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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY
Vážení přátelé,
v naší výroční zprávě bychom vám rádi představili svou činnost a úspěchy v roce 2015.
Těm z vás, pro které jsou služby naší organizace a téma násilí z nenávisti nové, bychom je
chtěli v krátkosti představit.
Uplynulý rok byl plný výzev i příležitostí. Rok, ve kterém In IUSTITIA rozšířila své služby do
dalších měst, vyškolila řadu odborných pracovníků a pracovnic, pokračovala v úspěšné
spolupráci s mnoha organizacemi a institucemi u nás i v zahraničí a především pomáhala
lidem, kteří se stali terčem předsudků a nenávisti.
Věříme, že se nám podařilo posunout právo k těm, kteří ho potřebují. Vytrvale jsme poskytovali sociální a právní poradenství na celém území České republiky, pomohli jsme klientům a klientkám dosáhnout na právní pomoc a psychologickou podporu. Za klientkami
a klienty jsme často vyjížděli do místa jejich bydliště. Časová náročnost se tak sice zvýšila, ale naše služby se zároveň staly dostupnější pro lidi, kteří ze zdravotních, rodinných či
sociálních důvodů nemohou cestovat do našich poraden.
Rozšířili jsme povědomí o násilí z nenávisti mezi odbornou veřejností. Vydali jsme nové
publikace, podíleli se na připomínkování legislativy a vyškolili desítky sociálních pracovníků a pracovnic. Naše Zpráva o násilí z nenávisti zviditelnila jednotlivé případy napadení
a identifikovala příčiny a následky tohoto násilí v naší společnosti.
Rok 2015 byl pro In IUSTITIA ve znamení růstu a inovací. Poprvé vyjela naše terénní poradna Justýna, aby její pracovnice pomáhaly ženám ohroženým násilím a sociálním vyloučením.
Rozšířili jsme terénní program o další kraje. S pomocí externích spolupracovníků a spolupracovnic z cizineckých komunit jsme se přiblížili k lidem, pro které naše služby mohou být
obtížně dostupné.
Rok 2015 nebyl klidným rokem. Evropa a s ní i Česká republika stojí před složitým rozhodováním o své podobě. Budeme i nadále místem respektu, práva a spolupráce, nebo nás populisté dnešní doby rozdělí a přinesou radikální a bolestná řešení? Věříme, že se nám společně s vámi, našimi podporovateli a příznivci, podaří pokračovat v prosazování ochrany
lidských práv.
Rádi bychom poděkovali všem dárkyním a dárcům, dobrovolnicím a dobrovolníkům, bez
kterých by naše činnost nebyla možná. Prosíme, zachovejte přízeň ochraně lidských práv
i v roce 2016.

Klára Kalibová
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In IUSTITIA, o.p.s. se jako první a dosud jediná v České republice zabývá problematikou
násilí z nenávisti. Organizace je akreditována jako poskytovatel právních informací
a registrována jako poskytovatel sociálních služeb. Služby jsou lidem poskytovány zdarma, v terénní formě ve všech krajích. Kromě přímé práce s klientelou se In IUSTITIA zaměřuje též na vzdělávání odborníků a odbornic a monitoring a zviditelnění problematiky násilí
z nenávisti.
Již od svého vzniku v roce 2009 se In IUSTITIA podílí na uplatňování lidských práv a demokratických principů. Snaží se zlepšovat postavení obětí a usnadňovat jejich přístup ke
spravedlnosti.

POSLÁNÍ
Posláním organizace je prevence násilí z nenávisti a poskytování služeb lidem tímto násilím ohroženým nebo tomuto násilí vystaveným.

NÁSILÍ Z NENÁVISTI
Násilím z nenávisti je ohrožen každý z nás. Jde o verbální nebo fyzické útoky motivované
předsudky útočníka vůči napadeném z důvodu jeho skupinové příslušnosti. Lidé mohou
být napadáni z důvodu své barvy pleti, národnosti, etnické příslušnosti, víry nebo skutečnosti, že jsou bez vyznání, sexuální orientace, věku, zdravotního stavu, sociálního postavení či politického přesvědčení. 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 počítačových sítí.

ČÍM SE ZABÝVÁME
In IUSTITIA zřizuje poradnu Justýna, která nabízí svým klientům a klientkám široké
spektrum služeb – odborné sociální poradenství, právní informace, zastoupení právníkem
či advokátem a zprostředkování terapeutické péče. Tyto služby poskytuje obětem násilí
z nenávisti a v některých oblastech ČR také zvláště zranitelným obětem. Poradna
Justýna poskytuje své služby zdarma a na území celé ČR. Díky široké škále poskytovaných služeb pomáhá obětem vyrovnat se s nastalou situací a provází je až do chvíle, než
se oběť s náročnou životní situací vypořádá.
Podstatným zaměřením organizace je vzdělávací a preventivní činnost. In IUSTITIA
realizuje řadu školení a kurzů pro odbornou (policie, sociální pracovnice, učitelé) i širokou
veřejnost včetně dětí.

Ve spolupráci s médii se organizace snaží dostat problematiku násilí z nenávisti a projevy
předsudků v jazyce a chování do povědomí veřejnosti.
In IUSTITIA poskytuje analýzy z monitoringu dění v problematice násilí z nenávisti v celé
České republice českým i zahraničním agenturám.

KDO JSME
V roce 2015 tvořilo tým In IUSTITIA 15 zaměstnanců a zaměstnankyň pracujících na pozici
sociálních pracovnic a právniček, v analytickém a vzdělávacím týmu či v projektovém
oddělení. Měli jsme také řadu externích spolupracovníků a spolupracovnic, bez kterých
bychom nemohli poskytovat služby v plném rozsahu.
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PROGRAMY
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A PROVÁZENÍ
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
násilí z nenávisti. V Jihomoravském a Olomouckém kraji poskytujeme dlouhodobé sociální
služby též zvlášť zranitelným obětem. Zvlášť zranitelné oběti jsou lidé, kteří se s ohledem
na způsob spáchání trestného činu, následky trestného činu nebo osobní dispozici (věk,
zdravotní stav, schopnost dorozumět se v cizím jazyce) mohou hůře vyrovnávat s trestným činem a může docházet k jejich další traumatizaci.
Sociální poradenství poskytujeme v našich poradnách v Praze, v Brně a v Kladně. Mnozí
lidé naše služby v kamenných poradnách nemohou vyhledat, brání jim v tom zdravotní
stav, ekonomické náklady či rodinná situace. Těmto klientům a klientkám poskytujeme
poradenství přímo v místě jejich bydliště.

