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Kontakt:
Persefona o.s.
Jiráskova 8
Brno 602 00

Telefon: 737 834 345, 545 245 996
Fax: 545 245 996
e-mail: domacinasili@persefona.cz
www.persefona.cz

Provozní hodiny poradny:
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9.00 – 17.00 hod.

Osobní konzultace poskytujeme na základě telefonického objednání.

Mobilní linka 737 834 345 v pracovní dny
9:00 – 17.00 hod.

Pevná linka 545 245 996 v pracovní dny
9:00 – 17.00 hod.
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Kdo je Persefona
Persefona je občanské sdružení poskytující pomoc obětem domácího násilí, 
sexuálního zneužívání a znásilnění. 

Persefona 
- 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 akreditovanou vzdělávací institucí s akreditovaným vzdělávacím kurzem Pomoc 

obětem domácího násilí - 2007/361-I, 2007/373-SP Ministerstvem práce a sociálních věcí 
od 23. 10. 2007

Kontakt:
Persefona o.s.
Jiráskova 8
Brno 602 00
Tel.: 737 834 345, 545 245 996
Fax: 545  245 996
e-mail: domacinasili@persefona.cz
www.persefona.cz

Ohlédnutí za rokem 2009 
Vážené čtenářky a čtenáři,
rok 2009 byl třetím rokem existence Presefony. Po náročném období naplněném zatěžkávací-
mi zkouškami roku 2008 byl velmi příjemnou změnou k lepšímu. Finanční zajištění umožnilo
na jedné straně stabilizaci stávajících činností, na straně druhé pak rozvoj nových aktivit
a naplnění vytyčených cílů. 

Mezi pozitivní události a zkušenosti můžeme zařadit realizaci čtyř projektů, jejichž hlavní té-
mata byla tato: bezpečnost pro klienty/ky a pracovnice, zajištění lepší dostupnosti odborného
sociálního poradenství obětem domácího násilí v rámci Jihomoravského kraje, analýza stavu
pomoci obětem znásilnění a zajištění příslušné pomoci obětem znásilnění, neméně důležité
bylo i strategické zaměření na rozvoj fundraisingu. Souběžně s těmito činnostmi byly s úspě-
chem zajišťovány základní tři pilíře činnosti Persefony o. s. Například v rámci odborného soci-
álního poradenství jsme mohli vyjít vstříc potřebám zájemců o sociální službu a stávající klien-
tele v takovém rozsahu, že se oproti loňskému roku zdvojnásobil počet realizovaných konzul-
tací. Takovýto rozsah působení mohl být zajištěn jen díky nasazení stávajících pracovnic
a posílení týmu o nové kolegyně. Ty jsou posilou nejen svou odborností, ale především svými
lidskými kvalitami a zajímavými podněty v klientské a organizační oblasti.  

Mezi další významné kroky podniknuté v rámci rozvoje organizace řadíme rozšíření členského
shromáždění, které je nejvyšším orgánem občanského sdružení Persefona, o osobnosti, jichž
si velmi vážíme pro jejich profesní i osobní kvality. Jejich členství je pro nás podporou
i oceněním vykonávané práce. 

V loňském roce jsme mohly stavět na upevněných hodnotách a zkušenostech z předchozích
let. Na tomto místě patří velké poděkování všem, kteří při nás stáli a podporovali činnost
Persefony o. s. 

Podle řecké mytologie je Persefona bohyně, symbolizující význam 
vyrovnání se s bolestí a utrpením na cestě k moudrosti a osobnímu růstu. 
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Odborná činnost 

Činnost občanského sdružení Persefona je založena na dlouhodobé tradici přímé a komplexní práce
s oběťmi domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. Historie poskytování právně-sociálních
a psychologických služeb tohoto typu sahá až do roku 1999. Do samostatného subjektu s názvem
Persefona se poradenská pomoc obětem domácího násilní, sexuálního zneužívání a znásilnění vydělila
z Ligy lidských práv v roce 2007.

Poslání občanského sdružení Persefona

Posláním sdružení je působit ve společnosti tak, aby páchání násilí ve všech jeho formách a projevech
bylo vnímáno a hodnoceno jako společensky neakceptovatelné, nezávisle na tom, mezi kým a kde je pá-
cháno. Sdružení usiluje o ochranu práv osob, které mohou být takovým násilím dotčeny. 

