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Chceme společnost vnímavější k tématu

násilí na ženách a netolerující jakékoliv jeho formy.
Usilujeme o zvyšování kvality života obětí domácího
a sexuálního násilí prostřednictvím zvyšování
odbornosti, efektivity a dostupnosti systému pomoci.
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Úvod
I v uplynulém roce pokračovala pandemie covid-19. Po zkušenostech z roku předchozího jsme s ní ale už uměli plně
fungovat a i přes lockdowny jsme dokázali udržet veškeré služby, a to včetně kontaktní formy. Celkem jsme dokázali
poskytnout pomoc rekordnímu počtu klientek a klientů, který se v roce 2021 blížil pěti stům.
Více než v minulých letech jsme se věnovali tématu sexuálního násilí. Na pozadí všech mediálně propíraných
kauz se na nás obracelo více klientek a klientů s touto problematikou. Rozhodli jsme se proto zareagovat a spustili
jsme novou infolinku pro oběti sexuálního násilí, na níž působí vyškolené interventky, které čtyři hodiny v týdnu
poskytují odbornou telefonickou pomoc. Za necelý půlrok fungování linky naše kolegyně poskytly více než 500 minut
konzultací a mnoho volajících poté využilo některé z našich dalších služeb.
Věnovali jsme se také osvětě, uspořádali jsme kampaň s názvem Věříme obětem, která se věnovala nevhodným
reakcím okolí oběti sexuálního násilí na to, když se jim svěří se svým zážitkem. Kolegyně se také podílely na vzniku
dokumentu Znásilnění pod kůží režisérky Kateřiny Hrochové. I tím, že se o nás více vědělo, naši pomoc vyhledalo 162
obětí sexuálního násilí, což je o téměř 50 procent více než v roce předchozím.
Vzhledem k tomu, že vnímáme, jak je pomoc pro oběti sexuálního násilí důležitá, ale zároveň také v České
republice není dostatečně dostupná, jsme se celý loňský rok věnovali přípravě komplexního centra pro oběti
sexuálního násilí, které bude otevřeno v příštím roce a kde budou veškeré potřebné služby dostupné pod jednou
střechou. V rámci těchto příprav a hlavně kvůli potřebám našich klientek jsme také založili interní tým terapeutek,
které už nyní poskytují psychoterapeutické konzultace mnoha obětem.
4

Zaměřili jsme se i na výzkumné aktivity. Společně s Blankou Nyklovou ze Sociologického ústavu Akademie věd
jsme realizovali rozsáhlý výzkum pomocí hloubkových rozhovorů s obětmi domácího násilí, v němž mapujeme
bariéry v systému pomoci, s nimiž se setkávají především ti, kteří mají vícečetné znevýhodnění. Data z výzkumu
použijeme k tomu, abychom prostřednictvím advokační činnosti mohli systém zlepšovat. Iniciovali jsme také sběr
dat, který se zaměřoval na zkušenosti veřejnosti se sexuálním násilí. Zjistili jsme, že v Česku se sexuálním násilím za
svůj život setkalo 54 procent žen a že každá desátá žena během svého života zažila znásilnění.
Poslední dva roky jsme také v rámci Koalice NeNa spolupracovali na projektu, který zastřešuje společnost Ikea.
V jeho rámci se nám podařilo novelizovat zákon o obětech trestných činů, což považujeme za obrovský úspěch,
protože jsme se o tuto změnu snažili již delší dobu. Tato novelizace přinese rozšíření definice zvlášť zranitelné oběti
a tedy významně pomůže obětem domácího a sexuálního násilí.
Máme před sebou náročný rok 2022, který bude zlomový pro celou naší organizaci, ale přesto se na něj těšíme.
Ráda bych poděkovala všem donorům a podporovatelům a podporovatelkám, že nám pomáhají financovat naši
činnost, a také svým kolegyním za neutuchající nadšení pro naši práci.
Jitka Poláková, ředitelka
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O nás
proFem – centrum pro oběti1 domácího
a sexuálního násilí, o. p. s.
Usilujeme o zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí již od roku 1993. Naše činnost vychází z principů
lidské důstojnosti, osobní svobody a rovnosti. Poskytujeme poradenství a další přímou podporu osobám ohroženým
násilím. Aktivně se podílíme na prevenci a osvětě – v této souvislosti pořádáme akce pro laickou i odbornou veřejnost
a vydáváme poradenské a informační publikace. Zaměřujeme se na politický a legislativní lobbing. V rámci Výboru
pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů přispíváme k řešení
komplexních strukturálních problémů v oblasti domácího a sexuálního násilí.

