
V ý r o č n í  z p r á v a

2007

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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Vážení přátelé,

S radostí Vám předkládáme první samostatnou výroční zprávu občanského
sdružení Persefona o. s. Rok 2007 pro naši činnost znamenal předěl hned ve třech
oblastech. Prvním mezníkem bylo rozhodnutí oddělit se od Ligy lidských práv
a založit občanské sdružení zabývající se výhradně pomocí obětem domácího
násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. Tento krok byl završen registrací
Ministerstvem vnitra 1. 3. 2007 a započetí existence nezávislé na Lize lidských práv
k 1. 6. 2007

Druhým předělem byla registrace Persefony o. s. jako poskytovatele odborného
sociálního poradenství dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách k 1. 8.
2007. Tato registrace je na jednu stranu výsledkem dlouhodobé snahy o posky-
tování kvalitních služeb a na druhou trvalým závazkem k naplňování stan-
dardů kvality sociálních služeb.

Třetím předělem byla akreditace Persefony jako vzdělávací instituce
a jejího vzdělávacího modulu pro pracovníky pomáhajících
profesí podle zákona o sociálních službách. Akreditace nás
opravňuje certifikovat absolventy vzdělávání a rovněž zava-
zuje k dodržování kvality.

Minulý rok nás stál mnoho sil, byl ale zároveň obohacující
a pevně věříme, že všechny kroky, které jsme udělali, budou ku
prospěchu boje proti domácímu násilí. Děkujeme všem, kteří nám
v roce 2007 pomáhali finančně, materiálně, ideově i tím, že nás posilovali
svými postoji a činy.
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Poslání

Posláním sdružení je působit ve společnosti tak, aby páchání násilí ve všech jeho
formách a projevech bylo vnímáno a hodnoceno jako společensky neakceptova-
telné, nezávisle na tom, mezi kým a kde je pácháno. Sdružení usiluje o ochranu
práv osob, které mohou být takovým násilím dotčeny.

Odborné sociální poradenství 
Cílem odborného sociálního poradenství, které poskytuje organizace
Persefona je zajistit dostupné a efektivní řešení konkrétních případů domá-
cího násilí, znásilnění a sexuálního zneužívání; návrat obětí do běžného
života a sociální a psychické zakotvení osobnosti klienta služby.

Odborné sociální poradenství dělíme na právní a psychologické poradenství, které
je poskytováno všem zájemcům o službu. Ve vhodných případech je poskytována
psychoterapie a sociální asistence. Zaměření našeho poradenství je poskytnout
dlouhodobou podporu oběti domácího násilí a provést ji celým procesem řešení
násilí v rodině. Jako doplňkovou službu jsme v roce 2007 realizovali i svépomocnou
skupinu pro oběti domácího, která sloužila jako platforma pro sdílení problémů,
zážitků i příjemných chvil.

Poradenství probíhá nejčastěji formou osobních konzultací na základě předchozího
telefonického objednání, ale poskytujeme i telefonické poradenství a doplňkově
i e-mailové poradenství.

Více jak 98% klientů poradenství jsou ženy, které jsou nejčastěji oběťmi domácího
násilí ze strany svých partnerů. Naše služby jsou ale otevřené všem dospělým
klientům, kteří jsou násilím v rodině ohroženi. 1,3% našich klientů byli v roce 2007
muži. 1 % byly osoby ohrožené domácím násilím z důvodu zdravotního postižení,
8% našich klientů bylo ve věku seniorů.

Statistika poradenství je uvedena v následující tabulce. 

Hlavní aktivity
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Cíle sdružení:

a) napomáhat rozvoji komplexu činností
z oblasti pomoci osobám dotčeným násilím;

b) rozšiřovat a prohlubovat povědomí odborné
i laické veřejnosti o problematice specifických forem násilí;

c) podporovat a rozvíjet multidisciplinární přístup
k řešení problematiky spjaté s násilným jednáním;

d) mapovat a provádět odborné analýzy v oblastech,
kde dochází k násilnému jednání;

e) navrhovat a prosazovat systémové a legislativní změny;
f) vzdělávat profesní skupiny, studentů a široké veřejnosti;
g) právní postup ve vybraných případech;
h poukazovat na nedostatky fungování společenského

systému v oblastech, kde dochází k násilnému jednání.

