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Slovo úvodem
Nezisková sféra zná organizaci proFem již od roku 1993, několik měsíců před
oficiálním potvrzením jejího založení v lednu 1994. Tenkrát ještě jako nadaci, mnoho jiných
možností zákony té doby nedávaly. Při první změně zákonů v roce 1999 změnila proFem
svůj statut na obecně prospěšnou společnost, formu, která mnohem lépe vyjadřovala snahy
a cíle původních zakladatelek.
proFem tedy měla již v lednu 2009 oslavovat 15.výročí svého založení. Dlouhých
patnáct let práce nasměrované ke zlepšení práv žen a dětí, ať už v oblasti násilí na ženách –
domácího násilí, nebo v informační politice o nerovných příležitostech žen a mužů v České
republice ve srovnání s Evropou či v oblasti přímé podpory žen znevýhodněných (násilím,
věkem, mateřstvím, etnickou příslušností) na trhu práce.
Neslavila, neboť třebaže minulý rok 2008 znamenal zpočátku pro proFem vysokou
aktivitu projektového charakteru, ale již druhá polovina téhož roku přinesla značné ochlazení,
které téměř hraničilo s nedobrovolným ukončením činnosti. Chyběly finanční prostředky jak
na provoz a pokračování významných, někdy i dlouholetých projektů, tak na udržení základní
struktury organizace, k níž patří kvalifikované zaměstnankyně, kanceláře a školicí prostory a
prostředky.
Proč se proFem dostala do tak komplikované situace?
Nezisková sféra v ČR je až na malé a se státem či jednotlivými ministerstvy spojené
výjimky značně nejisté pole „podnikání“. Krize, která nyní zastihla kromě proFem řadu
dalších neziskových organizací (obzvlášť ve sférách, jimž veřejnost příliš nefandí – a sem
rovné příležitosti žen a mužů, ale i ekologické a nejednosměrně zaměřené lidsko-právní
aktivity bezesporu patří), je strukturálního charakteru. Český stát své „neziskovky“ příliš rád
nikdy neměl a nemá, kontinuální či alespoň trvalejší zajištění sféry zajišťující de facto řadu
státem jinde provozovaných sociálních úkonů proto nebylo ani v minulosti, ani není do
budoucnosti v plánu. Neziskové organizace smějí svobodně a volně soutěžit na poli státních
dotací a evropských fondů s firmami, které zde vidí dobrou možnost rychlého zisku. Kdo zde
vítězí, je nabíledni, obzvlášť ostře se to projevuje v oblastech dotací z Evropského sociálního
fondu, do kterého soukromé firmy vstoupily masivně. S jejich potenciálem většina
neziskových organizací konkurovat nemůže, obzvlášť chce-li i nadále naplňovat cíle, za
jejichž účelem byly založeny.
proFem a podobným organizacím zbývaly tedy především zahraniční a v Česku
působící nadace a fondy, jejich prostředky jsou ale většinou projektového charakteru a
nedovolují udržení základní administrativní struktury. Nejproblematičtějším je v krizových
dobách odchod dobrých, angažovaných, kvalifikovaných spolupracovnic, které si musí
hledat obživu jinde.
Jaké jsou naděje, cíle a skutečné možnosti do budoucnosti?
Nezbývá než doufat, že se i česká společnost a politická reprezentace v této otázce
výrazněji poevropští. proFem se v roce 2009 podrželo udržet alespoň dvě “vlajková témata” boj proti násilí na ženách - domácímu násilí v projektu AdvoCats for Women, a se značným
úsilím take evropsky jedinečný projekt gitA – genderovou informační a tiskovou agenturu.
Doufejme, že tomu tak bude i v příštích letech.
Za tým proFem o.p.s.: Marie Lienau, bývalá ředitelka proFem o.p.s.
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Poslání a cíle proFem o.p.s.

Hlavním posláním proFem o.p.s., konzutačního střediska pro ţenské projekty, byla v
počátcích podpora ţenských organizací, center a skupin při vytváření vlastních
organizačních struktur, při hledání finančních zdrojů a při získávání kontaktů se zahraničními
organizacemi podobného zaměření. Naši pozornost jsme přitom směrovaly především k těm
ţenským skupinám a organizacím, které pracovaly v tzv. sociálních oblastech.
Posláním proFem o.p.s. se v průběhu let stala stále více i podpora ţen formou
projektů v těch oblastech, kde docházelo a stále ještě dochází k diskriminaci ţen a
porušování jejich lidských práv – zde především v oblasti násilí na ţenách, ale i na
pracovním trhu.
Ze základního poslání vyplývají konkrétní cíle proFem o.p.s.:
 vydávat poradenské a informační publikace pro ţeny a veřejnost v oblastech, ve kterých
dochází k diskriminaci ţen,
 za stejným účelem pořádat konference, workshopy a školení,
 realizovat přímé poradenství a podporu ţen, kterých se dotkly diskriminace a násilí,
 upozorňovat společnost na problematické oblasti, ve kterých jsou ţeny diskriminovány a
dokonce ohroţovány, a to formou veřejných prohlášení, politického lobbyingu u
zákonodárných institucí a u politického zastoupení,
 za stejným účelem pracovat i s veřejnými médii či zřizovat média vlastní,
 aktivně spolupracovat s jinými (nejen) ţenskými iniciativami a organizacemi z České
republiky a ze zahraničí na těchto problémech.
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Zpráva o činnosti
2.1.

