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proFem o.p.s. ve zkratce

Kdo jsme:
proFem o. p. s. je nezisková organizace, která více než 20 let pracuje v oblasti lidských,
ženských práv. Naším posláním je působení na zlepšení situace v oblasti domácího a
sexuálního násilí či jiných forem násilí především na ženách, a to prostřednictvím lobbingu,
osvěty, vydávání publikací a přímé podpory osob ohrožených těmito formami násilí.

O co usilujeme:
 realizovat přímé poradenství a podporu žen, kterých se dotkla diskriminace a násilí,
 vydávat poradenské a informační publikace pro ženy a veřejnost v oblastech, ve
kterých dochází k diskriminaci žen a za stejným účelem pořádat konference,
workshopy a školení,
 upozorňovat společnost na problematické oblasti, ve kterých jsou ženy diskriminovány
a dokonce ohrožovány, a to formou veřejných prohlášení, politického lobbingu u
zákonodárných institucí a u politického zastoupení, a za stejným účelem pracovat i s
veřejnými médii či zřizovat média vlastní,
 aktivně spolupracovat s jinými (nejen) ženskými iniciativami a organizacemi z České
republiky a ze zahraničí na těchto problémech.
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Naše aktivity v roce 2014
PROJEKTY:
AdvoCats for Women a odborné sociální poradenství

Projekt „AdvoCats for Women“ se již od roku 1998
věnuje

poskytování

bezplatného

právního

poradenství a pomoci ženám postiženým domácím
násilím a jinými formami násilí. Svou specializací a
prací

poskytovanou

právníky/právničkami

jak

dobrovolnicky, tak jen za zlomek advokátních
odměn, chce po celou dobu své existence upozornit na jeden konkrétní problém:
nedostatečného řešení problematiky domácího násilí státem. Klientům/-kám rovněž
poskytujeme odborné sociální poradenství.
 Také v roce 2014 byla v provozu celorepubliková Linka právní pomoci a to každé úterý
od 9 do 12 h a středu od 17.30 do 20 h. Poradenství bylo rovněž poskytováno
prostřednictvím

online

poradny

na

www.profem.cz/poradna

či

na

emailu

poradna@profem.cz.
 Za rok 2014 službu využilo 118 klientů/-ek, které jsme v 5 případech právně
zastupovali. Celkem bylo poskytnuto 50 telefonických konzultací, 28 konzultací jsme
poskytli přes email a 38 konzultací proběhlo v naší poradně.



Prevence sociálně patologický jevů na seniorech: V rámci projektu AdvoCats

fungoval rovněž program Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na
domácí násilí a trestnou činnost páchanou na seniorech, který byl financován z dotace
Ministerstva vnitra a probíhal celý kalendářní rok 2014.

Přímá podpora byla

poskytnuta 40 klientům/ -tkám seniorského věku, z toho 6 klientkám opakovaně.
Celkem bylo poskytnuto 46 právních konzultací.
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Poradenství obětem trestných činů: Díky podpoře Ministerstva spravedlnosti byla

rozšířena registrace sociálních služeb na cílovou skupinu poradenství obětí trestných
činů. Tato služba je určena obětem trestných činů proti důstojnosti v sexuální oblasti
(např. znásilnění, pohlavní zneužití, sexuální nátlak, atd.), trestných činů, které
zahrnují násilí nebo pohrůžku násilí, pokud oběť vyžaduje citlivější přístup zejména
s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, sexuální orientaci, mentální zaostalost, životní
situaci či blízký vztah k pachateli. Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti,
považuje se za oběť i její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec,
osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je – li osobou blízkou.
Cílem této služby je podpora a pomoc obětem trestných činů, a to především za
účelem jejich opětovného začlenění do běžného života a dosažení náhrady za
způsobenou újmu. Poskytujeme obětem pomoc a podporu před zahájením trestního
řízení i po celou dobu jeho trvání. Za dobu realizace využilo službu 86 klientů na 211
konzultacích, z toho 74 žen a 12 mužů.

