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Výroční zpráva 
Persefona 2010 

 
 
 
 
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: 
pondělí – pátek 
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. 
 
Ivančice  
Každé čtvrté pondělí v měsíci od 14:00 - 18:00 hodin. 
Ve středisku volného času, Komenského náměstí 12 (v budově Komerční banky 1. Patro).  
 
Slavkov u Brna  
Každé třetí pondělí v měsíci od 13:00 - 17:00 hodin. 
V Charitativní poradně Bučovice a Slavkov, Polní 1444.  
 
Tišnov  
Každé druhé pondělí v měsíci od 14:00 - 18:00 hodin. 
V Mateřském centru Studánka o.s., Květnická 821.  
 
Židlochovice 
Každé první pondělí v měsíci od 13:00 – 17:00 hodin. 
V budově Městského úřadu, sociální odbor, Židlochovice, Nádražní 128.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Persefona o. s., Jiráskova 8, Brno 60200 
Telefon: 545245996, 737834345; e-mail: persefona@persefona.cz 

IČO: 27058905; Číslo účtu: 214877940/0300 

Obsah 
 
Kdo je Persefona 
Ohlédnutí za rokem 2010  
Odborná činnost 
Charitativní akce 
Realizované projekty  
Finanční zpráva  
Kdo je kdo 
Poděkování 
Výzvy pro rok 2011 
 

 
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 2007/361-I s akreditovanými vzdělávacími kurzy: Pomoc obětem domácího násilí 
2007/373-SP a 2011/0085-PC, Základy práce s oběťmi domácího násilí 2011/0084-PC/SP; akreditováno Ministerstvem práce 
a sociálních věcí od 23. 10. 2007  
 
 
Podle řecké mytologie je Persefona bohyně, symbolizující význam vyrovnání se s bolestí a utrpením na cestě k moudrosti a 
osobnímu růstu. 

 

 
Ohlédnutí za rokem 2010 
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 násilí, 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 pácháno. Sdružení usiluje o ochranu 
práv osob, které mohou být takovým násilím dotčeny. 
 
Cíle sdružení: 

 poskytovat odborné sociální poradenství (sociální, právní a psychologické); 
 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, studentů a široké veřejnosti ; 
 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 
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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 konkrétních případů domácího násilí, návrat 
obětí do běžného života a sociální a psychické zakotvení osobnosti klienta. 
 
Formy poskytované pomoci 
Odborné sociální poradenství zahrnuje právní poradenství (včetně sepsání právních podání), psychologické a sociální 
poradenství, dále psychoterapii pro dospělé, krizovou intervenci, telefonické a emailové poradenství, zprostředkování 
kontaktu na další odborníky, pomoc při hledání azylového ubytování, doprovod na jednání s úřady. 
 
Statistika odborného sociálního poradenství 
Od roku 2007 sledujeme výrazný nárůst zájemců o službu odborného sociálního poradenství. V roce 2010 poskytla 
Persefona o. s. odborné sociální poradenství 200 osobám v počtu 984 osobních konzultací (v rozmezí 1 – 2 hodiny), což je o 
49 klientů více jak v roce 2009 a o cca 90 klientů více jak v roce 2008 a v roce 2007.  Nárůst je samozřejmě zřetelný i 
v počtech konzultací. V roce 2007 jsme poskytli 464 konzultací, v roce 2008 pak 393 konzultací, v roce 2009 bylo 
zrealizováno 826 konzultací.   
 
Typ kontaktu Počet 
Osobní konzultace 984 
Telefonické konzultace 802 
E-mailové konzultace 340 
Kontaktů celkem 2126 
 
Osoby ohrožené násilím 
Počet klientek a klientů 200 
Nové klientky a klienti 116 
Ženy 93 % 
Muži 7 % 
Senioři 8,5 % 
Invalidé 7,5 % 
 

 
Vzdělávání 

Vzdělávání považujeme za jednu z klíčových aktivit v boji s domácím násilím, je tedy druhým ze tří hlavních pilířů činnosti 
naší organizace.  
 
