proFem, o.p.s.
konzultační středisko pro ženské projekty

Výroční zpráva
za rok 2011

Kontaktní údaje:
Kancelář a Sídlo: 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 o.p.s., konzultační středisko pro ženské projekty
Městský soud v Praze, odd. 0, vložka 137

1

Výroční zpráva proFem, o.p.s. za rok 2011

Slovo úvodem:
Rok 2011 znamenal pro organizaci ukončení projektů realizovaných z ESF OP LZZ a zahájení
nových projektů, které byly podpořeny ze zahraničních nadací a fondů. V rámci příbramské pobočky
proFem bylo v polovině roku otevřeno Intervenční centrum. Byla upevněna spolupráce s městem
Příbram a nevládními organizacemi v regionu. Nadále jsme v roce 2011 realizovaly stěžejní projekt
AdvoCats for Women a to především v Praze a Příbrami.
U příležitosti 25.listopadu (Mezinárodní den proti násilí na ženách) jsme uspořádaly Kulatý stůl, kde
jsme poukázaly na připravovaný zákon o bezplatné právní pomoci a na některé jeho nedostatky.
Zákon o bezplatné právní pomoci ve „správném“ znění je velmi důležitou pomocí pro osoby
postižené domácím násilím.
Důležitým momentem bylo zahájení práce na studii Ekonomických dopadů domácího násilí na státní
rozpočet. Sestavení realizačního týmu a navázání nezbytné spolupráce se zástupkyněmi a zástupci
jednotlivých ministerstev.
Rok 2012 bude pro proFem ve znamení práce na studii ekonomických dopadů, prezentaci výsledků
a dále nás čekají úplně nové projekty, které jsou spojené s problematikou domácího násilí a to
například chudoba a ženy postižené domácím násilí a násilí na seniorech/-kách.

Jitka Poláková, ředitelka proFem, o.p.s.
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1 Poslání a cíle proFem, o.p.s.


vydávat poradenské a informační publikace pro ženy a veřejnost v oblastech, ve kterých dochází
k diskriminaci žen,



za stejným účelem pořádat konference, workshopy a školení,



realizovat přímé poradenství a podporu žen, kterých se dotkly diskriminace a násilí,



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,



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.

2

Zpráva o činnosti

2. 1 Studie ekonomických dopadů domácího násilí
Díky podpoře americké nadace Vital Voices a společnosti AVON Cosmetics ČR jsme zahájili práce
na studii ekonomických dopadů domácího násilí v České republice a plánujeme, že závěrečná
zpráva z projektu bude hotova v polovině roku 2012. Studie se inspiruje zejména prací rakouského
Institut für Konflikt Forschung z roku 2006 a vychází z rozsáhlé zprávy o nákladech domácího násilí,
které zpracovala britská Women&Equality Unit v roce 2004.
Studie v České republice bude založena především na dostupných statistikách Ministerstva vnitra,
Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví. Pro
přesnější odhad počtu a rozsahu případů domácího násilí bude v lednu 2012 proveden sociologický
průzkum na reprezentativním vzorku 3000 žen.

2. 2 Mentoring v rámci projektu AdvoCats for Women
Uskutečnila se čtyři setkání pro koncipientky, sociální pracovnice/-níky, kteří se věnují problematice
domácího násilí. Cyklus setkání byl představen pod názvem „Problematika domácího násilí a jeho
právní aspekty“.
První setkání proběhlo 30. dubna, lektorkami byly Mgr. Zdena Bednářová a JUDr. Jiřina Škáchová.
Tématem byl vhled do problematiky domácího násilí a občansko-právní spory (rozvody, svěření dětí
do péče apod.). Setkání se zúčastnilo 10 zájemkyň.
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Druhé setkání proběhlo 25. června, věnováno bylo tématu „účastníci/-ce domácího násilí“. Tzn.
charakteristika oběti, způsoby komunikace. Dále popisu pachatele a možnosti práce s pachatelem
domácího násilí. Setkáním nás provedly Mgr. Jindřiška Krpálková a Mgr. Anna Wackermannová. Na
setkání přišlo 7 účastnic.
Třetí setkání bylo uskutečněno 26. října, setkáním nás provedla Mgr. Kateřina Kuncová a seznámila
nás s trestně právní problematikou v souvislosti s domácím násilím. Setkání se zúčastnily 3
koncipientky a 1 zájemkyně o problematiku.
Poslední setkání bylo odloženo na leden, konkrétně 26. ledna. Setkáním nás provedly Mgr. Dita
Savič a Mgr. Jindřiška Krpálková. Nejdříve jsme se seznámily s komplexním případem z praxe,
který zahrnoval vykázání násilné osoby ze společné domácnosti, rozvod, úpravu výchovy a výživy i
majetkové spory. Druhá část setkání byla věnována asistovanému setkávání dítěte s násilným
rodičem. Setkání se zúčastnilo 6 zájemkyň.