1

Slovo oběť je v českém prostředí často vnímáno jako označení pasivního člověka, na kterém je pácháno násilí. Mnoho lidí se
nechce s tímto pojmem identifikovat. I to může v důsledku fungovat jako překážka na cestě k pomoci, a to zejména pokud se jedná
o člověka, který sám sebe vnímá jako autonomního a někoho, kdo by se neměl nechat kontrolovat druhými. Naše organizace však
“oběti” chápe jako často velmi aktivní osoby, které intenzivně svou situaci řeší, a takto s termínem oběť také zacházíme.
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Komu a s čím pomáháme?
Naše služby jsou určeny lidem ohroženým domácím nebo sexuálním násilím starším 16 let, a to bez ohledu na
pohlaví.2 Služby poskytujeme také jejich blízkým a těm, v jejichž okolí se domácí či sexuální násilí odehrává.
Nepracujeme s násilnými osobami nebo těmi, kteří se projevují násilně.

Domácí násilí
Za domácí násilí jsou považovány veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického, ekonomického či sociálního násilí
mezi stávajícími nebo bývalými manžely, partnery či osobami blízkými. Dochází k němu obvykle v soukromí, v rodině
nebo domácnosti, to ale neznamená, že k napadení nemůže dojít i na veřejnosti.
Domácí násilí se může odehrávat ve dvou základních rovinách. Jedná se o násilí mezigenerační, kde útoky nejčastěji přicházejí od dospělých dětí vůči jejich rodičům v seniorském věku, a o násilí partnerské.
Domácí násilí je těžko prokazatelné (především ty formy, které nezanechávají fyzické stopy). Pro násilný vztah je
typické střídání tří fází: napětí, násilí a klidu. Jednotlivá období na sebe ve spirále plynule navazují a útoky přicházejí
stále častěji a se stále větší intenzitou. Role násilné osoby a ohrožené osoby jsou neměnné. Přes veškeré aktivity směřující k redukci výskytu domácího násilí ho v České republice dle dostupných statistik zažívá či zažila každá třetí žena.
2

V naprosté většině se na nás však obracejí ženy, v textu proto často pracujeme s pojmem klientky, který však může zahrnovat
i muže.
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Sexuální násilí
Za sexuální násilí lze považovat každé jednání se sexuálním podtextem, které je bez souhlasu druhého člověka,
je mu nepříjemné, nelíbí se mu a není pro něj v danou chvíli možné nebo bezpečné jej odmítnout.
V základním dělení můžeme hovořit o sexuálním násilí kontaktním a nekontaktním. Kontaktní formy sexuálního
násilí jsou takové, ve kterých dochází k přímému fyzickému kontaktu pachatele s obětí (například nevyžádané doteky,
hlazení, líbání, vynucené nebo neodsouhlasené sexuální praktiky, znásilnění a další). O nekontaktních formách
hovoříme tehdy, když pachatel není v přímém fyzickém kontaktu s obětí, ale přesto vstupuje do její intimní oblasti
(sledování nahoty, intimity nebo sexuální aktivity člověka, který o tom neví, obnažování genitálu na veřejnosti,
nedovolené pořizování nebo šíření intimních fotografií či videí oběti, nevyžádané fotky, videa či zprávy se sexuálním
obsahem a podobně).
Dále můžeme rozlišovat sexuální násilí vztahové, útočné a sexuální násilí v dětství. Vztahové sexuální násilí je
obvykle opakované a páchané jednou osobou. Násilný partner jej používá jako součást kontinuální kontroly a uplatňování moci vůči druhému. Útočné sexuální násilí bývá většinou jednorázové, ale může k němu dojít i opakovaně.
Jen v malém procentu případů dochází ke znásilnění na odlehlém místě zcela neznámým pachatelem. Sexuální
násilí na dětech se může objevovat v rámci vlastní rodiny i mimo ni. Takového násilí se většinou dopouští osoba,
kterou dítě velmi dobře zná a které důvěřuje, a proto v takové situaci často neumí identifikovat, že to, co s ním dělá,
je špatné. Odhalení tohoto násilí, které způsobuje jedny z nejsilnějších traumat, je o to těžší.
Všechny uvedené druhy a formy sexuálního násilí mají společného jmenovatele, kterým je chybějící souhlas –
tedy společné dohody před nebo v průběhu každého intimního sbližování. Jeho udílení může probíhat jak verbálně,
tak neverbálně. Oba partneři musí mít v jakékoli fázi sexuální aktivity možnost říct nebo jinak vyjádřit, že nechtějí
pokračovat. Absence otevřeného souhlasu nemůže být považována za tiché ano.