Násilí na ženách a domácí násilí

O násilí na ţenách a dětech jako specifické formě násilí v naší společnosti se mluví v
posledních několika letech váţněji a kvalifikovaněji. Nezisková sféra, v jejímţ rámci hrají
ţenské organizace důleţitou roli, na problematiku upozorňovala jiţ po celé minulé desetiletí
a stála u zrodu prvních účinných, nejen legislativních opatření proti tomuto společensky
neţádoucímu jevu.
Zaloţením projektu AdvoCats for Women proFem od roku 1999 upozorňovala na
právní aspekty problematiky násilí na ţenách a domácího násilí. Ročním proškolením
skupiny právniček v tématice násilí na ţenách a porušování lidských práv ţen, které bylo
první fází projektu, vznikla dlouhodobá pracovní skupina angaţovaných právniček, s nimiţ
bylo moţné uskutečnit další kroky. Došlo ke zprovoznění Linky právní pomoci ţenámobětem násilí, zaloţení tří právně-poradenských míst v republice určených téţe klientele, byl
zaloţen Fond právní pomoci ţenám-obětem (nejen) domácího násilí, vypracovány podklady
a realizována odpovídající školení k dané tematice pro odbornou veřejnost, vyšla řada
právně-poradenských a odborných publikací. Právničky projektu AdvoCats for Women byly u
zrodu prvních návrhů legislativních změn týkajících se domácího násilí.
V letech 2002-2008 právnicky zaměřený projekt AdvoCats for Women dokázal, ţe je
stabilní a nutnou, protoţe ojedinělou jednotkou v síti pomocných a osvětových zařízení:
Hlavní část projektu tvořily bezplatné právnické sluţby pro oběti domácího násilí, a to
formou telefonických, osobních a internetových konzultací, resp. případných procesních
doprovodů klientek právničkami. Poptávka klientek po sluţbách právního poradenství
převyšovala moţnosti nabídky. Telefonické a online poradenství se podařilo uspokojit na
100%, avšak u osobních konzultací a doprovodů byly právničky nuceny vybírat jen ty
nejzávaţnější případy. V roce 2009 se podařilo v projektu udrţet opravdu angaţované
právničky, z nichţ většina jsou advokátky. Tým AdvoCats for Women tvoří v současnosti 6
právniček, které projekt podporují z velké části i dobrovolnou prací.
Po důkladných diskuzích se do týmu AdvoCats for Women v září 2009 zapojil JUDr.
Štěpán Farkaš z Kadaně, právník pracující v kadaňské nemocnici a velmi dobře
obeznámený s problematikou domácího násilí. V kadaňské oblasti dosud poskytoval lidem
postiţeným domácím násilím kvalifikovanou poradnu a od roku 2010 bude působit pod
hlavičkou AdvoCats for Women, poskytovat bezplatné právní poradenství ţenám a
seniorkám/seniorům, školit sociální pracovnice/-íky a zdravotnický personál a působit i
v oblasti prevence na školách.
Souhrn poskytnutých sociálně právních konzultací za leden – prosinec 2009
Osobní vícehodinové konzultace

211

Online poradna

98

Telefonická linka
Celkem poskytnutých konzultací

198
507
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Poskytnuté konzultace

Telefonická linka;
198

Osobní konzultace;
211

Online poradna; 98

Osobní konzultace: Právničky projektu po telefonické či emailové domluvě poskytují
bezplatné osobní konzultace. Od začátku roku poskytly 211 osobních konzultací. Jednalo se
o 62 ţen, kterým bylo poskytnuto poradenství opakovaně; ze 211 konzultací se jednalo o
149 návazných konzultací. Právničky projektu AdvoCats se zúčastnily 21 soudních jednání
svých klientek. Při osobních konzultacích spolupracovaly právničky projektu i s praţskými
organizacemi Rosa a Acorus.
Celkem všech osobních konzultací
Z toho opětovné konzultace
Celkem klientek

211
149
62

On-line poradna www.profem.cz/poradna : V roce 2009 zaznamenala online
poradna celkem 98 dotazů, které byly právničkami projektu odborně zodpovězeny. V
průměru přichází 8 často velmi komplexních dotazů měsíčně. V přehledu nejsou započteny
dotazy, které se netýkají domácího násilí. Jedním dotazem se právnička zabývá v průměru
45 minut. Do času stráveného nad kaţdým dotazem je započítána nejen doba odpovědi, ale
čas nad prostudováním právnických podkladů.
Témata internetové poradny
Děti
18
Násilná trestná činnost
7
Rozvod
12
Výţivné
6
Ostatní
25
Dotazy doplňující
14
Dotazy přes email
16
Celkem
98
Na lince právní pomoci ţenám postiţeným domácím násilím, která od ledna 2009
funguje v rozšířené podobě o 2 hodiny týdně déle, právničky přijaly (vyjma dotazů, které se
netýkaly domácího násilí) 198 hovorů, z nichţ následně vzniklo 41 osobních konzultací. Do
počtu telefonických konzultací je nutné zahrnout i konzultace, které právničky jednorázově
poskytly mimo vyhrazený čas. Telefonické konzultace trvají v průměru 30 minut.

Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben

počet
telefonátů
13
15
12
18
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Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM linka
Mimo provozní čas
linky
CELKEM
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22
20
9
11
16
14
17
13
180
18
198

Poradenství našlo jiţ v minulosti odezvu také v publikování. V roce 2002 vyšla
poprvé bezplatná informační broţurka právně-poradenského charakteru pro ţeny, kterých se
domácí násilí dotýká. Nesla název „Vaše právo“ a do konce roku 2009, resp. začátku roku
2010, vyšla šestkrát, celkový náklad od prvního vydání dosáhl 22 000 exemplářů. Poslední,
zcela přepracované vydání podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a rozeslalo také
většinu nákladu ve své sféře – státním institucím a zčásti o dalším pomáhajícím
organizacím. proFem rozesilá broţurku jednotlivým klientkám a klientům. - Ve 3.vydání vyšla
také přepracovaná publikace Domácí násilí – právní minimum pro lékaře, zatím pouze na
CD. Jiţ v minulém roce vydala proFem ve druhém vydání zcela přepracovanou odbornou
publikaci “Domácí násilí v českém právu z pohledu ţen”, která je dosud jedinou právní
publikací na tomto poli (srovnej take Publikace) a těší se velkému zájmu odbornic a
odborníků, studujících a institucí.
Školicí opatření pro (nejen) sociální pracovnice/-íky byla vţdy součástí práce
projektu AdvoCats for Women. V roce 2009 je sice bylo nutné z nedostatku finančních
prostředků silně omezit, proběhlo pouze jedno školení v únoru 2009 na Městském úřadu v
Chebu, při kterém bylo proškoleno 48 sociálních pracovnic, policistů a pracovnic/-ků
místních neziskových organizací. Účastnice/-íci školení obdrţely/-i aktualizovaná odborná
školící skripta „Domácí násilí nejen z pohledu práva“.
Tiskové prohlášení u příležitosti 25.listopadu - Mezinárodního dne proti násilí na
ţenách v roce 2009 vydala proFem / AdvoCats for Women a vyzvala v něm vládu České
republiky, aby vyslechla neziskové organizace a nechala urychleně vypracovat odbornou
analýzu ekonomických dopadů domácího násilí. Neziskové organizace i odborná pracoviště
působící v oblasti prevence domácího násilí, odstraňování jeho následků a přímé pomoci
osobám jím postiţeným jsou ochotné ke spolupráci ve velkém rozsahu. Výsledky analýzy,
budou-li provedeny odborně, mohou pomoci jiţ v blízké budoucnosti sníţit náklady jak ve
zdravotnictví, tak v jiných oblastech, kterých se následky domácího násilí přímo dotýkají.
Sociální služba: Po rekonstrukci sociální sféry v ČR (srovnej nový § 108/2006 O
sociálních sluţbách) „vypadl“ projekt AdvoCats for Women – poskytování bezplatného
právního poradenství ţenám poškozeným násilím na delší dobu z financování v rámci
sociální sféry. Poskytování bezplatného právního poradenství nespadá pod ţádnou kategorii
úzce formulovaných sociálních sluţeb. Vedení projektu AdvoCats for Women se v polovině
roku podařilo zaregistrovat projekt AdvoCats for Women jako sociální sluţbu, která je
podmínkou pro moţné podání ţádostí o financování ze státních prostředků, které mohou
dopomoci získat finanční podporu na poradenskou činnost.
proFem a právničky projektu AdvoCats jsou aktivními členkami koalice organizací
proti domácímu násili – Koordona (www.koordona.cz) a účastní se společných schůzek.
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Také pravidelné schůzky týmu ve dvouměsíčních intervalech, kde si právničky vyměňují
informace a zkušenosti z konkrétních případů, zajišťují další průběh poradny a rozhodují o
společných postupech a strategiích, jsou důleţitou součástí práce projektu AdvoCats for
Women. Zástupkyně AdvoCats for Women reprezentovaly názory organizace při
mezirezortně organizovaných schůzkách v Intervenčním centru Praha a aktivně
spolupracovaly ve Výboru pro prevenci domácího násilí při Radě vlády pro rovné příleţitosti
ţen a muţů, zde především v pracovní podskupině pro vypracování návrhu na Národní akční
plán boje proti domácímu násilí.
Síť právního zastupování byl v minulosti název pro tři poradenská mista v Praze,
Brně a Mostu, která musela být z nedostatku finančních prostředků na jejich základní provoz
zrušena. Nutno dodat, ţe i tam se odehrávala větší část práce právniček na dobrovolném
základě.
Další fungování poskytování bezplatného právního poradenství bylo v roce 2009
zcela zásadně umožněno podporou ze Slovensko-Českého ženského fondu z ČR a firmy
Johnson a Johnson.

