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Zpráva o činnosti  
Persefona 2013 

 
 

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 
Charitativní poradna 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  
Středisko volného času, Zemědělská 2 
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Zpráva o činnosti za rok 2013 je pracovní verze výroční zprávy za rok 2013, která projde grafickou a jazykovou 
korekturou.  

 
 
 
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 2013  
 

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 právní a 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 18 let. 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. 
 

 Inspekce kvality sociálních služeb 

Máme radost z toho, že naše snažení a nasazení pro práci s klienty je kladně hodnocené nejen ze strany klientů ale i 
ze strany kontrolních orgánů. Inspekce kvality sociálních služeb, která v naši organizaci proběhla poprvé za dobu naší 
existence, ohodnotila služby Persefony o.s. velmi kladně ve vztahu k dobré praxi v práci s klienty. Samotná inspekční zpráva 
shrnuje naplňování vybraných kritérií, ve kterých jsme až na jeden dosáhli plného počtu bodů bez uložení nápravných 
opatření. 
 

 Právní poradenství dle zákona o obětech trestných činů 

V roce 2013 si nám podařilo také získat akreditaci k poskytování právních informací dle zákona o obětech trestných činů 
u Ministerstva spravedlnosti a to od 2. 10. 2013. 
 

 Statistika odborného sociálního poradenství  

V roce 2013 bylo poskytnuto poradenství 326 osobám v rámci osobního, telefonního a emailového kontaktu. V celkovém 
počtu 3 357 konzultací. 
 
Osobních opakovaných či jednorázových konzultací využilo 217osob. Telefonického kontaktu využilo 62 osob a emailového 
kontaktu 47 osob – jedná se o osoby, které nevyužily jiného typu kontaktu.  
 
Z celkového počtu klientů oběti násilí tvoří 76,4 %; osoby násilné pak 2,1 % a osoby blízké oběti pak 21,5 %.  
 
Problematiku sexuálního násilí (znásilnění, sexuální zneužívání a sexuální násilí v rámci domácího násilí) s odbornými 
poradkyněmi řešilo 23,2 % osob. 
 

 Hodnocení naší služby ze strany klientek 

„Děkuju za podporu, že jste mi tím pomohla projít, už umím více pojmenovávat, co se tehdy dělo, rozumím už víc svým 
reakcím, zkusím se chránit, ale nechat i prostor, pokud by se objevil partner, ke kterému bych mohla mít důvěru.“  
 
„Dostala jsem obecní byt, budu platit o hodně méně, je krásný a čistý, mockrát vám děkuju, jsem šťastná.“ 
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„Je pro mě důležité, že v tom nejsem sama, že o tom mohu mluvit s nestrannou osobou, ale nikdo mě nenutí do řešení. 
Dnes jsem si uvědomila, že vím, že jednou od manžela odejdu, ale hned to nedokážu. Pomohlo mi zjistit, že to po sobě ani 
chtít nemusím, i když okolí má na to jiný názor.“  
 
„Chci Vám moc poděkovat za vypracovaný návrh na rozvod. Děkuji, že jste mi s tím vším pomohla a obětovala na to svůj čas. 
Rovněž jsem vděčná vaši agentuře za všechnu podporu, která se mi od Vás dostala. Jsem ráda, že jsem Vás mohla poznat, 
že jste mně pomohli najít cestu a rozhodnutí odejít od manžela.“ 
 
„Velice děkuji za veškerou vaši rychlou práci, za celou dobu vzniku mého problému, takto rychle a efektivně nikdo 
nepomáhala, ani si možná nedokážete představit, jak moc to pomůže.“ 
 

