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MOTO
Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je.

Sociální
poradenství

Právní program

In IUSTITIA
Monitoring

Vzdělávání

In IUSTITIA
Věříme, že lze dospět k takovému stavu společnosti, v němž je spravedlnost dosažitelná pro
všechny bez rozdílu barvy pleti, národnosti, víry, zdravotního stavu, sexuální orientace, věku,
sociálního 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 neboli 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, 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.

NAŠE ÚSPĚCHY V ROCE 2017
•

•
•
•
•
•
•

Vedoucí sociální práce Kateřina Baňacká získala výroční cenu ČASovaná bota, kterou
každoročně vyhlašuje Česká asociace streetwork. Nominován byl i tým mobilní
Poradny Justýna, který byl nakonec oceněn čestným uznáním.
Stali jsme se členem Evropské sítě proti rasismu a xenofobii (ENAR).
Zapojili jsme se do testování účinnosti boje IT firem a orgánů činných v trestním řízení
proti nenávistným projevům na internetu.
Oslavili jsme 9. výročí vzniku.
Obrátilo se na nás 466 lidí, kterým jsme poskytli 9807 konzultací.
164 lidem jsme pomáhali dlouhodobě a uzavřeli jsme s nimi 421 zakázek.
Terénní poradna Justýna pro ženy v sociální nouzi vyjela 107×. Oslovili jsme 189 nových
žen, se kterými jsme byli v kontaktu 3153×. Potravinový pomoc byla rozdána 3132× a
hygienickou pomoc jsme poskytli 1372×.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Lidem, kteří se na nás obrací, útok výrazně zasáhl do života. Změny jsou nepříjemné a bolestivé
a projevují se v mnoha oblastech. 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, oběti mohou i dlouho po napadení pociťovat strach, nejistotu a úzkost. Oběti
násilí z nenávisti mají nezřídka obavu, že se útok může znovu opakovat. Sociální tým Poradny
Justýna se proto snaží obětem násilí a trestných činů pomoci, aby se kvalita jejich život co
nejvíce přiblížila situaci před útokem a pracuje s nimi na obnovení pocitu bezpečí i životní
spokojenosti.
Sociální poradenství poskytujeme
• na celém území České republiky lidem ohroženým a vystaveným předsudečnému
násilí,
• v Kladně a Jihomoravském kraji zvlášť zranitelným obětem,
• v Praze a Brně ženám v obtížné sociální situaci, které jsou ohrožené násilím.
Osobám ohroženým násilím z nenávisti a ženám ohroženým násilím poskytujeme služby
v ambulantní i terénní formě. Rádi je přivítáme v poradenských prostorách našich kanceláří,
ale vždy nabízíme i možnost setkat se v terénu. 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.
Ženy v obtížné sociální situaci ohrožené násilím jsme v Praze a Brně po celý rok také aktivně
vyhledávali přímo v terénu. Chtěli jsme tak předejít situaci, kdy zůstávají se svými problémy
samy a neví, na koho se obrátit.

Přehled problémů, se kterými se na nás lidé obrací
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V roce 2017 se na Poradnu Justýna celkem obrátilo 466 lidí s různými problémy. Kontaktovali
nás osobně, telefonicky i prostřednictvím online poradny. Každému z nich jsme vždy poskytli
základní sociální poradenství v takové podobě, která pro něj byla přijatelná a srozumitelná.
Přibližně třetina lidí se na nás obrátila kvůli násilí z nenávisti.
164 lidem jsme poskytovali naše služby dlouhodobě. Nejčastěji šlo o sociální a právní
poradenství, doprovody na úřady, k lékařům, na policii nebo k soudu v roli důvěrníků.
Pomáhali jsme například klientům 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.