Cíle sdružení:
• napomáhat rozvoji komplexu činností z oblasti pomoci osobám dotčeným násilím
• rozšiřovat a prohlubovat povědomí odborné i laické veřejnosti o problematice 

specifických forem násilí
• podporovat a rozvíjet multidisciplinární přístup k řešení problematiky spjaté 

s násilným jednáním
• mapovat a provádět odborné analýzy v oblastech, kde dochází k násilnému jednání
• navrhovat a prosazovat systémové a legislativní změny
• vzdělávat profesní skupiny, studenty a širokou veřejnost
• navrhování právních postupů ve vybraných případech 
• poukazovat na nedostatky fungování společenského systému v oblastech, 

kde dochází k násilnému jednání

Persefona o.s. zaujímá významné místo v síti služeb Jihomoravského kraje. 
Své poslání naplňuje trojí cestou:

• odborným sociálním poradenstvím
• vzdělávací a informační činností
• expertními aktivitami a interdisciplinární spoluprací

Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství představuje hlavní pilíř činnosti sdružení a směřuje
především k obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání, ale také
k těm, kteří se obětem uvedeného příkoří snaží pomoci. 

Cílem odborného sociálního poradenství je zajistit dostupné a efektivní řešení kon-
krétních případů domácího násilí, návrat obětí do běžného života a sociální a psy-
chické zakotvení osobnosti klienta. 

Formy poskytované pomoci

Odborné sociální poradenství zahrnuje právní poradenství (včetně sepsání práv-
ních podání), psychologické a sociální poradenství, dále psychoterapii pro dospě-
lé, krizovou intervenci, telefonické a emailové poradenství, svépomocnou skupinu,
zprostředkování kontaktu na další odborníky, pomoc při hledání azylového ubyto-
vání, doprovod na jednání s úřady. 
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Statistika odborného sociálního poradenství 

V roce 2009 poskytla Persefona o. s. odborné sociální poradenství 151 osobám v rozsahu
1806 půl hodinových konzultací (826 konzultací v rozmezí 1 – 2 hodiny). Oproti roku 2008
došlo k výraznému nárůstu počtu klientek a klientů. Bylo realizováno dvakrát více
konzultací. 

Typ kontaktu Počet 
Osobní konzultace 826
Telefonické konzultace 974
E-mailové konzultace (nezahrnuje klienty z osobních konzultací) 18
Kontaktů celkem                                          1818

Osoby ohrožené násilím
Počet klientek a klientů 151
Nové klientky a klienti 95
Ženy 93 %
Muži 7 %
Senioři 13 %
Zdravotně handicapování 13 %

Vzdělávání

Vzdělávání považujeme za jednu z klíčových aktivit v boji s domácím násilím, je tedy druhým ze tří hlav-
ních pilířů činnosti naší organizace. 

V roce 2009 jsme se aktivně podíleli na několika konferencích, odborných přednáškách pro veřejnost,
akcích pro studenty. Opět jsme realizovali akreditovaný vzdělávací modul „Pomoc obětem domácího ná-
silí pro pracovníky pomáhajících profesí“ v rozsahu 13 hodin, který poskytujeme na klíč nebo prostřed-
nictvím dalších vzdělávacích subjektů. Akreditaci jsme získali od Ministerstva práce a sociálních věcí pro
další vzdělávání sociálních pracovníků dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozděj-
ších předpisů v říjnu 2007.

Konference: 

• XI. Brněnské geriatrické dny, Fakultní nemocnice Brno Bohunice, příspěvek s názvem Problematika 
domácího násilí na seniorech

• Nezavírejte oči před domácím násilím – konference k 10. výročí vzniku azylového domu v Kroměříži,
příspěvek s názvem Sociálně-psychologický a právní rámec problematiky domácího násilí

• Stáří jako etapa života, Valeriana o. s. při Vyšší odborné škole zdravotnické, Brno, příspěvek 
s názvem Problematika domácího násilí na seniorech 

• Praktický lékař a civilizační nemoci – XVII. Brněnské dny praktického lékařství, příspěvek 
s názvem Domácí násilí – stav v ČR a jeho souvislost se vznikem některých civilizačních chorob

Studentské akce: 