2.2.

Média a genderové informace
gitAEvropa - Genderová a informační tisková agentura
www.ta-gita.cz

Agentura gitA začala na projektu gitAEvropa pracovat v listopadu 2008
díky podpoře Friedrich Ebert Stiftung, která zafinancovala honoráře
pro jednu redaktorku. Mohla tak nastat přípravná fáze fungování agenturního zpravodajství –
byla připravena webová stránka s fokusem koncentrované zpravodajské činnosti během
Evropského předsednictví České republiky a jejího vztahu k prosazování rovných příleţitostí
ţen a muţů. Vznikla speciální sekce gitAEvropa – Rovné příleţitosti, Evropa a my, zahájena
intenzivní spolupráce s Českou ţenskou lobby a jejím projektem Zanedbaná priorita:
prosazování rovných příleţitostí ţen a muţů v rámci českého předsednictví EU. Vznikl velmi
kvalitní tým redaktorek a redakce byla k 1.1.2009 velmi dobře připravena k zpravodajské
stínové práci na tématu rovných příleţitostí v rámci ČR a v rámci Evropy. Redakce začala
k 1.1.2009 díky podpoře německých nadací filia. die frauenstiftung a Friedrich Ebert Stiftung
pracovat.
Práce plnohodnotné agentury gitA sestávala z monitorovací činnosti (monitoring tisku
prizmatem genderu, monitoring práce ţenských a genderově citlivých neziskových
organizací, monitoring práce komunálních a praţských státních orgánů), činnosti servisní
(vytváření servisu pro mediální pracovnice a pracovníky a zainteresovanou veřejnost),
činnosti investigativní a činnosti nádorotvorné - vyvolávající diskusi. Nedílnou součástí
činnosti agentury byla i komunikace s médii a přímé či nepřímé ovlivňování ohnisek jejich
zpravodajského zájmu prostřednictvím vlastních materiálů, inspirací, tipů, zdrojů informací
apod.
Výstupy práce projektu bylo moţné kaţdodenně nalézt na agenturní stránce www.tagita.cz v několika ţánrových a několika tematických rubrikách, denně tam bylo cca. 3-5
nových textů – ať uţ aktualit, zpráv nebo komentářů, které byly nabízeny zpravodajským
médiím. Jednou týdně byl rozesílán pravidelný newsletter-u, který „akreditované“ novinářstvo
informoval.
gitAEvropa: specifické zpravodajské období 1.1.2009-30.6.2009: Česká republika
usedla k 1.1.2009 na předsednické křeslo v čele Evropské unie. gitAEvropa se vzhledem
přetrvávajícímu trendu ignorovat otázky rovných příleţitostí ţen a muţů v českých médiích, v
české politice i ekonomice rozhodla vyuţít této příleţitosti, spojit síly s ţenskými,
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feministickými a genderově citlivými organizacemi sjednocenými pod hlavičkou České
ţenské lobby a ţurnalistickými zbraněmi kriticky analyzovat českou situaci. V kontextu
naprosto odlišné evropské politické kultury a zejména politické kultury Bruselu hodlal projekt
maximálně vyuţít přítomnosti evropských političek/politiků, úřednic a úředníků v Praze a
novinářsky konfrontovat českou politickou reprezentaci s bruselskými náhledy situace
v přímém přenosu. V průběhu tohoto půlroku trvání intenzivní práce agentury byla
publikována řada tzv. miniprojektů – srovnej www.ta-gita.cz , realizovány předvolební profily
a profilové rozhovory se všemi českými ţenskými kandidátkami do Evropského parlamentu
do 5. místa kandidátky jako podpora ţenského politického proudu.
Celkem bylo za obdodí 1.1.2009-30.6.2009 vypublikováno 350 původních textů
ve 14 tematických rubrikách. Rubriku Politické fórum využilo 13 političek ke svému
politickému vyjádření.
Články gitY jsou součástí archivu Národní knihovny ČR. Za sledované období
1.1.2009-30.6.2009 došlo k převzetí 120 textů do internetových a celostátních médií.
Návštěvnost stránek se stabilizovala takto: Unique Visits: 5 000 měsíčně, pageviews: 12 000
měsíčně.
Práce agentury gitA je i v evropském prostoru chápána jako výjimečná a originální,
vzhledem k tomu se ale setkává s velkým zájmem zahraničních odbornic a odborníků na
téma gender a se snahou získat gitU pro partnerství v jiných evropských projektech.
Nesporným úspěchem projektu je vysoká kvalita textů jak z odborného, tak
z genderové a feministického hlediska, vynikající úroveň redakčního týmu co se erudice a
aktivismu týče, hloubka analytických materiálů a šíře záběru, vysoká prestiţ agenturní
stránky mezi občanským sektorem, coţ ji opravňuje a zavazuje k pokračování
v dobrovolnickém rytmu dle moţností redakčního týmu. Nepodařilo se vzhledem k vysokému
zpravodajskému nazasení, turbulencím na světové ekonomické a české politické scéně,
které si ţádaly komentování a neustálé zpravování, zajistit projekt ekonomicky.
Tento projekt byl 2009 financován německou feministickou nadací Filia a německou
nadací pro politickou výchovu Friedrich Ebert Stiftung.
2.3. Počítačové kurzy pro ženy
V první polovině roku realizovala proFem ve vlastní reţii a za spolupůsobení výtečné
a genderově citlivé lektorky Jany Vinšové z Vodochod tři celotýdenní kurzy počítačů, které
byly určený výhradně ţenám. Mohly se kvalifikovat v malých skupinkách v programech
Word, Excel a vyuţívání internetu. Kurzy nebyly bezplatné, ale byly kalkulovány tak, aby si je
mohly nezaměstnané ţeny a matky na mateřské dovolit.

