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Zpráva o činnosti 
Persefona 2014 

 
 
 
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 
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Kdo je Persefona  
 
Persefona je spolek 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 2014  
 
Odborná činnost  
 
Činnost organizace 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.  

V tomto roce jsme nově definovali poslání a vizi Persefony. 

Posláním organizace je zvyšovat porozumění všem aspektům problematiky domácího a sexuálního násilí, hledat 
optimální způsoby jeho řešení a v tomto rámci: 

 poskytovat komplexní odbornou pomoc a podporu, lidem, kteří zažívají nebo zažili domácí a sexuální násilí, jejich 
blízkým a osobám, které mají problémy se zvládáním vlastní agrese ve vztazích, 

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

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

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

Vizí Persefony je společnost, v níž žijí lidé, vědomí si vlastní hodnoty a zodpovědnosti vůči sobě i druhým, jejíž členové 
usilují, aby násilí bylo chápáno jako nefunkční způsob jednání ve vztazích. Pomáháme lidem uvědomit si vlastní 
kompetence, které jim umožní spoluutvářet otevřenou, podporující a rovnoprávnou společnost.  

 
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 právní a sociální poradenství představuje hlavní pilíř činnosti organizace 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 spolku 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. Organizace 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. 
 
 

 Kontrola kvality sociálních služeb z JMK 
Hlavním výstupem hodnocení odborné veřejnosti v roce 2014 bylo hodnocení realizované v rámci kontrolního šetření 
kvality sociálních služeb z Jihomoravského kraje. Komise složená z inspektorů nás ocenila plným počtem bodů. Zaměřili se 
na hodnocení vedení klientovi dokumentace (materiály, zápisy konzultací, ostatní evidence), vyjednávání zakázky klienta, 
hodnocení cílů a služby, způsob jednání s klientem. 
 

 Statistika odborného sociálního poradenství   
 
V roce 2014 bylo poskytnuto poradenství 369 osobám v rámci osobního, telefonního a emailového kontaktu. V celkovém 
počtu 3 067 konzultací. 
 
Osobních opakovaných či jednorázových konzultací využilo 258 osob ohrožených domácím násilím, 65 osob blízkých, 
7 osob, které se rozhodli zvládat své agresivní impulzy.  
 
Z celkového počtu klientů oběti násilí tvoří 70 %; osoby násilné pak 1,9% a osoby blízké oběti pak 17,6%. V letošním roce nás 
ve větší míře kontaktovali odborníci se zájmem konzultovat situaci jejich klientů a to v 11 % případů. 
 
Problematiku sexuálního násilí (znásilnění, sexuální zneužívání a sexuální násilí v rámci domácího násilí) s odbornými 
poradkyněmi řešilo 25 % osob. 

 

 
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 2014 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. 
 
Konference a kulaté stoly 
 jako experti jsme se účastnili dvou panelových diskuzí na téma „znásilnění“ a „domácí násilí“ organizované BKB v Brně 

 
Vzdělávací činnost pro laickou a odbornou veřejnost:  
 Sociální práce s oběťmi domácího násilí, Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity – semestrální kurz, Brno  
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 Soubor besed „Domácí násilí“, Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno 

 Beseda pro studenty Masarykovy Univerzity, Fakulty filozofické na téma psychologie oběti 

 Beseda pro zahraniční studenty CIEE 

 Přednáška pro zdravotnický personál nemocnice U milosrdných bratří   

 Přednáška pro zdravotnický personál Úrazové nemocnice 

 Akreditovaný kurz Komunikace s obětí násilných trestných činů ve Svitavách 

 Besedy se seniory v rámci Senior Pointů v Židenicích a Hodoníně s názvem Násilí do rodiny nepatří! 

 Beseda pro pracovníky Senior Pointů o problematice domácího násilí a současné praxe 

 
 
Informační aktivity pro širokou veřejnost 
 Bezpečiáda – Hvězdy pod Kraví horou v Brně 

 NGO market 

 Divadelní představení „Kam oko dohlédne“ s besedami v Brně a Praze 

 
 

 V tomto roce jsme informovali o aspektech domácího a sexuálního násilí a o možnostech pomoci více jak 
350 osob. 

 Sami jsme absolvovali 3 vzdělávacích semináře na téma Agrese, Hranice při práci s klientem a Zpětná vazba.   