Forma kontaktu Počet 2007

Počet klientů/klientek 106
Počet osobních konzultací 464
Počet telefonických porad 634
Počet e-mailových konzultací 34
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Vzdělávací a osvětové aktivity
Vzdělávací aktivity se zaměřují zejména na ty obory a profese, které se s domácím
násilím setkávají a nemusí mít dostatek nástrojů a informací jak je identifikovat.
Některé pomáhající profese jako zdravotnický personál, orgán sociálně – právní
ochrany dětí patří mezi sporadické záchytné články systému, které mohou oběť
identifikovat a pomoci jí, právě ony stojí ve středu zájmu našich vzdělávacích
aktivit. Osvěta je zaměřená na širokou veřejnost a klade si za cíl prevenci domácího
násilí a zvýšení informovanosti mezi těmi, jichž se násilí týká přímo i nepřímo.

V roce 2007 jsme poskytovali vzdělávání těmto profesím a oborům a realizovali
jsme následující osvětové aktivity:

• Zdravotnický personál v zařízeních zřizovaných Magistrátem města Brna.
• Střední zdravotnický personál v rámci Národního centra ošetřovatelství v Brně.
• Školení terénních romských sociálních pracovníků v Ostravě a Brně.
• Školení pracovní přestupkových komisí ve městě Brně.
• V podzimním semestru 2007/2008 jsme organizačně i lektorsky zajišťovali

předmět Sociální práce s oběťmi domácího násilí pro studenty bakalářského
studia sociální práce a sociální politiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

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

• Projekt právních klinik při Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
společně s Ligou lidských práv a organizací PILA, kde lektorky Persefona o. s.
zajišťovaly bloky zaměřené na problematiku domácího násilí a následně
umožnily studentům praxi v organizaci.

• Přednáška studentům Střední zdravotnické školy upozorňující na fenomén
domácího násilí.

• Panelová diskuse „Rok od vykázání“ rekapitulující a hodnotící institut vykázání
násilníka Policií ČR a fungování intervenčních center. Panelové diskuse
se zúčastnili zástupci intervenčního centra, Policie ČR a Persefony o. s. Diskuse
byla součástí aktivit k Mezinárodnímu dni boje proti násilí na ženách, který byl
Valným shromážděním OSN stanoven na 25. listopad.

• Benefiční koncert k příležitosti 25. listopadu měl za cíl upozornit širokou
veřejnost na závažnost domácího násilí. V kavárně Trojka v Domě pánů
z Kunštátu se sešly kapely Budoár staré dámy, Cat and dogs’band, Wej wej
a Babinet, které zahrály bez nároku na honorář. Koncertu se zúčastnilo na
50 platících účastníků.

Existují témata, kde lze nalézt i mezi odbornou veřejností znalostní rezervy a na
něž se necítíme být experty. Tato témata jsme se snažili otvírat ať už jako mluvčí
na konferencích nebo jsme je v roce 2007 zajišťovali organizačně :

• Konference Bílá místa v péči o oběti domácího násilí, kde byly prezentovány
výsledky ročního monitoringu domácího násilí v Jihomoravském kraji, který tým 
Persefony realizoval ještě pod hlavičkou Ligy lidských práv a prostřednictvím
pozvaných odborníků představil témata ve kterých spatřuje systémové a právní
mezery. Jednalo se o problematiku násilí na seniorech, zdravotně postižených,
migrantech, dětech jako sekundárních obětech atd. Konference se uskutečnila
v květnu za účasti cca 70 účastníků.

