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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 nabí-

zíme 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 získávaly pozdější zakladatelky Persefony zkušenosti v oblasti poskytování právně-

sociálních a psychologických služeb tohoto typu. 

Slovo ředitelky

Účelem a posláním Persefony je zvyšovat porozumění všem aspektům problematiky domácího 

a sexuálního násilí, neustále hledáme optimální způsoby jejich řešení. Poskytujeme 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 svých nebo v blízkých vztazích. Informu-

jeme a vzděláváme odbornou i laickou veřejnost, letos jsme uspořádali vzdělávací akce, na nichž 

jsme problematiku domácího a sexuálního násilí přiblížili více než 330 lidem a rozdali jsme 45 osvěd-

čení v rámci akreditovaných kurzů. Poukazujeme na potřebu systémových změn v oblasti domácího 

a sexuálního násilí a podílíme se na jejich prosazování. Rozvíjíme spolupráci státních i nestátních 

institucí podílejících se na řešení problematiky domácího a sexuálního násilí. Na našem facebookovém 

profilu jsme letos poskytli informace více jak 64 000 lidem. Všem těmto činnostem se věnujeme 

soustavně, letos máme navíc velkou radost z uspořádání konference Násilí pod kontrolou: Jak mo-

tivovat ke zvládání agrese, na které jsme spolu s organizací Spondea prezentovali odborné veřejnosti 

tuto podle nás velmi důležitou oblast práce v rámci rodin zasažených domácím násilím. Konference se 

zúčastnilo 90 odborníků. Radost máme také z Manuálu pro odborníky, kteří pracují s původci násilí 

v blízkých vztazích, který mohou účastníci dlouhodobě využívat.  

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem spolupracujícím subjektům, stejně tak jako všem spolu-

pracovníkům, kteří se na všech letošních aktivitách podíleli.

          Mgr. Dagmar Rudická

1999
Ekologicko-právní servis

2002
Liga lidských práv

2007
Persefona z.s.
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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
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Služby a chod organizace po celý rok zajišťovali 

Správní rada

Předsedkyně správní rady

Jitka Čechová 

Členové a členky

Michal Frank / Hana Langhansová / Silvie Štěpánová

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 / Madla Čechová / Tereza Janíčková / Michaela Fajnorová / Katarina Svobodová

Daniela Vasasová / Hana Wernerová / Iveta Urbánková / Jitka Čechová / Petra Vazačová 

Tereza Rossmannová (Urbánková) / Miroslava Čapková / Radovan Voříšek / Adéla Klingelová

Týmovou supervizi zajišťoval Daniel Kaucký a individuální a případové supervize Eva Oujezská 

Poradenské činnosti pro oběti domácího 

a sexuálního násilí

Výsledky odborného sociálního poradenství

Poslání odborného sociálního poradenství

Posláním služby odborného sociálního poradenství 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.

Poskytované služby

Právní, psychologické a sociální poradenství; socioterapie; doprovod na jednání s úřady, soudy, 

policií; zastoupení u soudu v odůvodněných případech; zprostředkování návazných služeb; předání 

kontaktu na jiné odborníky; terénní výjezdy za klientem; terénní práce bez přítomnosti klienta. 
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69 %
problematika domácího násilí

31 %
problematika sexuálního násilí

Počet osob, kterým bylo poskytnuto poradenství osobně, 

telefonicky nebo e-mailem
333

z toho obětí 252

z toho blízkých osob 48

z toho odborníků, kteří konzultovali situace svých klientů 33

klienti, kteří řešili problematiku sexuálního násilí 31 %

klienti, kteří řešili problematiku domácího násilí 69 %

klienti v seniorském věku  7%
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Hodnocení klientů

Klientka, 50 let, délka spolupráce s Persefonou – 4  roky:

„Díky podpoře sociální pracovnice a právničky Persefony jsem získala sílu a odhodlání osvobodit sebe 

a děti od manžela, osamostatnit se a svobodně žít pohodový život bez manipulace, konfliktů 

a psychického vydírání.“

Klientka, 35 let, délka spolupráce s Persefonou – 3,5 roku:

„Jsem vděčná za pomocnou ruku, která mi byla ze strany Persefony nabídnuta. Za dobu naší spolu-

práce s paní psycholožkou jsem získala větší samostatnost, psychickou odolnost a větší vyrovnanost“.

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 původce násilí. Jedině zapojení všech aktérů násilí v rodině umožní jeho definitivní 
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řešení. Cílem této služby je umožnit klientovi porozumět příčinám a spouštěčům svého agresivního 

chování a osvojit si způsoby konstruktivního zvládání agrese a nenásilného řešení konfliktů. Ke změně 

může dojít jedině tehdy, když původce násilí převezme za své chování plnou odpovědnost. 

