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O NÁS
In IUSTITIA se jako jediná
organizace v České republice
komplexně zabývá tématem
předsudečného násilí na více
úrovních.
Pomáháme lidem, kteří se setkali
s předsudečným násilím nebo
závažnými trestnými činy,
prosadit jejich práva. Těmto
lidem poskytujeme právní
a sociální služby.
Dále se zaměřujeme
na vzdělávání odborné veřejnosti
zejména sociálních pracovníků,
Policistů ČR, ale také státních
zástupců.
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V rámci vzdělávání odborné
veřejnosti vydáváme odborné
publikace, které slouží jako
podklad pro další vzdělávání
v tématu předsudečného násilí.
V neposlední řadě realizujeme
monitoring předsudečného
násilí, díky kterému
monitorujeme stav tohoto násilí
na území České Republiky.
I díky našemu monitoringu
můžeme zviditelňovat téma
předsudečného násilí doma
i v zahraničí a podílet se
na systémových změnách
ve prospěch obětí
předsudečných trestných činů
a zvlášť zranitelných obětí.

STRANA 1

NAŠE
ÚSPĚCHY
V ROCE
2019
Obrátilo se na nás 383 lidí,
kterým jsme poskytli 8 373
konzultací.
Během roku 2019 jsme nabízeli
akreditované kurzy pro sociální
pracovníky mimo jiné na téma
Hatespeech v online prostoru,
Bezpečností a mediální
plánování. Tyto kurzy jsou
v České republice ojedinělé svým
zaměřením.
Celkem jsme pomáhali
dlouhodobě 138 lidem a uzavřeli
jsme s nimi 333 zakázek.
Aktivně jsme vystoupili
na několika odborných
konferencích: Kriminologické
dny, Cyber Dialogue pořádané
Člověkem v Tísni, Kulatý stůl
Kanceláře veřejné ochránkyně
práv na téma Hate speech
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a obranné strategie,
18. generálního shromáždění
ENARu (European Network
Against Racism) a konference
Facebooku na téma Oversight
board.
V rámci aktivního oslovování
ohrožených komunit bylo
osloveno celkem 365 osob.
Navázání spolupráce s lidmi
ohroženými předsudečným
násilím by nebylo možné bez
spolupráce s lidmi, kteří sami
patří do ohrožených komunit.
Podíleli jsme se na vyplnění
dotazníku pro Oddělení
trestního práva a kriminologie
Univerzity Maastricht, který
sloužil jako podklad pro
odborný článek. Dále jsme
na základě námi realizovaného
monitoringu předsudečného
násilí vytvořili tabulku s vývojem
počtu předsudečných incidentů
dle vybraných pohnutek
pro kapitolu s názvem Muslims
in Czech Republic v odborné
monografii.

STRANA 2

POSKYTOVÁNÍ
POMOCI
OBĚTEM
Lidem, kteří se na nás obrací,
předsudečný útok nebo závažný trestný
výrazně zasáhl do života. Změny jsou
nepříjemné a bolestivé a projevují se
v mnoha oblastech. Těmto lidem
poskytujeme odborné sociální
poradenství a právní informace,
v některých případech právní zastoupení.
S napadenými lidmi pracujeme
v poradenských prostorách našich
kanceláří a nabízíme také možnost setkat
se v přirozeném prostředí. Našim
klientům a klientkám tak často
pomáháme přímo v místě, kde žijí
a v prostředí,

kde je jim to příjemné a naše pomoc je
pro ně dosažitelná.Nezřídka probíhají
konzultace v jejich domácnosti nebo
třeba oblíbené kavárně.
V roce 2019 se na Poradnu Justýna
obrátilo celkem 383 osob
s různými problémy. Kontaktovali nás
osobně, telefonicky i prostřednictvím
online poradny. Těmto lidem bylo
poskytnuto 3 846 hodin podpory. Všem,
kteří se na nás obrátili, jsme poskytli
základní sociální poradenství v takové
podobě, která pro něj byla přijatelná
a srozumitelná. Přibližně třetina lidí se
na nás obrátila kvůli předsudečnému
násilí. 138 lidem jsme poskytovali naše
služby dlouhodobě.

