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Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je.
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Vážení přátelé,
 
předkládáme vám výroční zprávu za rok 2016. I v tomto roce In IUSTITIA poskytovala právní 
a sociální pomoc obětem trestné činnosti z nenávisti na celém území ČR. Jako odraz proměny 
společnosti jsme zaznamenali nárůst útoků vůči cizincům a cizinkám, a také vůči lidem mus-
limského vyznání. 

Zlomovým úspěchem pro organizaci bylo zapojení do Kampaně proti rasismu a násilí z nenávis-
ti, v rámci které jsme školili policisty a policistky ve dvou krajích. Ve prospěch státní a obecní 
policie jsme také vytvořili metodiky vyšetřování trestných činů z nenávisti a pomoci obětem. 
Poškozeným byl pak určen video klip, který vznikl v rámci kampaně.
I v roce 2016 jsme pokračovali zlepšováním obecného postavení obětí trestných činů. Zpra-
covali jsme analýzu zákona o obětech trestných činů a její výstupy jsme prezentovali na work-
shopu v Senátu ČR. Závěrem roku jsme uspořádali odbornou konferenci, jejímž tématem byla 
ochrana práv obětí trestných činů z nenávisti v kontextu nových forem kriminality.
Náš program zaměřený na pomoc ženám v obtížné sociální situaci zaznamenal nárůst klientek. 
Poradenství je poskytováno přímo v terénu ve speciálně upraveném autě. Ukazuje se, že dos-
tupnost právních služeb je klíčová pro obhajobu práv všech zvlášť zranitelných obětí.

Rádi bychom poděkovali našim dobrovolníkům a dobrovolnicím za pomoc, stejně jako dárcům 
a dárkyním za podporu tématu, jehož společenské přijetí není jednoduché.
Věříme, že rok 2017 bude rokem, kdy se nám i nadále podaří poskytovat služby těm lidem, kteří 
se stávají terčem předsudků a nenávisti. Děkujeme vám za přízeň.

Mgr. Klára Kalibová
ředitelka In IUSTITIA, o.p.s.

Praha, duben 2017
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In IUSTITIA
Věříme, že lze dosáhnout takové společnosti, v níž je spravedlnost dosažitelná pro všechny 
bez rozdílu barvy pleti, národnosti, víry, zdravotního stavu, sexuální orientace, věku, sociál-
ního postavení, politického přesvědčení či světonázoru.
Pomáháme lidem, kteří se setkali s předsudečným násilím nebo závažnými trestnými činy, 
prosadit jejich práva. Poskytujeme právní a  sociální služby, vydáváme odborné publikace, 
školíme odbornou veřejnost, zviditelňujeme téma předsudečného násilí doma i v zahraničí. 
Podílíme se na systémových změnách ve prospěch obětí předsudečných trestných činů 
a zvlášť zranitelných obětí.

Předsudečné násilí
Předsudečným násilím je ohrožen každý z nás. Jde o verbální nebo fyzické útoky motivované 
předsudky útočníka vůči napadenému z důvodu jeho skupinové příslušnosti. Lidé mohou být 
napadáni z důvodu své barvy pleti, národnosti, etnické příslušnosti, sexuální orientace, věku, 
zdravotního stavu, sociálního postavení, politického přesvědčení, víry nebo skutečnosti, že 
jsou bez vyznání. Útoky z nenávisti jsou často symbolické a jejich cílem je vyslat vzkaz celé 
skupině ohrožených lidí o tom, že nemají právo na pokojný život. V České republice ročně 
dojde k desítkám nenávistných fyzických útoků a stovkám slovních útoků a útoků spáchaných 
prostřednictvím počítačové sítě.

Sociální poradenství Monitoring

Právní program

Vzdělávání Úspěchy v roce 2016

• Oslavili jsme 8. výročí vzniku.

•  Poskytli jsme 6 546 konzultací 335 lidem,  

196 osobám jsme pomáhali dlouhodobě.

•  Pro klienty a klientky jsme získali náhradu 

škody v celkové výši 995 000 Kč.

•  V Ústeckém a Moravskoslezském kraji jsme 

vyškolili 300 policistů a policistek

•  Terénní poradna Justýna pro ženy v sociální 

nouzi vyjela 138×. Oslovili jsme 207 nových 

žen, se kterými jsme byli v kontaktu 3 131×. 

