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Představení organizace  

Persefona je nestátní nezisková organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění prostřednictvím služeb 

odborného sociálního poradenství. Poradenství nabízíme dále osobám, které chtějí pomoci někomu blízkému, zažívajícímu tato příkoří. Pro komplexní 

řešení problematiky domácího a sexuálního násilí realizujeme také program zaměřený na zvládání agrese určený osobám, jež se dopouští násilí ve 

vztazích. 

Již od roku 1999 pracovali pozdější zakladatelé Persefony v oblasti poskytování právně-sociálních a psychologických služeb tohoto typu. Odloučením 

programu proti domácímu násilí Ligy lidských práv vznikla v roce 2007 Persefona.  

 

Persefona v bodech 

- 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  

 

Kdo je kdo 

Správní rada 

Jitka Čechová – předsedkyně správní rady 

Michal Frank, Hana Langhansová, Silvie Štěpánová - členové a členky 



 

Členské shromáždění 

Řádní členové a členky: Jitka Čechová, Michal Frank, Hana Langhansová, Eva Oujezská, Silvie Štěpánová, Gwendolyn Albert, Zuzana Mrázková, Barbora 

Zachařová, Markéta Selucká, Lucie Knollová, Andrzej Toman 

 

Pracovnice a pracovníci 

Dagmar Rudická - ředitelka 

Madla Čechová – projektová manažerka, office manažerka  

Jiří Albl  - ekonom (do 31. 3. 2018) 

Tereza Janíčková – právnička 

Kateřina Pokorná – právnička 

Michaela Fajnorová - právnička 

Hana Wernerová – advokátka (externí) 

Iveta Urbánková – sociální pracovnice 

Jitka Čechová – sociální pracovnice 

Petra Vazačová – psycholožka  

Tereza Urbánková – psycholožka 

Pavla Wilhelmová – psycholožka 

Miroslava Čapková – psycholožka/terapeutka 

Radovan Voříšek – terapeut/sociální pracovník 

 

Týmovou supervizi zajišťoval Daniel Kaucký a individuální supervize Eva Oujezská   



Hodnocení našich činností  

Účelem a posláním Persefony 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 majícím 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 

 

Poslání Persefony naplňujeme těmito cestami: 

- odborným sociálním poradenstvím 

- poradenstvím a terapií pro osoby s potížemi se zvládáním agrese 

- vzdělávací a informační činností 

- expertními aktivitami a interdisciplinární spoluprací 

 

Výsledky odborného sociálního poradenství  

Poslání odborného sociálního poradenství 

Posláním služby odborného sociálního poradenství organizace Persefona je poskytnutí pomoci v podobě podpory a předání informací, které jsou 

podstatné pro řešení obtížných životních situací spojených s násilím, osobám starším 18 let. Organizace nabízí bezplatnou a důvěrnou pomoc s ohledem 

na osobní možnosti, zájmy a bezpečnost klienta. Služba reaguje na aktuální situaci klienta a směřuje k zajištění dostupného a efektivního řešení a 

návratu k běžnému způsobu života. 

 



Poskytované služby 

Právní, psychologické a sociální poradenství; svépomocná skupina pro oběti sexuálního násilí pracující podle konceptu SASA (Sexual  assault Survivours 

Anonymous); socioterapie; doprovod na jednání s úřady, soudy, policií; zastoupení u soudu v odůvodněných případech; zprostředkování návazných 

služeb; předání kontaktu na jiné odborníky; terénní výjezd za klientem; terénní práce bez přítomnosti klienta.  

Počet osob, kterým bylo poskytnuto poradenství osobně, telefonicky nebo e-mailem  445 

- z toho obětí                            276 

- z toho blízkých osob                             51 

- z toho odborníků, kteří konzultovali situace svých klientů                        55 

 

klienti, kteří řešili problematiku sexuálního násilí                     40 % 

klienti, kteří řešili problematiku domácího násilí                      60 % 

klienti v seniorském věku                            1% 

 

Celkový počet konzultací                       3414 

- z toho osobních                          1290 

- z toho telefonických                         1 139 

- z toho e-mailových                            985 

- intervencí                           7356 



- kontaktů                           2276 

 

Další aktivity pro klienty 

- počet setkání svépomocných skupin pro oběti sexuálního násilí                       18  

- počet skupinových setkání zaměřených na práci se stresem                           4  

 

Výsledky poradenství a terapie osob s problémy se zvládáním agrese 

Poslání práce s osobami s problémy se zvládáním agrese 

Součástí poslání Persefony je nabízet komplexní systém řešení domácího násilí zahrnující všechny jeho aktéry tedy i násilné osoby.  Jedině zapojení všech 

aktérů násilí v rodině umožní jeho definitivní řešení, jeho vykořenění z rodinných vzorců chování a může vést i k zachování partnerského vztahu případně 

k rozchodu partnerů v takové podobě, která bude mít co nejmenší dopad na psychiku jeho jednotlivých členů a nepovede k přenosu chybných vzorců 

chování na další generaci. 

