TISKOVÁ ZPRÁVA
Pomoc pro oběti sexuálního násilí a jejich blízké v Praze a Středočeském
kraji
Praha 23. října 2014
Nezisková organizace proFem, o.p.s. otevřela od 1. října v Praze Poradenské centrum pro
oběti sexuálního násilí a jejich blízké. Najdete ho na adrese Plzeňská 66, Praha 5. Centrum
má tři pobočky v Příbrami (Dlouhá 97), v Berouně (Bezručova 928) a v Benešově
(Vnoučkova 2008). „V Praze a Středočeském kraji chybí komplexní pomoc obětem
sexuálního násilí, a tuto mezeru se snažíme odstranit právě otevřením našeho centra a jeho
poboček,“ říká ředitelka proFem Jitka Poláková. Do Centra se můžete objednat telefonicky
na čísle: 608 22 22 77 nebo emailem: poradna@profem.cz.
Centrum nabízí zdarma svým klientům/-kám tyto služby: psychologickou pomoc, 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).
proFem, o.p.s. se tématem násilí na ženách kontinuálně věnuje od svého vzniku v roce 1993.
„Za dobu našeho působení v problematice násilí na ženách udělala Česká republika velký
pokrok v boji proti násilí na ženách, včetně domácího a sexuálního násilí. Přesto je u nás stále
nahlášen nízký počet případů domácího násilí a znásilnění, je nízké procento stíhání a trestání
těchto trestných činů, mírné tresty, omezený přístup obětí domácího a sexuálního násilí
k právní pomoci, nedostatečná pomoc obětem a jejich nedostatečná ochrana a nedostatek
školených profesionálů a odborníků včetně forenzních odborníků a nedostatek statistických
údajů týkajících se rozdělení podle pohlaví v souvislosti s domácím a sexuálním násilím,“
říká právnička proFem Adriena Gabrielová.
„V České republice je nedostatečná pomoc a podpora pro oběti znásilnění. Chybí
specializovaná centra, která by poskytovala bezplatnou komplexní psychologickou a právní
pomoc obětem. Jedinou specializovanou organizací v této oblasti brněnský spolek Persefona
o.s. a dále pouze organizace zabývající se pomocí veškerým obětem trestné činnosti, což
pokládáme za příliš obecné, vzhledem k tomu, jak citlivý přístup vyžaduje tato skupina obětí
a jak vysoké je v těchto případech riziko sekundární viktimizace. V Praze fungovala do
podzimu roku 2013 Centrum Élektra pro oběti sexuálního násilí v dětství, která svou činnost
ukončila. Jinak v Praze a Středočeském kraji neexistovala žádná poradna, která by se
věnovala obětem sexuálního násilí a znásilnění,“ říká ředitelka proFem Jitka Poláková.
Fakta a čísla o znásilnění v ČR: Za 8 měsíců roku 2014 (od ledna do konce srpna) bylo
policií v České republice evidováno 478 skutků znásilnění, přičemž objasněno bylo 292
skutků. Největší počet znásilnění zaznamenalo Krajské ředitelství policie Praha (91), (viz
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Statistický přehled kriminality za rok 2014). V České republice existuje vysoká latence
znásilnění, která není nikdy řešena. V ČR jsou úředně zaznamenány 1 - 2 znásilnění denně předpokládá se, že znásilnění je hlášeno pouze v 8 % případů (a znásilňování, ke kterému
dochází v rámci rodiny a partnerství je hlášeno pouze ve 3 % případů). Z vyjádření Krajského
ředitelství Policie ČR v Praze vyplývá, že ročně řeší cca 150 případů sexuálního násilí,
přičemž nemají kam odkázat oběti na pomocné organizace.
Centrum je otevřeno díky projektu „Pomoc a podpora obětí generově podmíněného násilí“,
který byl podpořen z Fondu nestátních neziskových organizací, který je financován z EHP
fondů 2009-2014. 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.
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