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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Policie ve Středočeském kraji začne nabízet obětem sexuálního násilí pomoc 

proFem  
 

Praha 20. dubna 2015 

 

Policie ve Středočeském kraji začne systémově nabízet obětem sexuálního násilí pomoc 

proFem, o.p.s. Ředitel krajského ředitelství policie Středočeského kraje plk. JUDr. 

Václav Kučera dnes podepsal dohodu o spolupráci s ředitelkou neziskové organizace 

proFem, o.p.s. Jitkou Polákovou. Policie bude informovat oběti sexuálního násilí a jejich 

blízké o možnosti bezplatné pomoci v Poradenském centru pro oběti sexuálního násilí. Je ale 

na samotných obětech, zda pomoc přijmou či nikoliv. „Dohoda je vyjádřením společné vůle 

obou stran vytvářet podmínky nezbytné pro zmírňování následků trestných činů pro jejich 

oběti, a to poskytnutím komplexní péče,“ říká ředitelka proFem Jitka Poláková. 

 

proFem, o.p.s. provozuje od října 2014 v Praze Poradenské centrum pro oběti sexuálního 

násilí a jejich blízké, a to na adrese Plzeňská 66, Praha 5. Centrum má tři pobočky v Příbrami 

(Dlouhá 97), v Berouně (Bezručova 928) a v Benešově (Masarykovo nám. 1). 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). 

 

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. 

 

Fakta a čísla o znásilnění v ČR: Za rok 2014 bylo policií v České republice evidováno 669 

skutků znásilnění, přičemž objasněno bylo 495 skutků. Největší počet znásilnění zaznamenalo 

Krajské ředitelství policie Praha (129), Krajské ředitelství Středočeského kraje zaznamenalo 

49 skutků znásilnění (viz 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).  

 

Jitka Poláková,  
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ředitelka proFem, o.p.s. 
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