 Vystoupili jsme v rozhlasovém pořadu Českého rozhlasu Apetýt s tématem domácího násilí na ženách a 
seniorech. Dále v médiích jako jsou například Lidové noviny, Metropolitan, městské zpravodaje s tématem 
Násilí v rodině. 

 

 
Expertní aktivity  
Posledním a neméně důležitým pilířem v řešení problematiky domácího a sexuálního násilí jsou expertní aktivity a 
interdisciplinární spolupráce.  
 
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.  
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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:   Posílení dialogu mezi NNO a institucemi v rámci prevence domácího násilí  
Podpořeno:  Fond T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA  
Výše podpory:    96 916Kč   
Realizace:  září 2013 – srpen 2014 
 
Cílem projektu bylo neformální setkávání se zástupci policie ČR, pracovnicemi OSPOD a neziskovými organizacemi s cílem 
vytipovat témata, se kterými pracují jednotlivé instituce a odbornosti v rámci řešení domácího násilí. Následně tato témata, 
zpracovaná do ucelené podoby divadelního představení, byla jedním z výstupů projektu pro širší veřejnost v roce 2014. 
Smyslem projektu a související benefice je posílení neformálních vazeb a dialogu mezi neziskovými organizacemi, státní 
sférou a laickou veřejností, v oblasti prevence domácího násilí a rozvíjení nových forem osvěty a vzdělávání. 
 
Odborní partneři projektu v roce 2014: BKB Brno, Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni - azylový dům, SPONDEA, 
o.p.s. - Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Nesehnutí, Magdalenium, Skupina Domácí násilí Policie 
ČR, ÚMČ Brno – Královo Pole a ÚMČ Brno - střed, odbor sociální, sociálně – právní ochrana dětí a Statutární město Brno. 
Umělecký partner projektu: divadlo FESTE. 

 
 
 

 

 
 

Projekt:   Prevence domácího násilí osob seniorského věku   
Podpořeno:  Ministerstvo vnitra ČR 
Výše podpory:    256 000Kč  
Realizace:  leden 2014 – prosinec 2014 
 
Na základě analýzy poradenství osobám ohroženým domácím násilím seniorského věku z předchozích let a vzdělávacích 
materiálů na toto téma široce dostupných odborné i laické veřejnosti, jsme si stanovili dva hlavní cíle projektu:  

1. Vzdělávání širší odborné i laické veřejnosti: prohlubování povědomí širší odborné i laické veřejnosti o 
problematice domácího násilí na seniorech a způsobech pomoci. To jsme realizovali těmito aktivitami: dvoudenní vzdělávací 
kurz (akreditace MPSV) „Pomoc obětem domácího násilí“ pro pracovníky pomáhajících profesí ve městě Brně; vzdělávací 
akce pro nelékařský zdravotnický personál na téma Domácí násilí na osobách seniorského věku; vzdělávání širší veřejnosti 
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se zaměřením na cílovou skupinu seniorů – Senior Akademie (Městské Policie Brno); Klubový večer v rámci Senior Akademie 
Brno s besedou zaměřenou na praktické informace a zkušenosti; realizace besed v Českém rozhlase Brno, zacílených na 
problematiku domácího násilí a prevence, zpracování a tisk informačního materiálu „Senioři a domácí násilí“ a následná 
distribuce. 

2. Poskytnutí přímé pomoci seniorům formou odborného poradenství při řešení situace domácího násilí: chceme 
umožnit seniorům – ať už osobám ohroženým domácím násilím, nebo osobám blízkým dostupnost služby bezplatného 
odborného poradenství při řešení situace domácího násilí, které zahrnuje sociální, psychologickou a právní pomoc, 
ambulantní a terénní formou popř. na kontaktních místech v Tišnově, Židlochovicích, Slavkově a Ivančicích. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Projekt:   Komplexní pomoc obětem domácího a sexuálního násilí a jejich blízkým    
Podpořeno:  Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů 
Výše podpory:    Kč  
Realizace:  srpen 2014 – duben 2016 

Cílem projektu je posílení služeb založených na svépomoci a posílení vlastních kompetencí oběti, a to skrze založení 
svépomocné skupiny, terapeutické skupiny a skupinová setkání se vzdělávacím charakterem pro ženy oběti násilí. 
Informování odborné i laické veřejnosti o dané problematice (prostřednictvím odborného sociálního poradenství a 
informačních materiálů) a zvyšování odbornosti služeb sdílením dobré praxe s projektovými partnery a vzděláváním 
pracovníků.  