• Výkon rozhodnutí v případech domácího násilí. Přednáška byla určena
pracovníkům zainteresovaným do řešení problematiky domácího násilí
a byla vedena Soudním exekutorem z exekutorského úřadu v Brně-městě panem
Homolou, říjen 2007



6/7

Expertní aktivity
Mezi naše základní cíle patří upozorňovat na takzvaná bílá místa a nedokonalosti
systému a právního řádu ve vztahu k problematice domácího násilí, znásilnění a
sexuálního zneužívání a hledat řešení a postupy, díky kterým by se tato bílá místa
podařilo zaplnit. V loňském roce jsme spatřovali nejpalčivější oblasti v problemati-
ce násilí na seniorech, zdravotně postižených či dětech, svědcích domácího násilí
pro které neexistuje funkční komplex služeb a jejichž problémy nejsou zcela jasně
artikulovány a řešeny. Ve sféře práva se jednalo o problémy spojené s neuspokoji-
vou bytovou problematikou obětí, mezery v zákoně o vykázání atd.

Na mezery v systému a právu se snažíme upozorňovat publikační potažmo vý-
zkumnou činností za kterou lze jmenovat Analýzu bílých míst v péči o oběti do-
mácího násilí, kterou tým pracovnic Persefona zpracoval. Další platforma na které
prezentujeme naše postoje a doporučení jsou odborná fóra a expertní skupiny, kte-
ré mohou dané téma posunout dále.
Persefona o.s. je členskou organizací:

• Výboru pro prevenci domácího násilí při Radě vlády pro lidská práva 
• Interdisciplinárního týmu proti domácímu násilí ve městě Brně
• KOORDONA (Koalice organizací proti domácímu násilí) 

Náklady 2007

Hospodářský výsledek- zisk 86361,65,- Kč (po odečtení vratek ze státních dotací)

Za finanční podporu v loňském roce velmi děkujeme následujícím organizacím,
institucím a osobám: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát města Brna,
Úřad městské části Brno – Židenice, Lize lidských práv, firmě OPROX, a. s., paní
Janice Albert, panu Vladimíru Čechovi, panu Michaelu Diedringovi, slečně Anně
Hořínové.

Dále děkujeme těm, kteří nás v roce 2007 podpořili svou prací, svými nápady
a náměty a hmotnými dary. Jedná se o tyto osoby a firmy:

Firma ASPI, paní Gwendolyn Albert, pan Michal Frank, pan Jan Hanuš, pan Michal
Horák, paní Yvona Lucká, pan Aleš Mrázek, Magistrát města Brna- odbor zdraví,
pan Miloš Hrabal 

Finanční situace
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Nákladová položka Částka

Materiálové náklady 52143,5,-
Nemateriálové náklady 136113,5,-
Osobní náklady celkem 776659,-
Ostatní náklady 5142,83,-
Celkové náklady 970058,83,-

Výnosy

Dotace MPSV 930000,-
Dotace MMB 32500,-
Dotace MČ Brno-Židenice 15000,-
Sponzorské dary 54152,50,-
Prodej služeb 4500,-
Úroky 1153,98,-

Celkem 1067336,48,-



V roce 2007 v Persefona o. s. působily:

Jitka Čechová – psychosociální pracovnice, statutární zástupkyně
Lucie Čechová – asistentka,
Madla Čechová – koordinátorka, statutární zástupkyně
Anna Hořínová – právnička, statutární zástupkyně
Jana Křížová – právní poradkyně (od 11.6. do 14.12.)
Zuzana Mrázková – právnička (od 11.6. na mateřské dovolené)
Eva Oujezská – psycholožka, psychoterapeutka

Jako dobrovolnice pomáhaly:

Lucie Čechová, Lenka Doubravová, Barbara Homolová, Vanda Fuksová,
Petra Hadwigerová, Hana Kamenická, Lenka Krmíčková, Jana Křížová,
Pavla Sztwiertniová 

Řádnými a čestnými členy sdružení byli v roce 2007:

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

I v příštím roce budeme potřebovat Vaši pomoc. Pokud Vás naše práce oslovuje,
můžete nám napsat na e-mailovou adresu domacinasili@persefona.cz
nebo poslat finanční příspěvek na účet Persefony u Československé obchodní
banky: 214877940/0300

www.persefona.cz
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