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ÚVODNÍ SLOVO 

 

 

Pro In IUSTITIA zůstává prioritou, stejně jako 

v předchozích pěti letech, terénní práce. Ačkoli s klientkami a 

klienty udržujeme kontakt také telefonicky a přes internet, jsme 

přesvědčeni, že osobní styk v přirozeném prostředí je 

nenahraditelným a nejefektivnějším přístupem k řešení 

problémů spojených s násilím z nenávisti. Za jisté potvrzení 

správnosti našeho přístupu považujeme Cenu za přínos sociální 

integraci udělenou naší organizaci Nadací ERSTE. I díky ní 

budeme ve zkvalitňování našich služeb pokračovat a stavět se 

vůči násilí z nenávisti, kdekoli to bude třeba. 

 

Rok 2013 byl pro naši organizaci v mnoha ohledech přelomový. 

Nejen že se nám podařilo udržet stanovený kurz v oblastech 

poskytování právního poradenství a asistence obětem násilí z nenávisti, 

jeho prevence prostřednictvím vzdělávacích aktivit a odborných školení 

a monitoringu v české společnosti. Ve spolupráci se státními orgány 

jsme nadto rozšířili nabídku stávajících služeb o nové programy, které 

umožní komplexněji reagovat na potřeby klientek a klientů a řešit jejich 

často svízelnou právní a sociální situaci. 

 

Jako vůbec první organizace jsme v srpnu loňského roku získali 

akreditaci u Ministerstva spravedlnosti k poskytování právních 

informací. Jen dva měsíce poté zaregistrovalo Ministerstvo práce a 

sociálních věcí náš projekt sociálních služeb. A konečně jsme se stali 

součástí projektu „Proč zrovna já“ realizovaného Probační a mediační 

službou. Společným cílem všech těchto činností je zajištění lepšího 

přístupu ke spravedlnosti lidem, kteří se stali obětí nenávistného násilí. 

Věříme, že našim klientům a klientkám napomohou k lepšímu 

porozumění svých problémů a zejména k jejich samostatnému zvládání. 
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                O nás   
„Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je“ 

 

 

In IUSTITIA je první a dosud jedinou organizací v ČR zabývající se pomocí obětem násilí 

z  nenávisti a jeho prevencí. 

V červnu 2013 byla In IUSTITIA jako jedna ze 4 neziskových organizací v ČR oceněna 

cenou Nadace ERSTE za přínos sociální integraci. 

Naším cílem je pomáhat lidem, kteří se stali 

nebo se mohou stát oběťmi násilí z nenávisti, a  předcházet projevům nesnášenlivosti ve 

společnosti- zejména projevům rasismu, antisemitismu, islamofobie, homofobie a 

transfobie, genderovému násilí, násilí z důvodu věku, zdravotního stavu, sociálního 

statusu či příslušnosti k subkultuře. 

 

Poslání a činnost 

 

Kdo jsme? 
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Čím se zabýváme? 
Provozujeme poradenské centrum Justýna, v němž 

poskytujeme klientům a klientkám odborné sociální 

poradenství a právní informace včetně zprostředkování 

služby provázení trestním řízením, zlepšujeme jejich přístup 

ke spravedlnosti a realizujeme preventivní programy pro 

ohrožené komunity.  

 

Zaměřujeme se na práci s médii a zvyšování povědomí o  problematice násilí z 

nenávisti (hate crime) a projevů předsudků v jazyce (hate speech) a chování.  

Mezi další hlavní činnosti In IUSTITIA patří monitoring násilí z nenávisti v celé 

České republice a vydávání pravidelných Zpráv o násilí z nenávisti v České 

republice. In IUSTITIA úzce spolupracuje s  Organizací pro bezpečnost a 

spolupráci v Evropě (OBSE), Agenturou EU pro základní lidská práva (FRA). 

Ředitelka organizace je členkou pracovní skupiny Voices of Victims of 

Terrorism. 

 

Zaměřujeme na vzdělávací a  preventivní činnost – 

realizujeme osvětové a  vzdělávací programy pro 

odborné pracovníky (sociální pracovníci, učitelé, 

policie), děti i širokou veřejnost. Podporujeme a 

rozvíjíme aktivní občanství.  

Spolupracujeme s organizacemi na mezinárodní úrovni 

a komentujeme dění v oblasti násilí z  nenávisti v ČR při 

setkání se zástupci a  zástupkyněmi mezinárodních 

organizací (EU, Rada Evropy, Kongres USA atp.). 
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Chcete se podílet na naší činnosti?  

