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Výroční zpráva 
Persefona 2012 

 
 
 
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  

- první pondělí v měsíci od 13:00 – 17:00 hodin  
- třetí středu v měsíci od 9:00 – 13:00hodin 
Dům s pečovatelskou službou, Masarykova 115 

 
Tišnov  

- druhé pondělí v měsíci od 14:00 - 18:00 hodin  
- čtvrtou středu v měsíci od 9:00 – 13:00 hodin 
Rodinné centrum Studánka o. s., Riegerova 318  

 
Slavkov u Brna  

- třetí pondělí v měsíci od 13:00 - 17:00 hodin 
- první středu v měsíci od 9:00 – 13:00 hodin 
V Charitativní poradně Bučovice a Slavkov, Polní 1444  

 
Ivančice  

- čtvrté pondělí v měsíci od 14:00 - 18:00 hodin 
- druhou středu v měsíci od 9:00 – 13:00 hodin  
Ve středisku volného času, Zemědělská 2 

 

mailto:poradna@persefona.cz
mailto:domacinasili@persefona.cz
mailto:bezpecnesouziti@persefona.cz
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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 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 
 
 
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 2012  
 
Výročí založení občanského sdružení Persefona – 5let pomáháme   
 
V roce 2012 to je 5let, co pomáháme na poli problematiky domácího násilí, sexuálního 
zneužívání a znásilnění. Persefona o. s. byla založena 1. března 2007.   
 
Pětileté výročí jsme s veřejností a nejbližšími spřízněnými dušemi oslavili u příležitosti dvou 
mezinárodních dní: 
 
Mezinárodní den žen - 8. března proběhl ve znamení výročí založení tří občanských sdružení Persefona, Ligy lidských práv a 
Nesehnutí, které se věnují tématu ochrany a prosazování lidských práv. Před benefičním divadelním představením 
Monology Vagíny jsme měli možnost se seznámit s činností zmíněných organizací a vidět performance umělkyně Lenky 
Klodové a studentů Fakulty výtvarných umění v Brně. Velmi působivé představení Monology Vagíny zahrály herečky 
divadelního spolku V-klub Poděbrady. Pak následovala afterparty – zde byla možnost společně se zástupci organizací a 
klavírním koncertem Vlada Bizíka strávit zbytek večera. 
 
Monology vagíny – zachycují upřímné, vtipné, bolestné i roztoužené postřehy žen, jež se rozhodly otevřeně mluvit o své 
nejintimnější části svého těla. Autorkou divadelní hry je Eve Ensler.  

Mezinárodní den boje proti násilí na ženách - 25. listopad jsme se tentokrát oslavili komorně u příležitosti pátého výročí 
existence Persefony. V rámci programu brněnská taneční skupina Abanico s přehlídkou historického prádla. Atmosféra 
večera byla velmi příjemná v duchu setkání lidí blízkých si svými hodnotami. 
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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 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: ambulantní a terénní v podobě telefonických, emailových a osobních konzultací.  
 
Poskytované služby 
Právní, psychologické a sociální poradenství, socioterapie, doprovody na úřady a jednání, zastoupení u soudu, zajištění 
návazných služeb, předání kontaktů na jiné odborníky, terénní výjezdy za klientem. 
 
Statistika odborného sociálního poradenství  
 Graf č. 1 

V roce 2012 bylo poskytnuto poradenství 339 osobám v rámci osobního, telefonního 
a emailového kontaktu.  
 
Telefonického kontaktu využilo 89 osob a emailového kontaktu 39 osob – jedná se o 
osoby, které nevyužily jiného typu kontaktu. Jejich poměr zachycuje graf č. 1.  
 
Ovšem většina osob využívá kombinaci kontaktů, celkové počty kontaktů jsou proto 
následující:  

- telefonické kontakty - 1167   
- emailové kontakty - 727    
- osobní kontakty - 965  

 
 
 Graf č. 2 V roce 2012 bylo poskytnuto osobní poradenství 211 klientům 

z toho 121 novým klientům a to v celkovém počtu 965 
konzultací. Na jednoho klienta tak průměrně připadá 4,6 
konzultace ročně. Přičemž konzultace jsou poskytovány 
pracovníky v tandemu - 175 konzultací nebo individuálně - 790 
konzultací a probíhají v rozsahu 1-2h. 
 