V roce 2011 jsme měli řadu příležitostí informovat odbornou i laickou veřejnost o různých aspektech pomoci obětem 
domácího násilí, o terapiích osob s problémy se zvládáním agrese a o možnostech pomoci obětem znásilnění. Poměrně 
velký rozsah aktivit byl zajištěn naplňováním nových projektových cílů a udržením již tradičních vzdělávacích aktivit. Opět 
jsme realizovali akreditovaný vzdělávací modul „Pomoc obětem domácího násilí pro pracovníky pomáhajících profesí“ v 
rozsahu 13 hodin, který poskytujeme na klíč nebo prostřednictvím dalších vzdělávacích subjektů. Současně jsme zrealizovali 
kroky k získání akreditací nových modulů. Naplněním tohoto záměru jsme rozšířili možnosti vzdělávání v problematice 
domácího násilí i na pracovníky v sociálních službách.   
 
Konference a pracovní stoly 

• Systém péče o oběť znásilnění a její postavení v trestním řízení, Brno (projekt) 
• Výměna příkladů dobré (a špatné) praxe ochrany práv obětí znásilnění, Praha (projekt) 
• Pracovní setkání v rámci projektu Bezpečné soužití – terapie pachatelů domácího násilí 

 
Vzdělávací činnost pro odbornou veřejnost: 

 vzdělávání sociálních pracovnic formou akreditovaného modulu „Pomoc obětem domácího násilí“ ve spolupráci 
s Koalicí poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb v Táboře, Tábor 

 vzdělávání sociálních pracovníků/nic azylových domů a občanských poraden formou akreditovaného modulu 
„Pomoc obětem domácího násilí“ v 8 dvoudenních kurzech, celá Česká republika (projekt) 

 přednáška pro sociální pracovníky/nic Jihomoravského kraje k problematice domácího násilí a mediace, Brno 
 přednáška pro pracovnice Organizace pro pomoc uprchlíkům, Brno 
 aktivity v rámci akce - Brněnské dny zdraví ve spolupráci s odborem zdravím MMB a interdisciplinárním týmem, 

Brno 
 Den rovnosti mužů a žen, 19. června, jsme oslavili roznosem informačních letáků a novin ve spolupráci s Gender 

Studies o.p.s., Brno a Praha 
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 Mezinárodní dne boje proti násilí na ženách, 25. listopad, jsme se tentokrát připomněli skromně formou dne 
otevřených dveří v Persefoně o.s., Brno 

 
Přednášky a školení pro širší veřejnost: 

 v Tišnově (projekt) 
 v Ivančicích (projekt) 
 ve Slavkově u Brna (projekt) 
 ve Velešovicích (projekt) 

 
Přednášky pro studenty: 

 Sociální práce s oběťmi domácího násilí, Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity – semestrální kurz, Brno 
 blok v rámci projektu Školy lidských práv, který zajišťuje Pro bono aliance dříve pod názvem Public Interest 

Lawyers Association (PILA), Brno 
 Přednáška na SOU a SOŠ dopravní a mechanizační v Ivančicích 
 Přednáška na Základní škole v Židlochovicích (projekt) 

 
 

Expertní aktivity 
Posledním a neméně důležitým pilířem v řešení problematiky domácího a sexuálního násilí jsou expertní aktivity a 
interdisciplinární spolupráce. V uplynulém roce jsme opět věnovali pozornost takzvaným „bílým místům“, které spatřujeme 
v systému řešení problematiky domácího násilí, znásilnění a sexuálního násilí.  
 
Konkrétně se pak jednalo především o aktivity v rámci projektu Stop znásilnění: program ochrany práv obětí znásilnění, v 
němž byla provedena a distribuována analýza stavu pomoci obětem znásilnění. Na základě údajů z analýzy a zájmů 
některých členů Výboru pro prevenci domácího násilí vznikla při Výboru pro prevenci domácího násilí pracovní skupina 
k tématu znásilnění, které je Persefona aktivní členkou. Také jsme se ve spolupráci s Ligou lidských práv a Českou ženskou 
lobby podíleli na tvorbě Stínové zprávy Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen za Českou Republiku a to 
v otázce domácího násilí a znásilnění. Výbor na základě stínové zprávy a osobních jednání vznesl po Českou Republiku 
důležitá doporučení k jejich nápravě.  
 
