
 

Persefona o. s., Jiráskova 8, Brno 602 00 
Telefon, pevná: 545 245 996, mobil: 737 834 345 

email: domacinasili@persefona.cz, poradna@persefona.cz, www.persefona.cz 
IČO: 27058905, Číslo účtu: 214877940/0300 

1 
 

 

Výroční zpráva 
Persefona 2011 

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

domacinasili@persefona.cz  
bezpecnesouziti@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.  
 
 
Židlochovice  
Každé první pondělí v měsíci od 13:00 – 17:00 hodin.  
Dům s pečovatelskou službou, Masarykova 115. 
 
Tišnov  
Každé druhé pondělí v měsíci od 14:00 - 18:00 hodin. Rodinné centrum Studánka o. s., Riegerova 318.  
 
Slavkov u Brna  
Každé třetí pondělí v měsíci od 13:00 - 17:00 hodin. V Charitativní poradně Bučovice a Slavkov, Polní 1444.  
 
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).  
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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 2011/1456-I s akreditovanými vzdělávacími kurzy: Pomoc obětem domácího násilí 
2011/1516-SP a 2011/0085-PC, Základy práce s oběťmi domácího násilí 2011/0084-PC/SP; akreditováno Ministerstvem 
práce a sociálních věcí od roku 2007  
 
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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Ohlédnutí za rokem 2011  
 
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.  
 
Posláním služby odborného sociálního poradenství občanského sdružení Persefona je poskytnutí pomoci v podobě citlivé 
podpory a předání informací podstatných pro řešení obtížných životních situací obětí domácího násilí, sexuálního zneužívání 
a znásilnění starších 18let. Sdružení nabízí bezplatnou, důvěrnou a včasnou pomoc v podobě sociálního, právního a 
psychologického poradenství s ohledem na osobní možnosti, zájmy a bezpečnost klienta. Služba směřuje k zajištění 
dostupného a efektivního řešení konkrétní situace a návratu oběti do běžného způsobu života.  
 
Cíle odborného sociálního poradenství 

 zlepšení orientace klienta v jeho životní situaci; 
 zvýšení schopností a dovedností klienta řešit konkrétní životní události; 
 podpora vlastních zdrojů klienta se zaměřením na jeho schopnost dbát na své potřeby a zájmy;  
 stabilizace a pomoc klientovi v situaci, kterou prožívá jako ohrožující; 

 rozvinout schopnost či zájem realizovat kroky, které vedou k předcházení ohrožujícím situacím; 
 podpora vzniku, udržení, rozšíření nebo znovuobnovení kontaktů a vztahů klienta  

 
Zásady poskytování služby: citlivý a vstřícný přístup k situaci a potřebám klienta, bezpečné a důvěrné prostředí, možnost 

dlouhodobé spolupráce, odbornost a profesionalita, spolupráce s dalšími odborníky. 

Formy poskytované pomoci  
Odborné sociální poradenství zahrnuje právní poradenství (včetně sepsání právních podání), psychologické a sociální 
poradenství, dále socioterapii, telefonické a emailové poradenství, zprostředkování kontaktu na další odborníky, pomoc při 
hledání azylového ubytování, doprovod na jednání s úřady, terénní výjezdy.  
 
Statistika odborného sociálního poradenství  
 
Od roku 2007 sledujeme výrazný nárůst zájemců o službu odborného sociálního poradenství. Od roku 2007 do roku 2011 
činí průměrná hodnota počtu klientů 170 osob. V roce 2007 jsme poskytli v rámci osobních konzultací pomoc 106 osobám. 
V roce 2011 jsme poskytli poradenství 249 osobám a zrealizovali jsme 2381 kontaktů. Osobní konzultace probíhají v rozsahu 
1-2h.  
 

typ kontaktu  osoby  kontakty  
*zahrnuje kontakty osob 
z jiných forem kontaktu 

osobní konzultace 1-2h  165  788  

telefonické kontakty  60  1041 * 

e-mailové kontakty 24  552 * 

  249  2381  

 
 Oběti sexuálního násilí tvoří cca 25% 
 Muži oběti domácího násilí tvoří cca 6% 

 
 
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.  
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V roce 2011 jsme informovali o problematice domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění cca 430 osob z toho 261 
osob v rámci akreditovaného kurzu.  
 