9

10

Jak pomáháme?
Oběti domácího a sexuálního násilí a jejich blízcí u nás naleznou podporu ve formě odborného sociálního a právního
poradenství a v případě potřeby také možnosti psychoterapie či právního zastupování. V rámci veškeré spolupráce
dodržujeme zásady důvěry, diskrétnosti a nezávislosti. Služby poskytujeme v Praze, Berouně, Benešově a Příbrami.

Odborné sociální poradenství
Společně s klientkami mapujeme jejich situaci, zjišťujeme potřeby, plánujeme možná řešení a jednotlivé kroky,
hledáme zdroje pomoci a snažíme se zajistit jejich bezpečí. Při poskytování služby vedeme klientky k opětovnému
začlenění do běžného života, přičemž jim poskytujeme potřebné informace a podporu, aby co nejlépe zvládly
krizovou situaci. V případě potřeby nabízíme další návazné služby a jsme pro ně po celou dobu oporou. Tuto sociální
službu máme registrovanou ve Středočeském kraji a v Praze.

Intervenční centra
Na intervenční centrum se oběti či jejich blízcí mohou obrátit sami, v případech vykázání násilné osoby z obydlí
nás informuje policie a naše organizace ohroženou osobu kontaktuje a nabídne jí odborné poradenství a podporu.
Ohrožená osoba se následně sama rozhodne, zda nabídku využije. Intervenční centrum je registrovanou sociální
službou, kterou poskytujeme v Berouně, Benešově a Příbrami.
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Právní poradenství
Společně se sociálním poradenstvím od nás mají klientky možnost získat právní pomoc, a to před zahájením
trestního řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení. Klientkám nabízíme oporu při uplatňování zákonných nároků
a práv plynoucích nejen ze zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a poskytujeme informace či doprovod
na příslušná pracoviště. Naše služby zahrnují rovněž přípravu a sepsání návrhů na předběžná opatření, návrhů na
úpravu práv a povinností k nezletilému dítěti, trestních oznámení či dalších soudních podání.

Právní zastupování
Pro mnohé klientky není podpora poskytovaná prostřednictvím právního poradenství dostačující, neboť nejsou
schopny samy hájit svá práva v rámci soudního řízení. Někdy také nemají dostatek finančních prostředků k zajištění
právního zastupování, a to ani v rámci trestního řízení, ve kterém by měly mít klientky postavení zvlášť zranitelné
oběti, a tudíž nárok na zastupování zmocněncem bezplatně. K tomu však v praxi nedochází. Tento nedostatek se
snažíme překlenout společně s týmem našich spolupracujících advokátů a advokátek. Na tuto službu nemají klientky
právní nárok, vždy záleží na posouzení jejich konkrétní situace a ve většině případů tuto službu poskytujeme s finanční
spoluúčastí klientky. V rámci externí spolupráce nám právní zastupování zajišťuje sedm advokátů a advokátek.

Psychoterapeutické konzultace
K integraci traumatického prožitku pomáhá některým klientkám dlouhodobá psychoterapie. Ta je běžně velmi
nákladná, proto tam, kde to situace vyžaduje, zajišťujeme individuální psychoterapeutická sezení za výhodnějších
podmínek. Spolupracuje s námi celkem šest externích psychoterapeutek. V roce 2021 náš tým rozšířily dvě interní
terapeutky.
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Skupiny pro oběti sexuálního násilí
Od roku 2020 se věnujeme také terapeutické skupinové
práci s oběťmi sexuálního násilí. Realizujeme skupiny
pro ženy, které zažily sexuální násilí v dětství a dospívání,
a pro ženy, které zažily sexuální násilí v dospělosti.
Skupiny jsou uzavřené, obvykle se účastnice schází
jednou měsíčně po dobu 10 setkání.
Ženy, které prožily sexuální násilí, zde dostanou
prostor, kde mohou bezpečně sdílet vlastní zkušenosti
a získat podporu od ostatních. Skupinová setkání jim
mohou pomoci si uvědomit, že nejsou jediné s takovým
zážitkem a že i další oběti často zažívají pocity, jako je
strach, stud, vina či bezmoc, které jsou zcela normální
v souvislosti s tím, čím si prošly. Cílem tohoto procesu
je pomoc účastnicím se zotavením z traumatického