2. 3 Projekt FILIA
Lobbing za bezplatnou právní pomoc pro osoby postižené a ohrožené domácím násilím. Cílem a
obsahem projektu bylo proces lobbování za účelem zlepšení právního postavení žen postižených
domácím násilím.
Překvapivě a neplánovaně se velká část lobující činnosti musela soustředit na jedno ze zdánlivě
„vedlejších“ témat domácího násilí. Již ke konci roku 2010 podal jeden z konzervativních poslanců,
návrh na novelizaci Zákona o rodině, v němž požadoval de facto zostření střídavé péče rodičů po
rozvodu či rozchodu. Pro soudy se mělo stát povinností upřednostňovat tuto možnost před všemi
jinými, aniž by v novelizovaném textu byla uvedena jakákoliv výjimka pro např. rozvody z důvodu
domácího násilí.
proFem – stejně jako řada dalších organizací a státních institucí – proti této automaticky nabíhající
střídavé péči o děti výrazně protestovala. Během 6 měsíců (1) jsme elektronicky oslovily obě
parlamentní komory. Reakce přišly (2), ale již zde se dalo vyčíst jasné rozdělení obou komor v jejich
ženské a mužské členy. Ženské zastupitelky a senátorky poté také ve většině hlasovaly proti
naplánovanému nařízení, které znamenalo defacto zostření zákona, a to průřezem všech politických
stran. Muži byli spíše rozděleni a k našemu zklamání se jich i v levicových stranách našlo dost, kteří
byli toho názoru, že otcové jsou v ČR po rozvodech velmi znevýhodňováni, a že je nutné společnost
převychovat zákonným nařízením. Konečné hlasování pak vedlo k zamítnutí navrhované novely.
2. 4 Téma „Zavedení bezplatné právní poradny, zastupování a procesní podpory pro osoby
postižené domácím násilím do české legislativy
proFem se obrátila na vybrané parlamentní orgány a konkrétní senátorky/-ry a poslankyně/-ce a
vyzvala je, aby se problémem neexistence bezplatného právního poradenství a bezplatné právní
podpory pro osoby postižené domácím násilím zabývaly/i. Bylo poukázáno kromě jiného také na
okolnost, že toto velmi důležité téma bylo už v přípravné fázi NAPu na základě iniciativy Ministerstva
spravedlnosti z textu odstraněno – a sice s argumentem, že se k tomuto tématu připravují dva nové
samostatné zákony a že by legislativní zavedení běžné právní bezplatné pomoci bylo příliš drahé.
10 poměrně obsažných odpovědí parlamentářek/-řů bylo pozitivních a předsedkyně českého
parlamentu, paní Miroslava Němcová (ODS) konstruktivně poukázala na již poměrně pokročilý stav
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plánovaných zákonů. Tým AdvoCats for Women se pak plánovanými texty zákonů zabýval a
doporučil vyčkat jejich celkový návrh.
2. 5 Kulatý stůl při příležitosti Mezinárodní dne proti násilí na ženách
23. listopadu 2011, dva dny před Mezinárodním dnem proti násilí na ženách, uspořádala proFem
diskusní akci věnovanou několika problémovým polím k domácímu násilí. Ta měla tato témata
propojit a jejich propojenost zdůraznit.
Pozvaní diskutující
- se zabývaly/-i stavem prevence domácího násilí v souvislosti s NAPem (jehož kritickou reflexi
převzal místopředseda Vládní výboru prevence domácího násilí Jan Potměšil a upozornil na neči pomalou realizaci úkolů z údajně finančních důvodů),
- informovaly/-i a diskutovaly/-i o dalším vývoji zákonů za účelem bezplatné procesní pomoci,
bezplatného právního poradenství a podpory pro osoby postižené a ohrožené domácím násilím
(spolupracovník a spoluautor dvou nových zákonů k náhradě a k bezplatné právní pomoci pro
oběti, Mgr. František Korbel, Ph.D., náměstek ministra spravedlnosti a předseda Legislativní
rady vlády, musel přiznat, že skutečná působnost obou zákonů se může projevit až za dva tři
roky; zástupkyně týmu AdvoCats for Women, Mgr. Kateřina Kuncová, oproti tomu zvýraznila
problém, který to dnes a zítra pro postižené ženy znamená),
- a informovaly/-i o ekonomických dopadech domácího násilí a o důsledcích opatrnického, příliš
pomalého a v částech i nulového přístupu ke komplexnějšímu řešení (sociolog projektu proFem
„Analýza ekonomických dopadů domácího násilí“, Mgr. Kamil Kunc, zdůraznil hlavní problémová
pole ekonomických dopadů a upozornil na pokrytecké posunování „celostátní“ analýzy, která by
měla být provedena pro celou ČR, na pozdější roky v rámci NAPu).
Tuto malou „velkou“ konferenci snímala česká televize a zhodnotila ji ve večerním zpravodajství
pozitivně, zástupkyně AdvoCats for Women, Mgr. Kateřina Kuncová, byla hostem rozhovoru v daný
den na ČT 24, další spolupracovnice týmu pak byla o dva dny později pozvána do Českého
rozhlasu k podrobnějšímu interview v rámci programu Na Bělidle, ředitelka proFem uskutečnila
rozhovor pro Radio Region. Výsledky diskuzí byly zveřejněny v Bulletinu ministerstva vnitra, vyšel
velmi dobrý článek v Halo novinách a zmínky jsme nacházely ještě několik dní v dalším regionálním
tisku. Důležité jsou pro další práci také kontakty k Legislativní radě vlády v souvislosti s možností
eventuálních možností připomínkovat poslední znění návrhů z pozice praxe.
2. 5 Spolupráce v poradním Vládním výboru prevence domácího násilí
V průběhu projektu stála spolupráce ve výboru (proFem je zastoupena bývalou ředitelkou Marií
Lienau) v popředí. Hlavní úloha tam spočívala již několik měsíců v počátku projektu ve vypracování
Národního akčního plánu prevence domácího násilí (NAP). Ke konci roku 2010 pak už bylo jisté, že
vláda vypracovaný text buď vůbec neschválí, nebo jen s velkými změnami. Pravicová koalice stran
ODS, TOP 09 a nové „podnikatelské strany jednoho muže“ Věci veřejné nemá žádný větší zájem na
rozvoji občanské společnosti. Ponechala si sice veškerá poradní grémia, která se skládala a skládají
také ze zástupkyň/-ců občanské společnosti, nechala je ale povařit „ve vlastní šťávě“. Navenek, v
mezinárodním kontextu, to tedy vypadalo dobře, dovnitř však už zásadně jinak.
Tak například nebyla po dlouhou dobu vůbec obsazena vedením Rada vlády pro rovné příležitosti
žen a mužů, pod níž také Výbor prevence domácího násilí pracuje, a nebyla tak schopná činnosti –
prostě nebyla po celý rok svolána. Bývalý ministr pro lidská práva byl odvolán, agenda – opět o
něco opožděně – předána pak jedné osobě s novou funkcí jako pověřenkyně pro lidská práva. Ta je
se svým malým administrativním týmem de facto bezmocná. Paní Moniku Šimůnkovou však
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pravicové strany vybraly velmi pečlivě a také v tomto smyslu dobře koná, neboť každé ze svých
rozhodnutí konzultuje konsekventně nejdříve s premiérem osobně. Její maličké oddělení bylo
během roku postaveno pod Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Pro vypracovaný NAP znamenala tato totální kontrola poradních orgánů v prvním kole jeho
zamítnutí vládou. Za účelem přepracování byl Výboru přisouzen jeden z prominentních poradců
premiéra – pan Roman Joch je znám jako velmi pravicový intelektuál, proti němuž se už na
veřejnosti ozvala řada protestů. – NAP byl sice vládou na jaře 2011 schválen, ale se změnami. Tak
z něj byl odstraněn požadavek po bezplatné právní pomoci, který proFem při sestavování NAPu
prosadila, a sice již na základě požadavku ministerstva spravedlnosti s argumentem chybějících
finančních prostředků. NAP byl také odsouhlasen bez vlastních finančních prostředků. Tak bylo od
počátku jeho postavení jasné – že bude mnohé, ne-li vše, „z důvodů chybějících financí“ posunut na
pozdější dobu.

