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Kontakt:
Persefona o.s.
Jiráskova 8
Brno 602 00

Telefon: 737 834 345, 545 245 996
Fax: 545 245 996
e-mail: domacinasili@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.
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Kdo je Persefona
Persefona je občanské sdružení poskytující pomoc obětem domácího násilí,
sexuálního zneužívání a znásilnění: 

- registrace občanského sdružení Persefona Ministerstvem vnitra dne 1.3.2007 
IČO: 27058905

- registrace odborného sociálního poradenství občanského sdružení Persefona 
Krajským úřadem Jihomoravského kraje dne 3.8.2007 

Kontakt:
Persefona o.s.
Jiráskova 8
Brno 602 00
Telefon: 737 834 345, 545 245 996
Fax: 545 245 996
e-mail: domacinasili@persefona.cz
www.persefona.cz

Bankovní spojení
ČSOB, a.s., Na Příkopě 14, Praha 115 20, číslo účtu: 214877940/0300

Ohlédnutí za rokem 2008

Vážení přátelé, kolegové a příznivci,

název Persefona jsme zvolily na základě smutného, ale současně velmi nadějného příběhu řec-
ké mytologie bohyně Persefony, která musela nedobrovolně žít se svým mužem Hádem v pod-
světí a každý rok se vracela na zem, aby přinesla lidem naději a jaro. Persefona je symbolem
nabyté moudrosti a cesty ke svobodě, která vede přes mnohá utrpení a bolest. Životní situa-
ce obětí domácího násilí je analogií k bolesti, kterou bohyně Persefona zažívala na cestě ke
svobodě a radostnému životu na Zemi.

Když jsme se pro tento název rozhodly, netušily jsme, jak výstižná bude ona symbolika nejen
pro problémy našich klientek, ale i pro strastiplnou cestu, kterou zažívá nově vzniklá organi-
zace při plnění svého poslání. Rok 2008 byl pro nás náročnou zkouškou v odhodlání a pře-
svědčení udržet činnost Persefony v potřebném rozsahu, a to s minimálními finančními pro-
středky. Není tedy divu, že přinesl i odchody, ať už vynucené finanční situací, či permanentním
psychickým a existenčním tlakem, který přesahoval už tak velké napětí z práce v pomáhajících
profesích. Několikrát jsme stály jen krůček od rozhodnutí činnost Persefony výrazněji omezit
či ukončit. Ovšem každodenní práce s klientkami a klienty naší poradny a pozitivní zpětné vaz-
by z blízkého okolí nám v této náročné době umožňovaly vidět v naší existenci a činnosti smy-
sl a dodávaly nám sílu realizovat naše cíle.

Podle řecké mytologie je Persefona bohyně, symbolizující význam 
vyrovnání se s bolestí a utrpením na cestě k moudrosti a osobnímu růstu.



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:
• 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 multi-disciplinární 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
• právní postup ve vybraných případech
• 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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Rok 2008 přinesl také řadu pozitivních událostí a zkušeností. Mimo jiné i velkou radost v po-
době nových prostor v centru Brna, které jsme vlastními silami opravily a zútulnily. Ale přede-
vším nám umožnil intenzivně prožít jednu významnou hodnotu a to hodnotu mezilidského
vztahu v době celkově velmi obtížné. Bez velké podpory našich blízkých, příznivců z řad členů
a dobrovolníků i těch, které jsme na své profesní cestě potkaly, bychom možná loňský rok ani
nepřekonaly. Na tomto místě vám všem patří velké díky.

Loňský rok nám dal okusit hořkou stránku poselství mýtu o Persefoně. Nyní doufáme, že dal-
ší rok bude pro Persefonu tím symbolickým jarem a radostí.

Odborná činnost 

Činnost občanského sdružení Persefona je založena na dlouhodobé tradici přímé
a komplexní práce s obětí domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. Historie
poskytování právně-sociálních a psychologických služeb sahá do roku 1999. Služby nejdříve
fungovaly v rámci Ekologického právního servisu a posléze v rámci Ligy lidských práv jako Po-
radna pro ženy v tísni nebo Program pomoci obětem domácího násilí. V daném období se jed-
nalo o průkopnickou iniciativu, jelikož na území města Brna neexistoval žádný subjekt
s podobným zaměřením. Na jaře minulého roku se aktivity na pomoc obětem domácího násilí
vydělily do samostatného občanského sdružení s názvem Persefona.
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Odborné sociální poradenství 
Odborné 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. 

Cílem odborného sociálního poradenství je zajistit dostupné a efektivní řešení konkrétních
případů domácího násilí, návrat oběti do běžného života a sociálně a psychické zakotvení
osobnosti klienta. 