Od roku počátku vzniku organizace evidujeme vzrůstající zájem 
o službu odborného sociálního poradenství a to především 
v typu kontaktu - osobní konzultace. Služba je vždy poskytována 
v souladu s  personálními kapacitami, tato skutečnost se odráží 
v počtech podpořených osob a realizovaných konzultací. Více 
informací viz graf č. 2. 

 

 
Jak vypadala naše konkrétní pomoc? Příběh paní Zdeny se dvěma dětmi. 

Paní Zdena se před 10 lety vdala, je v plném invalidním důchodu, protože trpí schizofrenií. Její muž nadměrně užívá alkohol 
a zvláště pod jeho vlivem byl na ni hrubý, slovně agresivní a několikrát ji také fyzicky napadl. Současně se paní Zdena musela 
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potýkat s tím, že všechny výdaje na jejich domácnost platila ze svého důchodu. Ve chvíli, kdy jí tyto prostředky došly, tak 
musela manžela prosit o peníze, což doprovázelo další ponižování ze strany manžela. 

Zdena je již několik let ve stálé psychiatrické a psychologické péči. Psycholožka jí doporučila, aby vyhledala pomoc pro oběti 
domácího násilí, protože se domnívala, že k dekompenzaci jejího stavu docházelo právě v důsledku konfliktů s manželem. 
Paní Zdena začala uvažovat o odchodu. Když o tomto rozhodnutí informovala svého manžela, tak jí začal vyhrožovat, že jí 
dostane do psychiatrické léčebny, že ji připraví o všechno, zejména o děti. Paní Zdena nevěděla, co všechno může její 
manžel ze svých výhrůžek opravdu splnit a zvláště proto vyhledala naši pomoc. Jejím cílem bylo osamostatnění se od 
manžela a svěření syna do péče. Na začátku spolupráce bylo paní Zdeně poskytováno poradenství právní a sociální. 

Právnička s paní Zdenou nejprve sepsaly dohodu na rozvod nespornou formou, kdy se rodiče dohodnou na výchově a výživě 
dětí a na rozdělení společného majetku. Nicméně manžel neustále měnil své požadavky a nebylo možné se domluvit. Paní 
Zdena se tedy rozhodla pro sporný rozvod a následně došlo k podání vypracovaného návrhu na schválení dohody rodičů o 
rodičovské zodpovědnosti, pro klientku jsme také žádaly soud o ustanovení advokáta. Později byla pro klientku vypracována 
žaloba o výživné manželky a návrh na rozvod, přičemž i v těchto řízeních jsme požádaly o ustanovení advokáta, což bylo 
úspěšné. 

Současně hned od začátku spolupráce paní Zdena podnikala kroky k samostatnému bydlení za pomoci sociálního 
poradenství. Paní Zdena potřebovala zmapovat, s jakým finančním obnosem by měsíčně mohla počítat v případě, že by od 
manžela odešla. Přesto bylo zřejmé, že na začátku osamostatňování bude Zdena potřebovat nějakou pomoc. Proto bylo 
paní Zdeně doporučeno, aby zapojila širší rodinu do její podpory.  

Paní Zdena si našla několik nabídek podnájmu a nakonec se od manžela odstěhovala. Na začátku jí velmi pomohla rodina a 
ve chvíli, kdy mohla požádat o příspěvek na bydlení a spolu s výživným, které dostávala od manžela na syna, již byla paní 
Zdena schopna každý měsíc s financemi vyjít. Později když se Zdenina situace více uklidnila, začala paní Zdena přemýšlet o 
dalších krocích jako podání žádosti o pronájem obecního bytu, hledání přivýdělku aj. 