TERÉNNÍ PROGRAM JUSTÝNA
V roce 2015 jsme v Praze pilotně spustili
poradnu pro ženy v sociální a bytové nouzi,
pro které může být obtížné vyhledat poradenství v kamenné poradně. Sociální a právní poradenství poskytujeme v kanceláři zbudované přímo v autě. Ženy, které se setkaly
s násilím, mohou tak odpovědi na své otázky získat přímo v terénu, bez čekání a v bezpečí mobilní poradny.
Ženy mohou také využít bezplatné telefonní linky

800

922

922

Osoby ohrožené násilím z nenávisti aktivně vyhledáváme. 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 Ústeckém kraji.
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Celkem se v roce 2015 na poradnu Justýna obrátilo 399 lidí s různými problémy (viz
tabulka Problémy, se kterými se na nás lidé obrací). Každému člověku jsme poskytli
základní poradenství. Téma násilí z nenávisti představovalo čtvrtinu všech dotazů, se kterými se lidé na naše poradny, telefonickou linku nebo on-line poradnu obrátili.
Dlouhodobé sociální a právní poradenství, doprovody a zastupování jsme poskytli 96
obětem násilí z nenávisti a 45 zvlášť zranitelným obětem. S dlouhodobými klienty a klientkami jsme během dlouhodobé spolupráce řešili 194 zakázek.
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NÁŠ PŘÍBĚH
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Petro a Maria žijí společně se svými dvěma
dětmi v České republice půl roku. Česky se
teprve učí. V domě, kde bydlí, nikoho neznají.
Již třikrát jim na dveře někdo nasprejoval
nápis „Táhněte, odkud jste přišli“ a naposledy se pokusil dveře vylomit. Maria se bojí
o děti. Manželé podali trestní oznámení, policie jim však nedává moc šanci na úspěch.
Petro i Maria by si přáli seznámit se se svými
sousedy, brání jim v tom jazyková bariéra.
Společně se sociální pracovnicí In IUSTITIA
se dohodli, že se pokusí sousedy oslovit. Připravili malé pohoštění a pozvali sousedy
k sobě domů. In IUSTITIA zajistila tlumočníka, aby pomohl překonat počáteční jazykovou bariéru. Několik sousedských rodin přišlo, ukázalo se, že také již delší dobu přemýšleli, jak se s novými sousedy seznámit.
Incidenty se od té doby přestaly opakovat.
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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.
Pro In IUSTITIA je důležitá spolupráce s partnery. Již v roce 2014 jsme v rámci veřejné
zakázky projektu „Proč zrovna já“ navázali spolupráci s Probační a mediační službou
(PMS) a stali jsme se postupně dodavateli služeb obětem v Českých Budějovicích, v Brně
a v Kladně. Celkem jsme ve spolupráci s PMS pomohli 130 lidem – obětem trestné činnosti,
kterým jsme poskytli právní informace a sociální poradenství. Aktivně jsme se zapojili
také do 20 multidisciplinárních týmů pro oběti v celé České republice (Brno, České Budějovice, Děčín, Plzeň, Liberec, Most, Olomouc, Kladno, Ústí nad Labem aj.), kde se setkávají
odborníci a odbornice k nalezení systémového řešení problému souvisejících s péčí
o poškozené.

PRÁVNÍ PROGRAM
Od svého vzniku se In IUSTITIA, o.p.s., soustřeďuje na to, aby umožnila svým klientům
a klientkám přístup ke spravedlnosti. Považujeme za důležité, aby právní pomoc, kterou
lidem nabízíme, byla komplexní a dlouhodobá. Snažíme se, aby s našimi klienty a klientkami jednal vždy stejný právník či právnička. Z těchto důvodů dlouhodobě spolupracujeme
se zaměstnanými právníky a právničkami a vybranými advokátními kancelářemi.
V roce 2015 poskytovaly právní služby našim klientům a klientkám advokátní kanceláře
Martiny Houžvové, Petry Vytejčkové a Michala Mazla. Spolupráce s advokátními kancelářemi umožňuje zajistit vysoký standard právních služeb i kontinuitu spolupráce napříč
různými typy řízení. Advokáti a advokátky poskytují právní poradenství, zastoupení před
trestními i civilními soudy, na rozdíl od zaměstnaných právníků a právniček mohou zajistit
i obhajobu a především přístup k Ústavnímu soudu. Ve třech případech zvlášť zranitelných obětí poskytovali advokáti své služby pro bono (zdarma).
Právní program zahrnuje jednorázové i dlouhodobé právní poradenství, zastupování na
policii a u soudu, zpracování návrhů, podání stížností a odvolání. V případě, že si naši klienti a klientky nemohou sami zaplatit znalecký posudek, hradíme i jeho zpracování.

Ilustrace: Kain Problem
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Klienti kontaktovali In IUSTITIA bezprostředně po svém napadení v červenci 2011. Právní
poradenství bylo poskytnuto přímo v místě bydliště klientů. Přípravné řízení trvalo až do
začátku roku 2012, hlavní líčení bylo nařízeno na březen téhož roku. Policie ani soud
neobstaraly k prokázání vzniklé újmy na psychickém zdraví klientů znalecké posudky. In
IUSTITIA jako zmocněnec poškozených navrhla zpracování znaleckého posudku k prokázání posttraumatické stresové poruchy v květnu 2012. Soud bez podrobnějšího odůvodnění znalecký posudek odmítl obstarat. In IUSTITIA zajistila zpracování dvou znalec-
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JAK DLOUHO TRVÁ
NEJDELŠÍ PŘÍPAD IN IUSTITIA?