 Dobrovolnictví Chcete nás podpořit vlastní činností? 

Staňte se naším dobrovolníkem! 

 Dárcovství podporu nám můžete poskytnout formou 

materiálního i finančního daru! 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. 

 

Společně proti kriminalitě 

z nenávisti  

Nebuďte se svou zkušeností sami! 

Obraťte se na Justýnu, naši právní poradnu 

Email:  
in-ius @in-ius.cz 

poradna @in-ius.cz 
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  O násilí z nenávisti 

 

Útok z nenávisti je symbolický útok vůči jednotlivci, který se 

nezakládá na pachatelově zkušenosti s konkrétní osobou, ale na 

jeho předsudcích a nesnášenlivosti vůči skupině, kterou pro něj 

napadený představuje.  

Rozhodnutí vedoucí ke spáchání incidentu z nenávisti je často 

ovlivněno tím, že napadený je ve zranitelné nebo nevýhodné pozici 

vůči útočníkovi, a to právě kvůli svému skupinovému statusu – 

nemá vzdělání či informace, nerozumí jazyku, neorientuje se v 

systému národního práva a veřejné správy, patří ke skupině 

institucionálně diskriminované či ze své podstaty uzavřené (osoby 

bez dokladů, osoby skrývající svoji sexuální identitu či zdravotní 

stav aj. ).  

 

  Útok z nenávisti 

Motiv napadení  
může být: 

Barva pleti 

 

Národnost či etnická příslušnost 

 

Náboženské vyznání, víra, 
bezvěrectví 

 

Sexuální orientace či identita 

 

Zdravotní stav 

 

Věk 

 

Příslušnost k subkultuře 

 

Politické přesvědčení  

 

Bezdomovectví 

 

Příslušnost k sociální skupině 

 

 

 

 

 



8 
 

 

In IUSTITIA – VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 

 

 

  

Násilím z nenávisti je ohrožen v zásadě každý. I když tomuto násilí 

bývají častěji vystaveni představitelé menšin. Ani lidé představující 

etnickou, náboženskou, sexuální, jazykovou, kulturní nebo jinou 

majoritu na daném území, nejsou před násilím z nenávisti ochráněni. 

Násilí z nenávisti představuje zásadní bezpečnostní, právní a politický 

problém a ohrožuje demokratické principy a soudržnost společnosti.  

 

Nenávistné incidenty se objevují v této 

podobě: 

Zastrašování, vyhrožování nebo vydírání 

Sexuální útok 

Žhářský útok 

Fyzické napadení 

Fyzické napadení s následkem smrti 

Teroristický útok 

Poškozování majetku 

Slovní útok, nadávky 

Útoky prostřednictvím počítačové sítě a 
sociálních médií 
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Činnost v roce 2013 V roce 2013 jsme poskytli 980 konzultací 

klientům po celé České republice v rámci: 

 poskytování odborného sociálního poradenství. 

 poskytování právních informací. 

 poskytování krizové intervence osobní či telefonické. 

 asistence a podpory při jednání s různými subjekty – 

policie, státní správa, média a  další. 

 zprostředkování zastupování advokátem. 

 zprostředkování psychologické či terapeutické pomoci. 

 tvorby bezpečnostního plánu klientů. 

 

250 000 Průměrně jsme v rámci trestního řízení vymohli klientům 

odškodnění 60 000 Kč, nejvyšší 250 000 Kč.  

980 Poskytli jsme 980 konzultací. 

180 Realizovali jsme kurzy pro 180 sociálních pracovníků. 

90 Vyškolili jsme 90 policistů. 

50 Realizovali jsme akreditované vzdělávací kurzy pro 50 učitelů.  

74 Pracovali jsme na 74 případech (53 nových)  

50 Služby provázení v trestním řízení využilo 50 klientů, z toho 26 nových, 

11 žen. 

44 Monitorovali jsme 44 incidentů z nenávisti. 

1 Byli jsme oceněni cenou Nadace ERSTE za přínos sociální integraci. 
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Na základě monitoringu jsme v roce 

2013 evidovali 44 incidentů 

z nenávisti: 

2 proti Židům, 2 proti Muslimům, 18 

proti Romům, 3 proti cizincům, 5 proti 

Čechům, 1 proti LGBT komunitě, 2 

proti bezdomovcům, 5 proti 

politickým oponentům, 1 proti člověku 

s postižením, 5 extremistických aktivit 

během demonstrací. 