 

Poskytované služby 

Jedná se o poradenství a terapii s násilnými osobami. V odůvodněných případech je nabízena párová terapie a pracujeme i s možností skupinové terapie 

Počet osob, kterým bylo poskytnuto poradenství 

- počet původců násilí, kterým byla poskytnuto poradenství či terapie                 63 

 



Výsledky vzdělávací a informační činnosti 

Vzdělávání a osvětu odborné i laické veřejnosti považujeme za klíčové v rámci prevence domácího násilí. Je důležité zvyšovat kompetence pracovníků 

pomáhajících profesí přicházejících do kontaktu s oběťmi domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. Jako vzdělávací instituce nabízíme řadu 

akreditovaných kurzů (MPSV), i kurzů na klíč vztahujících se k právní, sociální i psychologické stránce řešení životní situace výše zmíněných osob.  

Dále je pro nás velmi důležité zvyšovat citlivost k problematice násilí v rámci celé společnosti. K tomu přispívají právě všechny vzdělávací a osvětové 

aktivity, které vyvíjíme. V roce 2017 jsme informovali odbornou i širokou veřejnost o různých aspektech problematiky domácího a sexuálního násilí, o 

pomoci obětem, o terapiích osob s potížemi se zvládáním agrese.  

Celkově jsme proškolili a informovali okolo 250 osob. 

Vzdělávací a informační činnost pro laickou i odbornou veřejnost  

 Vyučovali jsme celosemestrální  předmět Sociální práce s oběťmi domácího násilí na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně pro 15 

studentů. 

 Spolupracovali s Podnikatelskou fakultou Vysokého učení technického na výuce kurzu marketingu pro 135 studentů a prezentovali témata 

souvisejících s domácím a sexuálním násilím jako možný zdroj pro marketingovou kampaň.  

 V průběhu roku jsme realizovali několik kurzů akreditovaných MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, a to kurz 

Oznamovací povinnost vyplývající z trestního zákona a Pomoc obětem domácího násilí a kurz Zuřivec. V těchto kurzech jsme proškolili terénní 

pracovníky a rodinné asistenty Magistrátu města Brna a studenty Vyšší odborné školy sociálně právní v Brně. V otevřeném kurzu, který se konal 

v Brně a v Pardubicích, jsme školili zejména pracovníky z oblasti sociálních služeb, ale také školní psychology.   

 Pro 45 studentů Střední odborné školy v Hustopečích pracovnice připravily vzdělávací blok o různých podobách domácího a sexuálního násilí.   

 



Informační a osvětové aktivity pro širokou veřejnost 

 Účast na diskusi o sexuálním násilí, kterou pro veřejnost pořádalo Hnutí Nesehnutí (7. 6.) 

 Příspěvek na konferenci Probační a mediační služby ČR týkající se problematiky násilných osob (21. 11.) 

 Příspěvek na interním vzdělávání pracovníků organizace Renadi, z. s. (19. 11.) 

 

Výsledky expertních aktivit a interdisciplinární spolupráce  

Posledním a neméně důležitým pilířem naší činnosti jsou expertní aktivity a interdisciplinární spolupráce. 

Jsme aktivní členskou organizací 

Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, v rámci kterého jsme členem skupiny pro práci 

s násilnými osobami a oběťmi sexuálního násilí a jeho dvou pracovních skupin – Práce s násilnou osobou a Sexuální násilí, Interdisciplinárního týmu proti 

domácímu násilí ve městě Brně, Týmu komunitního plánování sociálních služeb města Brna, Asociace pro oběti násilných trestných činů při Ministerstvu 

spravedlnosti ČR.  

Od počátku své existence spolupracujeme s organizacemi a institucemi: Magdalenium, Nesehnutí, Jako doma, IC Spondea, ProFem, Rosa, Acorus, poradna 

Justýna, Manželské a rodinné poradny Centra sociálních služeb Brno, Pro bono aliance, Liga lidských práv, Probační a mediační služba ČR, Policie ČR, 

OSPOD v Brně, Magistrát města Brna – Odbor zdraví, Koordinační centrum prevence kriminality při MMB a další. 

