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Slovo ředitelky 

Rok 2020 nás naučil mnoho nového. Zvládli jsme se vypořádat s řadou neočekávaných výzev, které  
sebou přinesla pandemie COVID-19. Mezi nimi bylo využívání nových způsobů, jak být blíže stávajícím 
a novým klientům. V důsledku toho, jsme rozšířili službu o on-line poradenství a chat. Podařilo se nám 
vlastními silami a možnostmi zajistit provoz kanceláře, ačkoli ochranné prostředky nebyly k sehnání. 
Patrná byla snaha snad na všech stranách systému najít způsob, jak v této době fungovat dobře. 

V létě jsme zrealizovali strategické setkání týmu a správní rady nad dalším rozvojem služeb organizace. 
Byl zde dobrý prostor pro vyladění komunikace a hledání cest, jak být blíže k potřebám naší cílové 
skupiny. Jednoznačná shoda panovala v potřebě rozšířit cílovou skupinu o věkovou kategorii 16+, 
která bude realizována v roce 2021. 

Za zvládnutí celé situace včetně se rychle měnících pravidel směřujících do sociálních služeb patří  
velké díky všem pracovnicím a pracovníkům, zastupující ředitelce Dagmar Rudické a členům  
správní rady. Také děkuji za podporu, která přišla ze strany státního a soukromého sektoru.     

Přeji nám všem, ať výzvy roku 2021 zvládneme ve zdraví a s respektem.
 

Jitka Čechová, ředitelka 

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. 

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 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 registrována jako poskytovatel 
odborného sociálního poradenství 

Krajským úřadem Jihomoravského kraje  
od 3. 8. 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 

Jitka Čechová / Michal Frank / Hana Langhansová / Eva Oujezská / Silvie Štěpánová / Gwendolyn  
Albert / Markéta Selucká / Lucie Knollová / Andrzej Toman

Pracovnice a pracovníci

Dagmar Rudická / Madla Čechová / Michaela Fajnorová / Katarina Svobodová / Hana Jandová
Hana Wernerová / Iveta Urbánková / Jitka Čechová / Petra Vazačová / Radovan Voříšek / Adéla  
Klingelová / Tereza Janíčková / Daniela Vasasová 

Týmovou supervizi zajišťoval Igor Nosál a individuální a případové supervize Eva Oujezská 
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Výsledky činností organizace 
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. 
Celkový počet klientů: 458 / Celkový počet konzultací: 2 859

Poskytované služby

Právní, psychologické a sociální ambulantní 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. 

Počet osob, kterým bylo poskytnuto poradenství osobně,  
telefonicky nebo e-mailem 345

Klienti, kteří řešili problematiku sexuálního násilí 28 %
Klienti, kteří řešili problematiku domácího násilí 72 %

458
klientů

2 859
počet konzultací
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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. 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 násilnými osobami. V odůvodněných případech je nabízena párová 
terapie, která pomáhá především partnerům, kteří mají zájem svůj vztah nadále budovat, probíhají 
vždy v rámci dlouhodobé spolupráce s klienty a po jejich vzájemné domluvě a souhlasu s terapií.
Počet osob, kterým bylo poskytnuto poradenství: 105

72 %
problematika domácího násilí

28 %
problematika sexuálního násilí
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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. 

Tato část naší činnosti byla pandemií Covid-19 zasažená nejvíce. V roce 2020 nebylo možné akredito-
vané kurzy organizovat formou setkávání odborníků, proběhl tedy jen jeden akreditovaný vzdělávací 
kurz. Pozornost jsme tedy obrátily na informace pro veřejnost a daly jsme celou řadu rozhovorů  
do různých tištěných médií. Pravidelně jsme informovaly o možnostech pomoci na svých webových  
a facebookových stránkách.

Vzdělávací a informační činnost pro laickou i odbornou veřejnost 

•  Dlouhodobě spolupracujeme s Fakultou sociálních studií, kde vyučujeme celosemestrální   
předmět Sociální práce s oběťmi domácího násilí, letos se výuky zúčastnilo 12 studentů.

•  V březnu jsme odškolily akreditovaný kurz Zuřivec, kterého se zúčastnilo 18 pracovníků  
pedagogicko-psychologické poradny Olomouc.

Mezioborová spolupráce

• V roce 2020 díky pandemii probíhala pravidelná setkání především online. Běžná spolupráce při řešení 
problematiky domácího násilí v rámci OSPODů, PMS, Policie ČR a další zúčastněných organizací se 
na krátko zastavila v rámci první vlny, v další části roku však již probíhala obvyklá spolupráce.

Informační a osvětové aktivity pro širokou veřejnost 

•  1. 3. 2020, krátce před vypuknutím pandemie, se nám ve spolupráci s agenturou Globart podařilo 
uspořádat benefiční koncert Štefana Margity, který se uskutečnil v brněnském Besedním domě,  
prostřednictvím kterého jsme naši organizaci představili téměř 500 diváků.