Potravinová pomoc byla rozdána 3 106×  

a hygienická pomoc byla rozdána 1 335×.
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Odborné sociální poradenství
Lidem, kteří se setkali s násilím z nenávisti nebo trestnou činností, se život změní ze dne na 
den. Sociální poradenství organizace In IUSTITIA v rámci Poradny Justýna umožňuje klientům 
a klientkám postupně obnovit jistotu, kterou útokem ztratili.

Sociální poradenství poskytujeme
• v celé České republice lidem ohroženým a vystaveným předsudečnému násilí
• v Kladně, Jihomoravském a Olomouckém kraji zvlášť zranitelným obětem
• v Praze ženám v obtížné životní situaci, kdy jsou ohroženy násilím 

Osoby ohrožené násilím z nenávisti a ženy ohrožené násilím aktivně vyhledáváme v  rámci 
terénního programu. Stává se totiž, že zůstávají se svým problémem samy, nevědí, na koho se 
obrátit, stydí se nebo mají strach vyhledat pomoc. Činnost kontaktních pracovníků a pracovnic 
byla podpořena především v Praze, Brně a v Olomouckém kraji.

Terénní Poradna Justýna pro ženy v  obtížné sociální situaci pomáhá klientkám vyrovnat se 
s  různými podobami násilí. Analýzu našich případů a  nejčastějších obtíží našich klientek si 
můžete přečíst v publikaci Spravedlnost na ulici. Výstupní případová analýza (dostupné na: 
http://bit.ly/bezdomova).

Celkem se v roce 2016 na Poradnu Justýna obrátilo 335 osob s různými problémy. Každému 
člověku jsme poskytli základní poradenství. Téma násilí z nenávisti představovalo třetinu všech 
dotazů, se kterými se lidé na naše poradny, telefonickou linku nebo on-line poradnu obráti-
li. Dlouhodobě jsme poskytli 196 osobám sociální a právní poradenství, doprovody a zastu-
pování. S dlouhodobými klienty a klientkami jsme během dlouhodobé spolupráce řešili 384 
zakázek. Sociální poradenství zahrnuje doprovody sociálních pracovnic na úřady, k  lékaři, na 
policii a k soudu v roli důvěrníka, podporu při orientaci v dokumentech, pomoc s přípravou 
jednoduchých podání, sestavení bezpečnostního plánu, předávání kontaktů na návazné služby 
a mnohé další služby.

Přehled problémů, se kterými se na 
nás lidé obrací

32 %
útoky 
z nenávisti

31 %

1% 
jiné násilí

občansko 
právní

11%
9%

majetková 
trestná činnost

3% 
sexuální  

násilí

obchod  
s lidmi

domácí 
násilí

10% 1% 
policejní násilí

2% 
diskriminace
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Právní program
Cílem právního programu je zpřístupnit spravedlnost lidem, kteří se setkali s trestným činem. 
Podpora, kterou poskytujeme, je komplexní a dlouhodobá. Usilujeme o to, aby každý náš klient 
či klientka spolupracoval/a s jednou právničkou či právníkem.

Právníci a právničky
•  se účastní všech úkonů v trestním řízení, kterých se mohou účastnit poškození, a tím dochází 

k ochraně poškozených před sekundární viktimizací
• doprovází poškozené na policii, k soudu a orgánům veřejné správy
• připravují pro poškozené trestní oznámení, návrhy na náhradu škody a další podání

V roce 2016 byly právní informace a právní služby poskytnuty 192 lidem. Poradenství a zastu-
pování bylo poskytováno především v trestním, občanskoprávním a správním řízením. 
Cílem právního programu je kromě individuální pomoci též systémová změna. V uplynulém 
roce jsme podali ústavní stížnost ve prospěch dvou sociálních pracovnic, které odmítly porušit 

povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke svým klientům, a byly za to pokutovány. Na výsledek stále 
čekáme. Věříme, že povinnost mlčenlivosti je prolomitelná pouze souhlasem klientů a klientek 
sociálních služeb nebo rozhodnutím soudu.
Při poskytování právních služeb spolupracujeme s advokátními kancelářemi Petry Vytejčkové, 
Martiny Houžvové a Michala Mazla.