 Informační aktivity: propagační materiály pro oběti násilí a jejich blízké, informace o domácím a sexuálním násilí, 
poskytovaných službách a samotného projektu  

 Poradenské aktivity: právní sociální a psychologické poradenství obětem násilí a jejich blízkým  

 Terapeutické aktivity: skupinová terapie pro ženy oběti domácího a sexuálního násilí; terapie pro děti realizovaná 
dětským (klinickým) psychologem  

 Svépomocné skupiny pro oběti sexuálního násilí  

 Skupinové aktivity: výcvik v oblasti sebeobrany pro ženy oběti domácího a sexuálního násilí, jejich další rozvoj v 
komunikačních a výtvarných dovednostech a vzdělávání v informačních technologiích: MS Word, základy 
internetu  

 Zajištění stáže u norského partnera: návštěva za účelem sdílení dobré praxe v poradenských zařízeních sdružených 
v nadaci Fellesskap mot seksuelle overgep (FMSO) (*1999) v Oslu, Bergenu a Trondheimu. Tato centra pro oběti 
sexuálního násilí vycházejí z ideologie zplnomocnění  

 Rozvoj odbornosti: Individuální i týmové vzdělávání, supervize a porady pro zaměstnankyně spolku Persefona o. s.  

 

 
 
Projekt:   Advokátní a terapeutická pomoc klientkám Persefona o. s. a vzdělávání veřejnosti 
Podpořeno:  Nadační fond Slovak-Czech Women´s Fund 
Výše podpory:    99400Kč  
Realizace:  leden 2014 – prosinec 2014 
 

Tento projekt hodnotíme velice pozitivně, neboť jsme díky němu mohli zajistit dostupné a kvalitní advokátní a terapeutické 

služby pro klientky spolku Persefona. Skrze jejich provázanost a průběžné zajištění spolu s registrovanými službami 

odborného sociálního a právního poradenství na jednom místě, v sídle spolku Persefona, jsme tak podpořili proces 

efektivního a rychlejšího řešení situace obětí, umožnili jsme klientkám zažít pocit bezpečí a zároveň jsme minimalizovali 

nebezpečí retraumatizace. 
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Projekt:   Persefona – Legal and psychosocial counseling for survivors of sexual and domestic violence 
Podpořeno:  Philip Morris International Inc. a Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund. 
Výše podpory:    9 000USD 
Realizace:  srpen 2014 – červenec 2015 
 
Projekt se zaměřuje na poskytování odborného sociálního poradenství obětem domácího a sexuálního násilí v rámci 
registrované sociální služby.  

 
 
 
 
Služba odborného poradenství 
Služby odborného sociálního poradenství obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání v roce 2014 byly 
zajišťované v rámci vícezdrojového financování z dotací a příspěvků ze Strukturálních fondů EU, MPSV, MS, města Brna, 
jednotlivých městských částí a také prostřednictvím benefičních/fundraisingových aktivit.  
 
Projekt Služby poskytování právních informací obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání podpořilo 
Ministerstvo spravedlnosti. Projekt navazuje na dlouholeté zkušenosti organizace v oblasti poskytování poradenství 
obětem trestných činů. Služby v rámci projektu poskytujeme na základě akreditace Ministerstva spravedlnosti ČR pro 
poskytování právních informací podle §39 odst. 1 písm. a) zákona o obětech trestných činů, platné od 1. 1. 2014. 
 
V roce 2014 jsme měli možnost v rámci navazujícího projektu Pomoc obětem sexuálního násilí zacílit na pomoc a podporu 
opomíjené skupině oběti sexuálního násilí. Dalším samostatným projektem v rámci řešení problematiky cílových skupin byl 
projekt Komplexní pomoc v případech domácího násilí, ve kterém jsme se zaměřili mimo jiné i na práci s osobami, které 
mají potíže se zvládáním vlastní agrese ve vztazích.  
Oba projekty byly financované z rozpočtu statutárního města Brna prostřednictvím Koordinačního centra prevence Odboru 
sociální péče.  

