projektu „Proč zrovna
já?“,  který jsme úspěšně realizovali  ve  40
okresech v letech 2012 – 2015. S projekty
zaměřenými  na pomoc obětem máme tak
několikaleté zkušenosti, přičemž lze zmínit i
konkrétní výstupy naší práce.

Co se nám povedlo?

 Ve  40  poradnách  za  dobu  3  let
pomoci  více  než  6500  obětem  při
zvládání následků trestného činu.

 Uskutečnili  jsme  95  setkání  mezi
pachatelem  a  obětí,  kde  došlo
k mimosoudnímu vyřešení konfliktu.

 219 obětí jsme doprovodili k soudu,
k výslechům a k dalším úkonům.

 Více než 1000x jsme zprostředkovali
bezplatné psychologické služby.

 Zapojili  jsme  do  pomoci  obětem
bezmála  40  psychologů  a
psychoterapeutů.

 Ve  40  lokalitách  jsme  zřídili  a
organizovali  multidisciplinární  týmy
pro oběti.

 V  projektových  lokalitách  jsme
vytvořili fungující síť spolupracujících
institucí ve prospěch obětí. 

 Zvýšili jsme skrze vzdělávací setkání
znalosti zdravotnických pracovníků v
oblasti pomoci obětem.

 Zlepšili  jsme  postavení  obětí  a
úroveň  pomoci  obětem  trestných
činů.

 Zvýšili jsme mezi laickou i odbornou
veřejností  povědomí o tématu obětí
trestné činnosti. 

 Uspořádali  jsme  více  než  15
odborných konferencí na téma obětí
trestné činnosti.

 Navázali  jsme  užší  spolupráci
s  advokáty  při  řešení  bezplatného
zastupování nemajetných obětí.

„Já jsem fakt vděčná, protože jsem říkala, že taky
konečně  něco  dobrýho  udělali  pro  lidi,  tady  tu
poradnu.  Kdyby  ta  poradna  nebyla,  tak  opravdu
nemám kam jít se poradit, nějak vypovídat.“
/oběť TČ/

„Jsem  rád,  že  jsem  je  poznal,  že  jsem  si  to
neuvědomoval, ale teď vidím, že takováhle práce
je pro lidi jako důležitá.“
/oběť TČ/

"A že na mě měla čas, že jsem nemusela lítat po
právníkách a shánět ty informace. … Finančně mně
to ušetřilo peníze, protože bych si musela shánět
právníky, který by mi na to zodpověděli"
/oběť TČ/
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