Advokační činnost a systémová změna
Zlepšujeme postavení obětí násilí z nenávisti a obětí trestné činnosti též úsilím o zviditelňování 
jejich potřeb prostřednictvím návrhů systémových a praktických změn.

V roce 2016 jsme analyzovali aplikační praxi zákona o obětech trestných činů po třech letech 
praxe. Připomínkovali jsme také novelu tohoto zákona. Seminář v  Senátu zviditelnil potřeby 
obětí a přivítal odborníky a odbornice z právnických fakult, praxe i policie. Připomínky k zákonu 
jsme shrnuli do publikace Zákon o obětech trestných činů – Praktická a legislativní doporučení 
dostupné zde: http://bit.ly/ZOTC_pripominky.

Typologie zakázek

143 trestní řízení

45

jiné

33
občanskoprávní řízení33

správní řízení

31

30

27

psychologická 
pomoc

bydlení

bezpečnost

dluhy 11
vzdělávání 10
zaměstnání 10

zdraví 10
pobyt 2

17 %

správní řízení

65 %
13 %

4 % 1 % bezpečnost

občanskoprávní 
řízení

trestní řízení

jiné

Přehled právních zakázek
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Vzdělávání
Kurzy pro policii

Policisté a policistky jsou klíčovými aktéry v objasňování trestné 
činnosti z nenávisti, prevenci tohoto násilí i prevenci sekundární 
viktimizace poškozených. In IUSTITIA dlouhodobě usiluje 
o partnerskou kooperaci s Policií ČR. Zásadní výzvou roku 2016 
byla realizace veřejné zakázky pro Úřad vlády v rámci Kampaně 
proti rasismu a násilí z nenávisti. V rámci projektu jsme vyško-
lili 100 tiskových policejních mluvčí, 84 příslušníků pořád-
kové policie a 116 kriminalistů a kriminalistek v Ústeckém  
a Moravskoslezském kraji. Pro policii jsme také připravili metod-
ické manuály o šetření a prověřování trestných činů z nenávisti 
a potřebách obětí této trestné činnosti. Závěrem projektu byla 
uspořádána mezinárodní konference. 

Kurzy pro sociální pracovníky a pracovnice
Sociální pracovníci a pracovnice jsou často vůbec prvními osobami, kterým se lidé vystaveni 
předsudečnému nebo jinému násilí svěří, nebo kteří mají příležitost jiným způsobem zjistit, že 
život jejich klientů či klientek je násilím ohrožen. V roce 2016 si sociální pracovníci a pracovnice 
mohli vybrat z  nabídky čtyř akreditovaných vzdělávacích kurzů - Zákon o  obětech trestných 
činů, Úvod do problematiky násilí z nenávisti, Základy trestního řízení pro sociální pracovníky 
a pracovnice a Bezpečnostní a mediální plánování pro oběti trestných činů.

Prevence a publikace
V uplynulém roce jsme vydali publikace, které slouží jak potenciál-
ním obětem násilí z nenávisti, tak pracovníkům, kteří těmto lidem 
pomáhají. 
Nejen pro cizince a cizinky jsme připravili informační brožuru Bez-
pečně v  novém domově (ke stažení na http://bit.ly/vnovemdo-
move), která umožní každému, kdo se potkal s  trestným činem, 
zorientovat se v  trestním řízení, svých právech a  povinnostech. 
Domníváme se, že touto cestou můžeme přispět k tomu, aby cizinci 
a cizinky trestnou činnost, se kterou se setkají, aktivně řešili s po-
mocí policie a poskytovatelů služeb obětem trestné činnosti. Pub-
likace vyšla v češtině, angličtině, ruštině, vietnamštině a arabštině. 

Příručka Tváří v tvář předsudečnému násilí (ke 
stažení http://bit.ly/tvarivtvarNzN) upozorňuje 
na problém trestných činů z  nenávisti motivo-
vaných předsudky. Brožura je určena pro sociální 
pracovníky a pracovnice a jednotlivce, kteří jsou 
ve styku s  menšinovými společenstvími v  ČR, 
které jsou vystaveny trestným činům. 
Publikace Znáte jejich práva. Sociální práce 
a  lidé ohrožení násilím z nenávisti. http://bit.
ly/jejichprava) je určena pro zvýšení kompetence 
sociálních pracovníků, kteří přichází do kontaktu 

s  oběťmi předsudečného násilí. Pracovníci se naučí identifikovat, pojmenovat a  poskytnout 
ohroženým lidem odpovídající podporu a pomoc. 
Preventivní aktivity jsme realizovali také v  rámci LGBTI komunity. Během Prague Pride 2016 
se zájemci mohli zúčastnit workshopu Poradny Justýna Společnými silami proti homofo-
bii. Účastníci se dozvěděli užitečné informace o homofobii a homofobních útocích. Mohli si  
vyzkoušet praktické nácviky pro bránění homofobním útokům v běžném životě.