JAK DLOUHO TRVÁ
NEJDELŠÍ PŘÍPAD IN IUSTITIA?
aktuální stav: http://bit.ly/nejdelsipripad

Klienti se rozhodli uplatnit své nároky na náhradu nemajetkové újmy a za ztížení společenského uplatnění v civilním řízení. Platná právní úprava v roce 2013 je donutila podat
dvě civilní žaloby.

timeanddate.com

Nejdelší případ In IUSTITIA

O žalobě na náhradu nemajetkové újmy bylo rozhodnuto relativně rychle a ve prospěch
našich klientů. Žalobu podali v květnu 2013, pravomocného rozsudku krajského soudu
částečně uznávajícího jejich nároky se dočkali již v listopadu 2013.
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Zcela jiný osud měla však žaloba na náhradu za ztížení společenského uplatnění
v podobě vzniku posttraumatické stresové poruchy. Žalobu klienti opřeli o znalecký posudek vyhotovený pro účely trestního řízení. Žaloba byla podána v květnu 2013, řízení před
soudem bylo nařízeno na říjen 2013, kdy byli také znovu a v přítomnosti útočníků vyslechnuti oba poškození. Další řízení proběhlo v prosinci a v únoru. Soud se rozhodl vyhovět
útočníkům a zadal červnu 2014 zpracování revizního znaleckého posudku. Soudní znalec
nestačil posudek vyhotovit do konce roku 2014 ani do listopadu 2015, kdy poškození
podali stížnost na průtahy. Dle názoru nadřízeného soudu však k průtahům v řízení, které
bezútěšně trvá 31 měsíců, nedochází. Znalecký posudek byl vyhotoven až v březnu 2016.
Do června 2016 nebylo nařízeno stání před soudem. Poškození stále čekají na rozhodnutí
soudu.
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kých posudků v ceně 20 000,- Kč. Okresní soud ke znaleckým posudkům prokazujícím
těžkou újmu na psychickém zdraví (1 000 bodů z možných 1 500) nepřihlédl a vynesl rozsudek. Náhradu nemajetkové újmy a náhradu za ztížení společenského uplatnění poškozeným nepřiznal. V červenci 2012 poškození podali odvolání proti rozhodnutí o náhradě
škody. V říjnu mělo proběhnout odvolací veřejné zasedání, soud však poškozené zapomněl obeslat. Rozsudek odvolacího soudu byl vydán v listopadu 2012. Pro obžalované
potvrdil podmínku, prokazatelné nároky poškozených opět odmítl a poškozené odkázal
na řízení ve věcech občanskoprávních. V lednu 2013 byli pachatelé amnestováni.

INFORMAČNÍ WEB MÁTE SVÁ PRÁVA (www.matesvaprava.cz)
V roce 2015 jsme pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti vytvořili informační
web Máte svá práva. Lidé, kteří se setkali s trestnou činností, zde mohou srozumitelným
způsobem získat informace o svých právech a povinnostech v trestním řízení a navazujícím civilním řízení. Tématicky se web věnuje postavení poškozených a svědků. Lidé se
dozvědí, jak podat trestní oznámení či žalobu na náhradu škody, jak vypadá výslech na
policii a u soudu, jak se vyhnout setkání s pachatelem, ze kterého mají strach, jak požádat
o peněžitou pomoc obětem trestných činů, jak vyhledat psychologickou a lékařskou
pomoc a mnohé další.

Pokud na své otázky nenaleznou návštěvníci a návštěvnice webu odpověď, mohou využít
on-line poradny.

ADVOKAČNÍ ČINNOST
A ZVIDITELŇOVÁNÍ TÉMATU NÁSILÍ Z NENÁVISTI
Cílem In IUSTITIA je dlouhodobé působení ve prospěch osob ohrožených a vystavených
násilí z nenávisti a násilné kriminalitě. Díky konkrétním případům dokážeme identifikovat
praktické a právní bariéry, které znemožňují lidem přístup ke spravedlnosti a prodlužují
dobu nutnou k vyrovnání se s trestnou činností.
V roce 2015 jsme analyzovali praktickou aplikaci zákona o obětech trestných činů. Současně jsme připomínkovali novelu zákona o obětech trestných činů přímo jejímu předkladateli – Ministerstvu spravedlnosti. Díky naším připomínkám MSp upustilo od záměru
legislativně zakotvit upuštění od zpětného vymáhání (regresu) finančních náhrad po
pachatelích trestných činů. Naše úsilí o změnu zákona o obětech trestných činů však stále pokračuje. Cílem je zabránit zhoršení postavení pozůstalých osob, zakotvení práv obětí
terorismu a organizovaného zločinu a zlepšení přístupu k právní pomoci prostřednictvím
změny zákona o advokacii.

Považujeme za důležité, aby bezpečnost a podpora osob ohrožených trestnou činností
byla součástí veřejné politiky. Proto pokračujeme ve spolupráci s Agenturou pro sociální
začleňování. V rámci odborné skupiny Bezpečnost jsme se podíleli na přípravě Strategie
boje proti sociálnímu vyloučení pro období 2016-2020. Ve prospěch osob ohrožených
sociálním vyloučením prosazujeme zlepšení přístupu ke spravedlnosti prostřednictvím
zlepšování kompetencí policie a poskytovatelů služeb a prostřednictvím dostupnosti právních a sociálních služeb.

VZDĚLÁVÁNÍ
Cílem vzdělávacích aktivit In IUSTITIA je posílit znalosti a dovednosti lidí, kteří často jako
první přicházejí do kontaktu s osobami ohroženými nebo vystavenými násilím z nenávisti.
Naše kurzy jsou určeny vyučujícím, sociálním pracovníkům a pracovnicím a policii. Jsme
přesvědčeni, že právě oni hrají důležitou roli při identifikaci, prevenci a základní podpoře
obětem násilí z nenávisti a zvlášť zranitelným obětem.

