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O NÁS
In IUSTITIA, o.p.s. se jako jediná organizace v České
republice komplexně zabývá tématem
předsudečného násilí.

1
Pomáháme lidem, kteří se setkali s předsudečným násilím
nebo závažnými trestnými činy, prosadit jejich práva.
Těmto lidem poskytujeme právní a sociální služby.
Pomocí jednotlivcům usilujeme o zlepšení postavení
všech obětí trestné činnosti, kdy se snažíme zviditelnit
potřeby obětí, ale také navrhovat systémové změny.

2
Zaměřujeme se na vzdělávání odborné i laické
veřejnosti. V rámci vzdělávání odborné veřejnosti
vydáváme odborné publikace, které slouží jako
podklad
pro
další
vzdělávání
v
tématu
předsudečného násilí.

3
Realizujeme monitoring předsudečného násilí, díky
kterému analyzujeme stav tohoto násilí na území České
republiky. I díky 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.
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NAŠE ÚSPĚCHY V ROCE 2021
Obrátilo se
na nás 377
lidí, těm
jsme poskytli
10 418
konzultací.

Byla uzavřena
smlouva o vzájemné
spolupráci s
Krajským policejním
ředitelstvím
hlavního města
Prahy ve prospěch
obětí předsudečného
násilí.

Školili jsme
Polici ČR,
státní
zástupce,
soudce a
sociální
pracovnice.

I přes pandemii
nemoci COVID-19
jsme zvládli
zajistit služby v
stávající kvalitě.

Započali jsme
kvalitativní
a kvantitativní
výzkum
zaměřený
na předsudečné
násilí na lidech
s postižením.

Za 3 roky
realizace projektu v
Brně jsme ušetřili státu
4 989 964 Kč, které by
musel vynaložit
na pomoc obětem,
pokud by naše služby
neexistovaly. To
potvrdila evaluační
zpráva vypracovaná
organizací STEM. Na
každou investovanou
1 Kč připadá 9 Kč
úspory.

V Praze jsme
služby rozšířili
pro oběti
těžkého ublížení
na zdraví
a pozůstalé
po obětech
vražd.

Právní tým vymohl
600 000 Kč v civilním
řízení pro oběť
předsudečného násilí,
na kterou bylo
v trestním příkazu
zapomenuto. Díky
právní pomoci se oběť
domohla svých nároků
po několika letech.

Během aktivního
oslovování
ohrožených
komunit jsme byli
v kontaktu s 550
osobami z
vietnamské,
arabské a s LGBT+
komunity.
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POMOC OBĚTEM
Lidem, kteří se na nás obrací, předsudečný útok nebo závažný trestný čin výrazně
zasáhl do života. Změny jsou nepříjemné, bolestivé a projevují se v mnoha oblastech.
Obětem
předsudečného
Poskytujeme
násilí
V roce 2021
odborné sociální
poskytujeme
se na nás obrátilo
poradenství, právní
pomoc po celé
celkem 377 osob. Těmto lidem
informace a v
ČR.
bylo poskytnuto 4 515 hodin
některých případech
podpory. Všem, kteří se na nás
právní zastoupení
V Praze poskytujeme
obrátili, jsme poskytli základní
služby obětem těžkého
sociální poradenství v takové
ublížení na zdraví,
podobě, která pro něj byla
pozůstalým po obětech
přijatelná a srozumitelná.
vraždy a ženám v obtížné
116 lidem jsme poskytovali
sociální situaci, které jsou
naše služby
ohrožené násilím.
dlouhodobě.