Pracovní stoly  
 pracovní setkání k zavádění programu práce s osobami, které mají potíže se zvládáním vlastní agrese ve vztazích 
 
Vzdělávací činnost pro laickou a 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 17 dvoudenních kurzech, celá Česká republika (projekt)   

 přednáška k problematice terapií pachatelů domácího násilí, Hradec Králové 
 beseda k problematice znásilnění v Salonu Daguerre pořádané Nesehnutím, Brno  
 beseda pro veřejnost s názvem Můj dům, můj hrad v knihovně Karla Dvořáčka, Vyškov 
 
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 Základní škole v Židlochovicích 
 

Mezinárodní den boje proti násilí na ženách, 25. listopad, jsme se tentokrát připomněli příjemným komorním večerem, 
v rámci jehož programu vystoupil režisér Petr Baran s dokumentem Vyznání a pěvecký soubor Mladost se spirituály, 
staročeskými písněmi a dalšími skladbami různých období. Večerem nás provázela moderátorka Jarka Vykoupilová. Akce se 
konala pod záštitou PhDr. Jiřího Altmana, radního Jihomoravského kraje.  

 

Expertní aktivity  
Posledním a neméně důležitým pilířem v řešení problematiky domácího a sexuálního násilí jsou expertní aktivity a 
interdisciplinární spolupráce.  
 
Plynule jsme navázali na aktivity předchozího roku v podobě účastí na pracovních setkáních k problematice znásilnění, 
domácího násilí a terapie pachatelů domácího násilí.  Připomínkovali jsme zákon o obětech trestných činů a vypracovávali 
podněty k problematice znásilnění pro Výbor pro prevenci domácího násilí.  
 
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  
 
Konkrétními spolupracujícími organizacemi a institucemi byly v roce 2011 například:  
o. s. Janus, Pro bono aliance, Gender Studies o. p. s., Magdalenium o.s., Policie ČR, Magistrát města Brna – odbor zdraví, 
Liga lidských práv, Občanská poradna, Nesehnutí o.s., IC a KC Spondea o.p.s., ProFem o.p.s., Rosa o.s., Acorus o.s., Most k 
životu, Manželské a rodinné poradny Centra sociálních služeb Brno, BKB, rodinné centrum Studánka Tišnov, oblastní charita 
Hodonín, jednotlivé sociální odbory města Brna a řada dalších. 
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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 
Financováno:  z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR 
Výše dotace:  801 861, 92 Kč 
Doba realizace:  červenec 2010 – červen 2011  
Cílová skupina:  zaměstnanci azylových zařízení a občanských poraden ČR  
 
Cílem projektu bylo 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 bylo 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.  
Od ledna do června 2011 jsme uskutečnili 17 dvoudenních školení ve 12 krajích.  Celkem bylo proškoleno 267 osob. 
 

 
 
 
 
Projekt: Přijdeme až k Vám 2 – zlepšení místní dostupnosti služeb obětem domácího násilí, sexuálního 

zneužívání a znásilnění.  
Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/67.00033 
Financováno: z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR 
Výše dotace: 3 959 292,40 Kč 
Doba realizace:  červen 2011 – květen 2014  
Cílová skupina:  klienti/klientky Persefony – oběti domácího a sexuálního násilí. Projekt se neomezuje pouze na DN 

v partnerských vztazích a DN na ženách, ale je otevřen i pro oběti DN v mezigeneračních vztazích a 
mužské oběti DN.  