2.4.

Spolupráce s neziskovými organizacemi v ČR

proFem spolupracovala v minulosti ve volném sdruţení pěti neziskových organizací
"Koordinační kruh prevence násilí na ţenách", ke kterému patřil zpočátku kromě ţenských
organizací Rosa, Elektra, Gender Studies a proFemu i Bílý kruh bezpečí, který však brzy od
spolupráce odstoupil. V roce 1997 ho nahradila La Strada ČR, prevence obchodu se
ţenami. Ke společným akcím tohoho volného sdruţení patřila v minulosti celá řada akcí konference, semináře, publikace, společné lobbovací akce vůči politické reprezentaci a
kulturní akce směrované na veřejnost (16 akčních dní proti násilí na ţenách aj.).
Z aktivní spolupráce v roce 2003 na “Kampani jedenácti neziskových organizací proti
domácímu násilí” (www.stopnasili.cz) vznikla v následujícím roce nová síť neziskových
organizací – Koordona - koalice organizací proti domácímu násilí. Koordona, která má dnes
13 členských organizací. proFem je od počátku aktivní členskou organizací této sítě -
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www.koordona.cz . V roce 2009 se zástupkyně proFem zúčastnily všech společných
schůzek a diskuzí sítě Koordona.
Od roku 2006 je proFem členskou organizací zastřešujícího uskupení České ţenské
lobby, zastoupení českých ţenských organizací v celoevropské European Women´s Lobby v
Brusselu. Na podzim 2008 připravila Česká ţenská lobby úvodní konferenci k projektu
připravovanému v rámci českého předsednictví v Evropské unii. Konference nesla název
“Rovné příleţitosti - zanedbaná priorita nejen během českého předsednictví v EU” a proFem
se jak její přípravy, tak realizace aktivně zúčastnila - srovnej pod http://www.czlobby.cz/ .
ČŢL realizovala poté v první polovině 2009 projekt se stejným názvem, který proFem aktivně
podpořila vlastní iniciativou v rámci programu gitA.

2.5.

Spolupráce v mezinárodním kontextu

Za vydatné pomoci programů Evropské unie byl v letech 1998 a 1999 uskutečněn
vzdělávací projekt ročního školení právniček s názvem “AdvoCats for Women” k tématu
násilí na ţenách a porušování lidských práv ţen. Z projektu vznikl první podnět tehdejšímu
ministrovi spravedlnosti Motejlovi na změnu § 215 Tr.z. a také a především jiţ zmíněný
projekt AdvoCats for Women, centrum právní pomoci ţenám-obětem násilí v ČR, podpořené
v minulosti jak z fondů Evropské unie, tak v menší míře i českým státem (MPSV), v
posledních letech pak především německou ţenskou nadací Filia a Global Fund for Women
z USA.
Dobré a aktivní kontakty měla proFem v rámci své práce týkající se násilí na ţenách
k německému intervenčnímu projektu BIG (Berliner Interventionsprojekt gegen Gewalt in der
Familie) a k rakouským ţenským organizacím ve Vídni. Oba kontakty jsou z hlediska
porovnání modelů pro potírání domácího násilí zásadní.
S evropskou zastřešující organizací při práci v oblasti násilí na ţenách WAWE
(Network of Women's Organisations Working to Combat Violence Against Women and
Children) má proFem dlouholeté produktivní kontakty, je členskou organizací a pravidelné
informace z Vídně předává na webových stránkách zainteresované veřejnosti v ČR.
S jednotlivými členskými organizacemi došlo v minulosti i k ativní spolupráci v rámci
mezinárodních projektu jako např. Právem proti domácímu násilí.
Obdobně se proFem informuje o výsledcích práce bruselské (při Evropském
Parlamentu působící) ţenské organizace Women´s Lobby, která v Evropě zastřešuje na
340 ţenských neziskových organizací.

2.6.