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 

 
Publikace: 
Stop znásilnění: analýza stavu pomoci obětem znásilnění (projekt) 
Brožura pro oběti domácího násilí (projekt) 
Příspěvek v publikaci Pod hladinou (projekt) 
 
Konkrétními spolupracujícími organizacemi a institucemi byly v roce 2010 například: 
o. s. Janus, Pro bono Aliance, Gender Studies o. p. s., Magdalenium o.s., Policie ČR, Magistrát města Brna – odbor zdraví, 
Občanská poradna, Nesehnutí o.s., IC a KC 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, BKB, rodinné 
centrum Studánka Tišnov, oblastní charita Hodonín, jednotlivé sociální odbory města Brna a řada dalších. 
  
 

Benefiční akce Jana Pere 
 
„Jako za starých dobrých časů, kdy se sousedé potkávali ve společné prádelně…“  
 
Dne 1. 12. 2010 o. s. Persefona a o.s. Janus za tvořivé účasti herečky Ivy Pazedrkové realizovaly benefiční akci s názvem Jana 
Pere. Záměrem bylo vytvoření příjemného setkání se svými „sousedy“ spoluobčany, díky kterému se získá drobná finanční 
podpora, ale také se vytvoří prostor pro odpočinek a představení o.s. Persefonu a o. s. Janus veřejnosti z trochu jiným 
způsobem.  
 
Obě zmíněná občanská sdružení poskytují služby klientům, kteří se nachází ve velmi obtížné životní situaci. To klade velké 
nároky jak na klientky a klienty, tak na jejich poradkyně a ostatní pracovnice. Dennodenně se nachází v kontaktu s lidskou 
bolestí a mnohdy i obtížně řešitelnými životními situacemi. To vše v pracovním prostředí neziskového sektoru, které je 
známé svojí finanční nestabilitou. A ačkoli s klientkami a klienty pracovnice prožívají radost, když se situace podaří 
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stabilizovat, zlepšit nebo vyřešit, tak je zřejmé, že je nutné aktivně vytvářet další prostor pro radostný zážitek a prezentaci 
našich činností.  
 
Akce JANA PERE, byla úspěšná ve svém záměru vytvoření příjemného setkání se u dobrého punče s lahodným hudebním 
doprovodem a krásnými ručními výrobky.  
 
 

Realizované projekty a dotace 

 
Projekt: Zvyšování kvality sociálních služeb v péči o oběti domácího násilí. 
Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00092 
Výše dotace: 801 861, 92 Kč 
Doba realizace: červenec 2010 – červen 2011  
Cílová skupina: zaměstnanci azylových zařízení a občanských poraden ČR  
Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci poskytovatelů sociálních služeb - zaměstnanců azylových domů a občanských poraden, a 
to prostřednictvím akreditovaného vzdělávacího programu "Pomoc obětem domácího násilí pro pracovníky pomáhajících 
profesí". Dílčími cíli projektu je zvýšit povědomí o problematice domácího násilí mezi pracovníky azylových domů a 
občanských poraden v celé České republice a zajistit tak obětem domácího násilí citlivý odborný přístup, který jim usnadní 
řešení jejich problému. Za tímto účelem byl inovován a graficky zpracován manuál, který může sloužit pracovníkům v přímé 
péči o oběti domácího násilí nejen v rychlé právní orientaci, ale také jako podnět k dalšímu vzdělávání. Manuál byl vydán 
pod názvem - příručka ke kurzu Pomoc obětem domácího násilí pro pracovníky pomáhajících profesí. Projekt reaguje i na 
nutnost povinného dalšího vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí v souladu s novelou zákona 108/2006Sb. o 
sociálních službách. Od září do prosince 2010 jsme uskutečnili 8 školení, v rámci kterých bylo proškoleno 108 osob.  
 
Projekt Zvyšování kvality sociálních služeb v péči o oběti domácího násilí je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a 
státního rozpočtu ČR.  

 
 
 
Projekt: Bezpečné soužití – terapie pachatelů domácího násilí 
Výše dotace: 270 000,-Kč  
Doba realizace: duben 2010 – prosinec 2010  
Cílová skupina: přímou cílovou skupinu tvořili pachatelé domácího násilí. 
Nepřímou cílovou skupinou byly oběti domácího násilí, jejíž situace se v důsledku nabízených terapií mohla řešit v rovině 
právní, sociálně-psychologické a terapeutické pomoci oběti a po stránce zajištění pomoci pachateli. 
 