Během spolupráce paní Zdeny s Persefonou o. s. byla do řešení přizvána také psycholožka. Ta s klientkou mapovala její 
psychiatrické onemocnění, jak ji onemocnění zasahuje do běžného praktického života. Klientce byly doporučeny postupy na 
zvládání zvýšené zátěže, která ji čekala s osamostatňováním. Psycholožka také s paní Zdenou konzultovala, jak zvládat 
výchovu dětí, hyperaktivního syna a dospívající dcery. 

V současné době probíhají jednotlivá soudní jednání a podniká další kroky ke zlepšení své situace. Paní Zdena se ale už se 
dobře ve své situaci orientuje a služby Persefony spíše využívá ke konzultaci jednolitých kroků a k podpoře. 

 
 
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 2012 jsme informovali 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. Současně jsme zrealizovali kroky k získání 
akreditací nových modulů jak u Ministerstva práce a sociálních věcí tak nově u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  
 
Konference a kulatý stůl 
 Stop domácímu násilí u osob z jiných etnik  
 Evropa čelí domácímu násilí   
 Společenská odpovědnost firem a možnosti jejich spolupráce s neziskovým prostorem 
 
Vzdělávací činnost pro laickou a odbornou veřejnost:  
 Sociální práce s oběťmi domácího násilí, Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity – semestrální kurz, Brno  

 diskusní seminář k problematice znásilnění pro o. s. Nesehnutí  

 akreditovaný kurz Základy práce s oběťmi domácího násilí pro o. s. Modrá linka 

 

Příprava a podání nových akreditací kurzů MPSV, MŠMT:  
 Bytová problematika – vystup do teorie a praxe civilního práva 
 Jak psát právní podání a zvládnout soudní stání – teorie a praxe procesního práva 
 Komunikace s obětí násilných trestných činů 
 Rozvod manželství – vstup do teorie a praxe civilního práva 
 Řešení domácího násilí z pohledu trestního práva 
 Trestní právo v oblasti vztahového násilí 
 Znásilnění – základní rámec problematiky z pohledu psychologie a práv 
 Děti jako oběti domácího násilí  

http://www.fundraising.cz/pozvanka-na-spolecenska-odpovednost-firem-a-moznosti-jejich-spoluprace-s-neziskovym-prostorem-2/
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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 roce 2012 jsme se podíleli na přípravě kazuistik pro publikaci Rizika 
chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí (vydalo proFem, o.p.s.), která poukazuje na klíčové a problémové 
situace, se kterými se ženy ohrožené domácím násilím potýkají, a na nedostatky v českém sociálním systému a právním 
řádu, které je potřeba řešit, aby se problémy neprohlubovaly, ale naopak včas a efektivně řešily. 
 
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  

 
Od počátku své existence spolupracujeme s organizacemi a institucemi: Magdalenium o.s., Nesehnutí o.s., IC Spondea 
o.p.s., ProFem o.p.s., Rosa o.s., Acorus o.s., Manželské a rodinné poradny Centra sociálních služeb Brno, Pro bono aliance, 
Liga lidských práv, Probační a mediační služba ČR, Policie ČR, Magistrát města Brna – Odbor zdraví, Koordinační centrum 
prevence kriminality při MMB a další.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.profem.cz/clanek.aspx?a=51
http://www.profem.cz/clanek.aspx?a=51


 

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 

8 
 

Realizované projekty a dotace  
 
Služby odborného sociálního poradenství obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění zajišťujeme v rámci 
vícezdrojového financování z dotací EU, MPSV, města Brna, jednotlivých městských částí, z grantů nadací a také 
prostřednictvím veřejné sbírky.  
 
 
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 je 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.  
 
V roce 2012 absolvovaly odborné poradkyně kurzy: Krizová intervence, Manipulace, Komunikační a poradenské dovednosti, 
Time-management, Syndrom vyhoření a psychohygiena, a Standardy kvality. Dále proběhly dvě stáže v Občanské poradně 
(Brno) a v občanském sdružení ACORUS, pomáhajícím osobám ohroženým domácím násilím (Praha).   V průběhu roku se 
také zrealizovaly první interní vzdělávací semináře, připravované odbornými poradkyněmi, které se účastnily externího 
vzdělávání. 
 