• Exkurze studentů ze zahraničí – Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní, Brno
• Beseda se studenty Slovanského gymnázia v Brně v rámci projektu Jeden svět na školách, 

realizovaná třikrát
• Beseda s dětmi s IQ Roma servisu v Brně
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Přednášky a školení pro odbornou veřejnost: 

• Formou akreditovaného modulu „Pomoc obětem domácího násilí“ v Brně a ve Svitavách 
za organizační podpory: Modrá linka, Marlin s. r. o., Magistrát města Brna, realizováno pětkrát 

• Sociální práce s oběťmi domácího násilí, Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity – třetím 
rokem realizovaný semestrální kurz, Brno

• Přednáška pro sociální pracovnice OSPOD na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, Brno
• Přednáška pro širší veřejnost, Znojmo
• 25. listopadu 2010 – odborná beseda k tématu postojů opatrovnických soudů v problematice 

domácího násilí, beseda k filmům o domácím násilí, Brno
• Brněnské dny pro zdraví ve dnech 1. 10. a 2. 10. 2009 – Každý má právo žít bez násilí!, 

den otevřených dveří v Persefoně o.s.

Realizované projekty 
Přijdeme až k Vám – zlepšení místní dostupnosti a nabídky služeb obětem domácího násilí. 

Jedná se o roční projekt, realizovaný na území Jihomoravského kraje od července 2009, který umožnil organizaci
nárůst personální kapacity, rozšíření nabídky služeb, místní dostupnosti služeb obětem domácího násilí a zaměření
na specifické skupiny ohrožené domácím násilím. Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvo-
je občanské společnosti. Celkové náklady projektu činí 44 312,00 Euro. Projekt je založen na čtyřech pilířích:

1. Zlepšení dostupnosti bezplatného právního poradenství obětem domácího násilí. V rámci tohoto pilíře byla 
posílena nabídka právních služeb Persefony, zřízena nová pracovní místa pro právničky a v důsledku toho se zvý-
šila kapacita právního poradenství zahrnující osobní konzultace v občanskoprávní i trestněprávní rovině, zpra-
cování právních podání a zajištění zastupování klientů obecným zmocněncem z řad zaměstnankyň organizace. 

2. Zlepšení místní dostupnosti pro klienty žijící mimo městská centra. V srpnu roku 2009 byla otevřena 4 nová 
poradenská místa v Ivančicích, Slavkově u Brna, Tišnově a Židlochovicích, kde jsou jednou měsíčně poskytovány 
sociální služby těm klientům/klientkám, kteří mají problém využít našich služeb v brněnské kanceláři. 

3. Zlepšení informovanosti o vlastních právech a možnostech mezi potenciálními příslušníky cílové skupiny.  
Projekt nám umožnil vytvořit nové letáky, které byly distribuovány hlavně do mimobrněnských lokalit. 
V roce 2010 bude ještě následovat vydání brožury a přednášky pro veřejnost. 

4. Zajištění přístupu ke službám těm, kteří jsou z důvodu svých omezení ohroženi domácím násilím.  
To obnáší rozšíření registrace o terénní formu poradenství a nabídku poskytování služeb v domácnosti 
oběti či na jiném pro oběť dostupném a bezpečném místě. 

Konkrétními spolupracujícími organizacemi a institucemi byly v roce 2009 například: 
Public Interest Lawyers Association (PILA), Gender Studies o. p. s., Magdalenium o.s., Policie ČR, Magistrát města
Brna – odbor zdraví, Občanské poradny v Brně, Nesehnutí o.s., IC Spondea o.p.s., Gender centrum při FSS MU
v Brně, ProFem o.p.s., Rosa o.s., Acorus o.s., Most k životu, Manželské a rodinné poradny Centra sociálních služeb
Brno, Liga lidských práv, mateřské centrum Studánka Tišnov, oblastní charita Hodonín, jednotlivé sociální odbory
města Brna a další.  

Expertní aktivity

Posledním a neméně důležitým pilířem v řešení problematiky domácího a sexuálního násilí jsou expert-
ní aktivity a interdisciplinární spolupráce. V uplynulém roce jsme opět věnovali pozornost takzvaným
„bílým místům“, které spatřujeme v systému řešení problematiky domácího násilí, znásilnění a sexuální-
ho násilí. Konkrétně se pak jednalo především o aktivity v rámci projektu Stop znásilnění: program o-
chrany práv obětí znásilnění, v němž byla provedena a distribuována analýza stavu pomoci obětem zná-
silnění. 

