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Představení organizace 

Persefona je nezisková organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění prostřednictvím služeb odborného 

sociálního poradenství. Poradenství nabízíme dále osobám, které chtějí pomoci někomu blízkému, zažívajícímu tato příkoří. Pro komplexní řešení 

problematiky domácího a sexuálního násilí realizujeme také program zaměřený na zvládání agrese určený osobám, jež se dopouští násilí ve vztazích. 

Již od roku 1999 pracovali pozdější zakladatelé Persefony v oblasti poskytování právně-sociálních a psychologických služeb tohoto typu. Odloučením 

programu proti domácímu násilí Ligy lidských práv vznikla v roce 2007 Persefona.  

Persefona v bodech 

- vznikla registrací Ministerstvem vnitra dne 1. 3. 2007, IČO 27058905

- je registrována jako poskytovatel odborného sociálního poradenství Krajským úřadem Jihomoravského kraje od 3. 8. 2007

- je akreditovaným poskytovatelem právních informací dle zákona o obětech trestných činů u Ministerstva spravedlnosti od 2. 10. 2013

- je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva práce a sociálních věcí s akreditovanými kurzy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

od roku 2007

- je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s akreditovaným kurzem pro pedagogické pracovníky od roku 2013

Kdo je kdo 

Správní rada 

Jitka Čechová – předsedkyně správní rady, Eva Oujezská, Michal Frank, Hana Langhansová, Silvie Štěpánová, Zuzana Mrázková- členové a členky 

Členské shromáždění 

Jitka Čechová, Michal Frank, Hana Langhansová, Eva Oujezská, Silvie Štěpánová, Gwendolyn Albert, Madla Čechová, Zuzana Mrázková, Barbora 

Zachařová 



Pracovnice a pracovníci 

Jitka Čechová – ředitelka, psycholožka 

Eva Švihálková (Portlíková) – office manažerka, koordinátorka vzdělávání a projektových aktivit 

Lucie Malíková – ekonomka 

Pavlína Dočkalová – PR manažerka 

Hana Jandová – právnička 

Silvie Štěpánová – právnička 

Eva Oujezská – psycholožka, supervizorka, lektorka 

Iveta Urbánková – sociální pracovnice 

Madla Čechová – sociální pracovnice 

Soňa Bajerová – psycholožka 

Petra Vláčelová – psycholožka  

Anna Filová -  psycholožka 

Marcela Pospíšilová (Tomaščáková) – právnička  

Radovan Voříšek – terapeut 

Michal Frank – správce počítačů a webových stránek  

Hana Wernerová – advokátka  

Jitka Šmídová – advokátka (externí) 

Adriana Rieglová – psycholožka (externí)  

Kateřina Krebsová – psycholožka (externí) 

Blanka Nyklová – konzultantka (externí) 

Lucie Šídová – konzultantka  (externí) 

Petra Kutálková – konzultantka  (externí) 

Kristýna Pešáková – lektorka  (externí) 

Juraj Zeman – grafik (externí) 

 

Týmovou supervizi zajišťoval Daniel Kaucký a individuální supervize Ludvík Běťák a Miroslav Petržela. 

Do činnosti organizace a naplňování jejího poslání se v průběhu roku zapojilo 14 dobrovolnic a dobrovolníků. 



Důležité události v bodech 

Ředitel norské organizace Alternativ til Vold Marius Råkil  na pozvání Persefony vedl v Praze seminář Práce s násilnými osobami  (26.4.). 

Do portfolia činností Persefony byla zařazena párová terapie (duben 2016).

Zveřejnění unikátních výsledků reprezentativního výzkumu sexuální násilí  v rámci projektu Z labyrintu násilí (poprvé v dubnu v rámci NGO marketu). 

Rozsáhlá mediální kampaň k problematice sexuálního násilí ve spolupráci s reklamní agenturou AMI a její nominace v rámci České ceny za PR a spuštění 

microsite zlabyrintunasili.cz (1. červenec – 31. října). 

Do světa byla vypuštěna videa, která si kladou za cíl podpořit oběti v boji s domácím a sexuálním násilím  (1. červenec – 31. října). 