Monitoring
In IUSTITIA se dlouhodobě věnuje 
monitoringu násilí z  nenávisti. Usilu-
jeme o zmapování konkrétních případů 
předsudečného násilí v  průběhu 
celého trestního řízení, od přípravného 
řízení až po pravomocný rozsudek. 
S  ohledem na to, že státní data ne-
jsou propojená, jsou statistiky pub-
likované naší organizací v  současné 
době nejpřesnějším obrazem o  násilí 
z  nenávisti v  ČR. Výstupy monitoringu 
shrnujeme do výročních a  kvartál-
ních zpráv o  násilí z  nenávisti  
(dostupné zde: http://bit.ly/NzNwebz-
pravy).
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Vedení organizace
Ředitelka
Klára Kalibová

Správní rada
Jan Turek
Jan Černý
Věra Honusková

Dozorčí rada
Patrik Banga
Michal Mazel
Vít Kaliba

41 %

Státní rozpočet:  
5 024 805 Kč

8 %

Evropská komise:  
1 021 485 Kč

13 %

Ostatní příjmy:  
1 568 191 Kč

4 %

Státní  
samospráva:  
496 000 Kč

34 %

Nadace a nevládní 
organizace:  

4 159 134 Kč

Přehled příjmů
V roce 2016 jsme celkem měli k dispozici 12 270 653 Kč. Na této částce se podílely dotace, 
granty, sbírky, dary a příjmy z vlastní činnosti. Prostřednictvím dotací od státu a státní samo-
správy jsme získali 5 520 805 Kč, Evropská komise, Evropský sociální fond, nadace a nevlád-
ní organizace nám v přidělovaných grantech pomohly částkou 5 180 619 Kč.  Díky sbírkám, 
darům od jednotlivých dárců a  fundraisingovým aktivitám jsme dostali  47 620 Kč. Z vlastní 
činnosti zejména pomocí školení jsme získali 1 521 610 Kč. 

Peníze z dotací a grantů jsou udělovány na konkrétní projekty a v nich uvedené činnosti. Žádos-
ti o dotace a granty a následné schválení je náročný a dlouhý proces, který si žádá čas  a trpěli-
vost. I přes tuto námahu jsme vděčni za každou pomoc a podporu naší činnosti. 

Příjmy In IUSTITIA v roce 2016



1918

Poděkování
In IUSTITIA děkuje všem svým donorům, individuálním i firemním dárcům a dárkyním, dobro-
volníkům, dobrovolnicím a kamarádům, díky kterým v roce 2016 mohla pomáhat potřebným 
lidem. 

Díky Vaší podpoře jsme mohli zlepšit svět a dosáhnout dalších pokroků.

Získané prostředky jsme využili na podporu klientů a  klientek, pojízdnou poradnu, analýzu 
násilí z nenávisti v České republice, expertní sítě a školení odborné veřejnosti. 

Firemním dárcům děkujeme za finanční i materiální podporu. Firmám Kimberly Clark s.r.o. 
a  Bella Bohemia, s.r.o. vděčíme za hygienické potřeby a  pomůcky. Firmám Givt CZ, ČSOB 
a Jobs.cz mnohokrát děkujeme za finanční prostředky nebo zdarma poskytnuté služby.

Za finanční podporu projektů v minulém roce děkujeme Magistrátu hlavního města Praha,  
Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu vnitra, Magistrátu 
města Brna, Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Philip Morris International, nadaci Open 
Society Fund Praha, Evropské komisi,  Visegrad Plus, Nadaci rozvoje občanské společnosti.

Také bychom chtěli poděkovat individuálním dárcům a dárkyním, kteří nám v průběhu roku 
přispěli nemalou částkou a dobrovolníkům a dobrovolnicím, kteří odvedli obrovský kus práce.