 Příběhy pomoci 

Paní Lída  Paní Lída si svého manžela vzala po krátké známosti. Záhy se ale jejich vztah začal zhoršovat. Za celou 
dobu jejich více než třicetiletého soužití se k ní manžel choval hrubě, ponižoval ji, nadměrně užíval alkohol, bral jí všechny 
peníze, z invalidního důchodu, takže neměla žádné finanční prostředky na domácnost ani jídlo. Manžel i přes její vážný 
zdravotní stav rozhodoval, zda může jít k lékaři nebo si koupit léky. Dlouhodobé týrání ze strany manžela vyústilo až v pokus 
o sebevraždu a pobyt paní Lídy v psychiatrické léčebně. Zde ji manžel pod výhrůžkou, že jí jinak nevezme zpět domů, také 
donutil, aby mu přepsala její půlku společného domu. Za trvání manželství manžel paní Lídy navázal mimomanželský vztah a 
svou novou přítelkyni nastěhoval do společné domácnosti. Tehdy před pěti lety paní Lída utekla od manžela z menšího 
města, kde žili, do Brna, kam přišla pouze s jednou taškou a zcela bez finančních prostředků. Zpočátku šla k dospělému 
synovi do malého bytu, ale soužití s ním, jeho družkou a její rodinou bylo také velmi konfliktní. V té době také navázala 
spolupráci s Persefonou, kdy jí byla psycholožkou a sociální pracovnicí poskytnuta podpora a poradenství a zprostředkováno 
ubytování v azylovém domě. Právnička pomáhala paní Lídě s vypracováním žaloby na rozvod, poradenstvím ohledně 
společného jmění manželů a dalších záležitostí spojených s finanční situací. S paní Lídou byly také hledány možnosti 
přivýdělku k jejímu invalidnímu důchodu a také možnosti návazného bydlení, kdy se po odchodu z azylového domu 
odstěhovala do nájemního bytu. I přes svůj zhoršující se zdravotní stav si klientka vytrvale přivydělávala úklidy a činila 
aktivní kroky k novému začátku. Nicméně dlouhodobě se jí nedařilo pokrýt vysoké výdaje za nájemní bydlení a další závazky, 
takže jí sociální pracovnice pomohla s podáním žádosti o obecní byt, který jí byl v loňském roce skutečně přidělen. I přesto, 
že se rozvodové řízení s manželem dlouho protahovalo a majetkové vypořádání se řeší ještě v současnosti, což je pro paní 
Lídu velmi vyčerpávající, podařilo se jí zvládnout její náročnou životní situaci po odchodu od násilného manžela. Přidělení 
obecního bytu, ve kterém již zvládá hradit poplatky, a kde se jí velmi líbí, pro ni znamená větší stabilitu a jistotu pro další 
život. 
 
Paní Kamila Paní Kamila je matkou dvou nezletilých dětí, s manželem se v roce 2007 z důvodu dlouhotrvajícího 
fyzického a psychického násilí rozvedla. Bývalý manžel paní Kamily je cizí státní příslušník, po rozvodu na dlouhé naléhání 
opustil její byt a odstěhoval se z České republiky. Pravidelně ale za ní pod záminkou návštěvy dětí docházel, pokaždé pod 
vlivem alkoholu. Opakovaně pak paní Kamile i dětem vyhrožoval zabitím, dožadoval se obnovy rodinného soužití. Toto jeho 
chování mělo velice špatný vliv na syna paní Kamily, který odmítá s otcem komunikovat a stýkat se s ním, má z něj takový 
strach, že se před jeho plánovanou návštěvou dožadoval hospitalizace na psychiatrickém oddělení, aby se mu vyhnul. 
Psychické potíže syna a změny v jeho chování přiměli paní Kamilu situaci řešit. Paní Kamila vyhledala naši poradnu s žádostí 
o pomoc při řešení kontaktu otce a nezletilých dětí. Právnička s paní Kamilou sepsala návrh na úpravu styku otce s dětmi 
spolu s žádostí o vydání předběžného opatření na zákaz styku otce s dětmi. Současně byl sepsán návrh na vydání 
předběžného opatření na zákaz jakéhokoliv kontaktování paní Kamily jejím bývalým manželem. Soud oběma návrhům 
vyhověl a bývalému manželovi zakázal kontaktování paní Kamily i styk s dětmi. Bývalý manžel zatím nařízené předběžné 
opatření respektuje, aktuálně se čeká na nařízení soudního jednání ve věci úpravy styku otce s nezletilými dětmi. Spolu 
s právním poradenstvím využívala paní Kamila v naší organizaci i poradenství psychologické, v současnosti spolupracuje se 
sociální pracovnicí při řešení bytové otázky a hledání zaměstnání. 
 