Služby jsou poskytovány s ohledem na jedinečnost každého člověka a jeho potřeby. Proto se
první osobní kontakt zpravidla realizuje v tandemu právník a psycholog-sociální pracovník.
Osobám ohroženým příslušným násilím je nabízena dlouhodobá podpora v řešení jejich
obtížné životní situace. Kvalita práce je zajišťována standardy sociálních služeb, soustavnou
týmovou a individuální supervizí a sebe-vzděláváním pracovníků.  

Formy poskytované pomoci

Odborné sociální poradenství zahrnuje právní poradenství (včetně sepsání právních podání),
psychologické a sociální poradenství, dále psychoterapii pro dospělé, krizovou intervenci,
telefonické a emailové poradenství, svépomocnou skupinu, zprostředkování kontaktu na další
odborníky, pomoc při hledání azylového ubytování, doprovod na jednání s úřady. 

Statistika odborného sociálního poradenství 

V roce 2008 poskytla Persefona o.s. odborné sociální poradenství 104 osobám v počtu 377
konzultací. Doba trvání konzultací byla v rozmezí 1-2 hodin. V prvním čtvrtletí byla realizována
svépomocná skupina v počtu 16 dvouhodinových setkání.

Typ kontaktu Počet konzultací / osob
Osobní konzultace - celkem 393 / 110
Telefonické konzultace 617
E-mailové konzultace (nezahrnuje klienty z osobních konzultací) 22

Osoby ohrožené násilím
Ženy 98 %
Muži 2 %
Senioři 9 %
Zdravotně handicapování 11 %
Děti v rodinně s DN 88 %

Tabulky znázorňují základní rozlišení typů pomoci obětem násilí a procentní zastoupení jed-
notlivých specifických skupin obětí domácího násilí. 



8/9

V roce 2008 se uskutečnily tyto vzdělávací a informační akce:

• Výuka na FSS MU kurz Sociální práce s oběťmi domácího násilí. Již druhým rokem realizujeme
jednosemestrální kurz pro studenty bakalářského cyklu oboru Sociální práce a sociální
politika. Výuka probíhala v podzimním semestru roku 2008. 

• Vzdělávání pečovatelek a dalších pracovníků v sociálních službách ústavů sociálních služeb 
pečovatelských domů zřizovaných Magistrátem města Brna jaro 2008 (dva běhy).

• Od roku 2008 realizuje  Persefona pro Centrum pro vzdělávání a supervizi Modré linky 
dvakrát ročně akreditovaný kurz Pomoc obětem domácího násilí pro pracovníky pomáhajících
profesí.  V loňském roce se kurz konal v květnu a listopadu. 

• Kurz na klíč pro terénní sociální pracovníky IQ Roma Servisu. 
• Projekt právních klinik při Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci společně

s Ligou lidských práv a organizací PILA, kde lektorky Persefony o. s. zajišťovaly bloky
zaměřené na problematiku domácího násilí a následně umožnily studentům praxi v organizaci.  

• Partnersky jsme se podíleli na vzdělávání studentů práv v rámci Školy lidských práv, kterou
pořádá organizace PILA (Public Interest Lawaers Asocciation).

• Osvětová přednáška pro studenty Středního odborné učiliště a školy Lomnice u Tišnova
v listopadu.

• Osvětová přednáška pro studenty Gymnázia Slovanské náměstí v rámci projektu Jeden svět 
na školách. 

• Ve spolupráci s Magistrátem města Brna byly realizovány přednášky pro seniory ve většině 
městských částí města Brna. Persefona vedla čtyři přednášky pro seniory v měsíci červnu a září.

• Týden akcí k 25. listopadu. Persefona byla spolu s dalšími organizacemi realizátorem souboru
akcí k Mezinárodnímu dni boje proti násilí na ženách – především se jednalo o veřejnou
diskuzi domácí „násilí-černá” minulost a světlé zítřky, beseda v rámci filmového minifestivalu,
tisková konference a benefiční koncert. 

Vzdělávací a informační činnost
Vzdělávání považujeme za jednu z klíčových aktivit v boji s domácím násilím, je tedy druhým
ze tři hlavních pilířů činnosti naší organizace. 

Ve vzdělávacích aktivitách se soustředíme zejména na ty profese, které se s domácím násilím
setkávají a mají šanci je diagnostikovat či nasměrovat oběť k řešení. Z tohoto pohledu pova-
žujeme za velmi důležité profese pracující ve zdravotnictví, zejména střední zdravotnický
personál, pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí, pracovníky přestupkových komisí,
policisty, pedagogy a další. Za důležité považujeme rovněž vzdělávací či preventivní programy
zaměřené na širokou veřejnost a studenty. 

