
Poradci Bílého kruhu bezpečí mohou nyní přijet až za vámi 
 
Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílého kruhu bezpečí obětem trestných činů, pozůstalým 
i svědkům trestných činů. A od loňského roku dokonce není vázaná na prostory brněnské 
poradny. Díky tomu, že pro svou činnosti získala vozidlo, mohou poradci z Brna vyjet za klienty 
i mimo své domovské město. 
 
Drtivá většina obětí kriminality, která se obrací pro pomoc na brněnskou poradnu Bílého kruhu 
bezpečí žije v Brně či okolí. Je však samozřejmé, že oběťmi se stávají i lidé mimo tuto oblast. A 
pokud nebydlí v dojezdové vzdálenosti od Brna nebo je pro ně zkrátka nemožné na pobočku 
přijít, zůstávali až do nynějška odkázáni pouze na naši bezplatnou non-stop linku pro oběti na 
čísle 116 006. Změnu v této situaci přináší právě mobilní poradna. Díky ní se nyní právní a 
psychologická pomoc může dostat do kteréhokoli kouta Jihomoravského kraje. 
 
Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou například oběti ublížení na zdraví, týrání, vydírání, 
znásilnění, porušování domovní svobody, loupeže, podvodu, krádeže a mnohých dalších 
trestných činů. Poradci jim nabídnou především konzultaci, při které vyslechnou konkrétní 
příběh a poskytnou právní informace a psychickou podporu. Poradci pracují bezplatně a 
konzultace jsou diskrétní. Setkat se s právníkem a psychologem může klient prakticky na 
jakémkoli místě, a to i v mobilní poradně samotné. Je vybavena tak, aby konzultaci bylo možné 
vést přímo uvnitř. Klient tedy nemusí uvádět svou adresu pro to, aby si poradce k sobě zavolal. 
 
Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je velice jednoduchý. Stačí jedno zavolání na 
kontaktní telefonní číslo 732 842 664. Pracovnice bílého kruhu pak s volajícím domluví vše 
potřebné a dohodne konkrétní podobu a možnosti konzultace. Díky mobilní poradně již není 
domluva vázaná pouze na konzultační hodiny brněnské pobočky, tzn. čas konzultace je 
domluven dle možností klienta. Přijít však stále může klient i osobně, a to každé úterý či 
čtvrtek. I v takovém případě je však lepší se objednat na uvedeném mobilním telefonním čísle. 
 
V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý kruh bezpečí kontaktovat. 
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