Děkujeme za důvěru v naše vize  
a těšíme se na spolupráci i v budoucích letech.
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Další informace vyžadované zákonem
Dopady činnosti In IUSTITIA nemají negativní vliv na životní prostředí. Dodržujeme zásady 
udržitelného rozvoje. Pracovněprávní vztahy se řídí platným právem a interními předpisy orga-
nizace. In IUSTITIA nemá organizační složku v zahraničí. 

Součástí výroční zprávy je účetní závěrka a zpráva auditora. 

Chcete zlepšit svět?
Podporu našim programům můžete poskytnout více způsoby. Samozřejmostí pro nás je účelné 
a hospodárné využití daru, poskytování informací o využití daru, zaslání výroční zprávy s au-
ditem v elektronické podobě, uvedení našich dárců a dárkyň na web či na jiných materiálech, 
vystavení potvrzení o daru pro daňové účely, osobní přístup.

•  Finanční dar použijeme dle vašeho určení. Můžete si vybrat přímou podporu klientům 
a klientkám, podporu vzdělávacím programům, výzkumu či naší advokátní činnosti. Můžete 
také podpořit organizaci jako celek a nechat na nás a na aktuální potřebě na co peníze využi-
jeme. Vždy to bude ve prospěch osob ohrožených násilím z nenávisti. 

•  Materiální pomocí: Zdravotnické a hygienické potřeby využijeme v naší terénní poradně pro 
ženy ohrožené násilím v sociální nouzi. Nákupem nebo darováním odborné literatury z oblasti 
sociální práce a  práva podpoříte rozvoj kvality našich programů. Darováním elektroniky či 
kancelářských potřeb umožníte rozvoj zázemí, bez kterého přímou pomoc poskytovat lze jen 
stěží.

•  Firemní sponzoring: Hledáme menší i  větší regionální firmy, které by svými produkty či 
reklamou podpořili poradny pro oběti trestné činnosti v Praze, Brně a v Kladně a terénní pra-
covnice v Ústeckém a Olomouckém kraji. V regionech poskytujeme služby všem zvlášť zran-
itelným obětem. 

•  Poskytnutí služby se hodí pro ty, kteří mohou darovat svůj čas a  specializaci. Aktuálně 
potřebujeme zlepšit dovednosti v oblasti marketingu, PR a fundraisingu. Umíte programovat 
webové stránky? Chcete nám pomoci s dárcovskou kampaní? Prosíme, ozvěte se.

•  Odkazem v  závěti umožňuje nový občanský zákoník věnovat finance nebo jinou věc ve 
prospěch obecně prospěšné činnosti. Zůstavitel může odkázat určitou část svého majetku pří-
mo obdarovanému (odkazovníku), ten se nestává dědicem a není součástí dědického řízení, 
tím odpadnou průtahy v dědickém řízení a neshody mezi dědici (podrobnosti zde http://bit.
ly/odkazzavet).

 

Dárcovské konto: 440 660 440 / 2010

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

IČ: 26569655
DIČ: CZ26569655 

Pobočky:
Praha – Eliášova 28, Praha 6, 160 00
Brno – Malinovského náměstí 4, 602 00
Kladno – Váňova 3180, 272 01
Olomouc – tř. Kosmonautů 989/8, 772 00

www.in-ius.cz
Email: in-ius@in-ius.cz, poradna@in-ius.cz

Kontakt pro dárce a dárkyně:  + 420 773 117 328 
Kontakt pro média: + 420 773 177 822

Číslo účtu: 440 660 440 / 2010
Datová schránka: rzc5k7e
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Zdroj Dárce Název projektu Částka v Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí Poradna Justýna 1 364 230

Státní rozpočet Ministerstvo spravedlnosti ČR Poradna Justýna 3 059 000

Ministerstvo vnitra ČR Poradna Justýna 601 575

Celkem státní rozpočet 5 024 805 

Hlavní město Praha Poradna Justýna: služby na pomoc 
obětem trestných činů v HMP

400 000

Krajské a obecní  
rozpočty Statutární město Brno Prevence kriminality 12 000 

Statutární město Brno Poradna Justýna Brno 84 000

Celkem samospráva 496 000 

International Visegrad Fund Hate crime prevention in CEE and 
Western Balcan Countries 1 165 316 