Persefona o.s. je aktivní členskou organizací:

• Výboru pro prevenci domácího násilí při Radě vlády České republiky pro rovné příležitosti 
žen a mužů

• Interdisciplinárního týmu proti domácímu násilí ve městě Brně
• Koalice organizací proti domácímu násilí - KOORDONA 
• V komunitním plánování sociálních služeb města Brna 
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Bezpečně do nového života

Jednalo se o půlroční projekt, který byl realizován za podpory Nadačního fondu Slovak and Czech Women’s Fund
ve výši 99 700,00 Kč. Smyslem projektu bylo zvýšit pocit bezpečí klientek a zaměstnankyň organizace, a to tak, že
byly lépe technicky zabezpečeny nové kancelářské prostory Persefony. Bylo inovováno a zlepšeno bezpečnostní za-
řízení v organizaci, byl pořízen videotelefon ke vchodovým dveřím do domu, kde organizace sídlí, dále bylo ke vcho-
dovým dveřím nainstalováno světlo s detektorem pohybu. Pro zaměstnankyně Persefony a vybrané klientky byl
v průběhu března až června realizován kurz sebeobrany pod vedením profesionální trenérky Šárky Stokláskové
z Lady-box a zaměstnankyně Persefony se zúčastnily sebepoznávacího kurzu Způsoby zvládání obtížných situací při
spolupráci s klientem pod vedením psychologa Michala Horáka. Tento projekt přinesl organizaci prospěch v podo-
bě lepšího technického zabezpečení a díky tomu i větší pocit bezpečí jak klientek, tak i zaměstnankyň. 

Úspěch ve fundraisingu – zdroj nezávislosti a času na práci s klientkami. 

Roční projekt zahájený v září 2009 a trvající do srpna 2010 dává Persefoně šanci získat peníze na svou činnost ze
zdrojů individuálních, firemních či podnikových dárců a vytvoření střednědobé strategie pro zajišťování takovýchto
zdrojů. Takto získané peníze dávají organizaci větší volnost a zvyšují její nezávislost na veřejných zdrojích.  Projekt
je rovněž podporován z Nadačního fondu Slovak and Czech Women’s Fund částkou 99 700,00 Kč. Ze zdrojů pro-
jektu bylo zaplaceno dvoudenní školení pro celý projektový tým. Lektor Českého centra fundraisingu Jan Kroupa
prezentoval základní principy fundraisingu a pomohl nám při tvorbě fundraisingové strategie a vytipování vhodných
metod a nástrojů. Z výběrového řízení vzešla osoba nové  fundraiserky na 0,2 úvazku, jejímž cílem bylo zpracovat
navržený fundraisingový plán do strategického dokumentu a začít jej postupně realizovat. Doposud byla zahájena
kampaň formou DMS, byly distribuovány pokladničky, do nichž je možno přispívat na provoz organizace. V proce-
su přípravy jsou certifikáty na zakoupení služeb pro klientky a další možnosti získávání financí. 

Stop znásilnění – program ochrany práv obětí znásilnění

Roční projekt realizovaný ve spolupráci s Gender Studies o. p. s. od července roku 2009. Projekt je podpořen gran-
tem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Program ochrany práv obětí znásilnění je založen na třípilířovém konceptu, který komplexně postihuje oblast
ochrany lidských práv a antidiskriminace obětí znásilnění či pokusu o něj a podporu jejich postavení ve společnosti.
Hlavními cílovými skupinami jsou oběti znásilnění (pokusu o něj) a veřejnost. 

1. První pilíř je naplňován od počátku projektu, věnuje se přímé podpoře obětí znásilnění v podobě osobních, 
telefonických a emailových konzultací. Pracovnice Persefony vypracovaly analýzu stavu pomoci oběti znásilnění
v ČR s doporučeními na zlepšení přímé poradenské interdisciplinární pomoci. 

2. Druhý pilíř je věnován prevenci porušování práv obětí a zpracování podpůrných expertních materiálů a info-
balíčků pro odbornou veřejnost. V rámci těchto aktivit vznikly webové stránky www.stopznasilneni.cz, 
byly vydány informační letáky a připravuje se publikace pro odbornou veřejnost.