Spolupráce se státními a regionálními institucemi a organizacemi

proFem byla v minulých letech zastoupena v pracovní skupině Mezirezortní komise
proti domácímu násilí při Ministerstvu vnitra, zřízené úkolem z „Priorit a postupů vlády při
prosazování rovných příleţitostí ţen a muţů“. Práci v této komisi braly právničky projektu
AdvoCats for Women velmi váţně, do komise vnesly myšlenky Kulatých stolů na úrovni lidí
s rozhodovacím mandátem, na projektu Ministerstva vnitra se pak v letech 2003-4 aktivně
podílely a dvě z celodenních konferencí v rámci projektu také pracovně a organizačně nesly.
Komise uspořádáním závěrečné konference a vydáním souhrného materiálu pro vládu ČR
v této formě práci ukončila. Pro další průběh se rozhodla pro monitorování úkolů, které
vyplynuly z vládního usnesení k tomutu materiálu. proFem práci v této komisi koncem roku
2004 ukončila, důvodem je rozhodnutí Komise, která zkušenosti ze širokého
spektra neziskových organizací rozhodla shrnout do zastoupení jednou jedinou členkou
Koordony.
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proFem se v roce 2008 zapojila aktivně do práce Výboru prevence domácího násilí,
zřízeného nyní jiţ bývalou ministryní pro lidská práva Dţamilou Stehlíkovou, spolupracovala
především na vypracování podkladů pro Národní akční plán boje proti domácímu násilí, jeţ
měl být předloţen vládě v roce 2009 – bohuţel k tomu vzhledem k politickým problémům
v ČR nedošlo. V tomto poradním orgánu vlády měla proFem během roku dvojí zastoupení.

2.7.

Tištěné a internetové publikování

Publikace proFem o.p.s. mají zčásti poradensko podpůrný charakter a doplňují
konzultační a seminářovou činnost, věnují se však i tématům jako je globalizace a její
dopady na ţeny či mírová činnost ţen.
„Klasické publikace“:
Vaše právo! První právní pomoc ženám, obětem domácího násilí
Autorka aktualizovaného vydání JUDr. Jiřina Voňková, CSc
Právně-poradenská broţurka, vyšla v roce 2008 v 5.vydání z vlastních
prostředků proFem o.p.s., koncem roku 2009 došlo pak k zásadnímu
přepracování velmi ţádané broţurky. Je i nadále určena především přímo
ţenám, které potřebují první právní pomoc při svém rozhodnutí ukončit
násilnický vztah, ale pouţívají ji také odbornice a odborníci, kteří s touto
problematikou přicházejí téměř denně do styku. V posledních letech byla bezplatně
distribuována jak soukromým osobám, tak na adresy různých sociálních zařízení ze státního
a neziskového sektoru. Nejnovější 6.vydání má o deset stránek více a reflektuje jiţ jak nové
zákonodárství pro domácí násilí, tak zkušenosti z praxe.
(95 str., bezplatná distribuce, 6.aktualizované vydání ve 2000 nákladu, celkový náklad všech
vydání dosahuje 22 000, ISBN 978-80-903626-9-7)
Domácí násilí - právní minumum pro lékaře
V říjnu 2009 bylo vydáno 3. aktualizované bezplatné broţurky, bohuţel
zatím jen na CD. Text je určen lékařkám / lékařům a zdravotnickému
personálu, můţe pomoci rozpoznat jevy, které akt domácího násilí u
pacientek, případně pacientů provázejí. Text broţury se v kapitolách 1 aţ
6 věnuje stručně specifikám domácího násilí, jeho obětem a zabývá se i pachateli. Právní
minimum v návaznosti na poškození zdraví je uvedeno v kapitole 7. a 8., kapitola 9. pak
obsahuje závěry a doporučení. Stručné informace jak pro lékaře a další zdravotnický
personál, tak pro oběti domácího násilí, které přijdou do ordinace, jsou k dispozici v kapitole
10.
3.vydání podzim 2009, bezplatné CD, za podpory firmy Johnson a Johnson, ISBN 978–80–
903626–8–0
JUDr. Jiřina Voňková, CSc., Ing.Mgr. Ivana Spoustová, Domácí
násilí v českém právu z pohledu žen.
Originální publikace týmu právniček projektu AdvoCats for Women,
která je opětovnou důkladnou analýzou české legislativní situace
danému problému, vydala proFem ve zcela přepracované a
aktualizované verzi ve druhém vydání. Autorky prvního vydání jsou
v tomto vydání zastoupeny těmi částmi, které nebylo nutné
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přepracovat. Publikace je určena jak odborné veřejnosti a politické reprezentaci, tak
především studujícím právních oborů.
244 str., 2.vydání podzim 2008, autorka přepracované verze JUDr. J. Voňková, Kč 180,-, za
podpory nadace Friedricha-Eberta v Praze, ISBN 978-80-903626-7-3
Ute Scheub, Mírotvorkyně, jedenáct portrétů žen z celosvětového
mírového hnutí
Kromě hlavní oblasti násilí na ţenách se v minulých letech stala
důleţitou pro naši organizaci potřeba informovat o alternativních hlasech
hledajících řešení ve válečných konfliktech. „Ţenské hlasy proti válce“,
informace o ţenských aktivitách z Evropy a celého světa, na webových
stránkách proFem z roku 2001 přešly v letech 2003 a 2004 do
publikování řady portrétů jednotlivých ţen. Psala je německá novinářka
Ute Scheub a proFem je průběţně po jejich vzniku překládala do češtiny
a bezprostředně elektronicky publikovala. Vznikl tak nový a poměrně ojedinělý projekt
německo-české spolupráce. Cíl projektu byl splněn v roce 2004, kdy vyšla kniha v SRN a
proFem ji pak směla v roce 2005 vydat v českém jazyce. Za podpory Česko-německého
fondu budoucnosti kniha pod titulem „Mírotvorkyně“ v malém nákladu a odezva na ní byla
pozitivní.
Angaţovaná německá novinářka a autorka mluvila s jedenácti ţenami z různých
oblastí a zemí o jejich nasazení proti válce a válečným následkům a doplnila je informacemi
o jejich zemích. Vznikla tak jedinečná kniha o statečných, někdy neviditelných, jindy ve
středisku dění a zájmu veřejnosti stojících ţenách, které mají jedno společné: nepovaţují
válečné aktivity v ţádném případě za správné řešení konfliktů a nepřestávají se v tomto
smyslu angaţovat:
222 str., 1.vydání 2005, Kč 160,- za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, ISBN
80-903626-1-3
Wichterich, Christa, Globalizovaná žena. Zprávy o budoucí nerovnosti.
Publikace německé autorky Christy Wichterich byla v českém překladu Jany
Zoubkové vydána v roce 2003 a je i nadále k dispozici (sníţená cena Kč 90,-),
zájem na veřejnosti trvá. Je distribuována průběţně jak přes internetová
knihkupectví, tak s menším úspěchem i přes kniţní distributory a přímo na
poţádání zákaznic/-íků či jednotlivých knihkupectví a institucí prostřednictvím
proFem o.p.s.
226 str., 1.vydání 2000, Kč 90,-, ISBN 80-238-5631-6
Diáře Slavné ženy střední Evropy vydávala proFem po jedenáct let, naposledy byl
vydán pro rok 2008, protoţe jiţ tehdy proFem nedisponovala dostatečnými finančními
prostředky a personálním zázemím. Tento projekt byl po 11 let „malou velkou láskou“, často
zaloţenou na dobrovolnosti autorek toho či jiného ročníku. V české kotlině se zaslouţil o
neformální zmapovaní „slavných ţen“ a byl po léta osvědčeným denním průvodcem
v genderové ne-rovnosti.
Publikování na internetu www.profem.cz
Na webových stránkách byly i v roce 2009 pravidelně zveřejňovány aktivity proFem,
především projektů AdvoCats for Women a gitA, ale i informace z jiných oblastí. Většina