Paní Světlana  Světlana kontaktovala naší organizaci poté, co se již po několikáté pokusila o sebevraždu. Nechtělo se jí 
prostě žít. Tentokráte ale vedle sebe měla člověka, kterému na ní skutečně záleželo. Její partner začal pátrat, kde se bere její 
smutná touha nežít. Otevřelo se tak téma sexuálního zneužívání, které Světlana zažívala od raného dětství ze strany svého 
dědečka. Začali společně hledat odbornou pomoc, což se ukázalo jako velmi těžké, protože Světlana zažila, že v České 
republice se na toto téma specializuje jen velmi málo odborníků či organizací. Bylo ji nakonec doporučeno, aby se obrátila 
právě na Persefonu, a již téměř rok společně zpracováváme v rámci psychoterapie traumatické vzpomínky. Světlana se 
dotýká svých bolavých míst, integruje hluboké trauma do svého života. Díky zneužití došlo k narušení pocitu důvěry, 
bezpečí, víru v sama sebe. Je to stále o balancování mezi energiemi být a nebýt. Světlana dochází pravidelně jednou týdně 
na terapeutická sezení, dokáže už svých traumatických zážitcích mluvit, skládá a integruje je do svého života tak, aby ji tolik 
nezasahovaly. Má snahu porozumět svému chování teď i v minulosti a hledá cesty, jak se vyrovnat se svojí minulostí. 
Myšlenky na sebevraždu se sice objevují, ale během roku společné práce mírně ztrácejí na intenzitě a hlavně klientka se 
o další pokus o sebevraždu nepokusila. Sexuální zneužití znamená tak hluboké trauma, že zasahuje integritu člověka, bez 
profesionálního a informovaného přístupu doprovázejícího se s těmito zážitky traumatizovaná osoba sama vyrovnává jen 
velmi těžko.  
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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 2013 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 kulaté stoly 

 Pomoc obětem sexuálního násilí (konference a workshop) In Iustitia 11. – 12. 9. 2013 
 Setkání platformy aktérů integrace cizinců z třetích zemí v JMK 18. 11. 2013 
 Kulatý stůl a konference ProFem k problematice znásilnění 3. 12. 2013 
 Konference a 7 workshopů pro odborníky ze Srbska v rámci projektu: „Zlepšení ochrany obětí domácího násilí cestou 

zavedení monitoringu a evaluace mezisektorové spolupráce“ Charita, 30.9.- 4.10.2013 
 

Vzdělávací činnost pro laickou a odbornou veřejnost:  

 Sociální práce s oběťmi domácího násilí, Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity – semestrální kurz, Brno  

 Soubor besed „Domácí násilí“, Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno 

 Beseda pro divadelním představení „Dealeři fyzické lásky“ divadla FESTE 

 
Získání 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  
 

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

 Sami jsme absolvovali 10 vzdělávacích seminářů a kurzů mezi nimi Krizovou intervenci v Remediu, Výcvik 
v internetovém poradenství pod Modrou linkou, Prezentační dovednosti u Podaných rukou a několik 
manažerských kurzů.   

 V rámci projektu In Iustitia pracovnice absolvovala stáž v Londýně, kde navštívila řadu organizací řešící 
problematiku násilí na ženách a LGBT na úrovni aktivistické, poradenské i vzdělávací.  

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.  
 

 Zahájen projekt Posílení dialogu mezi NNO a institucemi, který zprostředkovává vzájemné porozumění činnosti 
jednotlivých subjektů v systému pomoci obětem domácího násilí 

 Zahájena spolupráce s organizací Oaza Sigurnosti v Srbském Kragujevac 
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Fundraisingové a PR aktivity 
 

 
Benefiční koncert 
Rok 2013 jsme zahájili novoročním benefičním koncertem v Besedním domě v Brně, který pro nás 
uspořádala umělecká agentura GLOBART. Díky nádhernému hudebnímu programu, který se těšil 
velkému zájmu posluchačů, se podařila vybrat částka 33.300 Kč na podporu našeho sdružení. 
Prostředky budou použity na zajištění bezplatného odborného poradenství, které zahrnuje právní, 
psychosociální a sociální pomoc osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím. 
 