•  Naše pracovnice se v únoru zúčastnila s prezentací problematiky domácího násilí konference terénní  
a ambulantní služby, která byla zaměřená na péči o seniory, které se účastnilo zhruba 150 pracovníků.

•  V březnu, ve společnosti Podané ruce proběhla beseda pro zhruba 20 studentů sociální práce  
o tématice domácího násilí

•  V listopadu se pracovnice Persefony zúčastnila webináře, jehož tématem byla podpora lidí se zkuše-
ností s násilím v blízkých vztazích, k projektu podpora sociálního bydlení, který se konal pod záštitou 
MPSV

•  V Mahenově knihovně v Brně se v rámci prázdninového setkávání se čtenáři uskutečnila za účasti 
naší pracovnice debata zaměřená na domácí násilí

•  Na facebooku Persefony jsme v roce 2020 prezentovaly 75 příspěvků, sledovanost naší stránky  
překročila v roce 2020 více než 41 000 uživatelů
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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. Dále se účastníme jednání Interdisciplinárního týmu proti  
domácímu násilí ve městě Brně a týmu komunitního plánování sociálních služeb města Brna. 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 organizacemi 
a institucemi: Magdalenium, 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.
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a b c 1 2

Označení VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Číslo
řádku

Skutečnost v běžném účetním období
sledovaném minulém

Tržby z prodeje výrobků a služebI. 001 15 59
Výkonová spotřebaA. 003 959 917
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)B. 007 1 1
Osobní nákladyD. 009 2 850 2 973
Ostatní provozní výnosyIII. 020 3 832 3 851
Ostatní provozní nákladyF. 024 21 19
Provozní výsledek hospodaření (+/-)* 030 16
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)** 049 16
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)** 053 16
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)*** 055 16
Čistý obrat za účetní období = I + II + III + IV + V + VI + VII* 056 3 847 3 910

19.06.2021

Ostatní ambulantní nebo terénní sociázapsaný spolek

Mgr. Jitka Čechová, předseda správní rady

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.

ve zkráceném rozsahu ke dni
31. 12. 2020

27058905
Gorkého 66/17
Brno 2
602 00

jednotky: 1000 Kč

Persefona, z.s.
Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č.500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od místa bydliště

IČO

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu - strana 1 z 1Zpracováno v ekonomickém systému Ježek software DUEL

Finanční přehled
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ROZVAHA

IČO

v plném rozsahu ke dni

a b c 1 2 3 4

Označení AKTIVA Číslo
řádku Brutto Korekce Netto Netto

Běžné účetní období Minulé úč. období

AKTIVA CELKEM 001 4 185 701 3 484 3 458
Stálá aktiva B. 003 711 701 10 10
Dlouhodobý hmotný majetekB.II. 014 701 701
Ostatní dlouhodobý hmotný majetekB.II.4. 020 701 701
Jiný dlouhodobý hmotný majetekB.II.4.3. 023 701 701
Dlouhodobý finanční majetekB.III. 027 10 10 10
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podílyB.III.5. 032 10 10 10
Oběžná aktivaC. 037 3 449 3 449 3 448
PohledávkyC.II. 046 1 530 1 530 1 588
Krátkodobé pohledávkyC.II.2. 057 1 530 1 530 1 588
Pohledávky - ostatníC.II.2.4. 061 1 530 1 530 1 588
Krátkodobé poskytnuté zálohyC.II.2.4.4. 065 70 70 127
Jiné pohledávkyC.II.2.4.6. 067 1 460 1 460 1 461
Peněžní prostředkyC.IV. 071 1 919 1 919 1 860
Peněžní prostředky v pokladněC.IV.1. 072 38 38 54
Peněžní prostředky na účtechC.IV.2. 073 1 881 1 881 1 806
Časové rozlišení aktivD. 074 25 25
Náklady příštích obdobíD.1. 075 10 10
Příjmy příštích obdobíD.3. 077 15 15

a b c 5 6

Označení PASIVA Číslo
řádku

Stav v běžném Stav v minulém
účetním období účetním období

PASIVA CELKEM 078 3 484 3 458
Vlastní kapitálA. 079 1 323 1 213
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)A.V. 098 1 323 1 213
Cizí zdrojeB. + C. 100 239 238
ZávazkyC. 106 239 238
Krátkodobé závazkyC.II. 122 239 238
Závazky ostatníC.II.8. 132 239 238
Závazky k zaměstnancůmC.II.8.3. 135 146 142
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištěníC.II.8.4. 136 73 77
Stát - daňové závazky a dotaceC.II.8.5. 137 17 18
Dohadné účty pasivníC.II.8.6. 138 3
Jiné závazkyC.II.8.7. 139 1
Časové rozlišení pasivD. 140 1 922 2 007
Výdaje příštích obdobíD.1. 141 62 147
Výnosy příštích obdobíD.2. 142 1 860 1 860

19.06.2021

Ostatní ambulantní nebo terénní sociázapsaný spolek

Mgr. Jitka Čechová, předseda správní rady

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

31. 12. 2020

27058905
Gorkého 66/17
Brno 2
602 00

jednotky: 1000 Kč

Persefona, z.s.
Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č.500/2002 Sb.