Intervenční centra ProFem
Intervenční centra nabízejí odbornou pomoc a podporu
osobám

ohroženým

domácím

násilím

a

nebezpečným

pronásledováním. Služba je určena také rodinným příslušníkům a osobám blízkým, které
podporují osobu ohroženou domácím násilím. Hlavním cílem je pomoci ohroženým osobám,
aby byly schopny řešit situaci související s domácím násilím
 Intervenční centrum Příbram a jeho klienti/-ky: V roce 2014 došlo v okrese
Příbram k 10 případům vykázání. Sociální pracovnice a právničky Intervenčního
centra poskytly 96 konzultací pro 46 klientů/-ek.

 Intervenční centrum Beroun a jeho klienti/-ky: Od 1. 8. 2014 došlo v okrese
Beroun ke 2 vykázáním. Bylo poskytnuto 24 konzultací pro 8 klientů.

5

 Intervenční centrum Benešov a jeho klienti/-ky: Od 1. 8. 2014 došlo v okrese
Benešov k 3 vykázáním. Bylo poskytnuto 23 konzultací pro 11 klientů.

Interdisciplinární setkání
Intervenčních center proFem:



Interdisciplinární

v Příbrami:

Dne

uskutečnilo

již

3.

setkání
6.

2014

VIII.

se

setkání

interdisciplinárního týmu v Příbrami, kterého se zúčastnili zástupci z řad pracovníků
Policie, Probační a mediační služby, státního zastupitelství, záchranné služby či městských
úřadů Příbram a Březnice. Byly zde představeny novinky v činnosti proFem a
Intervenčního centra, které díky akreditaci Ministerstva spravedlnosti poskytuje
bezplatnou pomoc obětem trestných činů. Účastnící se také mohli seznámit s rozšířením
služeb intervenčního centra do okresů Beroun a Benešov, kde se otevírají dvě nové
pobočky, což umožňuje využít služby intervenčního centra dalším klientům či klientkám
z těchto regionů. Členové interdisciplinárního týmu diskutovali o tom, jak v praxi fungují
předběžná opatření dle trestního řádu a jak se v praxi uplatňuje nový zákon o obětech
trestných činů.



Intervenční centrum v Berouně a

v Benešově: Dne 7. 10. 2014 se uskutečnilo
I.

setkání

interdisciplinárního

týmu

v

Berouně a následující den 8. 10. v Benešově.
O

problematice

domácího

násilí

zde

diskutovali například zástupci z řad pracovníků Policie, Probační a mediační služby,
poradenských center či městských úřadů Berouna, Benešova i dalších měst z daných
regionů.
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Pomoc a podpora genderově podmíněného násilí
Cílem projektu je, aby se obětem sexuálního a domácího násilí dostalo rychlé, bezplatné a komplexní
pomoci v jejich tíživé situaci a snaha podpořit je v návratu do běžného života bez násilí. Kromě
pomoci obětem konkrétních případů sexuálního násilí je naším cílem prohlubovat povědomí odborné i
laické veřejnosti o specifikách této formy trestné činnosti, čímž doplňujeme komplexnost našich služeb
i o preventivní složku, která má dlouhodobě efektivní charakter. V souvislosti s konkrétními
zkušenostmi v této oblasti pak postupně naše organizace upozorňuje na nedostatečnou legislativu a
iniciuje její změny.
Tento projekt byl podpořen z Fondu nestátních neziskových organizací, který je financován z EHP
fondů 2009-2014.