2. 6 Přímá podpora
Projekty AdvoCats for Women, Odborné sociální poradenství a Intervenční centrum.
Koncem roku 2010 jsme naše sociálně právní služby rozšířily, a to do Ústeckého, Jihočeského a
Středočeského kraje. Bohužel jsme neobdrželi dostatečné dotace na udržení těchto poboček, proto
jsme v průběhu roku byli donuceni ukončit činnost pobočky v Kadani a ve Volyni. Podařilo se nám
udržet poradnu odborného sociálního poradenství v Příbrami a rozšířit tamní služby o intervenční
centrum, a to od června 2011. I nadále poskytujeme sociálně právní poradenství v Praze. Všechny
služby jsou výhradně pro oběti domácího násilí.
Stále provozujeme celorepublikovou linku právní pomoci každé úterý od 9,00 do 12,00 a
středu od 17.30 do 20,30. Na telefonním čísle 608 22 22 77 radí zkušené právničky týmu
AdvoCats for Women. Od pondělí do pátku lze na stejném telefonním čísle (mimo čas linky právní
pomoci) kontaktovat sociální pracovnici a domluvit si osobní konzultaci. Poradenství poskytujeme
také pomocí emailové komunikace na www.profem.cz/poradna.
Během roku 2011 se na proFem obrátilo 220 nových klientek, jimž jsme poskytli 495 konzultací
(emailové, telefonické a osobní) a 22 ženám jsme poskytli či zprostředkovali právní zastupování.