Intenzivní týmová práce na obsahové náplni nabízených kurzů (10. – 13. srpen).  

Studijní stáž pěti pracovníků Persefony v Norsku, tentokrát se zaměřením na práci s násilnými osobami (12. – 16. září).     

Veřejné slyšení Senátu Parlamentu České republiky k tématu „Problematika sexuálního násilí v České republice (4. 10.).  

Persefona uspořádala seminář Sexuální zneužívání jako specifické trauma  (25. 10.). 

Ukončení  klíčového  projektu Z labyrintu násilí (31.10.).  

Po 9 letech se Persefona přestěhovala do nových prostor na Gorkého 17 (14.11.). 



Hodnocení našich činností  

Účelem a posláním Persefony je zvyšovat porozumění všem aspektům problematiky domácího a sexuálního násilí, hledat optimální způsoby jeho řešení a v 

tomto rámci: 

 poskytovat komplexní odbornou pomoc a podporu lidem, kteří zažívají nebo zažili domácí a sexuální násilí, jejich blízkým a osobám majícím problémy 

se zvládáním vlastní agrese ve vztazích, 

 informovat a vzdělávat odbornou i laickou veřejnost o problematice domácího a sexuálního násilí, 

 poukazovat na potřebu systémových změn v oblasti domácího a sexuálního násilí, podílet se na jejich prosazování a  

 rozvíjet spolupráci státních i nestátních institucí podílejících se na řešení problematiky domácího a sexuálního násilí. 

Poslání Persefony naplňujeme trojí cestou 

 odborným sociálním poradenstvím 

 vzdělávací a informační činností 

 expertními aktivitami a interdisciplinární spoluprací 

Pracovníci organizace se pro udržení  kvality služeb stále vzdělávají. V roce 2016 to byli například tyto kurzy: Krizová intervence, Fundraising, Výcvik v metodě 

zvládání vzteku,  Psychiatrie-jak pracovat s traumatizovaným jedincem v rámci poskytování sociální služby, Zvládání agrese v kontaktu s klientem, práce 

s filmem Zuřivec a další. 

 

Výsledky odborného sociálního poradenství 

Poslání odborného sociálního poradenství 

Posláním služby odborného sociálního poradenství organizace Persefona je poskytnutí pomoci v podobě podpory a předání informací, které jsou podstatné 

pro řešení obtížných životních situací spojených s násilím, osobám starším 18 let. Organizace nabízí bezplatnou a důvěrnou pomoc s ohledem na osobní 

možnosti, zájmy a bezpečnost klienta. Služba reaguje na aktuální situaci klienta a směřuje k zajištění dostupného a efektivního řešení a návratu k běžnému 

způsobu života. 

http://vzdelavanidchb.charita.cz/akreditovane-kurzy/prace-s-klientem/psychiatrie-jak-pracovat-s-traumatizovanym-jedincem-v-ramci-poskytovani-socialni-sluzby/
http://vzdelavanidchb.charita.cz/akreditovane-kurzy/prace-s-klientem/zvladani-agrese-v-kontaktu-s-klientem/


 

Poskytované služby 

Právní, psychologické a sociální poradenství; svépomocná skupina pro oběti sexuálního násilí; skupinová terapie pro oběti domácího násilí; socioterapie; 

doprovod na jednání s úřady, soudy, policií; zastoupení u soudu v odůvodněných případech; zprostředkování návazných služeb; předání kontaktu na jiné 

odborníky; terénní výjezd za klientem; terénní práce bez přítomnosti klienta; program zaměřený na zvládání agrese. 