Přehled problémů, se kterými se na nás lidé obrací
Diskriminace
6%

Policejní násilí
2%

Domácí násilí
7%

Předsudečné násilí
34%

Občanskoprávní záležitosti
21%

Jiné násilí
25%
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STRANA 3

ODBORNÉ
SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
Sociální poradenství poskytujeme
na celém území ČR lidem ohroženým
a vystaveným předsudečnému
násilí. V Jihomoravském kraji také zvlášť
zranitelným obětem trestných činů.
V Praze a Brně ženám v obtížné sociální
situaci, které jsou ohrožené
násilím.
Oběti trestných činů a předsudečných
útoků často trpí posttraumatickou
stresovou poruchou, mohou se jim zhoršit
rodinné vztahy, často přichází v důsledku
napadení o zaměstnání a zůstávají bez
příjmu. I když se podaří některé následky
útoku odstranit,

Přehled sociálních zakázek
Zdraví
4.7%

oběti mohou i dlouho po napadení
pociťovat strach, nejistotu a úzkost.
Obět předsudečného násilí mají
nezřídka obavu, že se útok může znovu
opakovat.
Sociální tým se proto snaží obětem
předsudečného násilí a trestných činů
pomoci, aby se kvalita jejich života co
nejvíce přiblížila situaci před útokem,
a pracuje s nimi na obnovení pocitu
bezpečí i životní spokojenosti.
V rámci poradenství jsme dlouhodobě
spolupracovali se 126 osobami.
Nejčastěji šlo o doprovody na úřady,
k lékařům, na policii nebo k soudu
v roli důvěrníků. Pomáhali jsme
například roztřídit dokumenty nebo
připravit jednoduchá podání. Často
jsme spolu s klienty sestavovali
bezpečnostní plán nebo pomáhali se
šetrnou a bezpečnou medializací.
Některým klientům jsme
zprostředkovali návazné služby
a traumatizovaným obětem útoků jsme
našli vhodnou terapii.

Zaměstnání
3.7%

Psychologická pomoc
11.2%

Jiné - medializace apod.
38.3%

Bydlení
15.9%

Bezpečnost
21.5%
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STRANA 4

PRÁVNÍ
INFORMACE
A PRÁVNÍ
ZASTUPOVÁNÍ
Cílem poskytování právních
informací a právního zastoupení je
zpřístupnit spravedlnost lidem, kteří se
stali obětí napadení. Podpora, kterou
poskytujeme, je komplexní a dlouhodobá.
Usilujeme o to, aby každý klient
spolupracoval pouze s jednou právničkou
či právníkem.
Právníci a právničky se účastní všech
úkonů v trestním řízení, kterých se mohou
účastnit poškození, čímž dochází
k ochraně poškozených před sekundární
viktimizací. Právní tým také doprovází
poškozené na policii, k soudu a orgánům
veřejné správy, připravuje pro poškozené
trestní oznámení, návrhy na
náhradu škody a další podání.

Při poskytování právního zastoupení
jsme spolupracovali s advokátními
kancelářemi Petry Vytejčkové, Kláry
Kalibové a Michala Mazla.
V roce 2019 dlouhodobě využívalo
právních služeb 100 osob. Poradenství
a zastupování bylo poskytováno
především v trestním, občanskoprávním
a správním řízení.
Cílem právního programu je kromě
individuální pomoci též systémová
změna. Usilujeme o zlepšení postavení
obětí předsudečných útoků a obětí
trestné činnosti prostřednictvím
zviditelňování jejich potřeb a návrhů
systémových a praktických změn.