 
 
 
 
Projekt:   Advokátní zastupování klientek o. s. Persefona 
Podpořeno:  Grant Slovensko-českého ženského fondu 
Výše podpory:    99 888Kč 
Realizace:  leden – prosinec 2012 
 
Projekt podpořil dlouhodobou snahu organizace o zajištění komplexních služeb obětem domácího a sexuálního násilí, 
včetně zajištění právní pomoci. 
V rámci projektu pracovala advokátka s 11 klientkami Persefony a činila tyto advokátní úkony: právní poradenství, 
zastoupení u rozvodového jednání, sepis příslušných návrhů (vypořádání společného jmění manželů, péče o děti, rozvod, 
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trestní oznámení, předběžné opatření, sepis trestního oznámení), nahlížení do spisu, schůzky s protistranou, zastoupení při 
výslechu na Policii ČR a odpor proti trestnímu stíhání. 
 
Vedlejším cílem projektu bylo zmapování a vytvoření sítě spolupracujících advokátů v rámci města Brna a Jihomoravského 
kraje. Advokáti v rámci projektu byli osloveni dopisem s nabídkou spolupráce. Na tuto výzvu reagovalo 17 advokátek a 
advokátů s příznivou reakcí na možnost spolupráce. 

 
 

Služba odborného sociálního poradenství byla dále zajištěná z těchto zdrojů:  

 Ministerstvo práce a sociálních věcí, dotace na zajištění sociálních služeb – 340 000Kč 
 Magistrát města Brna – Odbor sociální péče – dotace na projekt Odborné sociální poradenství obětem domácího 

násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání – 60 000Kč 
 Magistrát města Brna – Odbor sociální péče, Koordinační centrum prevence kriminality – Psychosociální a právní 

pomoc obětem sexuálního násilí – 59 000Kč 
 Městská část Brno - Židenice – příspěvek na poskytování odborného poradenství obětem domácího a sexuálního 

násilí – 10 000Kč  
 Jihomoravský kraj – zakázka na zajištění služeb odborného sociálního poradenství – 122 248Kč 

 
V roce 2012 jsme měli možnost v rámci samostatného projektu Psychosociální a právní pomoc obětem sexuálního násilí, 

financovaného prostřednictvím Koordinačního centra prevence (Odbor sociální péče, Magistrát města Brna) více zacílit na 

pomoc a podporu specifické cílové skupině oběti sexuálního násilí.   
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Finanční zpráva  
 
Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. 12. 2012 
 

NÁKLADY - hlavní činnost  

I. Spotřebované nákupy celkem 73 737,57 

1. Spotřeba materiálu                            33 966,00 

2. Spotřeba energie                               39 771,57 

II. Služby celkem 608 554,68 

3. Opravy a udržování                              8 450,00 

4. Cestovné   28 600,00 

5. Ostatní služby             571 504,68 

III. Osobní náklady celkem 1 561 739,00 

       6.     Mzdové náklady                              1 167 245,00 

       7.     Zákonné sociální pojištění                   387 608,00 

       8.     Zákonné sociální náklady                        6 886,00 

IV. Ostatní daně a poplatky  320,00 

       9.     Ostatní daně a poplatky  320,00 

V. Ostatní náklady celkem 18 494,12 

      10.    Ostatní pokuty a penále                        5 178,00 

      11.    Kursové ztráty 87,12 

      12.    Jiné ostatní náklady                            13 229,00 

NÁKLADY celkem 2 262 845,37 

 