V Jihomoravském
kraji také všem
zvlášť zranitelným
obětem.
majetková trestná činnost
2.6%
domácí násilí
4.9%

Lidé se na nás
obraceli žádostí
o pomoc v řešení
s těmito
situacemi:

občanskoprávní zaležitosti
3.7%
předsudečné násilí
41.6%

jiné
7.9%

jiná trestná činnost
10.9%

jiné násilí
20.6%
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POMOC OBĚTEM
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Dopady trestného činu do různých oblastí života oběti jsou velice významné.
Napadeným lidem se mohou zhoršit rodinné vztahy, fyzické i psychické zdraví, často
přichází v důsledku napadení o zaměstnání a zůstávají bez příjmu. I když se podaří
některé následky útoku odstranit, oběti mohou i dlouho po napadení pociťovat
strach, nejistotu a úzkost. Oběti předsudečného násilí mají nezřídka obavu, že se útok
může znovu opakovat.
Nejčastěji jsme
napadené
doprovázeli na
úřady, k lékařům,
na policii nebo
k soudu.

Cílem poskytování
odborného sociálního
poradenství je snaha pomoci
obětem předsudečného násilí
a dalších trestných činů, aby
se kvalita života po napadení
přiblížila co nejvíce kvalitě
života před útokem. Sociální
tým pracuje s obětmi na
V rámci
obnovení pocitu bezpečí
sociálního
a životní spokojenosti.
poradenství jsme
dlouhodobě
spolupracovali se
109 osobami.

bydlení
6.6%

dluhy
5%

zdraví
1.1%

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 nebo nové bydlení nebo
zaměstnání.

Spolupracovali
jsme na řešení
těchto situací:

bezpečnost
8.3%

psychologická pomoc
13.8%

jiné - medializace apod.
63%
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POMOC OBĚTEM
PRÁVNÍ INFORMACE A PRÁVNÍ ZASTUPOVÁNÍ
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.
V rámci právního
programu jsme
Cílem poskytování
Cílem právního
dlouhodobě
právních informací
programu je kromě
spolupracovali se
a právního zastoupení je
individuální pomoci též
109 osobami.
zpřístupnit spravedlnost lidem,
systémová změna. Usilujeme
kteří se stali obětí napadení.
o zlepšení postavení obětí
Podpora, kterou poskytujeme,
předsudečných útoků
je komplexní a dlouhodobá.
a dalších obětí
Usilujeme o to, aby každý
prostřednictvím
klient spolupracoval pouze
zviditelňování jejich potřeb,
Při poskytování
s jednou právničkou
návrhů systémových
právního zastoupení
či právníkem.
a praktických změn.
jsme spolupracovali
s advokátními
kancelářemi Petry
Vytejčkové, Kláry
Kalibové a Michala
Mazla.

občanskoprávní řízení
14.7%

Spolupracovali
jsme na řešení
těchto typů
řízení:

správní řízení
20.8%

trestní řízení
64.5%
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MONITORING A VÝZKUM
MONONITORING
Během roku
2021 jsme se zaměřovali
na monitoring
předsudečného násilí
na LGBT+ lidech, výstupy
z tohoto monitoringu
jsou dostupné zde.

Usilujeme
o zmapování konkrétních
případů předsudečného
násilí v průběhu celého
trestního řízení
od přípravného řízení
až po pravomocný
rozsudek.
Výstupy monitoringu
shrnujeme do
výročních a
kvartálních zpráv o
stavu předsudečného
násilí, všechny jsou
dostupné zde.

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

VÝZKUM

V roce 2021
byl započat
kvantitativní a
kvalitativní výzkum
předsudečného násilí
a dalšího násilí na
lidech se zdravotním
postižením.

V rámci
výzkumu vznikla
série propagačních
videí, které je
možné shlédnout
zde.

Při realizaci
výzkumu jsme se
zúčastnili různých
odborných setkání či
jsme realizovali setkání
sami. Na nich jsme
mluvili o důležitosti
tématu.

Předběžné
výsledky výzkumu
poukazují na to,
že násilí a předsudečné
násilí na lidech se
zdravotním postižením
je velké téma, které
nikdo komplexně
neřeší.
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VZDĚLÁVÁNÍ
Sociální pracovníci, policisté, soudci, státní zástupci a další jsou často důležitými
osobami, kterým se lidé vystaveni předsudečnému nebo jinému násilí svěří, nebo kteří
mají příležitost jiným způsobem práce ovlivnit kvalitu jejich životů, a proto se snažíme
předat naše zkušenosti a poznatky z prací s obětmi trestných činů.