Telefonická a online poradna
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Poradny: Praha, Příbram, Volyně, Kadaň
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sepisování návrhů, odvolání atd.

Intervenční centrum Příbram:
V červnu 2011 jsme otevřeli Intervenční centrum Příbram. Do konce roku došlo v okrese Příbram
k 6 vykázání. Sociální pracovnice a právničky Intervenčního centra poskytly 86 osobních konzultací.
V červnu a září proběhla 2 setkání Interdisciplinárního týmu. Setkání proběhla za velké účasti a to
z řad Policie ČR, Městské policie, státního zastupitelství, soudu, pracovnic sociálních odborů
Městského úřadu, neziskových organizací, azylových domů a dalších specializovaných poraden.

INTERVENČNÍ CENTRUM PŘÍBRAM V ROCE 2011
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Kontakty na IC Příbram: Dlouhá 97, Příbram III, tel.: 77 44 33 034, fax: 227 077 969, email.:
ic.pribram@profem.cz

7

Výroční zpráva proFem, o.p.s. za rok 2011

2. 7 Projekty podpořené z ESF, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
2. 7. 1 Poradenské a motivační programy pro ženy znevýhodněné na trhu práce
Realizace tohoto projektu byla zahájena v květnu 2010. Projekt byl úspěšně zakončen v srpnu 2011.
Projekt byl zaměřen na začlenění žen starších 50 let a žen postižených domácím násilím zpět na
pracovní trh. Jednalo se realizaci vzdělávacích akreditovaných kurzů (počítačová gramotnost a
účetnictví) a motivačních aktivit pro návrat na pracovní trh, nedílnou součástí projektu byla také
pracovně právní poradna. Cílem projektu bylo posílit sebedůvěru žen při jejich návratu na pracovní
trh. Součástí projektu byla informační kampaň zaměřená na zaměstnavatele z regionu
prostřednictvím informační brožury, která byla odeslána více než 200 firmám na Příbramsku.
V rámci projektu byly uskutečněny dva kulaté stoly na téma zaměstnávání žen starších 50 let a žen
postižených domácím násilím pro odbornou veřejnost. Programem bylo podpořeno 80 žen z regionu
Příbramsko.