Projekt navázal na poznatky z realizace projektu Bezpečné soužití – terapie pachatelů domácího násilí, který byl realizován 
mateřskou organizací Persefony -  Ligou lidských práv v roce 2005. Smyslem projektu v roce 2010 bylo posunout téma 
terapie pachatelů domácího násilí do praktické roviny a využít k tomu stávající systémové možnosti, např. spolupráce s 
Probační a mediační službou České republiky. Rovněž jsme chtěli využít zkušenosti v této problematice dalších organizací 
v rámci ČR a z těchto zkušeností a systémových nástrojů sestavit metodiku, která bude následně využita pro realizaci 
terapeutického programu zaměřeného na násilné osoby v Jihomoravském kraji. 
V rámci projektu se podařilo  
• vypracovat první verzi metodiky terapií násilných osob  
• oslovit a navázat spolupráci s externími psychology a terapeuty 
• uskutečnit sérií pracovních setkání se zástupci Probační a mediační služby a dalšími institucemi a odborníky v rámci 
setkání Interdisciplinárního týmu města Brna.  
• oslovit a zapojit do programu první tři klienty – zájemce o terapie 
 
Projekt Bezpečné soužití – terapie pachatelů domácího násilí byl podpořen dotací z rozpočtu Ministerstva vnitra v rámci 
programu Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnou osobou.  

      
 
 
Projekt:  Přijdeme až k Vám – zlepšení místní dostupnosti a nabídky služeb obětem domácího násilí. 
Výše dotace: 44 312,00 Euro 
Dobra realizace: červenec 2009 – červen 2010 
Cílová skupina: oběti domácího násilí v Jihomoravském kraji 
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Jedná se o roční projekt, který umožnil organizaci nárůst personální kapacity, rozšíření nabídky služeb, místní dostupnosti 
služeb obětem domácího násilí a zaměření na specifické skupiny ohrožené domácím násilím. 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 zvýšila 
kapacita právního poradenství zahrnující osobní konzultace v občanskoprávní i trestněprávní rovině, zpracování 
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, vydali jsme brožuru 
k problematice domácího násilí a realizovali přednášky pro širší veřejnost. 
4. Zajištění přístupu ke službám těm, kteří jsou z důvodu svých omezení ohroženi domácím násilím. To obnášelo rozšíření 
registrace o terénní formu poradenství a nabídku poskytování služeb v domácnosti oběti či na jiném pro oběť dostupném a 
bezpečném místě. 
 
Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského 
finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.  

 

 
 
 
Projekt:  Stop znásilnění – program ochrany práv obětí znásilnění 
Výše dotace: 229 637,00 KČ  
Dobra realizace: červenec 2009 – červen 2010 
Cílová skupina:  oběti znásilnění 
Roční projekt realizovaný ve spolupráci s Gender Studies o. p. s. 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. Kromě poradenství 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 infobalíčků 
pro odbornou veřejnost. V rámci těchto aktivit vznikly webové stránky www.stopznasilneni.cz na kterých se Persefona o.s. 
podílela a byla vydána publikace Pod hladinou se shrnutím výstupů zmíněné analýzy. 
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. 
 
Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského 
finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.  

 

 
 
 
Projekt:  Úspěch ve fundraisingu – zdroj nezávislosti a času na práci s klientkami. 
Výše dotace: 99 700,00 Kč  
Dobra realizace: září 2009 – srpen 2010 
Roční projekt dal 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. Ze zdrojů projektu 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. Proběhla kampaň formou DMS, byly distribuovány pokladničky, do nichž je možno přispívat na provoz organizace 
a byly vytvořeny certifikáty na zakoupení služeb pro klientky a další možnosti získávání financí. 

http://www.stopznasilneni.cz/
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Projekt byl podpořen z Nadačního fondu Slovak and Czech Women’s Fund.  