 1. října jsme otevřeli v Praze
Poradenské

centrum

pro

oběti

sexuálního násilí a jejich blízké.
Centrum

nabízí

klientům/-kám
psychologickou

zdarma
tyto
pomoc,

svým
služby:
právní

pomoc, sociálně-právní poradenství,
zprostředkování kontaktů na jiné
instituce, základní orientace v situaci (krizová intervence), zprostředkování dalších
služeb (např. ubytování, lékař, advokát), pomoc a orientace v trestním řízení (pokud
probíhá), doprovod na instituce, pokud si ho klient/-ka žádá (např. policie, soud). Do
centra se lze objednat telefonicky na čísle 608 222 277 nebo emailem
poradna@profem.cz. Centrum sídlí na Plzeňské 66, Praha 5. Další pobočky jsou v
Příbrami – Dlouhá 97, v Berouně v Bezručova 928 a v Benešově v Piaristické koleji
na Masarykově náměstí 1. V rámci tohoto projektu začali 2 klientky docházet k našim
terapeutům.
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 V úterý 25. listopadu 2014, tj. během Mezinárodního dne proti násilí na ženách,
proběhl v Informačním centru OSN Kulatý stůl, kde se diskutovalo o interdisciplinární
spolupráci v problematice „Sexuálního násilí páchaného na ženách“. Cílem tohoto
setkání bylo vytvoření funkční mezioborové spolupráce subjektů, které pracují s
oběťmi sexuálního násilí a s oběťmi domácího násilí. Tohoto setkání se zúčastnili
např. představitelé organizace pro Dialog, Acorus, Intervenčního centra Praha, Rozkoš
bez rizika a další. Rádi bychom všem zúčastněným tímto
poděkovali a zejména panu Michalovi Brožovi z OSN za
poskytnutí prostor k pořádání této akce.
 V prosinci 2014 jsme vydali nový informační leták a kartičku
s kontakty pro oběti znásilnění. V tomto letáku jsou kromě
přehledu našich služeb a kontaktů k nalezení i mýty a fakta,
která se ke znásilnění vztahují, dále rady co dělat v případě
znásilnění či základní informace o právech obětí znásilnění
jakožto zvlášť zranitelných obětí a možnostech jejich uplatnění. Leták je k dispozici
na všech našich pobočkách či na našich internetových stránkách.

Online bezpečně: gender a bezpečnost na
internetu
Staying safe online: gender and safety on the Internet
je inovativní projekt, který přináší genderový rozměr
do problematiky násilí v prostředí internetu a
informačních

a

komunikačních

technologiích

v

mezinárodní perspektivě. Tento projekt vznikl díky
organizaci Gender Studies o.p.s.


Bezplatné právní poradenství obětem kyberšikany: V rámci tohoto projektu poskytoval
proFem o.p.s. bezplatné právní poradenství obětem kyberšikany. Telefonické poradenství
probíhalo každé pondělí na lince 774433077 v době od 12 do 18h a na emailu
kyber.sikana@profem.cz. V rámci projektu fungovala rovněž facebooková stránka.
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Od září byla spuštěna kampaň Stop kyberšikaně („mysli“), která je zaměřená na prevenci proti
násilí na internetu a to ve své tištěné a internetové podobě. Následovala rovněž kampaň televizní.
20. listopadu 2014 byla kampaň "mysli" vyhlášena nejlepší tištěnou kampaní pro neziskovku
v soutěži Žihadlo roku.



11. listopadu proběhl na Právnické fakultě UK seminář na téma Kyberšikana. Na
semináři se probírala například tato témata: rozvoj kyberšikany na školách mezi dětmi i
vůči učitelům, šikana dospělých v zaměstnání, souvislost kyberšikany s dalšími stále
frekventovanějšími jevy jako je kyberstalking či kybergrooming. K tématu hovořily
PhDr. Šárka Soudková z Národního centra bezpečnějšího internetu a Mgr. Adriena
Gabrielová z proFem o.p.s..