2. 7. 2 Start podnikání pro ženy starší 50 let
Realizace tohoto projektu byla zahájena v listopadu 2010. Projekt byl úspěšně zakončen v říjnu
2011. Úkolem projektu bylo umožnit přístup do podnikatelského prostředí ženám starším 50 let a
pomoci jim zahájit samostatné podnikání a tím je dovést k tzv. sebezaměstnání. Pro ženy byl
připraven školící program „Jak na podnikání a možnosti jeho financování“ v rozsahu 8 týdnů. Ženy
absolvovaly také seminář s místními podnikatelkami, které předaly školeným ženám své zkušenosti.
Součástí projektu byla realizace poradny, v rámci níž bylo ženám poskytnuto poradenství v oblasti
účetnictví, daní a legislativy a poradenství probíhalo také v rámci online poradny. Byla vydána
brožura Start podnikání 50+. Projektem bylo podpořeno 50 žen starších 50 let. Dvě ženy si před
skončením projektu založily vlastní živnost a zahájily podnikání.

2. 8 Stáž v Berlíně
Intervenční centrum Praha realizovalo projekt s názvem „Přenos znalostí v oblasti poskytování
služeb občanům v tíživé životní situaci,,. V rámci tohoto projektu dostala členka týmu proFem
příležitost navštívit organizace věnující se pomoci lidem v tíživé situaci i v Berlíně. Stáže se
zúčastnilo 12 pracovnic a 1 pracovník z organizací Rosa o.s., Acorus o.s., proFem o.p.s., Dům Tří
přání o.s., Pražská Linka důvěry, Azylový dům Šromova, La Strada o.p.s., ROZKOŠ bez RIZIKA
o.s., Intervenční centrum Praha a Městské Policie, odbor prevence. V rámci třídenní stáže (18.20.10.) za poznáním služeb nejen pro oběti domácího násilí jsme poznali významná zařízení jako
jsou BORA e.V. – centrum pomoci ženám - obětem násilí, LARA e.V. – krizové centrum pro
znásilněné, sexuálně zneužívané či obtěžované ženy , BIG e.V. - Iniciativa pro boj proti násilí na
ženách a Interkulturelle initiative e.V. - multikulturální centrum, několik projektů zaměřených na
pomoc ženám imigrantkám - obětem domácího násilí.

8

Výroční zpráva proFem, o.p.s. za rok 2011

1. Za podporu děkujeme:
Vital Voices

2. Realizační tým:
Ředitelka

Jitka Poláková

Zástupkyně ředitelky a fundraising

Bc. Soňa Hradecká

Finanční manažerka

Hana Kafková

Vedoucí sociální práce/ pobočka Praha

Mgr. Naďa Růžková

Vedoucí pobočky Příbram

JUDr. Jiřina Škáchová/Marika Šteflová

Vedoucí intervenčního centra Příbram

Marika Šteflová

Koordinátorka projektu

Mgr. Marie Lienau

Právní poradenství:

Mgr. Kateřina Kuncová, Mgr. Dita Savič, JUDr.
Jiřina Škáchová, Mgr. Tereza Pudláková, Mgr.
Inna Trefilová, Mgr. Markéta Allnutt, Mgr. Martin
Švehlík, Tereza Pellešová

Účetní / Personální účetní/Audit:

Ing. Alena Šerá / Ing. Květa Žaloudková

Spolupráce/lektorství:

RNDr. Alex Vinšů, Mgr. Zdena Bednářová, PhDr.
Hana Prokešová, Mgr. Kateřina Macková, Mgr.
Denisa Bačovská

3. Orgány obecně prospěšné společnosti:
Správní rada: Mgr. Olga Sedláčková, MBA. (předsedkyně), Mgr. Marie Lienau, Eva Hurychová
Dozorčí rada: Ing. Daniel Hort, Mgr. Naděžda Šeráková, Jana Smiggels Kavková
Zakládající členky: Mgr. Marie Lienau, Pavla Frýdlová, Dr. Jiřina Šmejkalová
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4. Finanční zpráva a výrok auditorky:
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