Počet osob, kterým bylo poskytnuto poradenství osobně, telefonicky nebo e-mailem  ........... 511  
z toho obětí  ...............................................................................................................................337 
z toho blízkých osob .................................................................................................................... 74 
z toho osob s potížemi se zvládáním agrese ................................................................................ 54 
z toho odborníků, jež konzultovali situace svých klientů  ............................................................. 46 
 

Procentní podíl klientů dle řešené problematiky 
sexuálního násilí ...................................................................................................................... 16 % 
domácí násilí  ........................................................................................................................... 81 % 
vlastní násilné chování  ............................................................................................................ 11 % 
klienti v seniorském věku  ........................................................................................................ 15 % 

 
Celkový počet konzultací  ..........................................................................................................  7224 

z toho osobních  ...................................................................................................................... 5031 
z toho telefonických  ............................................................................................................... 1245 
z toho e-mailových  ................................................................................................................... 948 

 
Další aktivity pro klienty 

počet setkání svépomocných skupin pro oběti sexuálního násilí  ................................................. 20  
počet skupinových terapií pro oběti domácího násilí ................................................................... 23  
počet výtvarných a vzdělávacích aktivit pro klientky ..................................................................... 5  

z toho: 1× IT kurz, 4× výtvarná skupina 

 

 



Výsledky vzdělávací a informační činnosti 

Vzdělávání a osvětu odborné i laické veřejnosti považujeme za klíčové v rámci prevence domácího násilí. Je důležité zvyšovat kompetence pracovníků 

pomáhajících profesí přicházejících do kontaktu s oběťmi domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. Jako vzdělávací instituce nabízíme řadu 

akreditovaných kurzů (MPSV, MŠMT), i kurzů na klíč vztahujících se k právní, sociální i psychologické stránce řešení životní situace výše zmíněných osob.  

Dále je pro nás velmi důležité zvyšovat citlivost k problematice násilí v rámci celé společnosti. K tomu přispívají právě všechny vzdělávací a osvětové aktivity, 

které vyvíjíme. V roce 2016 jsme informovali odbornou i širokou veřejnost o různých aspektech problematiky domácího a sexuálního násilí, o pomoci obětem, 

o terapiích osob s potížemi se zvládáním agrese.  

Celkově jsme proškolili a informovali přes 300 osob. 

Vzdělávací a informační činnost pro laickou i odbornou veřejnost  

 Vyučovali jsme předmět Sociální práce s oběťmi domácího a sexuálního násilí na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně.  

 Právní poradkyně představily naši činnost také studentům Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v rámci Školy lidských práv. 

 V průběhu celého roku realizovalo v Persefoně odbornou praxi několik studentů VOŠ a VŠ. 

 V rámci spolupráce s programem CIEE Karlovy Univerzity naši organizaci dvakrát navštívili studenti z USA. 

 V průběhu roku jsme realizovali několik kurzů akreditovaných MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, nejčastěji kurz 
Oznamovací povinnost vyplývající z trestního zákona a  Pomoc obětem domácího násilí. V těchto kurzech jsme proškolili pracovníky OSPODů na 
Boskovicku, Linky důvěry na Zlínsku, sociální pracovníky města Přerov a pracovníky dalších organizací, které se ve své činnosti setkávají s oběťmi 
násilí. 

 Účastnili jsem se konference určené pro seniory v Brně, který pořádal Seniorpas, kde jsme prezentovali problematiku domácího násilí u starých lidí.  

 Díky spolupráci se SeniorPointy se v červnu realizovala beseda pro seniory s tématem násilí v rodinách.  

 Ve spolupráci se spolkem Seppia, z. s.  jsme realizovali bezbariérové a bezplatné online vzdělávání (nejen) nelékařských pracovníků, ale i široké 
veřejnosti na téma Pomoc obětem sexuálního násilí. 

 Dále proběhlo vzdělávání klinických psychologů v problematice Oznamovací povinnosti vyplývající z trestního zákona. 

 S příspěvkem jsme vystoupili v rámci 24. kongresu k sexuální výchově a 17. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví  

 Publikovali jsme 4 odborné články: v online časopise Sociální práci VI/2016 „Oznamovací povinnost vyplývající z trestního zákoníku a poskytování 
sociálních služeb“; v tištěném časopise Prevence „Sexuální zneužívání dětí“, v časopise Praktická gynekologie v čísle II a III/VI „Oběti sexuálního násilí 
v gynekologické ordinaci a co je dobré znát I a II“. 



 Fakulta podnikatelská VUT Ústav managementu – prezentace činnosti organizace, na jejímž základě studenti zpracovali návrh prezentace služeb 
organizace.  