I v roce 2008 byl realizován akreditovaný vzdělávací modul „Pomoc obětem domácího násilí
pro pracovníky pomáhajících profesí" v rozsahu 13 hodin, který poskytujeme na klíč nebo
prostřednictvím dalších vzdělávacích subjektů. Akreditaci jsme získali od Ministerstva práce
a sociálních věcí pro další vzdělávání sociálních pracovníků dle zákona 108/2006Sb. o sociálních
službách říjnu 2007.

Fo
to

gr
af

ie
: W

er
ne

r 
Bi

sc
ho

f



10/11

Některé odezvy ze stran realizátorů vzdělávacích kurzů:

„Frekventanti byli spokojeni nejen s obsahem kurzu, ale i s jeho vedením. Lektorky hodnotí
jako příjemné a znalé ve svém oboru. Chválí obě za pěkné propojení teoretických informací
a praktických zkušeností, dále za ochotu odpovídat na veškeré dotazy a sdílení zkušeností
s účastníky, přirozené vystupování a energetický a obsáhlý projev.“

Alena Sekáčová, Centrum pro vzdělávání a supervizi Modré linky

„Lektorky vyšly se ctí. Všichni je hodnotili kvalitně - 1.“ 
Bc. Alena Fiedlerová, manažerka regionálního CCV, MARLIN, s. r. o.

Expertní aktivity a interdisciplinární spolupráce

Posledním a neméně důležitým pilířem v řešení problematiky domácího a sexuálního násilí jsou
expertní aktivity a interdisciplinární spolupráce. V uplynulém roce jsme opět věnovaly pozor-
nost takzvaným „bílým místům“, které spatřujeme v systému řešení problematiky domácího
násilí, znásilnění a sexuálního násilí. S úspěchem se nám podařilo poukazovat na nedostatky
a hledat jejich řešení v rámci odborných debat na úrovni expertních skupin v rámci České
republiky, ale i účastí na zahraniční konferenci – Persefona o.s. zastupovala český neziskový
sektor na konferenci v Sofii účastí na workshopech a příspěvkem s názvem „Czech Republic –
One-Year Experience with New Legislation. Good practice, problems and challenges for
future” v sekci “Implementation Domestic Violence Laws”.

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

Konkrétními spolupracujícími organizacemi a institucemi byly v roce 2008 například:

Magdalenium o.s., Občanská poradna Brno na Anenské, Nesehnutí o.s., IC Spondea o.p.s.,
Gender centrum při FSS MU v Brně, NORA o.p.s., ProFem o.p.s., Rosa o.s., Acorus o.s., Most
k životu, Manželské a rodinné poradny Centra sociálních služeb Brno, Public Interest Lawyers
Association (PILA); Liga lidských práv, Policie ČR, Magistrát města Brna – odbor zdraví, jedno-
tlivé sociální odbory města Brna a další.



ROZVAHA

Stav k prvnímu Stav k poslednímu
AKTIVA dni účetního období dni účetního období

Dlouhodobý hmotný majetek 2 690,00
Oprávky k dlouhodobému majetku -1 345,00
Poskytnuté zálohy na zásoby 2 050,00
Poskytnuté provozní zálohy 4 100,00 18 620,00
Pokladna 2 289,71 14 539,46
Účty v bankách 93 759,94 163 503,32
Náklady příštích období 19 681,00
AKTIVA CELKEM 100 149,65 219 738,78

Stav k prvnímu Stav k poslednímu
PASIVA dni účetního období dni účetního období

Účet výsledku hospodaření 45 286,29
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 91 905,44
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 91 905,44
Dodavatelé 1 366,05
Ostatní závazky 1 505,00 -418,00
Zaměstnanci 38 972,00
Závazky k institucím soc.zabezpečení
a veř.zdrav.pojištění 17 781,00
Ostatní přímé daně 4 176,00
Dohadné účty pasivní 5 200,00 18 620,00
Výdaje příštích období 1 539,21 2 050,00
PASIVA CELKEM 100 149,65 219 738,78

Finanční zpráva

Výkaz zisků a ztrát

NÁKLADY Hlavní činnost
Spotřeba materiálu 27 136.20
Spotřebované nákupy 20 798,00
Cestovné 13 496,60
Ostatní služby 175 343,19
Mzdové náklady 487 088,00
Zákonné sociální pojištění 148 949,00
Zákonné sociální náklady 1 689,00
Daně a poplatky 130,00
Ostatní náklady 8 825,00
Odpisy dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku 1 345,00
NÁKLADY CELKEM 884 799,99