 
  

Bezpečiáda 
V rámci druhého ročníku preventivně-zábavného 
projektu Hvězdy pod Kraví horou jsme měli 
možnost představit činnost Persefony o. s. široké 
veřejnosti a to zejména těm nejmenším, jejich 
učitelům a rodinným příslušníkům.  

 
 
 
Benefikce 

Dobročinný večer byl realizován v rámci festivalu Čarokrásná, na kterém se 
podílelo Divadlo Feste, Persefona, Nesehnutí, Amnesty International a Genderová 
studia FSS MU. Vtipným večerem nás provázela herečka Petra Bučková a principál 
divadla Feste Jiří Honzírek.  Kromě inspirativních hudebních vystoupení Vox 
Iuvenalis, Ústaf Voiceband a Homoguru proběhla velmi napínavá dražba 
uměleckých předmětů, jejíž výtěžek činil krásných 33 000 korun a šel na pomoc 
našim klientkám a klientům!  
 
 
Den poOtevřených dveří 

U příležitosti 16 akčních dní určených k podpoře aktivit spojených s Mezinárodním dnem boje proti násilí na ženách jsme 
pro veřejnost otevřely naše konzultační prostory. Návštěvníkům jsme představili naši sociální službu, práci s klienty, dále 
prostory a zaměstnance organizace. Bylo nám v mnohých případech potěšením diskutovat nad důležitými tématy z oblasti 
domácího a sexuálního násilí.  
 
Přípravné práce na otevření Klubu začínajících fundraiserů v Brně 

České centrum fundraisingu ve spolupráci s o. s. Persefona pracovalo na otevření nové pobočky Klubu fundraiserů v Brně 
v roce 2014!  
 
Mohli jste o nás číst v časopisu:  

 Satisfakce: lifestyle magazín  

 Průvodci náhradní rodinnou péčí   

 Týden.cz  

 Lidovky.cz  

Rozhovory jsme poskytli pro Brněnskou televizi a Minimedia. 
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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:  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 červnu 2013 jsme úspěšně dokončili projekt Pomoc pomáhajícím – vzdělávání pracovníků Persefona o. s. V rámci projektu 
jsme mohli začlenit do svých aktivit všechny formy vzdělávání, vedoucí ke zvyšování odborných kompetencí týmu jak 
v oblasti přímé pomoci cílovým skupinám služby, tak i v oblasti řízení organizace. Jednalo se zejména o rozšíření 
vzdělávacích aktivit o interní formu vzdělávání, vzdělávání manažerů organizace a vícehodinové vzdělávací moduly 
(například výcvik v krizové intervenci, internetové poradenství) a odborné stáže. V projektu jsme vycházeli z praxe v práci 
s cílovými skupinami obětí, která vyžaduje vysokou profesionalitu, stabilitu a zralost celého týmu a jednotlivých pracovníků, 
a průběžné vzdělávání.  
 
V roce 2013 absolvoval tým pracovnic Persefona o.s. odborné stáže v SOScentru – Diakonie ČCE a službě Magdala – Charita 
Blansko. Jednotlivé poradkyně pak absolvovaly kurzy: Výcvik v internetovém poradenství, Způsoby zvládání obtížných 
situací při spolupráci s klientem, Co, proč, kam a jak psát o uživatelích služeb, a v rámci manažerských pozic kurzy: Firemní 
fundraising, Komunikace v týmu a řešení obtížných situací, Řízení změn v organizaci apod. 
 