 

V srpnu 2013 jsme jako první organizace získali akreditaci 

k poskytování právních informací u Ministerstva spravedlnosti. 

Posláním služby je poskytnout klientovi/ce dostatek právních 

informací k tomu, aby porozuměl své situaci a zlepšil svůj přístup ke 

spravedlnosti.  In IUSTIITA tak předchází vzniku druhotné újmy. 

Naše sociální služby byly registrovány v říjnu 2013 u Ministerstva 

práce a sociálních věcí. Posláním služby je poskytnout klientovi/ce 

dostatek informací a podpory k tomu, aby porozuměl své situaci a 

dokázal ji samostatně zvládat.  

Služby jsme poskytovali především terénní formou, abychom 

umožnili klientům zůstat v přirozeném prostředí. Služby byly 

poskytovány ve všední dny od pondělí do pátku do 3 pracovních dní 

od prvního kontaktu klienta/tky a pro dosažení maximální 

odbornosti a kvality služby byly poskytovány dvojicí sociální 

pracovnice – právník. Kromě osobního poradenství jsme nabízeli 

telefonické a internetové. 

 

V roce 2013 byly realizovány akreditované vzdělávací kurzy pro 

50 učitelů na téma Multikulturní výchova: předsudky, stereotypy, 

násilí z nenávisti a aktivní svědek, částečně díky zakázce od 

Městské části Praha 8. 

Dále byly realizovány kurzy pro 180 sociálních pracovníků 

z různých organizací po celé České republice na téma Násilí 

z nenávisti a sociální práce. Bylo vyškoleno 90 policistů. 

V září byla uspořádána mezinárodní konference na téma sexuální 

násilí. 

V srpnu byla s ohledem na Prague Pride 2013 zřízena 14 denní 

hot linka pro oběti. 
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Spolupráce 
s dalšími subjekty Ministerstvo spravedlnosti V srpnu 2013 jsme získali 

akreditaci k poskytování právních informací. 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí V říjnu 2013 

jsme získali registraci k poskytování sociálních služeb – odborné 

sociální poradenství.  

 

 

OSCE/ODIHR V listopadu 2013 ředitelka In IUSTITIA Klára 

Kalibová reprezentovala NNO sektor při pravidelných 

tematických setkáních organizovaných OSCE/ODIHR. In IUSTITIA 

byla jedinou NNO na tomto setkání. 

 

 

FRA V roce 2013 byla obnovena naše spolupráce s Agenturou 

pro lidská práva (Fundamental Rights Agency), pro niž 

zpracováváme expertní právní stanoviska. 

 

 

Probační a mediační služba ČR 

Od roku 2013 jsme součástí projektu „Proč zrovna já“ a členy 10 

multidisciplinárních týmů pro oběti v Mostě, Ústí nad Labem, 

Děčíně, Rumburku, Liberci, Olomouci, Brně, Českých Budějovicích, 

Plzni a Mladé Boleslavi. 

 

Neziskový sektor 

Romea, Rubikon Centrum, People in Need, OPU, PROUD, Meta o. s., 

Integrační centrum Praha, Romodrom, Naděje, Tosara, PPI, PMS 

Teplice, Linka duševní tísně, K srdci klíč, Oblastní charita Ústí n. 

Labem, Květina, Obrnické centrum sociálních služeb, Domov pro 

seniory Orlická, Azylový dům pro matky s dětmi. 
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Projekty  

Financováno nadací Errinerung, Verantwortung und Zukunft a Open Society 

Fund Praha, 05/2012 – 12/2013 

 

V rámci tohoto projektu poskytla In IUSTITIA poradenství a právní služby 30 

obětem trestných činů z nenávisti a realizovala kurzy pro ohrožené komunity a 

jednu skupinu komunitních lídrů. Významnou aktivitou byly také monitoring a 

správa databáze incidentů z nenávisti v ČR. Díky projektu se zvýšilo povědomí 

o násilí z nenávisti u ohrožených komunit i  u  veřejnosti. 

 

In JUSTICE – Legal Aid for Hate Crime Victims II.  

 

 

Financováno nadací Errinerung, Verantwortung und Zukunft a Open 

Society Fund Praha, 05/2012 – 12/2013 

 

V rámci tohoto projektu poskytla In IUSTITIA poradenství a právní služby 

30 obětem trestných činů z nenávisti a realizovala kurzy pro ohrožené 

komunity a jednu skupinu komunitních lídrů. Významnou aktivitou byly 

také monitoring a správa databáze incidentů z nenávisti v ČR. Díky projektu 

se zvýšilo povědomí o násilí z nenávisti u ohrožených komunit 

i  u  veřejnosti. 