 Vzdělávání Policie ČR v rámci JMK ve spolupráci s interdisciplinárním týmem Brno 

 Spolupráce na PC hře a manuálu k ní v rámci projektu organizace Spondea a IDT Brno (ke stažení www.idtbrno.cz)  
 

Informační a osvětové aktivity pro širokou veřejnost 

 Rozsáhlá mediální kampaň k problematice sexuálního násilí ve spolupráci s reklamní agenturou AMI a její nominace v rámci České ceny za PR, kterou 

v rámci kategorie Služby s projektem „Sexuální násilí doma není tabu“ vyhrála 1. místo (červen 2017).   

 Spuštění microsite zlabyrintunasili.cz. 

 Infostánek a prezentace výzkumu na NGO marketu  27. dubna v prostorách Fora Karlín v Praze. 

 Účast na Jarmarku neziskovek v rámci festivalu Jeden svět na Fakultě sociálních studií v Brně (4. 4.). 

 Vznikla tři videa zaměřená na boj s domácím a sexuálním násilím :  Děti se učí od nás - zaměřené na děti jako svědky domácího násilí, O svém osudu 

rozhodnete vy zaměřené na oběť domácího násilí, která byla „vypuštěna“ do světa prostřednictvím Facebooku, kanálu Youtube a distribuce v rámci 

kin a festivalů (Letní filmová škola v Uherském Hradišti).    

 Tisková zpráva – Služba pro osoby s potížemi se zvládáním agrese ve vztazích (červen)  

 Tisková zpráva - Zveřejnění výsledků  výzkumu  Sexuální násilí - pohled veřejnosti, obětí a odborníků formou tiskové konference. Dále přineslo velkou 

publicitu v celostátních médiích (ČT24, Český rozhlas, Blesk, MF DNES, Lidové Noviny, Vlasta, FTV Prima)   

 Informační stánek v rámci vánočních trhů Advent na Zelňáku 29. – 30. 11.  

 Publikovali jsme DVD s informačními texty a záznamem divadelního představení „Kam oko dohlédne“. 

 

Výsledky expertních aktivit a interdisciplinární spolupráce 

Posledním a neméně důležitým pilířem naší činnosti jsou expertní aktivity a interdisciplinární spolupráce. 

Ve spolupráci s výzkumnou agenturou FOCUS jsme zrealizovali unikátní výzkum týkající se sexuálního násilí v rámci ČR. Výzkum ukázal, jak je sexuální násilí 

vnímáno českou veřejností i obětmi samotnými. Výstupy se staly podkladem pro úvahy o prevenci i praktickém řešení případů sexuálního násilí. Výstupem 

výzkumu je odborná publikace. 



Právničky organizace připomínkovali návrh zákona o znalcích.  

Aktivně jsme se účastnili interdisciplinárních setkání k řešení problematicky sexuálního násilí.  

Jsme členskou organizací 

 Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, v rámci kterého jsme členy skupiny pro práci 

s násilnými osobami a oběťmi sexuálního násilí a jeho dvou pracovních skupin – Práce s násilnou osobou a Sexuální násilí 

 Interdisciplinárního týmu proti domácímu násilí ve městě Brně 
 Koalice organizací proti domácímu násilí - KOORDONA 
 V komunitním plánování sociálních služeb města Brna 
 Asociace pro oběti násilných trestných činů  

 

Spolupracujeme  

Od počátku své existence spolupracujeme s organizacemi a institucemi: Magdalenium z.s., Nesehnutí z.s., Jako doma o.p.s., IC Spondea o.p.s., ProFem 

o.p.s., Rosa, Acorus, Manželské a rodinné poradny Centra sociálních služeb Brno, Pro bono aliance, Liga lidských práv, Probační a mediační služba ČR, Policie 

ČR, OSPOD v Brně, Magistrát města Brna – Odbor zdraví, Koordinační centrum prevence kriminality při MMB a další. 