Preventivní workshopy
proFem o.p.s. realizuje preventivní workshopy pro
studenty a studentky základních, středních a vyšších
odborných škol. Tento preventivní program je zaměřen
na osvojení pozitivního sociálního chování studentů a
studentek. Cílem projektu je zvýšení informovanosti a
znalostí o problematice domácího násilí a kyberšikany.
Workshopy „Mluvme spolu o domácím násilí“ pro SŠ:
Partnerem workshopů byla firma Avon Cosmetics spol.
s r.o.. Workshop byl koncipován do dvou částí. První
část byla věnována konkrétním znakům a formám domácího násilí, na kom a kým může být násilí ve
vztahu pácháno, mýtům o domácím násilí, varovným signálům, projekci filmu, kde se objevuje násilí
v partnerském vztahu teenagerů a rozborem tohoto filmu. Druhá část workshopu byla určena
kontaktům, kam se obrátit v případě potřeby, jak pomoci obětem násilí ve vztahu a diskusi na toto
téma.
V roce 2014 jsme navštívili 5 měst po republice a to Beroun, Benešov, Most, Litoměřice a Ústí nad
Labem. Realizovali jsme zde 9 preventivních workshopů na středních školách, kterých se zúčastnilo
311 studentů. Přednášky byly velmi příjemné, studenti/-ky diskutovali a projevovali o témata zájem,
což bylo pro lektory velmi obohacující. Součástí letošního projektu byl i průzkum mezi studenty
s názvem „Násilí ve vztazích očima teenagerů“, formou dotazníku, kterým jsme chtěli zjistit, jakou
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mají mladí lidé představu o násilí ve vztahu, co si pod tímto pojmem vlastně představují a zda-li se s
ním ve svém okolí setkávají. Zpráva z toho průzkumu byla na podzim 2014 zpracována a bude
prezentována v následujícím roce 2015.

Další naše aktivity:
 Vydali jsme nový leták o naší organizaci, ve
kterém kromě přehledu služeb a kontaktů
naleznete i příběh jedné z našich klientek.
Leták je k dispozici jak na našich pobočkách,
tak na našich internetových stránkách ke
stáhnutí v pdf formátu.

 Benefiční prodej: V únoru jsme zahájili
v rámci veřejné sbírky benefiční prodej.
Výtěžek půjde do fondu právní pomoci,
z něhož financujeme právní zastupování
pro oběti domácího násilí. Na výběr jsou
různé plyšové hračky pro nejmenší,
stylová trička různých střihů pro ženy
nebo látková taška vhodná na nákupy i
místo větší kabely.

 One Billion Rising: 14. února jsme se opětovně připojili k akci One Billion Rising.
V rámci této akce jsme se zúčastnili setkání na nám.
Kinských v Praze, jehož cílem bylo upozornit na
závažnost dopadů kybernásilí na ženách i na organizacích
bojujících za práva žen. Takovéto jednání, kdy agresor
využívá různých kyberprostředků k ovlivnění soukromého
i profesního života obětí, je o to nebezpečnější, že se jej
může dopouštět široké spektrum osob a díky internetové
anonymitě je jejich dopadení či potrestání velmi obtížné.
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Proto je důležité věnovat tomuto tématu pozornost a zdůraznit jeho závažnost.

 Mezinárodní den žen: 7. března uspořádala Česká ženská lobby ve spolupráci
s Francouzským velvyslanectvím tiskovou konferenci a diskuzi u příležitosti
Mezinárodního dne žen. V panelu vystoupila Nina Bosničová z obecně společnosti
Gender studies, Jitka Poláková ředitelka proFem o.p.s., Jana Smigless Kavková,
ředitelska Fórum 50% a Ivana Königsmarková z Unie porodních asistentek.

 NGO Market: 25. dubna jsme se zúčastnili NGO Marketu, který probíhal v Národní
technické knihovně v Praze. Tento tradiční
veletrh představil návštěvníkům více než 200
neziskových organizací z celé České republiky i
ze zahraničí. Více informací naleznete na
stránkách Forum 2000, které tuto akci pořádá.