 
Cílem projektu bylo rozšíření služeb odborného sociálního poradenství mimo hlavní sídlo Persefony v Brně. Jedná se o 
poradenská místa v Tišnově, Ivančicích, Židlochovicích a Slavkově u Brna.  
Projekt zahrnuje aktivity:  

 stabilizace a rozšíření činnosti poradenských míst pro oběti DN, sexuálního zneužívání a znásilnění v Ivančicích, 
Židlochovicích, Slavkově a Tišnově  

 poskytování služeb právního a sociálního poradenství obětem DN, sexuálního zneužívání a znásilnění  

 terénní sociální poradenství obětem DN, sexuálního zneužívání a znásilnění 
 

 
 
 
 
Projekt:  Pomoc pomáhajícím – vzdělávání pracovníků Persefona o. s.  
Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/66.00026 
Financováno:  z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR 
Výše dotace:  600 148Kč 
Doba realizace: červenec 2011 – červen 2013  
Cílová skupina: zaměstnanci Persefony o. s.  
 
V červenci 2011 jsme zahájili dvouletý projekt „Pomoc pomáhajícím“, jehož cílem je další profesní vzdělávání a zvyšování 
kvalifikace pracovníků Persefony. V rámci projektu absolvují pracovnice Persefony kurzy jak z oblasti práce s klientem, tak i z 
oblasti manažerských dovedností, a sérii individuálních a skupinových supervizí. Další projektovou aktivitou bude zavedení 
systému intervize a interního vzdělávání. Součásti projektu jsou i výměnné stáže s partnerskými organizacemi.  
Od července do prosince 2011 byly uskutečněné individuální a týmová supervize a řada intervizních setkání ke klientským 
případům odborných pracovnic Persefony o. s. Dále proběhla odborná stáž v Poradně ELPIS Ostrava.  
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Projekt:    Bezpečné soužití – terapie pachatelů domácího násilí 2 
Podpořen:  Ministerstvo vnitra ČR v rámci dotačního programu „Prevence domácího násilí s důrazem na práci 

s násilnými osobami“ 
Výše podpory:   387 000Kč  
Doba realizace:  leden 2011 – prosinec 2011 
Cílová skupina:  osoby, které mají potíže se zvládáním vlastní agrese ve vztazích; širší odborná veřejnost 
 
Projekt se zaměřoval na další rozvoj programu práce s osobami, které mají potíže se zvládáním vlastní agrese ve vztazích na 
území Jihomoravského kraje a jeho přímou aplikaci v rámci terapeutické práci s agresory. 
 
Cílem projektu bylo  

 zmapovat situace, kde použití terapie násilných osob může být efektivní  
 zprostředkovat informace o možnostech terapií příslušným institucím (PMS, policie) 
 zprostředkovat zkušeností z oblasti práce s agresory dalším organizacím v ČR a zapracovat podněty z jejich 

praxe do metodiky pro JMK 
 realizovat terapie s osobami, které mají potíže se zvládáním vlastní agrese ve vztazích 

 
Projekt navazoval na dlouhodobé úsilí Persefony o komplexní řešení problematiky DN. Komplexní přístup předpokládá, že 
řešení domácího násilí bude probíhat s použitím všech dostupných nástrojů: psychosociální a právní pomoc a podpora 
obětí, svědků a dětí a práce s pachatelem. Ta zahrnuje nejen represivní (dostupné v rámci legislativy - vykázání, odnětí 
svobody, alternativní tresty) ale i psychoterapeutické formy řešení problému.  Zapojení násilné osoby do aktivního řešení 
DN, které zahrnuje především práci na sobě, může přinést své ovoce v podobě přijetí zodpovědnosti za to, co se odehrává 
v rámci vztahu a přerušení cyklu násilného jednání.   
Další informace o projektu jsou dostupné na www.perefona.cz v sekci Projekty. V realizaci aktivit budeme pokračovat 
navazujícím projektem v roce 2012.  

 
 
 
Projekt:   Evropský den sousedů - den pro sousedské setkání neziskových organizací 
Podpořeno:  Městská část Brno – střed 
Výše podpory:    10 000Kč 
Realizace:  leden – květen 2011 
Partner projektu: Janus o. s.  
Cílová skupina:  neziskové organizace 
 
V rámci projektu jsme ve spolupráci s občanským sdružením Janus uspořádali jednodenní akci 30. 5. 2011 u příležitosti 
Evropského svátku sousedů. Akce proběhla v prostorách kavárny Trojka a Domu pánů z Kunštátu. Cílem akce bylo upozornit 
širší veřejnost na činnost obou sdružení a vytvořit prostor pro setkání s dalšími neziskovými organizacemi - působícími 
v rámci města Brna. V rámci akce proběhli workshop, happening, vystoupení kapel Nebeztebe, Draga Banda, Optimistic 
Orchestra, Pcháá a fair show.    
 