Kurzy pro vyučující
Akreditovaný kurz Já a oni jsme MY posiluje kompetence vyučujících druhého stupně ZŠ
rozpoznat a pracovat s předsudečnou šikanou. Učitelé a učitelky se seznámí s projevy
a důvody vzniku násilí z nenávisti ve školním kolektivu, získají základní nástroje, jak mu
předcházet, i kompetence, jak je zvládat. Podstatná část kurzu se zaměřuje na koncept
aktivního svědka jako žáka či žákyně, který svými postoji a jednáním může přispět k předcházení či řešení předsudečné šikany. Absolventi a absolventky získají metodickou příručku a CD s dvěma krátkými filmy pracujícími s tématem hrdinství. Vyučující mohou nabídku kurzů In IUSTITIA získat zde: bit.ly/nabidkakurzu.
V roce 2015 jsme rozšířili nabídku vzdělávacích videí o příběh Arnošta Vintra, přeživšího
z koncentračního tábora v Letech u Písku. Společně s metodickým listem je ke stažení na
webových stránkách nepopirej.cz, které se věnují tématu popírání romského holocaustu.

Kurzy pro sociální pracovníky a pracovnice
Sociální pracovníci a pracovnice jsou často vůbec prvními osobami, kterým se lidé vystavení předsudečnému nebo jinému násilí svěří, nebo kteří mají příležitost jiným způsobem
zjistit, že život jejich klientů či klientek je násilím ohrožen. Proto jsme pro ně v roce 2015
připravili nové akreditované kurzy.
V pětihodinovém kurzu Úvod do problematiky násilí z nenávisti se sociální pracovníci
a pracovnice naučí násilí z nenávisti rozpoznat, poskytnout základní intervenci žákům
a žákyním a zajistit návazné služby. Seznámí se s typologií incidentů, ohrožených osob
a pachatelů, naučí se znát základní reakce obětí na násilí z nenávisti a získají základní orientaci v právní úpravě vztahující se k tématu.
Základy trestního řízení pro sociální pracovníky a pracovnice je osmihodinový kurz
zaměřený na osvojení si základních pojmů, principů a postupů v trestním řízení. Kurz je
koncipován z hlediska potřeb sociálních pracovníků a pracovnic tak, aby po skončení kurzu uměli poskytnout svým klientům základní poradenství a provést je trestním řízením
v pozici důvěrníka.
V rámci již dříve akreditovaného kurzu Zákon o obětech trestných činů a další možnosti
pomoci obětem jsme v roce 2015 vyškolili 218 sociálních pracovníků a pracovnic, o kurz
Úvod do problematiky násilí z nenávisti projevilo zájem 98 lidí.

Kurzy pro Policii ČR
Spolupráci s Policií ČR považujeme za klíčovou, a proto se jí věnujeme již od svého vzniku.
S tématem násilí z nenávisti se policisté a policistky nepotkávají příliš často. Důvodem
může být i nízký počet oznámených trestných činů z nenávisti pramenící z obavy poškozených z toho, co je na policejní stanici čeká. Přesto je však důležité, aby policisté byli
schopni násilí z nenávisti rozpoznat, znali typologii pachatelů a potřeby obětí. Především
u závažnějších útoků z nenávisti zasahují policisté a policistky jako první. Zákon o obětech trestných činů přijatý v roce 2013 předpokládá, že pomáhat obětem a předcházet
vzniku sekundární viktimizace budou společně policisté a policistky a pracovníci a pracovnice služeb obětem. Díky práci s obětmi trestných činů jsme měli příležitost identifikovat
hlavní bariéry, na které lidé narážejí v procesu trestního řízení. Věříme, že prostřednictvím
školení policie se nám daří postupně tyto bariéry odstraňovat.
V roce 2015 jsme realizovali tři kurzy pro policii, na kterých jsme vyškolili celkem 45 osob.
Své zkušenosti jsme zúročili při výběrovém řízení v rámci Kampaně proti rasismu a násilí
z nenávisti Úřadu vlády ČR na dodavatele odborných školení pro policii v roce 20152016. Většina kurzů pro policii bude realizována v roce 2016.

PREVENCE
Preventivní aktivity In IUSTITIA jsou určeny lidem ohroženým násilím z nenávisti. V průběhu roku realizujeme školení a setkávání, jejichž cílem je představit vhodným a citlivým způsobem téma násilí z nenávisti a poskytnout lidem z ohrožených komunit informace pro
případ, že by se s incidenty z nenávisti v budoucnu setkali.
V roce 2015 byli naše preventivní aktivity určeny ve zvýšené míře cizincům a cizinkám,
kteří mohou být v současné době ohroženi slovními i fyzickými předsudečnými útoky. Školení jsme uspořádali pro celkem 51 osob z arabské a ruskojazyčné komunity. Kontaktní
pracovnice též působili přímo v terénu tam, kde se lze s ohroženými komunitami setkat
(komunitní centra, obchody a tržnice, kostely, mešity, synagogy aj.) Díky terénnímu programu došlo k nárůstu klientů a klientek z řad cizineckých komunit.
Nejen pro cizince a cizinky jsme připravili informační brožuru Bezpečně v novém domově
(ke stažení zde: http://bit.ly/vnovemdomove), která umožní každému, kdo se setkal
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 za pomoci policie a poskytovatelů služeb obětem. Publikace vyšla v angličtině, ruštině, vietnamštině a arabštině. Je také dostupná v českém
jazyce pro české čtenáře a čtenářky.
Preventivní aktivity jsme realizovali také v rámci LGBTI+ komunity. Během Prague Pride
2015 se lidé mohli zúčastnit našeho workshopu Co mohu sám udělat proti homofobii?
Dozvěděli se zde více o svých právech v trestním a přestupkovém řízení a na konkrétních
případech se naučili rozpoznat homofobní a transfobní násilí.