VÝNOSY – hlavní činnost  

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem  124 948,00 

1. Tržby z prodeje služeb                        124 948,00 

II. Ostatní výnosy celkem  2 472,10 

2. Úroky 1 886,80 

3. Jiné ostatní výnosy 585,30 

III. Přijaté příspěvky celkem                            169 788,00 

4. Přijaté příspěvky (dary) 169 788,00 

      IV. Provozní dotace celkem                         1 901 575,07   

5. Provozní dotace 1 901 575,07 

VÝNOSY celkem 2 198 783,17 

Výsledek hospodaření před zdaněním -64 062,20 

Výsledek hospodaření po zdanění -64 062,20 
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Rozvaha ke dni 31. 12. 2012 
 

AKTIVA Stav k prvnímu Stav 

A. Dlouhodobý hmotný majetek celkem  93 100 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -93 -100 

B. Krátkodobý majetek celkem 4 715 3 200 

Z toho:  

I. Pohledávky celkem 3 397 2 370 

1. Odběratelé 22  

2. Poskytnuté provozní zálohy 31 19 

3. Ostatní pohledávky   11 

4. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se 
státním rozpočtem 

3 345 2 290 

5. Jiné pohledávky  50 

II. Krátkodobý finanční majetek celkem  1 257 770 

1. Pokladna 45 6 

2. Účty v bankách 1 211 763 

III. Jiná aktiva celkem 61 60 

1. Náklady příštích období  60 

2. Příjmy příštích období 61  

AKTIVA celkem 4 715 3 200 

 

PASIVA Stav k prvnímu Stav 

A. Vlastní zdroje celkem  428 364 

Z toho:  

I. Pohledávky celkem 428 364 

1. Účet výsledku  209 -64 

2. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých 
let 

219 428 

B. Cizí zdroje celkem 4 287 2 836 

Z toho:    

I. Krátkodobé závazky celkem 415 266 

1. Dodavatelé 122 103 

2. Zaměstnanci 109 87 

3. Závazky k institucím soc. zabezpečení a 
veřejného zdravotního pojištění 

56 43 

4. Ostatní přímé daně 17 13 

5. Dohadné účty pasivní 112 21 

II. Jiná pasiva celkem 3 872 2  569 

1. Výdaje příštích období  30 

2. Výnosy příštích období 3 872 2 539 

PASIVA celkem 4 715 3 200 

 



 

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 

12 
 

Kdo je kdo  
 
Správní rada:  
Eva Oujezská – předsedkyně správní rady, Jitka Čechová, Michal Frank, Hana Langhansová, Zuzana Mrázková  
 
Členské shromáždění:  
Řádní členové a členky: Gwendolyn Albert, Jitka Čechová, Madla Čechová, Michal Frank, Hana Langhansová, Zuzana 
Mrázková, Eva Oujezská, Silvie Štěpánová, Barbora Zachařová  
 
Čestní členové a členky: Jan Hanuš, Anna Hořínová, Veronika Kristková, Aleš Mrázek, 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, Sabina Krejčeříková 
  

 
 
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 2012 děkujeme těmto institucím, organizacím a osobám:  

 dárcům advokátovi Mgr. et Mgr. Michalu Mazelovi a advokátce Radce Švábové 

 firmě RC HOTELS s. r. o. – Hotel Europa Brno  

 Ministerstvu práce a sociálních věcí, Magistrátu města Brna, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Úřadu 
městské části Brno – Židenice, Nadačnímu fondu Slovak and Czech Women’s Fund.  

 Za spolupráci v rámci benefice V-Day děkujeme divadelnímu spolku V-klub Poděbrady za benefiční představení a 

za pomoc při organizaci celé akce občanskému sdružení Liga lidských práv a Nesehnutí. 

 Michalu Frankovi za poskytnutí nekuřáckých prostor v hospodě Líný kocour u příležitosti oslav 5. výročí Persefony 

o. s.  

 



 

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 

13 
 

 

Výzvy pro rok 2013  
 

 stabilizace a rozvoj terapií pro osoby, které mají obtíže se zvládáním agrese ve vztazích 

 poskytování odborného sociálního poradenství s důrazem na terénní službu   
 podpora a prohlubování interdisciplinární spolupráce  
 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 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 ve spolupráci s Julijí Křivskou Prejsovou 
 
 