Pro sociální
pracovníky
a pracovnice
nabízíme tyto
akreditované kurzy:

Hatespeech
v online
prostoru

Úvod do
problematiky
předsudečného
násilí
Bezpečnostní
a mediální
pro oběti
trestných činů

Zákon
o obětech
trestných činů

Základy trestního
řízení pro sociální
pracovníky
a pracovnice

A další

V roce 2021 jsme
vzdělávali:

Širokou
veřejnost
v rámci
festivalu
Prague Pride

Soudce
na Justiční
akademii

Státní
zástupce

Lektory
působící v ČR
v rámci
Fulbraigtova
stipendia

Policii ČR velitelé
a zástupci
místních
oddělení

Sociální
pracovníky
a pracovnice
v rámci
akreditovaných
kurzů
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST
V roce 2021
jsme nevydali
samostatnou odbornou
publikaci, ale
v publikační činnosti
jsme aktivně
pokračovali.

Byly publikovány dva
odborné články.

V odborném periodiku
Policejní akademie ČR vyšel
článek na téma
Bezpečnostní teorie
a praxe: Návrhy policistů
na zlepšení postihování
trestných činů z nenávisti,
který je dostupný zde.

V časopise Česká
kriminologie vyšla odborná
stať na téma Klasifikační
chyba v policejních
statistikách trestných činů
s extremistickým
podtextem, která je
dostupná zde.

V roce 2021 byla také
publikována Evaluační
zpráva zaměřená na
efektivitu postupu při
podpoře obětí trestné
činnosti, kterou
zpracovala organizace
STEM.

Díky evaluaci vyplývá,
že kvalitní práce poraden pro
oběti trestných činů významně
šetří státní rozpočet. Na 1 Kč
investovanou do provozu
poradny připadá úspora 9 Kč,
které by bylo nutné vynaložit
z veřejných financí na řešení
následků útoku v případě, že by
potřeby oběti nebyly prací
poradny včas zabezpečeny.

Všechny naše
publikace jsou
dostupné zde.

Evaluační zpráva je
dostupná zde.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
INFORMACE VYŽADOVANÉ ZÁKONEM
Součástí výroční
zprávy je účetní
závěrka a zpráva
auditora.

Pracovněprávní
vztahy se řídí
platným právem
a interními
předpisy
Dodržujeme organizace.
zásady
udržitelného
rozvoje.

In IUSTITIA
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. 2021
zpracována za předpokladu, že
společnost bude nadále schopna
pokračovat ve své činnosti.

In IUSTITIA nemá
organizační
složku
v zahraničí.

Dopady
činnosti
In IUSTITIA
nemají negativní
vliv
na životní
prostředí.
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
INFORMACE VYŽADOVANÉ ZÁKONEM
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme celému
týmu In IUSTITIA, spolupracujícím
advokátním kancelářím, kamarádům,
donorům, individuálním
i firemním dárcům a dárkyním, díky
kterým v náročném roce 2021 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.
Chtěli bychom také
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.

Za finanční podporu
projektů v minulém roce děkujeme:
Ministerstvu práce a sociálních věcí,
Ministerstvu spravedlnosti,
Magistrátu hlavního města Praha,
Nadaci OSF,
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.
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ZLEPŠUJTE SVĚT I VY
Podporu naší
činnosti 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, vystavení
potvrzení o daru
pro daňové účely a 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 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.

Poskytnutí služby
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
Nákupem nebo darováním
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.

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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KONTAKTY

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

Číslo účtu:
440 660 440/2010
IČ:
26569655

web:
www.in-ius.cz
e-mail:
in-ius@in-ius.cz
Datová schránka:
rzc5k7e
Kontakt pro média:
773 177 822

Kontakt pro dárce
a dárkyně:
773 177 844

Poradna Praha
Eliášova 28
160 00 Praha 6

Poradna Brno
Malinovského náměstí
4
602 00 Brno
773 177 104

773 177 636
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