VÝNOSY Hlavní činnost
Tržby z prodeje služeb 38 200,00
Úroky 803,14
Kursové zisky 209,88
Jiné ostatní výnosy 1 500,15
Přijaté příspěvky (dary) 10 400,11
Provozní dotace 878 973,00
VÝNOSY CELKEM 930 086,28

Výsledek hospodaření před zdaněním 45 286,29
Výsledek hospodaření po zdanění 45 286,29
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Poděkování

Srdečně děkujeme všem dobrovolníkům, pracovníkům a spřízněným duším, kteří nás
podpořili při naplňování poslání Persefony o.s..

Za finanční podporu v roce 2008 děkujeme těmto institucím, organizacím a osobám:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát města Brna, Krajský úřad Jihomoravského
kraje, Úřad městské části Brno- Židenice, Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97,
Mgr. Zuzana Mrázková, Mgr. Jitka Čechová, Pavla Dudková, návštěvníkům  benefičního
koncertu k 25. listopadu Mezinárodnímu dni proti násilí na ženách, jehož výtěžek šel částeč-
ně na podporu Persefony.

Dále za podporu děkujeme:

•Ing. Tomáši Všetičkovi za bezplatnou správu počítačů a  počítačové sítě
•Společnosti AVG Technologies CZ, s. r. o. za bezplatnou licenci Bezpečnostního

programu AVG Anti-Virus Network Edition EDU 10
•Mgr. Aleši Mrázkovi za bezplatné přenechání vybavení kanceláře 
•Romanu Hlouškovi za pomoc při stěhování
•MUDr. Miroslavu Čechovi za pomoc při získávání finančních zdrojů

Kdo je kdo

Správní rada:
Madla Čechová – předsedkyně správní rady, Jitka Čechová, Zuzana Mrázková, Eva Oujezská

Členské shromáždění:
Gwendolyn Albert, Jitka Čechová, Madla Čechová, Anna Hořínová, Hana Langhansová, Aleš
Mrázek, Zuzana Mrázková, Eva Oujezská

Pracovnice:
Jitka Čechová – koordinátorka a psycholožka
Madla Čechová – projektová manažerka
Anna Hořínová – právnička (do srpna 2008)
Hana Langhansová – právnička (srpen-září 2008)
Zuzana Mrázková – právnička
Eva Oujezská – psycholožka a psychoterapeutka
Silva Štěpánová – právnička (od září 2008)

Členky týmu se kontinuálně vzdělávají v oblasti práce s klienty, v dřívějších letech za podpory
zaměstnavatele, v roce 2008 pak vzhledem k omezeným finančním prostředkům organizace,
si vzdělávání financují samy. Psycholožky i právničky absolvovaly krizovou intervenci tváří tvář,
psycholožky pak dále rozšiřující modul krizové intervence i telefonickou krizovou intervenci.
Pracovnice se také účastní různých vzdělávacích workshopů a psychoterapeutických výcviků.

Supervizi týmu zajišťuje PhDr. Yvonna Lucká, všechny pracovnice mají také pravidelnou indivi-
duální supervizi pod vedením Mgr. Michala Horáka.

Dobrovolníci:
Lucie Čechová, Lenka Doubravová, Petra Hadwigerová, Hana Kamenická, Lenka Kopecká,
Lenka Krmíčková, Hana Langhansová, Eva Portlíková, Tomáš Všetička



Výzvy do dalšího roku

• pokračování v odborném sociálním poradenství
• řešení tradičních „bílých míst" domácího násilí na expertní úrovni
• prohloubení diskuze a řešení problematiky sexuálního zneužívání a znásilnění
• tvorba a systematická realizace preventivních programů související se zaměřením činnosti organizace
• rozšíření a prohloubení interdisciplinární spolupráce 
• navázání zahraniční spolupráce s příslušnými insinuacemi a organizacemi
• personální rozvoj organizace
• soustavné zvyšování kvality služeb
• zvýšení bezpečnosti pracoviště
• aktualizace webových stránek

Podpořte nás i v příštím roce:

I v příštím roce budeme potřebovat Vaši pomoc. Pokud Vás naše práce oslovuje,  můžete nám napsat na
e-mailovou adresu nebo poslat finanční příspěvek na účet Persefony u Československé obchodní banky:
214877940/0300
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Mgr. Jitka Čechová
Mgr. Madla Čechová
Mgr. Eva Oujezská

Editace: Mgr. Jitka Čechová
Grafické zpracování a fotografie: Jan Hanuš
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