 
 
 
Projekt:  Odborné sociální poradenství obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání  
Výše dotace: 25 000,00 KČ 
Doba realizace: leden2010 – prosinec 2010 
Cílová skupina:  oběti domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění v dospělém věku včetně obětí se specifickými 
potřebami (senioři, osoby zdravotně a mentálně postižené a muži) 
 
Odborné sociální poradenství obětem DN, znásilnění a zneužívání je realizováno prostřednictvím právního, psychologického 
a psycho-sociálního poradenství, a to formou  osobních, telefonických a e-mailových  konzultací. Jedinečnost projektu mimo 
jiné spočívá v dostupnosti právních služeb všem klientům zařízení včetně zpracování právních podání. Projekt nám umožnil 
zajistit a rozvíjet registrovanou službu odborného sociálního poradenství i pro specifické cílové skupiny.  
 
Projekt byl realizován z finančního příspěvku z rozpočtu MČ Brno-Židenice na sociální činnost a v rámci programu podpory 
kultury, mládeže a sportu.  

 

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí: Odborné sociální poradenství obětem DN, znásilnění a sexuálního zneužívání 
Výše dotace: 428 000,00 KČ 
Cílová skupina: oběti domácího násilí a oběti trestné činnosti, dle registrace odborného sociálního poradenství 
Cíl dotace: zajištění registrovaného odborného sociálního poradenství 

 
 
Dotace Magistrátu města Brna: Poradenství a telefonická pomoc 
Výše dotace: 100 000,00 KČ 
Cílová skupina: oběti domácího násilí a oběti trestné činnosti, dle registrace odborného sociálního poradenství 
Cílem dotace je zajištění poskytování kvalitního poradenství obětem domácího násilí, tak aby mohly zlepšit svou aktuální 
životní situaci a našly cestu ven z násilného vztahu. Poradenství je založeno na dlouhodobé spolupráci s cílem provést 
klienta celým procesem řešení domácího násilí. 

 

 
Finanční zpráva 
 

 
Výkaz zisků a ztrát 
 
Náklady:  
Spotřeba materiálu  23 658,00 
Spotřeba energie 37 622,65     
Cestovné   39 824,00 
Ostatní služby 380 361,40 
Mzdové náklady             1 201 826,00 
Zákonné sociální pojištění 336 668,00      
Zákonné sociální náklady    5 984,00 
Jiné ostatní náklady    8 065,00 
Odpisy  60.000,00 
------------------------- 
Náklady 2 095 794,51 
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Výnosy:  
Tržby z prodeje služeb  30 000,00 
Úroky     1 251,05 
Jiné ostatní výnosy – pronájem prostor     6 000,76 
Přijaté příspěvky – sponzorské dary, sbírky  165 356,20 
Dotace  
Ministerstvo práce a sociálních věcí  428 000,00  
Ministerstvo vnitra ČR 270 000,00  
Magistrát města Brna   100 000,00  
ÚMČ Brno-Židenice    25 000,00  
Slovak-Czech Women´s  Fund    62 404,75  
Finanční mechanizmus EHP a Norska I     507 459,44  
Finanční mechanizmus EHP a Norska II 146 840,12  
ESF prostřednictvím OP LZZ 424 373,09 
------------------------------ 
Výnosy 2 166 685,41      
       
  
   

Rozvaha 
 
Aktiva              Stav k prvnímu dni   Stav k poslednímu dni  

            účetního období            účetního období  
Dlouhodobý hmotný majetek 32 778,00    92 778,00 
Pokladna 15 049,08    21 193,62 
Bankovní účty 664 601,35 255 903,25 
Poskytnuté provozní zálohy 32 040,00    29 520,00 
Jiné pohledávky         360 838,63 
Náklady příštích období 1 636,40 
Příjmy příštích období 5 359,30    103 629,09 
------------------------- 
AKTIVA CELKEM 751 464,13    863 862,59 
   
 
 
Pasiva     Stav k prvnímu dni    Stav k poslednímu dni  

    účetního období             účetního období  
 
Oprávky k ostatnímu  
dl. hmotnému majetku 32 778,00 92 778,00 
 
Dodavatelé               165,00          3 600,00 
Ostatní závazky              9 310,00 
Zaměstnanci 85 747,00       87 717,00 
 