 

 

 

 

 

 



Příběh klientky 

Paní Věra poznala svého manžela už jako dospívající dívka. Od první chvíle do něj byla zamilovaná a i přes nesouhlas rodičů se za něj brzy provdala. Krátce 

po svatbě se jim narodila dcera, paní Věra vzpomíná, že to pro ni bylo velmi brzy, měla pocit, že „dítě vychovává dítě“. Byla však šťastná. Po dceři v rychlém 

sledu následovali dva synové. Z dětí měla paní Věra velkou radost. S manželem se jejich vztah však více a více ochlazoval. Již krátce po narození dcery ji 

poprvé uhodil, po narození dalších dětí bylo fyzické násilí již běžnou součástí jejich života. Manžel byl na paní Věru hrubý všemi možnými způsoby. Urážel ji, 

ponižoval, nutil k náročným domácím pracím, zamezoval jí ve spánku. Pod pohrůžkou fyzického ublížení ji nutil k sexuálnímu styku, opakovaně ji dlouhá léta 

znásilňoval. Paní Věra neměla žádné soukromí, manžel požadoval, aby se sprchovala s otevřenými dveřmi, on přitom sedával v chodbě a pozoroval ji. Stejně 

tak, když si potřebovala dojít na toaletu. Manžel paní Věru surově bil, kdykoliv pojal podezření, že mu nechce být po vůli. Všechno ospravedlňoval tím, že je 

mu nevěrná a zaslouží si tedy zaměstnat a potrestat. Paní Věra již během prvních pár let manželství ztratila kontakt se svou rodinou a přáteli. Několik let 

docházela do zaměstnání, ale poté ji manžel donutil přerušit i to. Zůstala doma a pobírala invalidní důchod. V průběhu manželství se soustředila na péči o 

děti, o domácnost a také o manžela. Manželovo chování se postupem let zhoršovalo, z občasných útoků se stalo každodenní bití, ponižování a urážky. 

Mnohokrát měla paní Věra zranění tak vážná, že bylo nutné ošetření u lékaře. Manžel klientku vždy všude doprovázel a tak nemohla nikomu nic říct. Na policii 

se obrátit nechtěla, velmi se styděla za to, co se děje v její rodině. V posledních letech, když děti odešly z domu, násilí ještě zesílilo, několikrát se paní Věra 

cítila být i v ohrožení života. Několikrát se pokusila o útěk, ale manžel ji vždy přesvědčil, aby se vrátila domů. Persefonu paní Věra kontaktovala na začátku 

roku 2016, kdy už několik měsíců pobývala u sestřenice. K ní utekla při vynášení odpadků, pouze v domácím oblečení a bačkorách, protože to byla jediná 

chvíle, kdy ji manžel nehlídal. Paní Věra využívala v Persefoně právní, psychologické i sociální poradenství. V průběhu posledních 18 měsíců se paní Věře 

podařilo prodat byt, který vlastnila, a najít si nové bydlení, kde se cítila bezpečně. Navázala opět kontakt s dětmi a celou svou rodinou. Celý příběh jim vyložila 

a dostalo se jí podpory a pomoci postavit se na vlastní nohy. Manžel byl obviněn z trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí. Po vyčerpávajícím 

soudním procesu, kterým pracovnice Persefony klientku doprovázely, byl její manžel odsouzen k nepodmíněnému trestu. Nyní žije klientka ve svém novém 

bytě, pravidelně se navštěvuje se svými sourozenci a jejich rodinami a pomáhá také svým dětem s výchovou vnoučat. Vzpomínky na čtyřicet let týrání se jí 

však vrací dodnes, budí ji ze snů a i přes den pociťuje strach, že by jí opět mohl někdo ublížit. Zároveň však paní Věra každý den děkuje za to, že našla odvahu 

utéct od manžela a za podpory svých blízkých začít nový život.  

   



Poděkování za podporu 

V roce 2016 jsme poskytovali služby obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání, znásilnění, jejich blízkým a osobám, které mají potíže se zvládáním 

agrese, a vzdělávali jsme se za podpory následujících institucí a projektů. Upřímně děkujeme. 

Služby podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Jihomoravského kraje. 
 
 

 
 
 
Služby byly dále realizovány za finanční podpory Statutárního města Brna.  
 