Přehled právních zakázek
Občanskoprávní řízení
11.5%

Správní soudnictví
0.9%

Správní řízení
21.7%

Trestní řízení
65.9%
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STRANA 5

MONITORING,
LOBBY
ČINNOST
In IUSTITIA se dlouhodobě věnuje
monitoringu předsudečnému násilí.
Usilujeme 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 nejsou
systematicky propojená, jsou statistiky
publikované naší organizací v současné
době nejpřesnějším obrazem
o předsudečném násilí v České republice.
Výstupy monitoringu shrnujeme
do výročních a kvartálních zpráv o stavu
předsudečného násilí, všechny jsou
dostupné zde.
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V posledním druhé polovině roku 2019
jsme se zapojili do čtvrtého kola
testování účinnosti boje sociálních sítí
a orgánů činných v trestním řízení proti
nenávistným projevům v kyberprostoru.
Spolu se zástupci dalších zemí Evropské
unie jsme nahlašovali nenávistný obsah
v prostředí sociálních sítí Facebook,
Twitter a YouTube.
Všechny zmiňované IT společnosti se
totiž přihlásily k dokumentuCode of
Conduct on countering illegal hate
speech online, v rámci kterého se
zavázaly k účinnému postupu proti
nenávistným projevům v prostředí
jejich platforem. Organizace zapojené
do monitoringu byly také motivovány
k tomu, aby využily lokálních možností
oznamování trestných činů
na sociálních sítích..

STRANA 6

VZDĚLÁVÁNÍ

KURZY PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY A PRACOVNICE
Sociální pracovníci a pracovnice
jsou často 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.

Dva poslední jmenované akreditované
kurzy jsou jedinečné svým zaměřením
a v České republice je nabízí pouze
In IUSTITIA.

V roce 2019 si proto mohli vybrat
z nabídky 5 akreditovaných
vzdělávacích kurzů:
Zákon o obětech trestných činů,
Úvod do problematiky
předsudečného násilí, Základy
trestního řízení pro sociální
pracovníky a pracovnice,
Bezpečnostní a mediální
plánování pro oběti trestných
činů a Hatespeech v online
prostoru.

DALŠÍ VZDĚLÁVNÍ ODBORNÉ A ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI
Během roku jsme také zrealizovali vzdělávání pro příslušníky Policejního sboru ČR, kteří
se specializují na téma předsudečného násilí.
Aktivně jsme se také účastnili odborných konferencí například Kriminologických dnů
pořádaných Českou kriminologickou společností, Cyber Dialogue pořádané Člověkem
v Tísni, Kulatého stolu Kanceláře veřejné ochránkyně práv na téma Hate speech
a
obranné strategie, 18. generálního shromáždění ENARu (European Network Against
Racism) a konference Facebooku na téma Oversight board.
Mezi další aktivity patřily besedy s ohroženými skupinami na téma hatespeech v online
prostoru, ale také na téma předsudečného násilí. Preventivní aktivity jsme realizovali
i v rámci LGBTI+ komunity. Během Prague Pride 2019 se zájemci mohli
zúčastnit workshopu Poradny Justýna o tom, jak čelit homofobii.

In IUSTITIA, o.p.s.

STRANA 7

PUBLIKAČNÍ
ČINNOST
V roce 2019 In IUSTITIA nevydala
odbornou publikaci, ale v publikační
činnosti pokračovala i dále.
V první polovině roku se In IUSTITIA
podílela na vyplnění dotazníku pro
Oddělení trestního práva
a kriminologie Univerzity Maastricht, který
sloužil jako podklad pro odborný
článek s názvem Special rights and
services for hate crime victims within the
criminal procedure, který zatím nebyl
zveřejněn. V tomto období jsme na
základě monitoringu předsudečného
násilí vytvořili tabulku s vývojem počtu
incidentů předsudečného násilí dle
vybraných pohnutek pro Lidové noviny,
konkrétně pro článek: „Tak pravil Alí
z Teplic“, který je dostupný zde.
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V druhé polovině roku jsme poskytli
reflexi k vypracované odborné studii
s názvem Anatomie české islamofobie
v éře migrační krize, kde jsou citovány
zdroje In IUSTITIA. Studie je dostupná
zde.
Na konci roku 2019 jsme na základě
monitoringu předsudečného násilí
vytvořili tabulku s vývojem počtu
předsudečných incidentů dle vybraných
pohnutek pro kapitolu s názvem
Muslims in Czech Republic v odborné
monografii (Yearbook of Muslims in
Europe, Volume 11), kterou vydalo
nakladatelství Brill. Odborná monografie
je dostupná zde.