Zúčtování s instit. 
sociál.zabezp.a zdr.p  38 802,00       35 354,00 
 
Ostatní přímé daně 13 964,00       16 860,00 
Výdaje příštích období   1 044,00         8 168,00 
Výnosy příštích období  397 340,60     360 838,63 
Dohadné úcty pasivní  23 999,66       29 880,00 
 
Hospodárský výsledek  
ve schval. rízení       20 432,14  
 
Nerozd. zisk, neuhraz.  
ztráta min. let  137 191,73    157 623,87 
---------------------------- 
PASIVA CELKEM 751 464,13    802 129,50 
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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 
• Michal Frank – správce počítačů a webových stránek 
• Honza Hanuš – umělec na volné noze, grafik Persefony 
• Hana Jandová – právnička/projektová administrátorka 
• Julija Křivská Prejsová – projektová a finanční manažerka 
• 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, psycholožky navíc absolvují supervizi u PhDr. Ludvíka Běťáka a PhDr., PaedDr. Miroslava 
Petrželi. 
 
S organizačními, technickými a administrativními záležitostmi nám pomáhali 
Eva Portlíková, Michal Frank, Tomáš Všetička,  
 

Poděkování 
 
I v letošním roce srdečně děkujeme všem spolupracujícím subjektům, dobrovolníkům, pracovníkům a spřízněným duším, 
kteří nás podpořili při naplňování poslání Persefony o.s. 
 
Za finanční podporu v roce 2010 děkujeme těmto institucím, organizacím a osobám: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo Vnitra, Magistrát města Brna, Krajský úřad Jihomoravského 
kraje, Úřad městské části Brno – Židenice, Nadační fond Slovak and Czech Women’s Fund, blokový grant 
finančního mechanismu EHP a Norska, Fa Auto Com Brno, 

 Mgr. Michalu Haškovi, hejtmanovi Jihomoravksého kraje; Radce Dohnalové, Madle Čechové a všem anonymním 
dárcům. 

 
Dále za podporu děkujeme: 

 Mgr. Michalu Haškovi, hejtmanovi Jihomoravského kraje za převzetí záštity nad workshopem Bezpečné soužití – 
terapie pachatelů domácího násilí 

 Mgr. Liborovi Šťástkovi, starostovi MČ Brno-střed za převzetí záštity nad beneficí Jana Pere 
 Mgr. Petru Horákovi z firmy Prodameto.cz za benefiční podporu při benefiční akci Jana Pere, 
 BcA. Martinu Štěpánkovi za bezplatné ozvučení benefiční akce Jana Pere 
 bytovému odboru Magistrátu města Brna za snížený pronájem nebytových prostor 
 Ing. Juraji Zemanovi za bezplatné grafické zpracování plakátků benefice Jana Pere 
 novinám Brněnský Metropolitan a Program Brněnsko za bezplatné zveřejnění informací o Persefoně o.s. 
 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 Pro bono aliance  
 advokátce Mgr. Žanetě Vítů za poskytnutí bezplatné právní pomoci prostřednictvím projektu Pro bono organizace 

Pro bono aliance 
 Advokátní kanceláři Vašíček, Frimmel & Honěk za poskytnutí bezplatné právní pomoci prostřednictvím projektu 

Pro bono organizace Pro bono aliance 
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 advokátce Mgr. Aleně Straubové za poskytnutí bezplatné právní pomoci prostřednictvím projektu Pro bono 
organizace Pro bono aliance 

 
 
 

Výzvy pro rok 2011 
 

 Pokračování v odborném sociálním poradenství a stabilizaci poradenských míst v Židlochovicích, Ivančicích, 
Slavkově u Brna a Tišnově 

 Řešení tradičních „bílých míst“ znásilnění a domácího násilí na expertní úrovni se zaměřením 
 na: problematiku terapie pachatelů domácího násilí; pokračování v prohloubení diskuze a řešení problematiky 

sexuálního zneužívání a znásilnění; rozvoj vzdělávání v problematice znásilnění 
 Podpora a 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 fundraisingových a PR aktivit Persefony o.s. 

 
 
 
 
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 zpracovala 
Jitka Čechová 
 
Korektura 
Michaela Krejčí 
 
Grafické zpracování 
Jan Hanuš 
 
 

 