  
 
 
 
Projekt:   Obecná podpora 
Podpořeno:  Grant Slovensko-českého ženského fondu 
Výše podpory:    150 000Kč 
Realizace:  leden – prosinec 2011 
 
V rámci poskytnuté podpory byly čerpané prostředky na cestovné, mzdy a tisk materiálů.  Dále grant umožnil úhradu služeb 
poradenství externích odborníků, čímž se nám rozšířil okruh spolupracovníků, podílejících se na chodu organizace. V rámci 
projektu se nám tak podařilo získat advokátku, která je ochotná i nadále poskytovat služby právní pomoci klientkám a 
klientům Persefony a v rámci odměny, odpovídající výši odměn v neziskovém sektoru.  
 

 

http://www.perefona.cz/
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Služby odborného sociálního poradenství obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění zajišťujeme v rámci 
vícezdrojového financování z dotací ministerstev, města Brna, jednotlivých městských částí a z grantů nadací.  
 
V roce 2011 jsme měli možnost se v rámci jednotlivých projektů zacílit na pomoc a podporu specifické cílové skupině 
seniorů a také obětem sexuálního násilí.  
 
Služba byla dále zajištěna z těchto zdrojů: 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí - dotace na zajištění sociálních služeb – 340 000Kč 
Jihomoravský kraj – zakázka na zajištění služeb odborného sociálního poradenství – 217 750Kč 
Magistrát města Brna, Odbor sociální péče – dotace na projekt Poradenství a telefonická krizová pomoc – 80 000Kč 
Magistrát města Brna, Odbor sociální péče – Koordinační centrum prevence kriminality – pomoc obětem sexuálního 
násilí – 68 000Kč 
Magistrát města Brna - Odbor sociální péče, Koordinační centrum prevence kriminality – zakázka na zajištění právního 
poradenství obětem sexuálního násilí – 25 000Kč 
Magistrát města Brna, Odbor zdraví – aktivity v oblasti pomoci obětem sexuálního násilí – 17 000Kč 
Městská část Brno – Židenice – příspěvek na provozní náklady odborného sociálního poradenství – 20 000Kč 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové - zajištění terénní služby pomoci seniorům - 50 000Kč 

 
 
Finanční zpráva  
 
Výkaz zisků a ztrát 
 

NÁKLADY                                                                                                                                                                                                                                                                               

Spotřeba materiálu                                147.045,00                  

Spotřeba energie                                       37.141,63                 

Opravy a udržování                                       3.618,00                  

Cestovné                                                    71.598,00                 

Ostatní služby                                        637.234,63                 

Mzdové náklady                                                1.167.807,00                 

Zákonné sociální pojištění                        345.627,00                  

Zákonné sociální náklady                                                                  4.687,00                 

Ostatní daně a poplatky                                                        606,00                  

Ostatní pokuty a penále                                                                20.370,00                 

Dary                                                           224,00                 

Jiné ostatní náklady                                      8.488,00                  

Celkem   NÁKLADY                                                                                                       2.444.446,26             

                                                                          

VÝNOSY                                                                                                                                                                                                                
Tržby z prodeje služeb                                              277.250,00                 
Úroky                                                                     3.081,62                  
Kurzové zisky                                                     97,68  
Jiné ostatní výnosy                                                                  0,69    
Přijaté příspěvky                                                  335.012,00                 
Provozní dotace                                              2.037.837,75                  
Celkem   VÝNOSY                                                                        2.653.279,74                                
 
Celkem   ZISK (- ztráta)                                                   208.833,48                                       
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Rozvaha 
               Počátečný stav      Konečný stav 
 