 
 
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 je 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, budou jedním z výstupů projektu pro širší veřejnost v roce 2014. 
Dalším výstupem bude „výukový film“  - DVD, které bude využité jako součást akreditovaného vzdělávání pro pracovníky 
pomáhajících profesí a v rámci výuky studentů MU Brno. Smyslem projektu a související benefice je posílení neformálních 
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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 2013: 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:   Stabilizace Persefony prostřednictvím rozvoje fundraisingu 

Realizace:  leden – prosinec 2013 
 
Podpořeno:  Slovensko - český ženský fond 
Výše podpory:    99 800Kč 
& 
Podpořeno:  Nadace člověk člověku  
Výše podpory:    72 000Kč  
 
Cílem projektu je stabilizovat rozvoj Persefony prostřednictvím vytvoření prostoru pro fundraisingové aktivity, které 

povedou ke zlepšení finanční situace organizace a posílí její nezávislosti na veřejných zdrojích. 

V roce 2013 se nám mimo jiné podařilo uspořádat benefiční akce, které pro Persefona o. s. zajištovaly spolupracující 
organizace: novoroční koncert ve spolupráci s GLOBART a BeneFikci ve spolupráci s divadlem FESTE. Obě akce přinesly 
organizaci jednak rozšíření okruhu příznivců a také finanční výtěžek, který převyšoval prozatím veškeré dosavadní benefiční 
akce organizace. Nesporným přínosem byl i fakt, že jsme obě akce nezařizovali sami, ale v úzké spolupráci s firmou Globart a 
profesionálním divadlem Feste.  

Přínosem projektu bylo i rozhodnutí (na základě účasti v Klubu začínajících fundraiserů v Praze) otevřít a koordinovat Klub 
začínajících fundraiserů v Brně, který poběží od roku 2014. Smyslem této aktivity je, jednak rozšíření spolupracujících 
organizací a fundraiserů na lokální úrovni, a dále vytvoření přirozených vazeb s firmami a podnikateli, tedy především těmi, 
kteří se aktivně věnují nebo chtějí věnovat charitativní činnosti. Tyto osobnosti by měli být hosty jednotlivých klubových 
setkání a předávat své zkušenosti začínajícím fundraiserům. Přípravy na klub a komunikace s případnými hosty – odborníky 
byly započaté v roce 2013.  

 

 

 

 

 
Služba odborného sociálního poradenství 
Služby odborného sociálního poradenství obětem domácího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání v roce 2013 byly 
zajišťované v rámci vícezdrojového financování z dotací a příspěvků ze Strukturálních fondů EU, MPSV, města Brna, 
jednotlivých městských částí a také prostřednictvím benefičních/fundraisingových aktivit.  
 
V roce 2013 jsme měli možnost v rámci navazujícího projektu Psychosociální a právní 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 

 Díky benefičním akcím ve spolupráci s agenturou GLOBART a divadlem FESTE. 
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Finanční zpráva  
 

Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. 12. 2013 

V tisících Kč 

Náklady  Hlavní činnost 

I. Spotřebované nákupy celkem 75 

1. Spotřeba materiálu 35 

2. Spotřeba energie 41 

II. Služby celkem  522 

3. Opravy a udržování 4 

4. Cestovné 49 

5. Ostatní služby 468 

III. Osobní náklady celkem 1 708 

6. Mzdové náklady 1 270 

7. Zákonné sociální pojištění 432 

8. Zákonné sociální náklady 7 

IV. Daně a poplatky 2 

9. Ostatní daně a poplatky 2 

V. Ostatní náklady celkem 11 

10. Jiné ostatní náklady 11 

  

Náklady celkem  2 319 

 

Výnosy Hlavní činnost 

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 43 

1. Tržby z prodeje služeb 43 

II. Ostatní výnosy celkem 15 

2. Úroky 1 

3. Zúčtování fondů 11 

4. Jiné ostatní výnosy 3 

III. Přijaté příspěvky celkem 176 

5. Přijaté příspěvky (dary)  176 

IV. Provozní dotace celkem 2 071 

6. Provozní dotace 2 071 

  

Výnosy celkem 2 305 

  

Výsledek hospodaření před zdaněním -13 

Výsledek hospodaření po zdanění -13 
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Rozvaha ke dni 31. 12. 2013 