3. Třetí pilíř se zaměřuje na zvýšení pozornosti ze strany veřejnosti k právům obětí znásilnění a jejich ochraně 
s cílem zvýšení citlivosti k právům těchto osob – formou článků, kulatých stolů, distribucí časopisu k 19. 6. 
Mezinárodnímu dni rovných příležitostí. Tyto aktivity se budou realizovat v roce 2010.  

Místo porozumění a odpočinku

Za podpory finančních prostředků Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, jsme mohly realizovat roční pro-
jekt, jehož cílem bylo umožnit trávit čas obětem domácího násilí v kreativním a podpůrném prostředí. Pro naplně-
ní tohoto cíle byla zvolena forma svépomocné skupiny, která spojuje osoby s podobným příběhem, podobnými pro-
blémy a formami stigmatizace. Skupina účastnicím nabídla prostor pro psychologickou podporu, ale i relaxaci a kul-
turní vyžití. Zájemkyně absolvovaly několik společných setkání, ve kterých sdílely své zkušenosti a věnovaly se vý-
tvarným aktivitám (malování na hedvábí, zdobení skla, zkrášlování květináčů ubrouskovou metodou apod.).
Maminky s dětmi pak měly možnost navštívit několik kulturních akcí. 



ROZVAHA
Stav k prvnímu Stav k poslednímu

AKTIVA dni účetního období dni účetního období

Dlouhodobý majetek celkem 2 000,00 0
Dlouhodobý hmotný majetek 3 000,00 33 000,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku -1 000,00 -33 000,00
Krátkodobý majetek celkem 220 000,00 719 000,00
Poskytnuté zálohy na zásoby 2 000,00 0
Pohledávky 19 000,00 32 000,00
Pokladna 15 000,00 15 000,00
Účty v bankách 164 000,00 665 000,00
Jiná aktiva 20 000,00 7 000,00

AKTIVA CELKEM 222 000,00 719 000,00

Finanční zpráva

Výkaz zisků a ztrát

NÁKLADY Hlavní činnost
Spotřeba materiálu 17 000,00
Spotřeba energie 41 000,00
Opravy a udržování 31 000,00
Cestovné 16 000,00
Ostatní služby 229 000,00
Mzdové náklady 891 000,00
Zákonné sociální pojištění 232 000,00
Zákonné sociální náklady 3 000,00
Jiné ostatní náklady 6 000,00
Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 31 000,00

CELKEM 1 497 000,00

Výnosy Hlavní činnost
Tržby z prodeje služeb 54 000,00
Úroky 3 000,00
Přijaté příspěvky – sponzorské dary 63 000,00
Dotace – Ministerstvo práce a sociálních věcí 466 000,00
Dotace – Magistrát města Brna 100 000,00
Dotace – ÚMČ Brno – Židenice 25 000,00
Dotace – Dotace – KÚ JMK 157 000,00
Dotace – Slovak and Czech Women’s Fund 137 000,00
Dotace – Finanční mechanismus Norska a EHP 502 000,00
Dotace – Městys Ostrovačice 5 000,00

CELKEM 1 512 000,00
Stav k prvnímu Stav k poslednímu

PASIVA dni účetního období dni účetního období

Účet výsledku hospodaření 137 000,00 157 000,00
Cizí zdroje celkem 83 000,00 561 000,00
Jiná pasiva celkem 2 000,00 398 000,00

PASIVA CELKEM 220 000,00 718 000,00
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Poděkování
Srdečně děkujeme všem dobrovolníkům, pracovníkům a spřízněným duším, kteří nás podpořili při naplňování
poslání Persefony o.s.

Za finanční podporu v roce 2009 děkujeme těmto institucím, organizacím a osobám:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát města Brna, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Úřad městské čás-
ti Brno – Židenice, Nadační fond Slovak and Czech Women’s Fund, Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97,
blokový grant finančního mechanismu EHP a Norska, Městys Ostrovačice, Radka Dohnalová, Madla Čechová, Zde-
na Vondálová, Květuše Bednářová, Marta Kučerová a všichni anonymní dárci.