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od místa bydliště

Rozvaha v plném rozsahu - strana 1 z 1Zpracováno v ekonomickém systému Ježek software DUEL
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Jiné pohledávkyC.II.2.4.6. 067 1 460 1 460 1 461
Peněžní prostředkyC.IV. 071 1 919 1 919 1 860
Peněžní prostředky v pokladněC.IV.1. 072 38 38 54
Peněžní prostředky na účtechC.IV.2. 073 1 881 1 881 1 806
Časové rozlišení aktivD. 074 25 25
Náklady příštích obdobíD.1. 075 10 10
Příjmy příštích obdobíD.3. 077 15 15

a b c 5 6

Označení PASIVA Číslo
řádku

Stav v běžném Stav v minulém
účetním období účetním období

PASIVA CELKEM 078 3 484 3 458
Vlastní kapitálA. 079 1 323 1 213
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)A.V. 098 1 323 1 213
Cizí zdrojeB. + C. 100 239 238
ZávazkyC. 106 239 238
Krátkodobé závazkyC.II. 122 239 238
Závazky ostatníC.II.8. 132 239 238
Závazky k zaměstnancůmC.II.8.3. 135 146 142
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištěníC.II.8.4. 136 73 77
Stát - daňové závazky a dotaceC.II.8.5. 137 17 18
Dohadné účty pasivníC.II.8.6. 138 3
Jiné závazkyC.II.8.7. 139 1
Časové rozlišení pasivD. 140 1 922 2 007
Výdaje příštích obdobíD.1. 141 62 147
Výnosy příštích obdobíD.2. 142 1 860 1 860

19.06.2021

Ostatní ambulantní nebo terénní sociázapsaný spolek

Mgr. Jitka Čechová, předseda správní rady

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

31. 12. 2020

27058905
Gorkého 66/17
Brno 2
602 00

jednotky: 1000 Kč

Persefona, z.s.
Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č.500/2002 Sb.

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od místa bydliště

Rozvaha v plném rozsahu - strana 1 z 1Zpracováno v ekonomickém systému Ježek software DUEL
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Jak nám můžete pomoci 
Stále je co zlepšovat a i Vy nám můžete pomoci vytvářet lepší svět bez (tolerance) násilí

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

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/návštěvy 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 
nebo my můžeme navštívit prostory Vaší organizace. 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 výsledcích můžete předat svým zaměstnancům a zákazníkům třeba ve firemním časopisu,  
newsletteru, na webu, v jiných informačních materiálech. Můžete nás sledovat na našich sociálních 
sítích, kde máme všechny informace a pravidelně informujeme o našich aktivitách.

Nabídněte jiné služby

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



2524

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

Adresa: Gorkého 17, Brno
Telefon: 737 834 345, 545 245 996  
E-mail: poradna@persefona.cz  / domacinasili@persefona.cz
Služby poskytujeme v pracovní dny od 9:00 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.

Výzvy pro rok 2021

• stabilní poskytování služeb pro naše klientky a klienty
• rozšíření registrace sociálního poradenství o věkovou kategorii 16+ a cílové skupiny o osoby v krizi  

a pachatele trestné činnosti v souvislosti s problematikou domácího a sexuálního násilí
• on-line konference s názvem Cesta oběti sexuálního násilí systémem pomoci, která má odborné 

veřejnosti zprostředkovat zkušenosti dobré i špatné praxe v oblasti poradenských služeb,  
soudněznaleckého šetření, advokacie, státního zastupitelství a z vyšetřování kriminální policií

• aktualizace kurzů vzdělávání a příprava on-line forem vzdělávání
• aktivní účast v rámci pracovní skupiny věnující se školení policie v oblasti domácího a genderově 

podmíněného násilí a kybernásilí při Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR
• navázání spolupráce s kriminálním oddělením Policie ČR a fakultní nemocnicí ve věci nízkoprahové 

péče o oběti sexuálního násilí
• rozvoj PR aktivit na sociálních sítích a příprava mediální kampaně
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Poděkování za finanční podporu
V roce 2020 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.

Dále děkujeme všem spolupracujícím subjektům, individuálním dárcům, pracovníkům a spřízněným 
duším, které nás podpořili při naplňování našeho poslání.



Jak Persefona prožila rok 2020
Výroční zpráva

Řešíme problematiku 
domácího a sexuálního násilí

www.persefona.cz