MONITORING A VÝZKUM NÁSILÍ Z NENÁVISTI
Od svého vzniku se In IUSTITIA zabývá sledováním stavu násilí z nenávisti v České republice.
Prostřednictvím pravidelného monitoringu tisku, terénní práce a síťování spolupracujících
organizací mapujeme stav a vývoj předsudečného násilí. Závěry a doporučení zveřejňujeme rok zpětně ve Zprávě o násilí z nenávisti (se zprávou za rok 2014 se můžete seznámit
zde: http://bit.ly/zprava2014). Zpráva byla následně převzata Organizací pro bezpečnost
a spolupráci v Evropě / Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva.
Považujeme za důležité usilovat o systémovou změnu, a to nejen prostřednictvím našeho
právního programu, ale také zviditelňováním tématu násilí z nenávisti. Z toho důvodu se
angažujeme v odborném výzkumu. V minulých letech jsme se podíleli na řadě odborných
zpráv a studií pro Agenturu Evropské unie pro základní lidská práva. V roce 2015 jsme se
aktivně zapojili do mezinárodního výzkumu The Lifecycle of Hate Crime, který v pěti
zemích EU (ČR, Irsko, Švédsko, Velká Británie a Lotyšsko) usiluje o identifikování toho,
jakým způsobem jsou v praxi policie, státních zastupitelství a soudů objasňovány trestné
činy z nenávisti. Výzkum je realizován prostřednictvím 70 strukturovaných rozhovorů se
soudci, státními zástupci, advokáty, poškozenými a pachateli trestných činů z nenávisti.

V uplynulém roce jsme se zapojili do několika již tradičních i do pár nových akcí. Nejvíce akcí se odehrálo v Praze, účastnili jsme
se ale i akcí například v Brně, Olomouci,
Chomutově a Ústí nad Labem. Jednalo se
o festivaly neziskových organizací NGO
Market, Veletrojka, Veletrh sociálních služeb
v Chomutově. Inovovaná forma festivalů
a společenských akcí jakými jsou Zažít
město jinak, Týdny duševního zdraví v Ústí
nad Labem aj. jsou i zajímavým místem
k navázání nových kontaktů. My jsme se
těchto akcí zúčastnili a nelitujeme, protože
to byl obohacující zážitek. Zúčastnili jsme se
i tak velikých akcí jako je Prague Pride. Ve
jménu pomoci neziskovým sociálním službám jsme si zasoutěžili a zasportovali na
Beach Help Cupu. V polovině roku jsme se
představili na Ghettofestivalu. Ke konci roku
jsme nemohli chybět se stánkem na
Vánočních trzích v Praze a Olomouci.
V průběhu roku 2015 jsme se snažili zapojit
do pomoci našim klientům a klientkám
veřejnost. Organizovali jsme sbírky materiální pomoci, pořádali školení a workshopy.
Například v květnu proběhl benefiční koncert a přednáška pro poradnu Justýna.
V Muzeu romské kultury v Brně jsme se
podíleli na promítání filmu s diskuzí na
téma Verdikt v Maďarsku. Na různých veletrzích a festivalech v průběhu roku jsme
prostřednictvím diskuze o dané problematice navazovali nové vztahy s návštěvníky.
Na školeních a workshopech jsme se snažili ukázat lidem naši činnost a uvést tak
problematiku násilí z nenávisti do povědomí širší veřejnosti.
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1

ANO (mezi důvody násilí z nenávisti patří i příslušnost k subkultuře)
NE (máte právo se odvolat jen proti rozsudku o náhradě škody)
NE (u těžkých trestných činů - např. vražda - je neoznámení samo trestným činem)
NE (osoba mladší 18 let)
NE (jako svědek vypovídat musíte, a to pravdivě a pod sankcí)
ANO (máte ale i jiné možnosti, například výslech pomocí videotechniky)
NE (mezi tyto orgány patří Policie ČR, státní zastupitelství a soudy)
NE (máte právo o zamezení setkání ze závažných důvodů požádat)
NE (na základě žádosti může soud přidělit bezplatného zmocněnce)
ANO (máte právo pachatele o náhradu škody žalovat u civilního soudu)
NE (policie se vždy musí chovat zdvořile a slušně)
ANO (zákon předpokládá pouze přítomnost sociálního pracovníka nebo pedagoga)
ANO (trestní řízení je pro oběť za každých okolností bezplatné)
NE (obviněného dle důkazní situace obžalovává státní zástupce)
NE (trestní oznámení lze podat kdykoli, dokud neuběhne promlčecí doba podle
trestního zákoníku, která se liší podle právní kvalifikace trestného činu)
NE (znalecký posudek je důkazem)
NE (policie je povinna vás informovat, pokud o to výslovně požádáte)
NE (tyto okolnosti upravuje zákon o obětech trestných činů)
ANO (je třeba, aby se ustálil zdravotní stav, lhůta je zpravidla jeden rok po útoku)
NE (bránit se proti takovému jednání lze žalobou na ochranu osobnosti)

CÍL

16.
17.
18.
19.
20.

START

Útok na člověka pouze z důvodu, že vypadá, obléká se a chová jako příslušník punkové
scény je násilím z nenávisti
2. Jako obět se mohu odvolat proti výši trestu pro pachatele
3. Mám právo nepodat trestní oznámení a nechat si okolnosti trestného činu pro sebe
4. Zvlášť zranitelnou obětí je vždy osoba mladší 21 let
5. Jako svědek útoku smím odmítnout vypovídat ze strachu o své bezpečí
6. Pokud se jako cizinec chystám vycestovat do svého domovského státu, smím požádat,
abych byl vyslechnut policisty své země
7. Ministerstvo spravedlnosti patří mezi orgány činné v trestním řízení
8. Pokud nepatřím mezi zvlášť zranitelné oběti, nemohu se vyhnout setkání s pachatelem
například u soudu
9. Pokud nemám prostředky na advokáta, může mi ho soud přidělit bezplatně
10. Pokud soud v trestním řízení neuloží pachateli nahradit mi škodu, mám právo ji požadovat v občanskoprávním řízení
11. Úkolem policie je zjistit okolnosti trestného činu a proto se její příslušníci mohou k oběti
a svědkům z taktických důvodů chovat i způsobem, který není příjemný
12. Zákon obecně nepředpokládá přítomnost rodiče u výslechu osoby mladší 18 let
13. Pokud je pachatel v trestním řízení uznán nevinným, jako oběť nemám žádnou
povinnost hradit soudní poplatky
14. Po obvinění podezřelého jej policie může obžalovat a případ se dostane před soud
15. Pokud se útok stal před více než rokem, již není možné podat trestní oznámení
16. Znalecký posudek je pouze názor znalce a soud k němu nemusí přihlížet
17. Policie je vždy povinna informovat mne, jak s mým trestním oznámením naložila
18. Trestní řád upravuje postavení a práva obětí trestných činů
19. Bolestné za trvalé následky útoku mohu po pachateli žádat až po uplynutí určité doby
20. Pokud o mě média zveřejní prokazatelně nepravdivé údaje, musím se obrátit na
veřejného ochránce práv, který zjedná nápravu