Poskytované služby

Jedná se o poradenství a terapii s původci násilí v blízkých vztazích. V odůvodněných případech je 

nabízena párová terapie, která pomáhá především partnerům, kteří mají zájem svůj vztah nadále 

budovat. Párová terapie probíhá vždy v rámci dlouhodobé spolupráce s klienty a po jejich vzájemné 

domluvě a souhlasu s terapií.

Počet původců násilí, kterým bylo poskytnuto poradenství či terapie  79

Muži  43

Ženy 36

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 i původci domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. Jako vzdělávací instituce na-

bízíme řadu akreditovaných kurzů MPSV, i kurzů na klíč vztahujících se k právní, sociální i psychologické 

stránce řešení životní situace výše zmíněných osob. 

Celkový přehled služby

Celkový počet klientů 419

Celkový počet konzultací 2 686

Z toho osobních  1 117

Z toho telefonických  957

Z toho e-mailových  612

Intervencí 6 370

Kontaktů  1 620

Počet osob, kterým bylo poskytnuto poradenství
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Dále je pro nás velmi důležité zvyšovat citlivost k problematice násilí v rámci celé společnosti. V roce 

2019 jsme informovali odbornou i širokou veřejnost o aspektech problematiky domácího a sexuálního 

násilí. Terapeutickou práci pro osoby s potížemi se zvládáním agrese jsme letos představili na konfe-

renci 90 odborníkům.

Vzdělávací a informační činnost pro laickou i odbornou veřejnost 

•  Dlouhodobě spolupracujeme s Fakultou sociálních studií MU, kde vyučujeme celosemestrální 

předmět Sociální práce s oběťmi domácího násilí, letos se výuky zúčastnilo 16 studentů.

•  V průběhu roku jsme realizovali akreditované kurzy MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky 

v sociálních službách. Jednalo se o  kurzy  Pomoc obětem domácího násilí, kurz Zuřivec a kurz 

Komunikace s obětí trestné činnosti. 

Celkem jsme v těchto kurzech vydali 45 osvědčení sociálním pracovníkům, školním psychologům 

či například pracovníkům Linky důvěry. 

“Děkuji, že jsem se mohla kurzu zúčastnit a tím si zlepšit vzdělání pro svoji práci.“

“Příjemná atmosféra, vyčerpávající téma, velmi užitečné příklady.“

“Kurz byl velice přínosný, jak v osobním životě, tak v zaměstnání. Dozvěděla jsem se, jak jednat s obětmi 

domácího násilí v konkrétních případech.“

419
klientů

2 686
počet konzultací
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Mezioborová spolupráce

•  V problematice domácího násilí bylo proškoleno 30 městských policistů v Jihomoravském kraji 

(Hodonín, Moravský Krumlov), 18 pracovníků přestupkových komisí, OSPODu a sociálního odboru 

v Brně Šlapanicích a 10 metodiků prevence v rámci studia na pedagogické fakultě MU. 

•  20 zdravotníků z nemocnice u Milosrdných bratří v Brně bylo proškoleno v problematice sexuálního 

násilí. Cílem bylo zvýšit jejich citlivost k této problematice.  

Konference pro zástupce institucí, které jsou v kontaktu s původci násilí

Za významnou událost roku 2019 považujeme konferenci Násilí pod kontrolou: Jak motivovat 

ke zvládání agrese, kterou Persefona organizovala ve spolupráci s organizací Spondea, za podpory 

Odboru zdraví Magistrátu města Brna. Konference se konala 21. 11. 2019. Zúčastnilo se jí 90 odborníků 

z OSPOD, přestupkových komisí, policistů a další, kteří mohou pracovat s osobami s problémy se 

zvládáním agrese. Součástí konference byly tři workshopy zaměřené na motivaci násilných osob, 

právní podstatu terapií a kontexty práce s násilnou osobou. Důležitým výstupem z konference byl také 

Manuál pro odborníky, kteří pracují s původci násilí v blízkých vztazích. Manuál přibližuje odbor-

níkům, kteří přicházejí do kontaktu s osobami s problémy se zvládáním agrese postupy práce a nabízí 

možnosti zapojení těchto osob do terapeutických a poradenských programů.
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Informační a osvětové aktivity pro širokou veřejnost

• Vystoupení na diskusích o sexuálním násilí v rámci festivalu Jeden svět, kterých se zúčastnilo 

210 osob. 

•  Národní preventivní den, v rámci kterého jsme měli stánek pro veřejnost a kde jsme prezentovali 

naše služby.