 Mezinárodní den rovnosti žen a mužů: 19. června proběhl Mezinárodní den rovnosti
žen a mužů, kdy k jeho příležitosti byly na stánku Gender Studies dvě specializované
právničky a to Adriena Gabrielová z proFem o.p.s. (zodpovídala dotazy týkající se
násilí a šikany na internetu) a také JUDr. Eva Fialová LL.M. z Gender Studies, o.p.s.
(zodpovídala

dotazy

týkající

se

diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku
a

slaďování

života).

rodinného

V rámci

této

a

pracovního

akce

proběhl

happening České ženské lobby „Máme
stejné šance?“ Na závodní dráze s několika
stanovišti symbolizujícími životní dráhy
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žen a muži si nenáročnou a zábavnou formou zájemci a zájemkyně mohli na vlastní
kůži zažít, jaké jsou přetrvávající nerovnosti mezi těmito dvěma pohlavími.
 2. srpna 2014 se proFem zúčastnila festivalu "Nenechte si ubližovat" ve Žlutých
lázních. Festival pořádali Avon a Krav Maga Global CZ. Festival byl především
věnován ženám a aktivitám zaměřeným na posílení jejich bezepečnosti a posílení ženy
jako takové. Během festivalu probíhaly přednášky a workshopy zúčastněních
organizací. ProFem uskutečnila workshopy
na Domácí násilí - jak rozpoznat varovné
signály v soužití s násilným partnerem a na
Kyberšikanu. ProFem na festivalu převzala
dar od Avonu, šek na 100 000 Kč. Tyto
peníze

byly

využity

na

zrealizování

preventivních workshopů "Mluvme spolu o
domácím násilí" ve školách v Ústeckém a
Středočeském kraji.

 Den prevence města Benešov: V sobotu 13. září se v Benešově konal den prevence
kriminality, kterého se proFem účastnila. Byly zde prezentovány složky a (sociální)
služby působících v oblasti prevence v Benešově.
Svou práci zde představily složky integrovaného
záchranného systému (IZS).
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 Den neziskových organizací Prahy 5:
2. září jsme se zúčastnili již 8. ročníku akce
Den neziskových organizací na MČ Praha
5, který se konal na pěší zóně Anděl. Cílem
akce bylo zvýšit informovanost o fungování
neziskových organizací na Praze 5 a
představit nabídku sociálních služeb. Široká
veřejnost tak měla možnost se seznámit s mnoha neziskovými organizacemi, které
jsou aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv nebo v oblasti
životního prostředí.

 Ceny VIA BONA: 1. října proběhlo vyhlášení 17. ročníku cen VIA BONA, kde se
jedním ze tří finalistů v kategorii Cena pro velkou firmu stal Avon Cosmetics, spol.
s.r.o. za dlouhodobou finanční podporu naší organizace, která byla využita na realizaci
řady workshopů s tématikou domácího násilí, mediální kampaň k benefičním
koncertům a do Fondu právní pomoci pro oběti domácího násilí.

 Benefiční koncert a výstava Hell(p)
– Stop násilí na ženách: Dne 11.
listopadu 2014 se uskutečnil Benefiční
koncert

na

podporu

proFem.

Koncertu

přednáška

a

organizace
předcházela

diskuze

na

téma

Kyberšikana. Koncert, kde vystoupili
Štěpán Rak a Daniel Krob s hosty,
doprovázela

výstava

s

názvem

"Hell(p) - Stop násilí na ženách" od
studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Tento výstavní
cyklus bude i v následujícím roce 2015 doprovázet různé akce naší organizace. Tímto
bychom chtěli poděkovat Právnickému akademickému spolku, účinkujícím a všem
ostatním za vydařený večer.
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 Dobrovolníci: I v tomto roce naši činnost
podporovali dobrovolníci, kteří byli naší organizaci
velmi nápomocní. Jednalo se o 2 dobrovolníky
z právnické fakulty UK a 3 další dobrovolnice,
které napomáhaly s workshopy, organizováním
různých akcí, propagací, atd. Rádi bychom jim
poděkovali za jejich pomoc a budeme se těšit na
vzájemnou spolupráci i v budoucnu.