PŘEHLED PŘÍJMŮ
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37%

6%

V roce 2015 jsme celkem měli k dispozici 9 472 592 Kč. Na této částce se podílely dotace,
granty, sbírky a dary spolu s příjmy z vlastní činnosti. Prostřednictvím dotací od státu
a státní samosprávy jsme získali 4 249 023 Kč, Evropská komise, Evropský sociální fond,
nadace a nevládní organizace nám v přidělovaných grantech pomohli částkou 4 141 131 Kč.
Díky sbírkám, darům od jednotlivých dárců a fundraisingovým aktivitám jsme dostali 233
328 Kč. Z vlastní činnosti, zejména prostřednictvím školení, jsme získali 849 110 Kč.
Peníze z dotací a grantů jsou udělovány na konkrétní projekty a v nich uvedené činnosti.
Žádosti o dotace a granty a následné schválení je náročný a dlouhý proces, který si žádá
čas a trpělivost. I přes tuto námahu jsme vděčni za každou pomoc a podporu naší činnosti.

PŘÍJMY IN IUSTITIA V ROCE 2015
(legenda ke grafu)

40%

Státní rozpočet: .................................................... 3 774 503,- Kč

6%

Evropská komise: ...................................................... 564 315,- Kč

37%

Nadace a nevládní organizace: .......................... 3 467 781,- Kč

5%

Státní samospráva: ................................................. 474 520,- Kč

11%

Ostatní příjmy: ........................................................ 1 082 438,- Kč

1%

Evropský sociální fond OPLZZ: ............................. 109 035,- Kč

PODĚKOVÁNÍ
In IUSTITIA děkuje všem svým donorům, individuálním i firemním dárcům a dárkyním, dobrovolníkům, dobrovolnicím a kamarádům, díky kterým jsme v roce 2015 mohli dokázat velké věci!
Díky Vaší podpoře jsme mohli zlepšit svět a pomoci mnoha lidem.
Získané prostředky jsme využili na podporu klientů a klientek, mobilní poradnu, analýzu
násilí z nenávisti v České republice, expertní sítě a školení.
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 LMC provozovateli portálu Jobs.cz, mnohokrát děkujeme za finanční prostředky či zdarma poskytnuté služby.
Za finanční podporu projektů v minulém roce děkujeme Evropské komisi, Evropskému
sociálním fondu, Nadaci rozvoje občanské společnosti, Visegrádskému fondu, Nadaci
Open Society Fund Praha, Nadaci EVZ, Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu práce
a sociálních věcí, Nadačnímu fondu obětem holocaustu, Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Hlavnímu městu Praha – program prevence kriminality, US Embassy, statutárnímu městu Brnu - prevence kriminality a firmě Philip Morris International.
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.

Foto: www.freeimages.com

V ROCE 2015 JSME SPOLUPACOVALI
S ORGANIZACEMI:
A.i.d.a. Archiv (Německo)
Americká ambasáda
Armáda spásy
Člověk v tísni
IAN (Slovensko)
Jako doma,
Ľudia proti rasizmu (Slovensko)
Naděje
Nomada (Polsko)
Nizozemská ambasáda
Persefona
Romea
Praxis (Slovensko)
Probační a mediační služba
Prosapia
Rozkoš bez rizika
Vive Žene (Bosna a Hezcegovina)
Vzájemné soužití
Ženski Centar (Bosna a Hezcegovina)

NAŠE ROZVAHA - VÝNOSY
Zdroj
STÁTNÍ
ROZPOČET

Dárce

Název projektu

Částka v Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poradna Justýna

2 839 000,-

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Poradna Justýna

868 408,-

Úřad práce

67 095,-

Celkem státní rozpočet
KRAJSKÉ
A OBECNÍ
ROZPOČTY

3 774 503,-

Hlavní město Praha

Poradna Justýna: služby na pomoc obětem trestných činů v HMP

Moravskoslezský kraj

Prevence násilí z nenávisti v Moravskoslezském kraji

47 520,-

Statutární město Brno

Poradna Justýna Brno

56 000,-

Statutární město České Budějovice

Všichni jsme si rovni - všichni jsme lidé

Celkem samospráva
Evropský sociální fond OPLZZ
International Visegrad Fund

3 000,474 520,-

Ženy sobě
Hate crime prevention in CEE and Western Balcan Countries

109 035,115 890,-

Nadace Open Society Fund Praha

Společně proti kriminalitě z nenávisti

187 359,-

Nadace rozvoje občanské společnosti

Spravedlnost bez rozdílů

793 992,-

Nadace rozvoje občanské společnosti
NADACE A
US Embassy
NEVLÁDNÍ
ORGANIZACE Nadační fond obětem holocaustu
Die Stiftung "Erinnerung,
Verentwortung und Zukunft”

Bezpečně v novém domově

562 716,-

Through information against Holocaust denial

98 800,-

Nepopirej.cz

15 000,-

Legal Aid for Hate Crime Victims III.