Výroční zpráva proFem o.p.s.

2009

12

vypracovaných a přeloţených materiálů je pro veřejnost volně ke staţení a označena
copyrightem proFem o.p.s.
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Finanční zpráva a výrok auditora

3.
Výčet poloţek

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,

Výkaz zisku a ztráty

Název, sídlo, právní forma

v plném rozsahu

a předmět činnosti účetní jednotky

ke dni 31.12.2009
(v tisících Kč)

proFem - Konzultační
středisko
pro ţenské projekty, o.p.s.

ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

……………………………..
Na Folimance 15
………………………………
120 00 Praha 2
……………………………….

IČ
25768255

Činnosti
Číslo
řádku
A.

Náklady

1

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

II.

III.

1. Spotřeba materiálu

3

2. Spotřeba energie

4

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

5

4. Prodané zboţí

6

Služby celkem

8

6. Cestovné

9

7. Náklady na reprezentaci

10

8. Ostatní sluţby

11

Osobní náklady celkem
9. Mzdové náklady

IV.

V.

VI.

7

5. Opravy a udrţování

12
13

10. Zákonné sociální pojištění

14

11. Ostatní sociální pojištění

15

12. Zákonné sociální náklady

16

13. Ostatní sociální náklady

17

Daně a poplatky celkem

18

14. Daň silniční

19

15. Daň z nemovitostí

20

16. Ostatní daně a poplatky

21

Ostatní náklady celkem

22

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23

18. Ostatní pokuty a penále

24

19. Odpis nedobytné pohledávky

25

20. Úroky

26

21. Kursové ztráty

27

22. Dary

28

23. Manka a škody

29

24. Jiné ostatní náklady

30

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
celkem

31

hlavní

hospodářská

1

2

12
12

322
8
1
313
418
343
74
1

10

10

2

2
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25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

32

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot.
majetku

33

27. Prodané cenné papíry a podíly

34

28. Prodaný materiál

35

29. Tvorba rezerv

36

30. Tvorba opravných poloţek

37

Poskytnuté příspěvky celkem

38

31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními
sloţkami

39

32. Poskytnuté příspěvky
VIII.

14

2

40

Daň z příjmů celkem

41

33. Dodatečné odvody daně z příjmů

42

Náklady celkem

2

764

43

2

Činnosti
Číslo
řádku
B.

Výnosy

44

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

45

II.

III.

IV.

V.