STRANA 8

PŘEHLED
HOSPODAŘENÍ,
INFORMACE
VYŽADOVANÉ
ZÁKONEM
Součástí výroční zprávy je účetní závěrka a zpráva auditora.
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STRANA 9

Dopady činnosti In IUSTITIA nemají negativní vliv na životní prostředí.
Dodržujeme zásady udržitelného rozvoje. Pracovněprávní vztahy se řídí platným
právem a interními předpisy organizace. In IUSTITIA nemá organizační složku v zahraničí.
Společnost nepředpokládá potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospěla k závěru,
že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní
závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své
činnosti.
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STRANA 10

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme celému týmu In IUSTITIA,
spolupracujícím advokátním
kancelářím, dobrovolníkům,
dobrovolnicím a kamarádům,
donorům, individuálním i firemním
dárcům a dárkyním, díky kterým v roce
2019 mohla In IUSTITIA pomáhat
potřebným lidem. Díky Vaší podpoře
jsme mohli zlepšit svět a dosáhnout
dalších pokroků. Získané prostředky
jsme využili na podporu klientů
a klientek, analýzu předsudečného
násilí v České republice, expertní sítě
a školení odborné veřejnosti.
Firemním dárcům děkujeme za
finanční, materiální i nemateriální
podporu. Firmě Jobs.cz mnohokrát
děkujeme za zdarma poskytnuté
služby.

Za finanční podporu projektů v minulém
roce děkujeme:
Ministerstvu práce a sociálních věcí
Ministerstvu spravedlnosti
Magistrátu hlavního města Praha
Magistrátu města Brna
Velvyslanectví Spojených států
amerických v České republice
Evropské komisi a Evropskému
sociálnímu fondu.
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.

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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STRANA 11

CHCETE
ZLEPŠIT SVĚT
I VY?
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 a osobní přístup.

Finanční dar

Poskytnutí služby

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
využijeme. Vždy to bude ve prospěch
osob ohrožených předsudečným
násilím. Dar je možné směřovat také
na naše dárcovské konto 440 660
440/2010.

Je vhodné pro ty, kteří mohou darovat
svůj čas a specializaci. Aktuálně
potřebujeme zlepšit dovednosti v oblasti
marketingu a fundraisingu. Umíte
programovat webové stránky? Umíte
výborně nějaký cizí jazyk? Chcete nám
pomoci s dárcovskou kampaní? Prosíme,
ozvěte se.

Materiální pomoc
Nákup nebo darování odborné
literatury z oblasti sociální práce a
práva podpoříte rozvoj kvality našich
programů. Darování elektroniky či
kancelářských potřeb umožníte rozvoj
zázemí, bez kterého lze přímou pomoc
poskytovat jen stěží.

Odkaz v závěti
Nový občanský zákoník umožňuje
věnovat finance nebo jinou věc ve
prospěch obecně prospěšné činnosti.
Zůstavitel může odkázat určitou část svého
majetku přímo obdarovanému, ten se
nestává dědicem a není součástí dědického
řízení. Tím odpadnou průtahy v dědickém
řízení a neshody mezi dědici, více
podrobností je možné nalézt zde.

Firemní sponzoring
Hledáme menší i větší regionální firmy, které by svými produkty či reklamou podpořili
poradny pro oběti trestné činnosti v Praze a v Brně. V Brně poskytujeme služby všem
zvlášť zranitelným obětem.
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STRANA 12

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

Datová schránka: rzc5k7e
IČ: 26569655
Číslo účtu: 440 660 440/2010
web: www.in-ius.cz
e-mail: in-ius(@)in-ius.cz

Kontakt pro dárce a dárkyně: + 420 773 177 844
Kontakt pro média: + 420 773 177 822

Kontakty na jednotlivé pobočky:
Praha - Eliášova 28, 160 00 Praha 6, 773 177 636
Brno - Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno, 773 177 104
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