 

 



Příběh klientky 

Paní Renata žije s manželem devět let a mají spolu šestiletého syna, který trpí hyperaktivitou a poruchou pozornosti. Prakticky od počátku vztahu snáší 

paní Renata manželovy projevy násilného jednání – zprvu se jednalo spíše o nenápadnější manipulaci, kdy manželovi vadilo, že šla občas s kolegyněmi 

z práce na kávu nebo chtěla trávit některé víkendy u své rodiny. Postupně začal manžel svůj nátlak zvyšovat, vyhrožoval jí, že si ublíží, pokud s ním nebude 

trávit veškerý čas. Po narození syna se situace ještě zhoršila, protože syn si vyžadoval zvýšenou péči a pozornost. Manžel, který dle jeho slov 

bezpodmínečně potřebuje svůj klid, nutil paní Renatu např. chodit spát v určitou dobu, i když to bylo v rozporu s jejími a synovými potřebami a poté na ni 

před synem vulgárně křičel, když jej syn svým pláčem vzbudil. Začal paní Renatu prakticky denně urážet a ponižovat za jakoukoli maličkost, kterou dle něj 

neudělala dobře. Také jí nutil odůvodňovat každý finanční výdaj a osočoval jí, že za syna moc utrácí. K fyzické formě násilí docházelo spíše ojediněle, kdy 

manžel paní Renatu například silněji stiskl za paži nebo do ní strčil, až upadla. Poté, co paní Renata nastoupila po rodičovské dovolené do práce, ji manžel 

nutil, aby mu odevzdávala celou výplatu a rozhodoval tak o veškerém hospodaření v domácnosti.  Renata začala trpět různými zdravotními a 

psychosomatickými potížemi. Jejího vyčerpání si všimla klientčina sestra, které se nakonec odhodlala svěřit. Sestra paní Renatě předala kontakt na naši 

organizaci, jejíž pomoc Renata asi před rokem vyhledala a stala se klientkou Persefony. Klientka nejprve asi šest měsíců využívala služeb psychologického 

poradenství, kdy si potřebovala ujasnit svůj postoj ve vztahu s manželem. Nejprve se chtěla pokusit manželství zachránit – ale manžel nabídku 

terapeutické pomoci zaměřené na zvládání jeho agrese kategoricky odmítl. Když se jeho jednání ke klientce a synovi neustále zhoršovalo, klientka dospěla 

k rozhodnutí od manžela odejít. Právnička Persefony klientce poskytla právní poradenství spojené s rozvodovou situací a pomohla se sepisem 

opatrovnického návrhu ohledně péče o syna. Se sociální pracovnicí klientka probírala témata spojená s bezpečným odchodem ze společné domácnosti, 

komunikaci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a řešení bytové otázky do budoucna. Mezitím klientce nabídli možnost dočasného bezpečného zázemí 

její rodiče, kam se klientka i přes manželův nesouhlas a výhrůžky se synem odstěhovala. Spolupráce s klientkou i nadále pokračuje – ze strany Persefony 

klientce byla dále nabídnuta možnost zprostředkování bezplatného advokátního zastupování pro nadcházející opatrovnické řízení ohledně péče o syna. 

Klientka velmi oceňovala možnost komplexního řešení její situace v rámci jedné organizace a také dlouhodobou podporu během náročného procesu 

odpoutávání od manžela i po následném odchodu klientky od něj.  



Poděkování za podporu 

V roce 2018 jsme poskytovali služby obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání, znásilnění, jejich blízkým a osobám, které mají potíže se zvládáním 

agrese, a vzdělávali jsme se za podpory následujících institucí a dárců. Upřímně děkujeme. 

Službu odborného sociálního poradenství podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Jihomoravského kraje. 

 
 

Dále služby byly dále realizovány za finanční podpory Statutárního města Brna.  

 

 

Projekt Služby poskytování právních informací obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání podpořilo Ministerstvo spravedlnosti ČR. 

 



Projekt BEZPEČNÉ SOUŽITÍ – Poradenství a terapie osob, které mají problémy se zvládáním agrese, podpořil Jihomoravský kraj. 

 

 

 

Dále děkujeme všem spolupracujícím subjektům, individuálním dárcům, dobrovolníkům, pracovníkům a spřízněným duším, kteří nás podpořili při 

naplňování našeho poslání. 

  

Za finanční, technickou nebo jinou podporu děkujeme firmě Síť, spol. s. r. o, Jobs.cz, Techsoup, Google, České kulturně vzdělávací nadaci a dalším. 

  



Finanční přehled 

Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. 12. 2018 

v tisících Kč 

Náklady  

 Spotřebované nákupy celkem 959 

 Osobní náklady celkem 2700 

 Ostatní náklady celkem 34 

Náklady celkem 3694 

  

Výnosy  

Tržby z prodeje služeb – vedlejší 

hospodářská činnost 98 

Ostatní výnosy celkem 51 

Provozní dotace celkem 3555 

Výnosy celkem 3704 

Výsledek hospodaření před zdaněním 10 



Rozvaha ke dni 31. 12. 2018 

V tisících Kč.  