PRÁVNÍ PROGRAM A ÚSILÍ O SYSTÉMOVÉ ZMĚNY
Cílem právního programu 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, 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 2017 využilo právních služeb 109 lidí. Poradenství a zastupování bylo poskytováno
především v trestním, občanskoprávním a správním řízení.
Při poskytování právních služeb spolupracujeme s advokátními kancelářemi Petry Vytejčkové,
Martiny Houžvové a Michala Mazla.
Cílem právního programu je kromě individuální pomoci též systémová změna. Usilujeme o
zlepšení postavení obětí násilí z nenávisti a obětí trestné činnosti prostřednictvím
zviditelňování jejich potřeb a návrhů systémových a praktických změn.
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MONITORING NÁSILÍ Z NENÁVISTI A PŘEDSUDEČNÝCH PROJEVŮ
In IUSTITIA se dlouhodobě věnuje monitoringu násilí z nenávisti. 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 propojená, jsou
statistiky publikované naší organizací v současné době nejpřesnějším obrazem o násilí
z nenávisti v České republice. Výstupy monitoringu shrnujeme do výročních a kvartálních
zpráv o násilí z nenávisti (dostupné zde: http://bit.ly/NzNwebzpravy).
Na jaře 2017 jsme se zapojili do druhého kola testování účinnosti boje sociálních sítí a orgánů
činných v trestním řízení proti nenávistným projevům v kyberprostoru. Spolu se zástupci
dalších 24 zemí Evropské unie jsme nahlašovali nenávistný obsah v prostředí sociálních sítí
Facebook, Microsoft, Twitter a YouTube. Všechny zmiňované IT společnosti se totiž přihlásily
ke Code 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. V České republice k tomu byl využit
oznamovací formulář policie.
Během monitoringu bylo například zjištěno, že Facebook ze všech sociálních sítí odstraňuje
předsudečný obsah nejaktivněji. Naopak YouTube v českém prostředí neodstranil ani jeden
příspěvek, který mu byl oznámen. Policejní online formulář k hlášení kyberkriminality se ukázal
jako nedostatečný nástroj na řešení nenávistných projevů na internetu. Národní centrála pro
boj s organizovaným zločinem jako problematickou vyhodnotila pouze jednu třetinu podnětů.
Celá zpráva z monitoringu je dostupná zde: https://tinyurl.com/nenavistsocsite.

VZDĚLÁVÁNÍ
Kurz pro studenty žurnalistiky
V letním semestru akademického roku 2016/2017 jsme připravili a vedli kurz pro studenty
Katedry žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Kurz nesl název Novinář a
menšinová témata – Média a trestní řízení a jeho cílem bylo seznámit studenty a studentky
s průběhem trestního řízení, právy a povinnostmi obětí a pachatelů trestných činů a s limity
práce novinářů. V rámci blokové výuky studenti museli například zpracovat novinovou zprávu
ze soudního jednání, získat rozsudek podáním žádosti o informace a zpracovat analýzu
mediálního pokrytí vybrané kauzy. Kurz úspěšně absolvovalo 10 studentů.

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 2017 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. Poslední
jmenovaný kurz jsme v roce 2017 školili úplně poprvé.

Další vzdělávání odborné veřejnosti
Během roku jsme také zrealizovali kurz o nenávistných projevech na sociálních sítích pro
pedagogické pracovníky nebo kurz o násilí z nenávisti pro zaměstnance Agentury pro sociální
začleňování. Účastnili jsme se také odborných konferencí, například na Kriminologických
dnech jsme vystoupili se dvěma příspěvky o komplexní pomoci obětem násilí z nenávisti a
významu empirických výzkumů pro pochopení této problematiky.

PREVENCE a PUBLIKACE
V roce 2017 jsme se stali členem Evropské sítě proti rasismu a xenofobii (ENAR). Jedná se o
celoevropskou síť, která byla založena v roce 1998 a která usiluje o rovnost všech lidí bez
rozdílu barvy pleti, národnosti, etnicity nebo náboženství.
Skončil dvouletý výzkum zaměřený na postihování trestných činů z nenávisti. Zjištěná data a
analýzy z rozhovorů se soudci, státními zástupci, advokáty a pachateli i oběťmi trestných činů
byly součástí mezinárodního výzkumného projektu Životní cyklus trestného činu z nenávisti.
Cílem bylo porozumět, jak je využíváno právo při vyšetřování a souzení trestných činů z
nenávisti v členských zemích Evropské unie, a na tomto základě identifikovat nejlepší praxe z
hlediska prevence a stíhání tohoto typu kriminality. Projektu se zúčastnili výzkumníci z
Univerzity v Limericku (IE), Univerzity v Sussexu (UK), Univerzity v Umeå (SE), Lotyšského
centra pro lidská práva (LV) a organizace In IUSTITIA (CZ). Kromě závěrečné komparativní
studie patřily mezi výstupy projektu také vzdělávací manuály a doporučení pro státní zástupce
a soudce. Národní zprávu z projektu za Českou republiku si můžete přečíst zde:
https://tinyurl.com/narodnizprava.
Zapojili jsme se také do mezinárodního projektu Tackling hate crime and hate speech, který
vede slovenský Clovek v ohrození a spolupracují na něm partneři z Maďarska, Malty a Itálie.

Součástí projektu je například mapování stávajících legislativ, politik a akčních plánů ve
zúčastněných zemích na téma násilí z nenávisti a nenávistné mluvy nebo školení profesionálů
na téma právní pomoci obětem předsudečného násilí.
Publikovali jsme také několik informativních i odbornějších textů o předsudečném násilí.
Článek o našich aktivitách vyšel například v časopisech Romano Hangos nebo v bulletinu Slovo.
Rozsáhlejší příspěvek o genderových aspektech násilí z nenávisti se pak objevil ve sborníku
#ZaIstanbul 2 vydaného Českým svazem žen.
Mezi další aktivity patřila informativní setkání o násilí z nenávisti s ohroženými skupinami.
Dvakrát jsme například připravili školení o bezpečnosti a možnostech obrany proti
předsudečným útokům pro cizince a cizinky žijící v České republice. Preventivní aktivity jsme
realizovali i v rámci LGBTI+ komunity. Během Prague Pride 2017 se zájemci mohli zúčastnit
workshopu Poradny Justýna o tom, jak čelit homofobii na internetu.