 

Active Bystander - the Way to Prevent Hate Violence 

in Endangered Communities 

.  

 

 

Financováno nadací Errinerung, Verantwortung und Zukunft a Open Society 

Fund Praha, 05/2012 – 12/2013 

 

V rámci tohoto projektu poskytla In IUSTITIA poradenství a právní služby 30 

obětem trestných činů z nenávisti a realizovala kurzy pro ohrožené komunity a 

jednu skupinu komunitních lídrů. Významnou aktivitou byly také monitoring a 

správa databáze incidentů z nenávisti v ČR. Díky projektu se zvýšilo povědomí 

o násilí z nenávisti u ohrožených komunit i  u  veřejnosti. 

 

Společně proti kriminalitě z nenávisti  

.  
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Financováno Česko-německým fondem budoucnosti, 04 – 10/2013 

 

Projekt rozvíjel spolupráci a výměnu zkušeností mezi ČR a Německem 

a jeho cílem bylo vytvořit unikátní vzdělávací metodu – video se 

svědectvím těch, kteří přežili útok z nenávisti, a naučit vybrané učitele 

využívat tuto metodu výuky, aby předešli násilným incidentům mezi 

mladými lidmi a podpořili aktivní postoje. 

 

Buď aktivní I.  

 
 

Financováno z OPLZZ, 12/2012 – 1/2014 

 

Cílem projektu byla mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností mezi ČR, 

Velkou Británií a  Dánskem a přenos znalostí a dovedností týkajících se: 

prevence sexuálního násilí, odborné a  kvalifikované pomoci obětem a návratu 

těchto obětí na trh práce. 

 

Pomoc obětem sexuálního násilí.  
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              Podporovatelé 

 

Na činnosti In IUSTITIA se finančně podíleli: 

 

C.E.J.I. A.I.S.B.L. 

LMC s.r.o. 

Jaroslav Valůch 

Štěpán Výborný 

Jiří Nenutil 

Kateřina Tkáčová 

 

Všem dárcům děkujeme! 

 

 

V roce 2013 nás svou dobrovolnickou aktivitou podporovali: 

 

Vít Kaliba, Barbora Ludvíková, Alice Mirovská, Eliška 

Nováčková, Lennart Pahlke, Jindřich Vít, Probono právní 

služby, Petr Šťastný, Eva Zenklová 

 

Všem dobrovolníkům děkujeme! 
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náklady v Kč 

mzdy 1 262 836 

nájem a služby 196 394 

právní služby 882 799 

grafické práce a služby 13 101 

databáze a IT 82 848 

tlumočení a překlady 107 934 

telefon a internet 64 468 

poštovné 7 753 

ekonomické a finanční služby 170 004 

účetnictví a audit 110 000 

produkční práce, workshopy, supervize 267 850 

ostatní služby 110 741 

materiál 173 533 

energie 8 467 

cestovné 748 500 

zákonné sociální pojištění 208 724 

zákonné sociální náklady 3 993 

ostatní provozní náklady 76 688 

náklady na reprezentaci 19 575 

CELKEM 4 516 208 

  

výnosy  

dotace 4 241 798 

tržby z prodeje služeb 337 174 

přijaté dary 414 541 

ostatní provozní výnosy 1 226 

CELKEM 4 994 739 

  

CELKEM ZISK 478 531 

        Hospodaření 

V souladu s novým Občanským zákoníkem byla dne 18. 

12. 2013 In IUSTITIA zaregistrována jako obecně 

prospěšná společnost. 

Hospodaření organizace v roce 2013 bylo následující: 
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Klára Kalibová

ředitelka/právnička

Tel 773 177 822

director@in-ius.cz

Lucie Michalová

manažerka projektů

Tel 775 117 855, 
lucie.michalova@in-ius.cz

Kateřina Baňacká

sociální pracovnice

Tel 773 177 636, 
katerina.banacka@in-ius.cz

Martina Houžvová

právnička

Tel 773 177 622, 
martina.houzvova@in-

ius.cz

Šárka Kadlecová

vzdělávání

Tel 773 177 844, 
koordinator@in-ius.cz

                  Lidé 
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              Kontakt 

In IUSTITIA, o.p.s. 
Rybná 24, Praha 1, 110 00 

+420 212 242 272 

datová schránka: rzc5k7e 

www.in-ius.cz 

 

 

 

© In IUSTITIA 

 