AKTIVA 
Dlouhodobý hmotný majetek                  92.778,00                            92.778,00 
Pokladna                      21.193,62                            45.456,30 
Bankovní účty                                   255.903,25      1.211.296,44 
Peníze na cestě                                      0                       0 
Odběratelé                                0           22.000,00 
Poskytnuté provozní zálohy                     29.520,00           30.900,00 
Nároky na dotace ze státního rozpočtu                             3.344.565,40                                                     0                                          
Nárok na dotace z rozpočtu 
územních samosprávných celků                                                          0                                      0 
Jiné pohledávky                                          360.838,63                                                    0 
Příjmy příštích období                                    103.629,09           61.181,84 
Celkem AKTIVA                                     863.862,59                                    4.808.177,98   
 
 
PASIVA 
Oprávky k ostatnímu dl. hmotnému majetku   92.778,00           92.778,00 
Dodavatelé        3.600,00         121.566,14 
Ostatní závazky        9.310,00                     64,00 
Zaměstnanci                               87.717,00         108.549,00 
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení  
a zdravotní péče                                                                          35.354,00           55.820,00 
Ostatní přímé daně                     16.860,00                                           16.891,00 
Jiné závazky                0     0 
Výdaje příštích období                        8.168,00              8.168,00 
Výnosy příštích období                    360.838,63      3.872.086,40 
Dohadné účty pasivní                      29.880,00                                        112.233,00 
Hospodářský výsledek ve schval. řízení                    61.733,09      0 
Nerozd. zisk, neuhrazená ztráta minulých let                  157.623,87          219.356,96 
 
Celkem PASIVA                     863.862,59      4.599.344,50 
 
Celkem  AKTIVA                     863.862,59      4.808.177,98 
                  PASIVA                     863.862,59                                    4.599.344,50 

rozdíl                                  208.833,48 
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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, Michal Frank, Jan Hanuš, Hana Langhansová, Aleš 
Mrázek, Zuzana Mrázková, Eva Oujezská, Barbora Zachařová  
 
Čestné členky: Anna Hořínová, Veronika Kristková, Alena Skoumalová, Drahomíra Tesařová   
 
Pracovnice a pracovníci:  

 Jitka Čechová – ředitelka, psycholožka  
 Michal Frank – správce počítačů a webových stránek (externí) 
 Jan Hanuš – grafik Persefony (externí) 
 Hana Jandová – právnička  
 Julija Křivská Prejsová – projektová a finanční manažerka  
 Eva Oujezská – psycholožka  
 Renata Plchová – právnička 
 Veronika Polívková – sociální pracovnice 
 Silvie Štěpánová – právnička  
 Iveta Urbánková – sociální pracovnice 
 Hana Wernerová – advokátka (externí) 

 
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, Alena Hlavničková 
  

 
 
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 a morální podporu v roce 2011 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,  

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

 PhDr. Jiřímu Altmanovi, radnímu Jihomoravského kraje, za převzetí záštity nad benefičním koncertem 25. 
listopadu 2011 

 Mgr. Liboru Šťástkovi, starostovi MČ Brno-střed za převzetí záštity nad beneficí Jana Pere.  

 Za spolupráci v rámci benefice Jana Pere děkujeme především občanskému sdružení JANUS a také organizacím, 

firmám a osobám: KÁVÉESKA, Design.Georgius.cz, In´dust, Ateliéru Performance FAVU VUT, kavárně Trojka, 

zvukaři Martinu Štěpánkovi, kapelám NEBEZTEBE, Pcháá, DRAGA BANDA, Optimistic Orchestra a všem 

dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli. 
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Výzvy pro rok 2012  
 

 poskytování odborného sociálního poradenství s důrazem na terénní službu   

 podpora a prohlubování interdisciplinární spolupráce  
 řešení tradičních „bílých míst“ v problematice znásilnění a domácího násilí se zaměřením na problematiku terapie 

pachatelů domácího násilí  

 rozvoj vzdělávání odborných pracovníků v sociálních službách v problematice znásilnění a právu  
 navázání zahraniční spolupráce s příslušnými institucemi a organizacemi  
 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  

 finanční podpora v podobě zakoupení certifikátů prostřednictvím našich internetových stránek  

 www.persefona.cz nebo na místech uvedených tamtéž  

 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  
 
 

 