zdroj: reprezentativní výzkum proFem, o.p.s. & MindBridge Consulting, a.s., 2021

prožitku, zvýšení sebevědomí a zlepšení mezilidských
vztahů.
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Jak se na nás obrátit?
Osobní konzultace
Osobní konzultace poskytujeme po předchozí domluvě na pobočkách v Praze, Příbrami, Benešově a Berouně.

Klientská linka
Prostřednictvím klientské linky poskytujeme službu sociálního poradenství. V jejím rámci provozujeme také linku
právní pomoci. Služba je bezplatná, přičemž klientka platí pouze cenu běžného telefonického hovoru. Na klientské
lince jsme k dispozici ve všední dny od 9 do 15 hodin na telefonním čísle 608 222 277. Linka právní pomoci je dostupná
na stejném čísle v úterý od 9 do 12 hodin a ve středu od 17.30 do 20. 30.

Infolinka pro oběti sexuálního násilí
Klientskou linku a linku právní pomoci jsme v létě 2021 doplnili novou infolinkou pro oběti sexuálního násilí. A to
v reakci na zvyšující se zájem o naše služby právě ze strany lidí, kteří zažili nebo zažívají sexuální násilí či sexuální
obtěžování. Zároveň jsme tak reagovali na nedostatek specializovaných služeb pro oběti sexuálního násilí v ČR.
Služba je bezplatná, pouze za cenu běžného telefonického hovoru. Na infolince jsme k dispozici v pracovní úterky
od 17 do 19 hodin a v pracovní čtvrtky od 19 do 21 hodin, a to na telefonním čísle 777 012 555.
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Internetové poradenství
Dotazy lze vznášet prostřednictvím formuláře na internetových stránkách proFem. Je možné nás kontaktovat také
na sociálních sítích Facebook či Instagram nebo na e-mailu poradna@profem.cz. Na dotazy klientek odpovídají naše
sociální pracovnice a právničky.

Chat
Službu chatového poradenství zajišťují naše sociální pracovnice nebo terapeutky v reálném čase (oproti internetovému
poradenství). Na chat se mohou klientky obrátit zcela anonymně z jakéhokoliv místa s internetovým připojením.
Na chatu jsme k dispozici každou pracovní středu od 18 do 21 hodin a každý pracovní pátek od 9 do 12 hodin.
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Naše činnost v roce 2021
Přes trvající vládní opatření v důsledku epidemie covid-19 jsme za dodržování veškerých hygienických opatření
poskytovali během roku 2021 osobní konzultace, které byly dostupné jak v pražské pobočce, tak ve všech třech
pobočkách ve Středočeském kraji. Nadále byly poskytovány on-line konzultace prostřednictvím internetové
platformy Zoom. S průběžným uvolňováním opatření bylo možné opět nabízet i terénní konzultace v místech bydliště
klientek. Tento typ konzultací jsme poskytovali zejména klientkám, které se nemohly dostavit na osobní konzultaci
v důsledku zdravotního, finančního nebo jiného omezení.
V roce 2021 se na nás obrátilo bezmála 500 klientek, jedná se o rekordní počet vůbec. Pozorujeme i zvýšený
nárůst klientek přicházejících s tématem sexuálního násilí, těch bylo o téměř 50 procent více než v roce předchozím.
Naše služby byly nejvíce vyhledávány v závěru roku, tedy v prosinci 2021.
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Klientky a klienti v roce 2021

286

493

207

Dlouhodobá
spolupráce

Celkový počet
klientek a klientů

Jednorázové
kontakty

Pohlaví:

Pohlaví:

Ženy: 272

Ženy: 178

Muži: 14

Muži: 29

Počet klientek a klientů podle tématu,
které při spolupráci převažovalo:

Počet klientek a klientů podle tématu,
které při spolupráci převažovalo:

Domácí násilí: 159

Domácí násilí: 103

Kombinace domácího
a sexuálního násilí: 35

Kombinace domácího
a sexuálního násilí: 5

Sexuální násilí: 91

Sexuální násilí: 71

Jiná témata: 1

Jiná témata: 28
17

Úkony: 1898

Způsoby kontaktů:

Osobní konzultace: 608
(606 u nás + 2 terénní)

Telefonát: 122

On-line konzultace: 53
Email: 507
Telefonát: 297

Email: 52
Chat: 25 kontaktů
Další: 8

Doprovod (OSPOD1, soud, Policie ČR): 13
Interdisciplinární spolupráce: 212
Soudní podání:
35 soudních podání
8 předběžných opatření po vykázání
2 předběžná opatření bez vykázání
Další 163
1

Orgán sociálně-právní ochrany dětí
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Skupiny
Skupina pro ženy se zkušeností
se sexuálním zneužíváním v dětství

Skupina pro ženy se zkušeností
se sexuálním násilím v dospělosti

Počet klientek: 22

Počet klientek: 13

Počet setkání: 23

Počet setkání: 19

Právní zastupování

4 klientky zastoupené s námi
spolupracujícím advokátem
v civilním řízení

Psychoterapeutické
konzultace

Počet klientek: 53
Počet hodin: 505

12 klientek zastoupených
s námi spolupracujícím advokátem
v roli zmocněnce v trestním řízení
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Oběti trestných činů
Během roku jsme dále poskytovali právní poradenství obětem trestných činů, které je dlouhodobě
podporováno Ministerstvem spravedlnosti. Ministerstvo podpořilo nejen poskytování přímých
služeb právního poradenství a setkávání interdisciplinárních týmů, ale také publikaci dvou čísel
Zpravodaje Vaše právo. V něm informujeme širší odbornou veřejnost o aktuálních tématech,
která rezonují jak v právní oblasti, tak v dalších odvětvích naší činnosti. V roce 2021 jsme ve
Zpravodaji představili výsledky výzkumu o výskytu sexuálního násilí v České republice, zabývali
jsme se rozhodovací praxí Evropského soudu pro lidská práva v oblasti násilí na ženách, dále jsme
se zaměřili například na institut vykázání či na překážky v systému pomoci pro oběti partnerského
násilí a další témata. Všechna vydání Zpravodaje jsou dostupná na našich stránkách.
V roce 2021 pokračovala realizace mezinárodního projektu Artemis za podpory Evropské
komise v programu Spravedlnost (2014-2020). Projekt usiloval o zvýšení povědomí o možnostech
využívání evropského ochranného příkazu (dle směrnice EU 2011/99/EU), který umožňuje
uplatňovat soudní ochranné příkazy vydané v rámci jednoho členského státu i v jiném členském
státu EU. Jeho hlavním výstupem je manuál Evropský ochranný příkaz. Vše, co jste chtěli vědět,
a báli jste se zeptat, který obsahuje praktické informace k používání tohoto institutu. Manuál je
dostupný na našich stránkách a jeho cílem je zpřístupnění celého procesu vydání evropského
ochranného příkazu širší veřejnosti. Odborná veřejnost měla možnost se s institutem seznámit
také v rámci několika on-line seminářů a informačních akcí, které byly v průběhu roku 2021
organizovány. Zároveň měli čeští experti možnost své zkušenosti sdílet s kolegy z Řecka, Itálie,
Chorvatska či Kypru na mezinárodním semináři, který se uskutečnil na podzim 2021 v Římě.
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Spolupráce
K setkání interdisciplinárních týmů na našich pobočkách v Praze, Příbrami, Berouně a Benešově dochází každoročně
v období jara a podzimu. Zástupci institucí a organizací poskytujících pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
(policie, OSPODu, pomáhajících neziskových organizací atd.) tak mohou pravidelně diskutovat aktuální témata
v jednotlivých lokalitách. Na tato setkání však měla i v roce 2021 zásadní dopad pandemická situace v České
republice. V jarních měsících se proto interdisciplinární týmy již po druhé potkaly v on-line prostoru. Přestože
absence osobního setkání s sebou nese značná omezení, on-line setkání umožnilo propojení pracovníků a sdílení
zkušeností napříč jednotlivými lokalitami. Na podzim již situace umožnila, aby setkání proběhla osobně, a na všech