762 954,-

Nadace Open Society Fund Praha

Společně jako doma bez násilí

791 495,-

Philip Morris

The Outreach Program Justýna

139 575,-

Celkem nadace a NO
PŘÍJMY EU

368 000,-

3 467 781,-

European Commission, D-G Justice

Discovering efficient tools for protecting hate crime victims

European Commission, D-G Justice

Lifecycle of a Hate Crime

Celkem EU

546 146,18 169,564 315,-

Vlastní činnost

849 110,-

Dary

129 508,-

Sbírka

53 872,-

Ostatní příjmy

49 948,-

Celkem ostatní příjmy

VÝNOSY CELKEM

1 082 438,-

9 472 592,-

NAŠE ROZVAHA - NÁKLADY
Náklady

Částka v Kč

Mzdy

3 517 730,-

Zákonné sociální a zdravotní pojištění

1 037 735,-

Zákonné sociální náklady
Mzdové náklady celkem
Kancelářské potřeby
Pohonné hmoty
Vybavení kanceláře

17 092,4 572 557,224 575,55 605,111 197,-

Drobný majetek

74 000,-

Ostatní materiál

137 807,-

Spotřeba energie

39 000,-

Cestovné

166 719,-

Spotřeba celkem
Služby IT
Právní služby

808 903,124 860,1 405 645,-

Grafika

123 750,-

Tisky

192 823,-

Tlumočení a překlady

137 543,-

Spoje (telefony, internet, poštovné)

106 181,-

Servis aut

109 936,-

Školení, kurzy, supervize

215 063,-

Expertní týmy, konzultace, garanti

231 750,-

Účetnictví, audit, ekonomické finanční služby, produkční práce

192 750,-

Ostatní služby

265 040,-

Nájmy a pronájmy a služby s tím spojené
Služby celkem
Daně, finanční a ostatní provozní náklady
Ostatní náklady celkem

NÁKLADY CELKEM

407 061,3 512 402,158 524,158 524,-

9 052 386,-
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ZNÁTE SVÁ PRÁVA? / druhá část
OTÁZKY

21

pravidla hry
najdete na str. 38

40

22

podrobné
informace
o jednotlivých
právech
a povinnostech
ve výrocích
uvedených
v této hře
včetně citací
příslušných
právních
předpisů
i spoustu
dalších
důležitých
informací
zjistíte
na našem
informačním
a poradenském
webu

39

23
24
25
26
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38
37
36
35
34

www.matesvaprava.cz

28
29

33
30

31

32

ODPOVĚDI

CÍL

21. ANO (tuto pomoc poskytuje na základě žádosti Ministerstvo spravedlnosti)
22. NE (o tuto pomoc smíte požádat již v přípravném řízení)
23. NE (musí být vyřízena do 60 dnů)
24. NE (záznam v trestním rejstříku není pro podání trestního oznámení překážkou)
25. NE (diskriminace je porušením antidiskriminačního zákona)
26. NE (i slovní útok může být podle intenzity trestným činem)
27. NE (písemnosti budou doručovány na adresu, kterou si sami zvolíte)
28. NE (to by platilo, pokud byste překročil/a rámec nutné obrany - dokud útok trvá, máte
právo se bránit přiměřenými prostředky)
29. NE (o skrytí osobních údajů ve spise může požádat i svědek a další osoby)
30. NE (pokud hrozí další útok, na vlastnictví v případě společné domácnosti nezáleží)
31. NE (pokud se jedná o zvlášť závažný způsob šikany, je možné podat trestní oznámení)
32. ANO (trestní oznámení lze podat i ústně do protokolu)
33. NE (rodiče Vám v podání trestního oznámení bránit nemohou)
34. NE (postup při trestním řízení upravuje Trestní řád)
35. NE (trestní stíhání začíná poté, kdy policie podezřelého obviní)
36. NE (sice tomu zpravidla je, ale vedle právního zástupce má oběť právo na zmocněnce
podle svého výběru z akreditovaných subjektů)
37. NE (taková osoba je Váš důvěrník a slouží jen jako psychická opora - zasahovat do
výslechu smí pouze zmocněnec na základě Vaší plné moci)
38. NE (medializace případu je složitá otázka, někdy - ale ne vždy - oběti může napomoci,
ale v žádném případě neovlivní rozhodnutí soudu)
39. NE (důkazy můžete navrhovat v kterékoli fázi trestního řízení příslušnému orgánu)
40. ANO (trestní oznámení je možné podat i na neznámého pachatele)

START

21. Pokud jsem v důsledku útoku ve finanční tísni, mám nárok na peněžitou pomoc od státu
22. O peněžitou pomoc od státu smím požádat až po vynesení rozsudku
23. Pokud podám stížnost na chování policistů, musí být vyřízena do 30 dnů
24. Pokud jsem se stal obětí trestného činu a sám nemám čistý trestní rejstřík, nesmím
podat trestní oznámení
25. Diskriminace je trestným činem
26. Slovní útok je nanejvýše přestupkem a nemá cenu ho hlásit
27. Pokud nemám stálou adresu, nesmím se účastnit trestního řízení, protože mi nebude
kam doručovat písemnosti
28. Pokud se budu aktivně bránit fyzickému útoku, budu rovněž obžalován
29. O skrytí osobních údajů ve spise smí požádat pouze oběť
30. Pokud jsem obětí domácího násilí ze strany člověka, jemuž patří nemovitost, v níž
společně bydlíme, policie nemá právo ho vykázat
31. Pokud se moje dítě stalo obětí šikany, je třeba tento problém vždy řešit na půdě školy
32. Trestí oznámení mohu podat i ústně, a to na kterékoli služebně Policie ČR
33. Pokud jsem obětí trestného činu a nejsem plnoletý/á, je potřeba k podání trestního
oznámení souhlasu rodičů
34. Trestní zákoník upravuje postup při trestním řízení
35. Podáním trestního oznámení začne být podezřelý trestně stíhán
36. Zmocněncem oběti před soudem je vždy její advokát
37. K výslechu si smím přizvat blízkou osobu, která má právo do výslechu zasahovat
38. Zveřejnění svého případu v médiích je vhodná metoda, jak ovlivnit soud
39. Pokud mám důkazy, nebudou nikoho zajímat, protože objasnění trestného činu je práce
orgánů činných v trestním řízení
40. Trestní oznámení mohu podat i na útočníka, kterého jsem nikdy předtím neviděl/a
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CHCETE ZLEPŠIT SVĚT?
VYBERTE SI PROSÍM NĚKTERÝ Z NAŠICH PROGRAMŮ
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 auditem v elektronické podobě, uvedení našich dárců a dárkyň na webu 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 advokační činnosti. Můžete také podpořit organizaci jako celek a nechat na nás a naší aktuální potřebě, na co peníze využijeme. Vždy to bude ve prospěch osob ohrožených násilím z nenávisti.
Materiální pomoc: 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 lze přímou pomoc
poskytovat jen stěží.