 
 

 
Projekt Služby poskytování právních informací obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání podpořilo Ministerstvo spravedlnosti ČR. 

 
 
 

 

 
 
 

Projekt Z labyrintu násilí podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. 
 
                                                                  

 

Projekt Komplexní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP 
fondů. 

 
 
 



 
Projekt Prevence domácího násilí osob seniorského věku 3 podpořilo Ministerstvo vnitra ČR. 
 
 

 
 
 
Projekt Právní a psychologické poradenství pro oběti sexuálního a domácího násilí a jejich blízké podpořily Philip Morris International Inc. a Nadační 
fond Slovak-Czech Women's Fund. 

                                                                                                     
 
 
 
 
 

Projekt Podpora zdravotnických pracovníků v oblasti násilí finančně podporuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. 
                                                                                                 

 
 
 

 
Projekt Komplexní řešení problematiky domácího a sexuálního násilí podpořil Úřad vlády České republiky a Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů. 
 
 
 
 
 
 
Za finanční, technickou nebo jinou podporu děkujeme firmě Jobs.cz, Techsoup, Google, a dalším. 
 

Dále srdečně děkujeme všem spolupracujícím subjektům,   individuálním dárcům, dobrovolníkům, pracovníkům a spřízněným duším, kteří nás podpořili při 

naplňování našeho poslání. 

http://www.mzcr.cz/


Finanční přehled 

Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. 12. 2016 

v tisících Kč 

Náklady  
I. Spotřebované nákupy celkem 486 

1. Spotřeba materiálu 436 

2. Spotřeba energie 50 

II. Služby celkem 3870 

3. Opravy a udržování 5 

4. Cestovné 213 

5. Ostatní služby 3652 

III. Osobní náklady celkem 3545 

6. Mzdové náklady 2673 

7. Zákonné sociální pojištění 855 

8. Zákonné sociální náklady 14 

IV. Daně a poplatky 1 

9. Ostatní daně a poplatky 1 

V. Ostatní náklady celkem 15 

10. Pokuty 1 

11. Kurzové ztráty 1 

12. Jiné ostatní náklady 13 

   

Náklady celkem 7917 

 

  



Výnosy  
I. Tržby z prodeje služeb – vedlejší 
hospodářská činnost 126 

II. Ostatní výnosy celkem 59 

2. Úroky 1 

3. Kurzové zisky 0 

3. Zúčtování fondů 45 

4. Jiné ostatní výnosy 12 

III. Přijaté příspěvky celkem 5293 

6. Přijaté příspěvky (dary) 5293 

IV. Provozní dotace celkem 2523 

7. Provozní dotace 2523 

   

Výnosy celkem 8001 

   

Výsledek hospodaření před zdaněním 84 

Výsledek hospodaření po zdanění 84 

  

 

  



Rozvaha ke dni 31. 12. 2016 

V tisících Kč.  

Aktiva Stav k prvnímu 
účetnímu období 

Stav k poslednímu 
účetnímu období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 360 596 

Z toho:   

I. Dlouhodobý hmotný majetek  350 586 

Oprávky k dlouhodobému majetku    

II. Dlouhodobý finanční majetek 10 10 

B. Krátkodobý majetek celkem 7034 1473 

Z toho:   

I. Pohledávky celkem 5660 730 

1. Poskytnuté provozní zálohy 68 105 

2. Ostatní pohledávky 0 0 

3. Nároky na dotace -145 0 

4. Jiné pohledávky 5592 624 

II. Krátkodobý finanční majetek celkem 1374 745 

1. Pokladna 26 1 

2. Účty v bankách 1348 743 

III. Jiná aktiva celkem 0 0 

1. Náklady příštích období 0 0 

2. Příjmy příštích období 0 00000000000 

    

Aktiva celkem 7394 2071 

 

  



Pasiva Stav k prvnímu 
účetnímu období 

Stav k poslednímu 
účetnímu období 

A. Vlastní zdroje celkem 587 619 

Z toho:   

I. Jmění celkem 422 453 

1. Fondy 422 453 

II. Výsledek hospodaření 164 165 

  1. Účet výsledku hospodaření 39  

  2. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 125 165 

B. Cizí zdroje celkem 6456 1367 

Z toho:   