Nadace a nevládní  
organizace Nadace rozvoje občanské společnosti

Spravedlnost bez rozdílů 705 447

Nadace rozvoje občanské společnosti Bezpečně v novém domově 355 360

US Embassy Making hate violence visible 117 395

Nadace Open Society Fund Praha Společně jako doma bez násilí 974 913

Philip Morris The Outreach Program Justýna 840 703

Celkem nadace a NO 4 159 134 

Příjmy EU
European Commission, D-G Justice Discovering efficient tools for pro-

tecting hate crime victims
474 007

European Commission, D-G Justice Lifecycle of a Hate Crime 547 478

Celkem EU 1 021 485

Vlastní činnost 1 425 050

Dary, Sbírka 47 620

Ostatní příjmy 95 522

Celkem ostatní příjmy 1 568 191

VÝNOSY CELKEM 12 269 616

Náklady Částka v Kč

Mzdy 4 248 075

Zákonné sociální a zdravotní pojištění 339 322 

Zákonné sociální náklady 1 021 037 

Ostatní sociální náklady  338 449

Mzdové náklady celkem 5 946 883 

Kancelářské potřeby 198 388 

Pohonné hmoty 67 285

Vybavení kanceláře 116 425

Drobný majetek, NHM a odpisy 75 002

Ostatní materiál 49 007

Spotřeba energie 88 722

Spotřeba celkem 594 830

Cestovné 206 802

Služby   IT 105 304

Právní služby 1 208 173

Grafika 111 220

Tisky 395 593

Tlumočení a překlady 207 811

Spoje (telefony, internet, poštovné) 136 546

Servis aut a odpisy aut 143 905

Školení, kurzy, supervize 321 373

Expertní týmy, konzultace, garanti 40 300

Účetnictví, audit, ekonomické finanční služby, produkční práce 256 450

Ostatní služby 1 134 384

Nájmy a pronájmy a služby s tím spojené 451 529

Služby celkem 4 719 390

Daně, finanční a ostatní provozní náklady 281 435

Ostatní náklady celkem 281 435

NÁKLADY CELKEM 11 542 538

Účetní uzávěrka
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Odborné sociální poradenství
Lidem, kteří se setkali s násilím z nenávisti nebo trestnou činností, se život změní ze dne na 
den. Sociální poradenství organizace In IUSTITIA v rámci Poradny Justýna umožňuje klientům a 
klientkám postupně obnovit jistotu, kterou útokem ztratili.

Sociální poradenství poskytujeme
• v celé České republice lidem ohroženým a vystaveným předsudečnému násilí
• v Kladně, Jihomoravském a Olomouckém kraji zvlášť zranitelným obětem
• v Praze ženám v obtížné sociální situaci, které jsou ohrožené násilím

Osoby ohrožené násilím z nenávisti a ženy ohrožené násilím aktivně vyhledáváme v rámci 
terénního programu. Stává se totiž, že zůstávají se svým problém samy, nevědí, na koho se 
obrátit, stydí se nebo mají strach vyhledat pomoc. Činnost kontaktních pracovníků a pracovnic 
byla podpořena především v Praze, Brně a v Olomouckém kraji.

Terénní Poradna Justýna pro ženy v obtížné sociální situaci pomáhá klientkám vyrovnat se s 
různými podobami násilí. Analýzu našich případů a nejčastějších obtíží našich klientek si můžete 
přečíst publikaci Spravedlnost na ulici. Výstupní případová analýza (dostupné na: http://bit.
ly/bezdomova)

Celkem se v roce 2016 na poradnu Justýna obrátilo 335 osob s různými problémy. Každému 
člověku jsme poskytli základní poradenství. Téma násilí z nenávisti představovalo třetinu všech 
dotazů, se kterými se lidé na naše poradny, telefonickou linku nebo on-line poradnu obráti-
li. Dlouhodobé sociální a právní poradenství, doprovody a zastupování jsme poskytli 196 os-
obám. S dlouhodobými klienty a klientkami jsme během dlouhodobé spolupráce řešili 384 
zakázek. Sociální poradenství zahrnuje doprovody sociální pracovnicí na úřady, k lékaři, na 
policii a k soudu v roli důvěrníka, podporu při orientaci v dokumentech, pomoc s přípravou 
jednoduchých podání, sestavení bezpečnostního plánu, předávání kontaktů na návazné služby 
a mnohé další.
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