•  Příspěvek právničky Persefony na mezinárodní konferenci Prolomit mlčení: Sexuální násilí, jeho 

dopady a možnosti řešení pořádané organizací Profem, o.p. s.  

Výsledky expertních aktivit 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 Sexu-

ální násilí. Dále se účastníme jednání 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. 

Cílem naší účasti ve výše zmíněných platformách je snaha upozornit na bílá místa v legislativě, dostat 

problematiku domácího a sexuálního násilí do všeobecného povědomí společnosti, stejně tak jako 

upevnit ji jako nedílnou součást základní sítě sociálních služeb a tím zajistit bezplatnou možnost 

pomoci každému, kdo jí potřebuje. 

Od počátku své existence vzájemně spolupracujeme a poskytujeme komplexní služby s organizace-

mi 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 dalšími.

NÁSILÍ POD KONTROLOU:
JAK MOTIVOVAT 
KE ZVLÁDÁNÍ AGRESE

Manuál pro odborníky, 

kteří pracují s původci násilí 

v blízkých vztazích.

NÁSILÍ POD KONTROLOU:
JAK MOTIVOVAT KE ZVLÁDÁNÍ AGRESE

Manuál pro odborníky, kteří pracují s původci násilí 

v blízkých vztazích
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Finanční přehled
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Stále je co zlepšovat a i Vy nám můžete pomoci 

Vážíme si každé pomoci, která k nám od našich dárců, doborovlníků i jiných dobrých duší v roce 2019 dopu-

tovala. Možností, jak se zapojit či podpořit naše klienty či pracovníky je mnoho. Máte-li jasnou představu, 

jak nás podpořit, tak směle do toho. Pokud sami přesně nevíte, nechte se inspirovat následujícími řádky. 

Děkujeme.

Darujte peníze

Jako nezisková organizace máme pořád “nejistou sezónu”. A jsou věci, za hranicemi běžné služby, 

na které dotace nestačí! 

Díky Vám můžeme například prostřednictvím tiskovin či online prostředí oslovit širší veřejnost 

s nabídkou služeb či s informační kampaní, jak vystoupit z kruhu násilí, či pomoci svým blízkým. 

Nemusíme usnout na vavřínech a dále se vzdělávat – jak na akreditovaných kurzech, mezi řádky 

odborné literatury nebo formou stáže v jiné pomáhající organizaci a sdílení know how. 

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 my můžeme navštívit Vás. 

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

Staňte se mediálním partnerem

Informace jsou nejcennější zboží, tím spíš, když se dostanou v pravý čas k těm, co je potřebují. Pomozte 

nám rozšířit povědomí o práci naší organizace. Informace o nás, o našich aktivitách, kampaních 

a nebo výsledcích můžete předat svým zaměstnancům a zákazníkům třeba ve firemním časopisu, 

newsletteru, nebo na webu či v jiných informačních materiálech. 

Můžete nás sledovat na našich sociálních sítích, kde sdílíme všechny informace a pravidelně informu-

jeme o našich aktivitách.

Nabídněte jiné služby
 

V předchozích letech se naše klientky zapojili do „proměn vizáží i šatníků“, dostaly možnost účastnit 

se kurzů zaměřených na zvládání stresu pod vedením psycholožky, nebo jsme pro ně uspořádali 

výtvarné skupiny. 
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A možná Vás napadá to, co nás ještě nenapadlo nebo máte jasnou představu jak se zapojit do našich 

aktivit a pomoci nám tak naplňovat naše poslání. Budeme rádi za každý nový nápad. Neváhejte nás 

kontaktovat: persefona@persefona.cz , 545 245 996.

Kontakty na organizaci

Adresa: Gorkého 17, Brno

Telefon: 732 534 024, 545 245 996 / E-mail: persefona@persefona.cz

Datová schránka: b45dmwx

Pro oběti a jejich blízké

Telefon: 737 834 345, 545 245 996 / E-mail: poradna@persefona.cz, domacinasili@persefona.cz

Služby poskytujeme v pracovní dny od 9:00 hod. do 17:00 hod.

Pro osoby s potížemi se zvládáním agrese

Telefon: 731 442 731 / E-mail: bezpecnesouziti@persefona.cz

Konzultace probíhají v detašovaném pracovišti v Brně na základě předchozího kontaktu.

V roce 2019 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. 

Službu odborného sociálního poradenství podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřed-

nictvím Jihomoravského kraje. 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, podpořilo Ministerstvo vnitra. Upřímně děkujeme.

Dále děkujeme všem spolupracujícím subjektům, individuálním dárcům, pracovníkům a spřízněným 

duším, které nás podpořili při naplňování našeho poslání.