Aktiva Stav k prvnímu 

účetnímu období 

Stav k poslednímu 

účetnímu období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 10 10 

Z toho:   

I. Dlouhodobý hmotný majetek  586 650 

Oprávky k dlouhodobému majetku  -586 -650 

II. Dlouhodobý finanční majetek 10 10 

B. Krátkodobý majetek celkem 1475 2888 

Z toho:   

I. Pohledávky celkem 730 1555 

II. Krátkodobý finanční majetek celkem 745 1333 

Aktiva celkem 1485 2898 

 

Pasiva Stav k prvnímu 

účetnímu období 

Stav k poslednímu 

účetnímu období 

A. Vlastní zdroje celkem 702 2898 

Z toho:   

I. Jmění celkem 453 517 

II. Výsledek hospodaření 249 152 

B. Cizí zdroje celkem 783 2229 

Z toho:   

I. Krátkodobé závazky celkem 636 327 

II. Jiná pasiva celkem 148 1902 

Pasiva celkem 1485 2898 



Pobídka nakonec 

Prostřednictvím těchto řádků bychom Vás chtěli vybídnout k naší podpoře. Vážíme si každé pomoci, která může mít některou s následujících podob. 

Děkujeme. 

Darujte svůj čas či dovednosti 

Dobrovolníci v Persefoně věnují svůj čas, energii a schopnosti těm činnostem, které nejsme schopni zajistit vlastními silami, ale které jsou pro realizaci 

aktivit, programů či projektů nezbytné. Vážíme si jejich nezištné pomoci a na oplátku nabízíme prostor pro jejich pohled, know-how a nápady. Získejte 

nové zkušenosti s fungováním neziskové organizace, orientaci v problematice domácího a sexuálního násilí, reference a hlavně dobrý pocit. 

Kontakt: Mgr. Dagmar Rudická, vzdelavani@persefona.cz, 732 534 024 

Darujte peníze 

Jako nezisková organizace máme pořád “nejistou sezónu”. Každý rok se o sebe musíme postarat podáním žádostí o dotace na příslušná ministerstva a 

programy, a když se podaří, máme radost. Našim klientům tak zajistíme kvalitní služby v rozsahu, jaký je potřeba. Pro rozvoj dalších služeb, 

zaměstnanců a vůbec celé organizace však stále hledáme nové zdroje. Díky vašim příspěvkům můžeme například vytisknout více letáků, nakoupit novou 

literaturu, zajistit větší publicitu v médiích o tom, kde mohou lidé ve svízelné situaci najít pomoc.  

Převod na účet 

Pro domácí platbu využijte účet 214 877 940/ 0300, konstantní symbol 558. 

Pro platbu ze zahraničí využijte číslo účtu v mezinárodním formátu IBAN CZ13 0300 0000 0002 1487 7940, BIC CEKOCZPP. 

Peněžitý dar v hotovosti nám můžete věnovat v sídle naší organizace na ulici Gorkého 17 v Brně nebo po předchozí domluvě třeba u vás ve firmě. 

Nakupujte přes www.givt.cz  a podpořte tak naši činnost.  

 

http://www.givt.cz/


Staňte se mediálním partnerem 

Informace jsou nejcennější zboží, tím spíš, když se dostanou v pravý čas k těm, co je potřebují. Informace o nás, o našich aktivitách, kampaních a 

výsledcích můžete předat svým zaměstnancům a zákazníkům třeba ve firemním časopisu, newsletteru, na webu, v jiných informačních materiálech. 

Podpořte nás beneficí 

Benefiční akce jsou kreativní záležitostí s dobrým úmyslem. Společensky odpovědná firma se jich nebojí. Získá status organizace, které záleží na tom, 

aby byl svět lepší, a může si vybrat hned ze dvou způsobů, jak to provede – uspořádá benefici nebo se podílí na naší benefici. 

Nabídněte jiné služby 

Možná podnikáte v oboru, který může nějak obohatit naše vědomosti nebo rozvinout potenciál v jiném směru. Uvítáme možnost vzdělávání, jestli 

pořádáte kurzy a školení, stejně tak jako volný tisk našich materiálů, vlastníte-li tiskárnu. Někdy taky potřebujeme vymalovat či profesionálně nafotit 

propagační akci nebo třeba naše prostory. 

Kontakt pro zájemce o některou ze zmíněných forem podpory, vyjma dobrovolnictví: persefona@persefona.cz , 545 245 996. 

 