 
Služba odborného sociálního poradenství byla dále zajištěná z těchto zdrojů:  

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 Magistrát města Brna, Odbor sociální péče 
 Městská část Brno – Židenice 
 V rámci víceletého projektu Přijdeme až k Vám - Zlepšení místní dostupnosti služeb obětem domácího násilí, 

znásilnění a sexuálního zneužívání (CZ.1.04/3.1.02/67.00033), financovaného z ESF prostřednictvím OPLZZ a 
státního rozpočtu ČR 
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Finanční zpráva  
 
Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. 12. 2013 

V tisících Kč 

Nákady Hlavní činnost 

I. Spotřebované nákupy celkem 179 

1. Spotřeba materiálu 137 

2. Spotřeba energie 42 

II. Služby celkem 531 

3. Opravy a udržování 3 

4. Cestovné 14 

5. Ostatní služby 514 

III. Osobní náklady celkem 1872 

6. Mzdové náklady 1412 

7. Zákonné sociální pojištění 452 

8. Zákonné sociální náklady 7 

IV. Daně a poplatky 2 

9. ostatní daně a poplatky 2 

V. Ostatní náklady celkem 3 

10. Jiné ostatní náklady 3 

    

Náklady celkem 2587 
 

Výnosy Hlavní činnost 

II. Ostatní výnosy celkem 60 

2. úroky 1 

3. zúčtování fondů 49 

4. Jiné ostatní výnosy 10 

III. Přijaté příspěvky celkem 354 

5. přijaté příspěvky (dary) 354 

IV. provozní dotace celkem 2168 

6. Provozní dotace 2168 

    

Výnosy celkem 2582 

    

Výsledek hospodaření před zdaněním -5 

Výsledek hospodaření po zdanění -5 
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Rozvaha ke dni 31. 12. 2013 
V tisících Kč 

Aktiva Stav k prvnímu 
účetnímu období 

Stav k poslednímu 
účetnímu období 

A. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 100 208 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -100 -208 

B. Krátkodobý majetek celkem 1555 2576 

Z toho:     

I. Pohledávky celkem 1048 983 

1. Poskytnuté provozní zálohy 32 38 

2. Ostatní pohledávky     

3. Nároky na dotace 1015 98 

4. Jiné pohledávky   847 

II. Krátkodobý finanční majetek celkem 495 1593 

1. Pokladna 11 0 

2. účty v bankách 485 1593 

III. Jiná aktiva celkem 13   

1. Náklady příštích období 11   

2. Příjmy příštích období 2   

      

Aktiva celkem 1555 2576 
 

Pasiva Stav k prvnímu 
účetnímu období 

Stav k poslednímu 
účetnímu období 

A. Vlastní zdroje celkem 419 533 

Z toho:     

I. Jmění celkem 318 408 

1. Fondy 318 408 

II. Výsledek hospodaření 100 126 

  1. Účet výsledku hospodaření -13 25 

  2. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 114 100 

B. Cizí zdroje celkem 1137 2043 

Z toho:     

I. Krátkodobé závazky celkem 224 204 

  1. Dodavatelé  46 2 

  2. Ostatní závazky 3 0 

  3. Zaměstnanci 80 95 

  4. Závazky k institucím soc. zabezpečení a 
veřejného zdravotního pojištění 48 56 

  5. Ostatní přímé daně 14 14 

  5. Dohadné účty pasivní 32 37 

II. Jiná pasiva celkem 913 1839 
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  1. Výdaje příštích období 6 23 

  2. Výnosy příštích období 907 1816 

      

Pasiva celkem 1555 2576 

 

mailto:domacinasili@persefona.cz


 

Persefona z. 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  
 Madla Čechová – sociální pracovnice 
 Michal Frank – správce počítačů a webových stránek (externí) 
 Hana Jandová – právnička  
 Julija Křivská Prejsová – projektová a finanční manažerka  
 Eva Oujezská – psycholožka  
 Veronika Polívková – sociální pracovnice 
 Eva Portlíková – office managerka a projektová realizátorka 
 Katarína Svobodová - právnička 
 Silvie Štěpánová – právnička  
 Iveta Urbánková – sociální pracovnice 
 Hana Wernerová – advokátka (externí) 

 
Supervizi týmu zajišťovali Daniel Kaucký, Michal Horák, Marta Šosová, Ludvík Běťák a Miroslav Petržela.  
 
S organizačními, technickými a administrativními záležitostmi nám pomáhali  
Eva Portlíková, Michal Frank 
  

 
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 2014 děkujeme těmto institucím, organizacím a osobám:  

 dárcům advokátovi Mgr. et Mgr. Michalu Mazelovi a dalším 17 soukromým osobám, která nás podpořili 

 firmě Alfa spo. s.r.o. 

 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.  

 
 

 
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.  
 
Zprávu o činnosti zpracovala  
Jitka Čechová  
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