I. Krátkodobé závazky celkem 917 1219 

  1. Dodavatelé  40 77 

  2. Ostatní závazky 395 586 

  3. Zaměstnanci 200 138 

  4. Závazky k institucím soc. zabezpečení a 
veřejného zdravotního pojištění 102 78 

  5. Ostatní přímé daně 0 20 

  6. Nároky na dotace 144 282 

  5. Dohadné účty pasivní 0 38 

II. Jiná pasiva celkem 5926 148 

  1. Výdaje příštích období 43 0 

  2. Výnosy příštích období 5883 148 

    

Pasiva celkem 7394 1986 

  



Pobídka nakonec 

Prostřednictvím těchto řádků bychom Vás chtěli vybídnout k naší podpoře. Vážíme si každé pomoci, která může mít některou s následujících podob. 

Děkujeme. 

Darujte svůj čas či dovednosti 

Dobrovolníci v Persefoně věnují svůj čas, energii a schopnosti těm činnostem, které nejsme schopni zajistit vlastními silami, ale které jsou pro realizaci aktivit, 

programů či projektů nezbytné. Vážíme si jejich nezištné pomoci a na oplátku nabízíme prostor pro jejich pohled, know-how a nápady. Získejte nové 

zkušenosti s fungováním neziskové organizace, orientaci v problematice domácího a sexuálního násilí, reference a hlavně dobrý pocit. 

Kontakt: Mgr. Madla Čechová, persefona@persefona.cz, 732 534 024 

Darujte peníze 

Jako nezisková organizace máme pořád “nejistou sezónu”. Každý rok se o sebe musíme postarat podáním žádostí o dotace na příslušná ministerstva a 

programy, a když se zadaří, máme radost. Našim klientům tak zajistíme kvalitní služby v rozsahu, jaký je potřeba. Pro rozvoj dalších služeb, zaměstnanců a 

vůbec celé organizace však stále hledáme nové zdroje. Díky vašim příspěvkům můžeme například vytisknout více letáků, nakoupit novou literaturu, zajistit 

větší publicitu v médiích o tom, kde mohou lidé ve svízelné situaci najít pomoc.  

Převod na účet 

Pro domácí platbu využijte účet 214 877 940/ 0300, konstantní symbol 558. 

Pro platbu ze zahraničí využijte číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN CZ13 0300 0000 0002 1487 7940, BIC CEKOCZPP. 

Peněžitý dar v hotovosti nám můžete věnovat v sídle naší organizace na ulici Jiráskova 8 v Brně nebo po předchozí domluvě třeba u vás ve firmě. 

Nakupujte přes www.givt.cz  tak podpořte tak naši činnost.  

 

http://www.givt.cz/


Staňte se mediálním partnerem 

Informace jsou nejcennější zboží, tím spíš, když se dostanou v pravý čas k těm, co je potřebují. Informace o nás, o našich aktivitách, kampaních a výsledcích 

můžete předat svým zaměstnancům a zákazníkům třeba ve firemním časopisu, newsletteru, na webu, v jiných informačních materiálech. 

Podpořte nás beneficí 

Benefiční akce jsou kreativní záležitostí s dobrým úmyslem. Společensky odpovědná firma se jich nebojí. Získá status organizace, které záleží na tom, aby 

byl svět lepší, a může si vybrat hned ze dvou způsobů, jak to provede – uspořádejte benefici nebo se podílejte na naší benefici. 

Nabídněte jiné služby 

Možná podnikáte v oboru, který může nějak obohatit naše vědomosti nebo rozvinout potenciál v jiném směru. Uvítáme možnost vzdělávání, jestli pořádáte 

kurzy a školení, stejně tak jako volný tisk našich materiálů, vlastníte-li tiskárnu. Někdy taky potřebujeme vymalovat nebo profesionálně nafotit propagační 

akci nebo třeba naše prostory. 

Kontakt pro zájemce o některou ze zmíněných forem podpory: persefona@persefona.cz , 545 245 996 

 