V tisících Kč 

Aktiva Stavk prvnímuúčetnímu období  Stav k poslednímu účetnímu 

období 

A. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 100 100 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -100 -100 

B. Krátkodobý majetek celkem 3 200 1555 

Z toho:    

I. Pohledávky celkem 2 370 1 048 

1. Poskytnuté provozní zálohy 19 32 

2. Ostatní pohledávky  11  

3. Nároky na dotace 2 290 1 015 

4. Jiné pohledávky 50  

II. Krátkodobý finanční majetek celkem  770 495 

1. Pokladna 6 11 

2. Účty v bankách 763 485 

III. Jiná aktiva celkem 60 13 

1. Náklady příštích období 60 11 

2. Příjmy příštích období  2 

   

Aktiva celkem 3 200 1 555 

 

Pasiva Stav k prvnímu účetnímu období Stav k poslednímu účetnímu 

období 

A. Vlastní zdroje celkem 364 419 

Z toho:   

I. Jmění celkem  318 

1. Fondy  318 

II.   Výsledek hospodaření 364 100 

1. Účet výsledku hospodaření -64 -13 

2. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 

428 114 

B. Cizí zdroje celkem 2 836 1 137 

Z toho:   

I. Krátkodobé závazky celkem 266 224 

1. Dodavatelé 103 46 

2. Zaměstnanci 87 80 

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

43 48 

4. Ostatní přímé daně 13 14 

5. Dohadné účty pasivní 21 32 

II. Jiná pasiva celkem 2 569 913 

1. Výdaje příštích období 30 6 

2. Výnosy příštích období 2 539 907 

   

Pasiva celkem 3 200 1 555 
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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 (rodičovská) 
 Julija Křivská Prejsová – projektová a finanční manažerka  
 Eva Oujezská – psycholožka  
 Renata Plchová – právnička (dobrovolnice) 
 Veronika Polívková – sociální pracovnice 
 Katarína Svobodová - právnička 
 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 
  

 
Výzvy pro rok 2014  
 

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

 poskytování odborného právního a sociálního poradenství s důrazem na pomoc obětem sexuálního násilí 
 podpora a prohlubování interdisciplinární spolupráce  
 rozvoj vzdělávání odborných pracovníků v sociálních službách  
 navázání zahraniční spolupráce s příslušnými institucemi a organizacemi  
 rozvoj fundraisingových a PR aktivit Persefony o. s.  
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Poděkování  
 
I v letošním roce srdečně děkujeme všem klientkám, klientům, spolupracujícím subjektům, dobrovolníkům, pracovníkům a 
spřízněným duším, kteří nás podpořili při naplňování poslání Persefony o. s.  
 
Za finanční a morální podporu v roce 2013 děkujeme těmto institucím, organizacím a osobám:  

 individuálním dárcům, kteří si nepřejí být jmenováni dále pak Kolenkové Kateřině, Halamkové Kamile, Karáskovi 
Petru, Kořínkové Kateřině, Bučkové Petře, Horčicové Monice, Helmové Daně, Kratochvílovi Tomášovi  

 divadlu FESTE za organizační a finanční podporu 

 TIMOvi, nakladatelství HOST, Kateřině Šedé, Markovi Vrbíkovi, Jonathan Bowers a dalším, kteří přispěli svými 
uměleckými předměty do aukce BeneFikce 

 těm, kteří si v rámci BeneFikce umělecké dílo pořídili 

 firmě LMC s. r. o. za poskytnutí bezplatné inzerce na portálu jobs.cz a prace.cz 

 umělci Jiřímu Jahdovi z firmy GLOBart za poskytnutí vstupenek do Národního divadla pro naše klientky a klienty 

 firmě pivovar Starobrno, Hotel Europa, Reklamní společnost Snip &  Co, Technické sítě Brno TSB, plakátovací 
plochy Rengl, Českému rozhlasu Brno, rádiu Proglas, Brněnskému Metropolitanu za partnerství v rámci 
Benefičního koncertu  

 také 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, nadaci Člověk člověku, 
Českému centru fundraisingu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Julií Křivskou Prejsovou 
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