VEDENÍ ORGANIZACE
Ředitelka
-

Klára Kalibová

Správní rada
-

Jan Turek
Jan Černý
Věra Honusková

Dozorčí rada
-

Patrik Banga
Michal Mazel
Vít Kaliba

PŘEHLED PŘÍJMŮ
V roce 2017 jsme celkem měli k dispozici 9 040 744 Kč. Na této částce se podílely dotace,
granty, sbírky a dary s příjmy z vlastní činnosti. Prostřednictvím dotací od státu a státní
samosprávy
jsme
získali
6 713
430
Kč,
Evropská
komise,
nadace
a nevládní organizace nám v přidělovaných grantech pomohly částkou 2 102 762 Kč.
Díky sbírkám, darům od jednotlivých dárců a fundraisingovým aktivitám jsme dostali
174 370 Kč. Z vlastní činnosti zejména pomocí školení jsme získali 39 919 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 2017
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Ostatní příjmy: 339 617

PODĚKOVÁNÍ
In IUSTITIA děkuje všem svým donorům, individuálním i firemním dárcům a dárkyním,
dobrovolníkům, dobrovolnicím a kamarádům, díky kterým v roce 2017 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, materiální i nemateriální podporu. Firmě
Jobs.cz mnohokrát děkujeme za zdarma poskytnuté služby.
Za finanční podporu projektů v minulém roce děkujeme Magistrátu hlavního města Praha,
Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu spravedlnosti, Magistrátu města Brna, Philip
Morris International, Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice.
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.

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
organizace. In IUSTITIA nemá organizační složku v zahraničí.

Součástí výroční zprávy je účetní závěrka a zpráva auditora.

Náklady

Částka v Kč

Mzdy

3 900 557

Zákonné sociální a zdravotní pojištění

1 198 367

Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady

Mzdové náklady celkem

19 410
0

5 118 334

Kancelářské potřeby

53 928

Pohonné hmoty

56 694

Vybavení kanceláře

6 189

Drobný majetek

87 038

Ostatní materiál

7 445

Spotřeba energie

47 727

Spotřeba celkem

259 022

Cestovné

76 024

Služby IT

67 883

Právní služby
Grafika
Tisky

1 621 389
0
63 590

Tlumočení a překlady

151 526

Spoje (telefony, internet, poštovné)

100 113

Servis aut a odpisy aut
Školení, kurzy, supervize
Expertní týmy, konzultace, garanti

59 674
204 789
0

Účetnictví, audit, ekonomické finanční služby, produkční práce

231 464

Ostatní služby

577 934

Nájmy a pronájmy a služby s tím spojené

435 179

Služby celkem
Odpisy, daně, finanční a ostatní provozní náklady

Ostatní náklady celkem
NÁKLADY CELKEM

3 589 565
230 411

230 411
9 197 332

Zdroj

Dárce

Státní
rozpočet

Název projektu

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poradna Justýna

4 768 200

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Poradna Justýna

1 445 230

Krajské a
obecní
rozpočty

Celkem státní rozpočet

6 213 430

Hlavní město Praha

Poradna Justýna: služby na pomoc obětem
trestných činů v HMP

400 000

Statutární město Brno

Poradna Justýna Brno

100 000

Nadace a
nevládní
organizace

Celkem samospráva

500 000

US Embassy

Making hate violence visible

124 930

Philip Morris

The Outreach Program Justýna

752 049

Celkem nadace a NO
Příjmy EU

Částka v Kč

876 979

European Commission, D-G Justice

Tackling hate crime and hate speach

518 189

European Commission, D-G Justice

Lifecycle of a Hate Crime

707 594

Celkem EU
Vlastní činnost

1 225 783
39 119

Dary, Sbírka

174 370

Ostatní příjmy

126 128

Celkem ostatní příjmy
VÝNOSY CELKEM

339 617

9 155 809

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 auditem 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 využijeme. Vždy to bude ve prospěch osob ohrožených násilím z nenávisti.
Materiální pomocí: 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 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).
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Rybná 24, 110 00 Praha 1
IČ: 26569655
DIČ: CZ26569655
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Kladno - Váňova 3180, 272 01
www.in-ius.cz
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Kontakt pro dárce a dárkyně: + 420 773 117 833
Kontakt pro média: + 420 773 177 822
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