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Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí - občanské sdružení, jež vzniklo s cílem poskytovat pomoc a podporu obětem trestných činů, má za
sebou už jedenáct let působení. Kriminalita se dotýká každého z nás a s jejími projevy či důsledky se ať už přímo, nebo
prostřednictvím médií setkáváme na každém kroku. Ne vždy je však utrpení, kterému jsou naši spoluobčané vystaveni,
viditelné na první pohled, ne vždy je agresor ostatními vnímán jako osoba společensky nepřijatelná.

Pracovníci Bílého kruhu bezpečí zjistili, že 40 % jejich klientů se na ně obrátilo v důsledku trestného činu, jehož se dopustili jejich
manželé nebo druzi. Kolik podobných situací však zůstává skryto za dveřmi našich domovů? Násilí v rodině se může projevovat zprvu
zcela nenápadně, jeho projevy se však stupňují a postižení se často dlouho trápí - podle výsledků průzkumu průměrně šest let -, než se
odhodlají požádat o pomoc. Zhruba ve třech čtvrtinách takových rodin žijí děti a ty se často stávají jeho svědky či dokonce oběťmi.
Uvedené skutečnosti vedly už před rokem k založení bezplatné anonymní linky DONA, na niž se čtyřiadvacet hodin denně mohou lidé
obracet se svými problémy, ať už proto, že nevědí kudy kam a cítí naléhavou potřebu situaci řešit, nebo se jen potřebují někomu svěřit.
I to samo o sobě představuje velkou úlevu pro ty, jejichž ubližující partner (a může to být i žena) je společensky vysoce vlivná a vážená
osoba, u které nevhodné chování v domácím prostředí nikdo nepředpokládá.
Bilance roční činnosti linky, na niž se od loňského září obrátilo už více než 3 600 jedinců z celé republiky, potvrzuje její oprávněnost. Za
dobrou zprávu lze považovat, že průměrná délka domácího násilí je v tomto případě podstatně nižší než u těch, kteří si vyžádali pomoc
u Bílého kruhu bezpečí osobně (pohybuje se od půl roku do tří let), a také poměrně vysoké procento lidí volajících v zájmu jiných - často
jsou to rodiče, děti, ale i přátelé či sousedé obětí.

vš

obsah.html