KONTAKT
In IUSTITIA, o.p.s.
Rybná 24, 110 00 Praha 1
IČ: 26569655
Pobočky:
Praha - Eliášova 28, Praha 6
Brno - Malinovského náměstí 4, 602 00
Kladno - Váňova 3180, 272 01
www.in-ius.cz

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
pracovnice v Ústeckém a Olomouckém kraji. V regionech poskytujeme služby všem zvlášť
zranitelným 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 přímo 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).

E-mail: in-ius@in-ius.cz, poradna@in-ius.cz
Kontakt pro dárce a dárkyně:
+ 420 773 117 833

DÁRCOVSKÉ KONTO:

Kontakt pro média:
+ 420 773 177 822
Číslo účtu: 440 660 440 / 2010
Datová schránka: rzc5k7e

440

660

440

/

2010

PRAVIDLA HER
ZNÁTE SVÁ PRÁVA?
Hru hrají dva až čtyři hráči. Ke hře budete potřebovat figurky (například ze hry Člověče,
nezlob se) a hrací kostku. Hráči si vylosují barvu své figurky a tím i pořadí, v jakém budou
házet: Začíná hráč s modrou figurkou,následují hráči po směru hodinových ručiček. Hráč
táhne figurkou o tolik políček, kolik mu padlo po hodu kostkou.

22
Podle čísla na políčku najde v seznamu výrok a odpoví na otázku, zda je pravdivý. Pokud
odpoví správně, zůstává na aktuální pozici, pokud ne, vrací se o dvojnásobek hozené hodnoty (tj. padne-li hráči trojka a odpoví špatně, vrátí se o šest polí zpět, nejhůře na start).
Padle-li hráči taková hodnota, že by se měl postavit na pole, které je obsazeno, postaví se
na první volné pole ve směru hry (například pokud na poli č. 11 stojí modrá figurka a hráči se
zelenou figurkou padne tolik, že by se měl posunout na pole č. 11, postaví se na pole č. 12).
Vyhrává ten, kdo je první v cíli. Podle dohody lze hrát více kol najednou.

ČETLI JSTE POZORNĚ?
Hra na zadních deskách, při které se můžete přesvědčit, zda jste tuto zprávu četli pozorně. Hrají dva až čtyři hráči, kteří si vylosují barvu figurky a tím i pořadí, v jakém budou házet: začíná hráč s modrou figurkou, následují hráči po směru hodinových ručiček. Hráč
vždy táhne figurkou o tolik políček, jakou hodnotu hodil kostkou; hráč, kterému padne šestka, táhne pouze jednou. Pro postavení figurky na obsazené pole platí pravidlo ze hry výše.

6
Pokud se hráč dostane na pole s otázkou, musí ji zodpovědět. Pokud odpoví správně
(správné odpovědi jsou uvedeny na herním plánu), hází ještě jednou, v opačném případě
se vrací vždy o šest políček zpět. Vyhrává hráč, který je první v cíli.

Příjemnou a poznávací zábavu Vám přeje In IUSTITIA!

ČETLI JSTE POZORNĚ? / pravidla hry najdete na str. 38
1. Kolik let již In IUSTITIA v České republice působí?

1
2

START

2. Jak se jmenují
poradny, které pro oběti
In IUSTITIA provozuje?

3

3. Jaké je hlavní
poslání In IUSTITIA?

4

4. V kterých městech jsou
k dispozici poradny pro oběti
provované In IUSTITIA?

5. Jak se jmenuje souhrnný dokument, který podrobně monitoruje nenávistnou
trestnou činnost, násilné projevy nenávisti na území ČR a který si získal
mezinárodní renomé a je proto pokládán za jeden ze zásadních materiálů
k dané problematice, například ze strany OBSE? K jakému roku vyšel naposledy?

5

7

7. Vzdělávací programy patří k páteřním
činnostem In IUSTITIA. Zapamatovali jste si,
kolik (zaokrouhleně na celé stovky) vyškolila
In IUSTITIA sociálních pracovníků a pracovnic?

8. Zapamatovali jste si název
či adresu informačního a poradenského
webu pro oběti násilí z nenávisti
a zvlášť zranitelné oběti,
který In IUSTITIA provozuje?

8

9

10

9. Informační multijazyková brožura „Bezpečně
v novém domově” nebo workshop na loňském
festivalu Prague Pride „Co mohu sám udělat
proti homofobii?” se týkají důležitého aspektu
násilí z nenávisti. Kterého?

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

6. Novelu kterého zákona připomínkovala
In IUSTITIA v roce 2015 mj. na semináři
uspořádaném v Senátu Parlamentu ČR?

1 7 let
2 Justýna
3 prevence násilí z nenávisti
4 Praha, Kladno, Brno
5 Zpráva o násilí z nenávisti v ČR
6 Zákon o obětech trestných činů
7 Více než 400 (přesně 423)
8 Máte svá práva
(www.matesvaprava.cz)
9 jeho prevence
10 Ano!

6

10. Provozuje In IUSTITIA
vedle „kamenných” poraden
i terénní poradenský program?

CÍL