Spolupráce a členství
Spolupráce se Západočeskou Univerzitou v Plzni (Fakulta umění a designu)

Od března 2013 jsme navázali spolupráci se Západočeskou Univerzitou v Plzni, fakultou
umění a designu. Studenti 1. a 2. ročníku nám v rámci semestrální práce zpracovali grafické
návrhy věnující se tématice domácího násilí. Spolupráci předcházel preventivní workshop pro
studenty/-tky na téma násilí na ženách/domácí násilí. Vznikla řada velice zajímavých děl a
v roce 2014 byla uskutečněna výstava nejlepších prací v rámci benefičního koncertu
pořádaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Jedním z návrhů byly i práce Aliny
Piatrové, které jsou použity na benefiční předměty, jejichž výtěžek jde na provoz projektu
AdvoCats for Women prostřednictvím veřejné sbírky.
Práce ve Výboru pro prevenci domácího násilí
Zástupkyně proFem jsou členkami Výboru pro prevenci domácího násilí při Radě vlády pro
rovné příležitosti žen a mužů. Ve Výboru v průběhu roku byly prezentovány výsledky
reprezentativního průzkumu o výskytu domácího násilí, výsledky studie ekonomických
dopadů domácího násilí na státní rozpočet a výsledky projektu Rizika chudoby žen
postižených domácím násilím a jejich dětí.
Násilí na ženách
proFem je součástí České ženské lobby, koalice Koordona a sítě Wave. Zástupkyně proFem je
členkou expertní skupiny zaměřené na násilí na ženách pod Evropskou ženskou lobby –
Observatory on Violence against Women.

Pro Observatory byli vypracovány 2 reporty

(Template for the case study on the state responsibility on violence against women in Europe
a Barometer on Rape in Europe).
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Organizační struktura
Realizační tým:
Ředitelka / Finanční managment

Jitka Poláková

Administrativní pracovnice

Bc. Lucie Sulíková, Mgr. Naďa Gubová

Vedoucí sociální práce/ pobočka Praha

Mgr. Adriena Gabrielová

Vedoucí pobočky Příbram

Mgr. Adriena Gabrielová

Vedoucí intervenčního centra Příbram, Beroun a Benešov

Mgr. Adriena Gabrielová

Sociální pracovnice Praha, Příbram, Beroun, Benešov

Bc. Sára Balabánová, Bc. Veronika

Štočková, Mgr. Kateřina Macková
Právní poradenství v rámci projektů

Mgr. Adriena Gabrielová

Právní poradenství klientům/kám:

Mgr.David Švehlík, Mgr. Tereza Machatová, Mgr. Veronika

Říhová, Mgr. Eva Hrubá
Mgr. Naďa Gubová

Koordinátorka Individuálního projektu
Účetní / Personální účetní/Audit:

Ing. Alena Šerá / Ing. Květa Žaloudková

Orgány obecně prospěšné společnosti:
Správní rada: Eva Hurychová, Mgr. Michaela Marksová, Mgr. Linda Sokačová (předsedkyně)
Dozorčí rada: Mgr. Naďa Gubová, Mgr. Naděžda Šeráková, Mgr.Jana Smiggels Kavková
Zakládající členky: Mgr. Marie Lienau, Mgr.Pavla Frýdlová, Dr. Jiřina Šmejkalová

Poděkování:
Rádi bychom poděkovali Ministerstvu vnitra, Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu práce a
sociálních věcí a Krajskému úřadu Středočeského kraje za podporu při realizaci našich projektů.
Dále děkujeme:
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Kontakt

proFem o.p.s.
Plzeňská 66, 150 00 Praha 5
Tel: 00420 224 910 744, e-mail: info@profem.cz
IČO: 25768255, DIČ: CZ25768255
Bankovní spojení: ČSOB a.s., (pobočka Praha 2)
č.ú. 478 878 963 / 0300
Registrace v Rejstříku obecně prospěšných společností:
proFem - Konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s.
Městský soud v Praze, odd. 0, vložka 137
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Finanční a ekonomické údaje
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Rozvaha (bilance)
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Výkaz zisku a ztrát
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