1. Trţby za vlastní výrobky

46

2. Trţby z prodeje sluţeb

47

3. Trţby za prodané zboţí

48

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

50

5. Změna stavu zásob polotovarů

51

6. Změna stavu zásob výrobků

52

7. Změna stavu zvířat

53

2

26
26

54

8. Aktivace materiálu a zboţí

55

9. Aktivace vnitroorganizačních sluţeb

56

10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

57

11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

58

Ostatní výnosy celkem

59

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

60

13. Ostatní pokuty a penále

61

14. Platby za odepsané pohledávky

62

15. Úroky

63

16. Kursové zisky

64

17. Zúčtování fondů

65

18. Jiné ostatní výnosy

66

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných
položek celkem
19. Trţby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku

hospodářská

1

49

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

Aktivace celkem

hlavní

67
68

20. Trţby z prodeje cenných papírů a podílů

69

21. Trţby z prodeje materiálu

70

22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

71

35

2
1
32
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23. Zúčtování rezerv

72

24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

73

25. Zúčtování opravných poloţek

74

Přijaté příspěvky celkem

75

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními sloţkami

76

27. Přijaté příspěvky (dary)

77

28. Přijaté členské příspěvky

78

Provozní dotace celkem

79

29. Provozní dotace

80

Výnosy celkem

81

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

82

34. Daň z příjmů

83

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

84

110
110
580
580
725
-39

26
24

-39

24
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Poděkování
ŢENSKÉ NADACE A FONDY

Ţenské nadace z ciziny nás v minulosti podrţely jak finančně, tak v mezinárodním
kontextu. V letech 2003-2009 jsme opakovaně obdrţely finanční příspěvky
z německé feministické nadace Filia – bez této ţenské nadace, která nás podrţela
především v době, kdy se finanční prostředky na naší práci smrskly téměř na minimum, by
moţná proFem nebyla dnes tím, čím je. Víc neţ velky dík!
V roce 2009 nás opakovaně podpořil nově vzniklý Slovensko český ţenský fond.
Doufáme v jeho další rozvoj a za podporu co nejsrdečněji děkujeme.
Bez podpory ţenských mezinárodních nadací a organizací by naše
práce nedosáhla nikdy tak dobrých výsledků. V minulosti to byly
především Frauen-Anstiftung e.V. z Hamburku a MamaCash z
Holandska, ale i americká feministická nadace Global Fund for Women. Ţenské
nadace nás podrţely především v dobách, kdy finanční toky nešly v ČR právě
směrem rovných příleţitostí ţen a muţů či dokonce feminismu.
Patří sem ale i poděkování německé nadaci Heinrich-Böll-Stiftung e.V. z Berlína,
která v podpoře naší
organizace po zániku hamburské
Frauen-Anstiftung
pokračovala aţ do roku 2002.

EVROPSKÁ UNIE
proFem o.p.s. by ráda poděkovala Evropské unii – kdyby to bylo moţné. Z EU-fondů
jsme mohly uskutečnit v nedávné minulosti téměř veškeré aktivity projektu AdvoCats for
Women, a sice ať uţ přímo z Bruselu nebo prostřednictvím Nadace pro rozvoj občanské
společnosti (z fondu Access EU) či Evropské komise v ČR (z fondů EIDHR). Po vstupu ČR
do Evropské unie pak především v rámci strukturálních fondů EU pro Prahu (JPD3 – MHMP,
MPSV a ÚP) a tzv. Globálních grantů pro posílení neziskového sektoru (NROS).

NADACE A FONDY PŮSOBÍCÍ V ČR
Důleţitou podporu nám poskytla opakovaně v Praze působící Open Society Fund
Praha, i jí vřelý dík!
PODPORA Z INSTITUCÍ V ČR
Podporu pro sociálně-právní poradenství projektu AdvoCats for Women jsme aţ do
roku 2007 získaly opakovaně v rámci sociálních sluţeb z MPSV. Také Magistrát
hlavního města Prahy – oddělení prevence kriminality ze zaslouţilo opakovaně o to, ţe mohl
fungovat projekt AdvoCats for Women.
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Zaměstnankyně – pracovní úvazek, spolupracovnice na dohodu a fakturaci, externistky a
dobrovolné spolupracovnice proFem o.p.s. v roce 2009:
 řízení a fundraising pro organizaci, spolupráce v projektech: Mgr. Marie (Saša) Lienau
 koordinace projektu AdvoCats for Women: Jitka Poláková
 právní poradenství – tým AdvoCats for Women: Mgr. Dita Savič, JUDr. Jiřina Škáchová,
Mgr. Kateřina Kuncová, JUDr. Renáta Jindrová, JUDr. Štěpán Farkaš, Ing.Mgr. Ivana
Spoustová,dobrovolné spolupracovnice projektu AdvoCats: Mgr. Kateřina Dlouhá
 Šéfredaktorka a koordinátorka projektu gitA – Genderová informační a tisková agentura
se vystřídaly: Mgr. Kateřina Jonášová
 Redaktorky projektu gitA: Miluš Kotišová, Tereza Hendlová, dobrovolnicky Anna Kotková
 Účetnictví a mzdové účetnictví: Mgr. Ivana Šaradinová, Ing. Alena Šerá (externě), Jaruše
Jaroňová (externě)
 Auditorka: Ing. Květa Ţaloudková

Správní rada proFem o.p.s. v roce 2009:
předsedkyně:
členka
členka

Mgr. Olga Sedláčková, Praha
Dr. Jiřina Šiklová, Praha
Ing. Marcela Heršálková, Dvorec Králové
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