Dále za podporu děkujeme:

• Mgr. Aleši Mrázkovi za bezplatné přenechání vybavení kanceláře 
• Mgr. Petru Horákovi a jeho klientům firmy Prodameto.cz za benefiční podporu formou aukce, 

sbírky a vypouštění lampionů na Kraví hoře
• Bytovému odboru Magistrátu města Brna za snížený pronájem nebytových prostor
• Společnosti AVG Technologies CZ, s. r. o. za bezplatnou licenci Bezpečnostního programu AVG 

Anti-Virus Network Edition EDU 10
• Společnosti LMC s. r. o. za umožnění bezplatné inzerce na webovém portálu jobs.cz
• Advokátní kanceláři Tomáše Rašovského za poskytnutí bezplatné právní pomoci prostřednictvím 

projektu Pro bono organizace PILA

Kdo je kdo

Správní rada:
Madla Čechová – předsedkyně správní rady, Jitka Čechová, Hana Langhansová, Zuzana Mrázková, Eva Oujezská

Členské shromáždění:
Řádní členové a členky:  Gwendolyn Albert, Jitka Čechová, Madla Čechová, Lenka Doubravová, Jan Hanuš, 
Anna Hořínová, Veronika Kristková, Hana Langhansová, Aleš Mrázek, Zuzana Mrázková, Eva Oujezská
Čestné členky: Alena Skoumalová, Drahomíra Tesařová 

Pracovnice a pracovníci:
• Jitka Čechová – ředitelka, psycholožka
• Madla Čechová – projektová a finanční manažerka 
• Lenka Doubravová – právnička 
• Michal Frank – správce počítačů a webových stránek
• Honza Hanuš – umělec na volné noze, grafik Persefony
• Hana Jandová – právnička/projektová administrátorka 
• Zuzana Mrázková – na mateřské, právnička
• Eva Oujezská – psycholožka
• Magdalena Petrová – fundraiserka 
• Silvie Štěpánová – právnička
• Zuzana Valentová – právnička 
• Barbora Zachařová – pracovnice v sociálních službách 

Supervizi týmu zajišťuje PhDr. Yvonna Lucká, všechny pracovnice mají také pravidelnou individuální supervizi pod
vedením Mgr. Michala Horáka.

Dobrovolnice a dobrovolníci
Lenka Doubravová, Michal Frank, Petra Hadwigerová, Šárka Licehammerová, Eva Portlíková, Silvie Štěpánová,
Tomáš Všetička, Jitka Viktorová



Výzvy pro rok 2010
• Pokračování v odborném sociálním poradenství
• Řešení tradičních „bílých míst“ znásilnění a domácího násilí na expertní úrovni se zaměřením 

na problematiku terapie pachatelů domácího násilí
• Prohloubení diskuze a řešení problematiky sexuálního zneužívání a znásilnění 
• Prohlubování interdisciplinární spolupráce 
• Navázání zahraniční spolupráce s příslušnými institucemi a organizacemi
• Soustavné zvyšování kvality služeb
• Rozšíření vzdělávacích aktivit v problematice domácího násilí v rámci České republiky
• Rozvoj vzdělávání v problematice znásilnění

Podpořte nás i v příštím roce.

Pokud Vás naše práce oslovuje, můžete podpořit naši organizaci a pomoci našim klientkám/klientům v jejich
nepříznivé životní situaci. Jsou možné následující formy pomoci:

• finanční podpora na číslo účtu 214877940/0300
• finanční podpora v podobě DMS ve tvaru DMS PERSEFONA posílejte na číslo 87777 (logo DMS)
• finanční podpora v podobě zakoupení certifikátů prostřednictvím našich internetových stránek 

www.persefona.cz nebo na místech uvedených tamtéž
• finanční podpora v podobě internetové aukce na www.prodameto.cz
• poskytnutí materiálního daru 
• poskytnutí služby

Informace o snížení daňového základu naleznete na www.persefona.cz. Prezentace dárců na našich webových
stránkách, v letácích či ve výroční zprávě je předmětem individuální dohody.

Výroční zprávu zpracovaly
Jitka Čechová, Madla Čechová

Korektura
Michaela Krejčí 

Grafické zpracování a fotografie
Jan Hanuš

www.persefona.cz
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Barbora Zachařová

Hana Jandová

Eva Portlíková
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