našich pobočkách se tak potkali zástupci interdisciplinárních týmů. Hlavním tématem setkání byl institut vykázání
a zejména znovu si ujasnění toho, jak institut vykázání v praxi funguje a jaké jsou role jeho jednotlivých aktérů.
V dubnu 2021 jsme v rámci projektu Odstranění bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí podpořeného
Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund ČR realizovali kulatý stůl. Zabývali jsme se zejména tím, jak
pomoci obětem partnerského násilí, které čelí vícečetnému znevýhodnění, jak s tématy domácího a partnerského
násilí pracovat v organizaci, která se na ně primárně nezaměřuje a na jaké obtíže a bariéry oběti partnerského
násilí nejčastěji naráží. Nad těmito otázkami se setkalo 13 neziskových organizací, které se zaměřují na práci
s různě znevýhodněnými skupinami osob. Konkrétní zkušenosti v podobě kazuistik pak sdílely organizace Tichý
svět, o.p.s., Armáda spásy, z.s., Jako doma, o.p.s., KARO e.V. a Občanská poradna - Cesta integrace, o.p.s. Všechny
zúčastněné organizace se společně shodly na doporučeních, která by měla vést ke změně v systému pomoci.
Ta byla následně sdílena se zástupci veřejných institucí. Zároveň byla vytvořena sada doporučení pro organizace,
které primárně s tématem partnerského násilí nepracují, obsahující tipy jak postupovat v případě, že se jejich klienti
a klientky stanou jeho obětí. V neposlední řadě pak i doporučení pro organizace, které s tématem primárně pracují,
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ale mohou se ve své službě setkat právě s vícečetně znevýhodněnými klientkami či klienty (zohledňující např.
specifika komunikace s neslyšícími, migrantkami či ženami bez domova).
I v roce 2021 pokračovala naše spolupráce s firmou IKEA a dalšími neziskovými organizacemi v rámci Koalice NeNa
na projektu Za bezpečný domov. V projektu se zaměřujeme na zlepšení situace v oblasti domácího násilí. A to prostřednictvím poskytování přímé pomoci ženám, které násilí zažívají, zvyšování povědomí o domácím násilí, mapování
jeho výskytu a lobbingem za systémové změny v této oblasti. Také v tomto roce byla realizována kampaň k příležitosti
Mezinárodního dne boje proti násilí na ženách, jejíž hlavní součástí bylo video poukazující na časté bariéry, které
obětem brání v odchodu z násilného vztahu. Další významnou součástí projektu je výzkum mapující postoje veřejnosti k domácímu násilí, který pro firmu IKEA realizovala agentura Kantar. Výzkumné šetření se zabývalo tím, jak česká
veřejnost vnímá problematiku domácího násilí. Většina respondentů uznává, že by se domácímu násilí měla věnovat
větší pozornost, zároveň ale často zpochybňují vinu agresorů. Čtvrtina Čechů se podle průzkumu domnívá, že si oběť
může za domácí násilí částečně sama, každý třetí přičítá agresivitu mužů starostem o zabezpečení rodiny a dokonce
polovina respondentů uvedla, že násilí začíná nějakou provokací. V rámci projektu byl také realizován pilotní kurz Násilí v blízkých vztazích, který byl v zimním semestru vyučován na Univerzitě Karlově v Praze, a to také za účasti proFem.
V rámci advokačních činností se nám podařilo novelizovat zákon o obětech trestných činů. Tato novelizace přinesla
rozšíření definice zvlášť zranitelné oběti a tedy významně pomůže obětem domácího a sexuálního násilí.
Dlouhodobá spolupráce s firmou AVON Cosmetics nám i v roce 2021 přinesla prostředky na poskytování přímé práce
s klientkami, konkrétně na sociální a právní poradenství, individuální a skupinové terapeutické konzultace, materiály
pro klientky a propagaci služeb.
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Výzkumy
Každá druhá žena zažila během svého života nějakou formu sexuálního násilí nebo obtěžování. Téměř každá desátá
žena byla během svého života znásilněna (9,2 %). To je v přepočtu asi 409 tisíc žen. Ukazuje to reprezentativní
výzkum, který pro nás realizovala výzkumná agentura MindBridge Consulting, a.s. Sběr kvantitativních dat probíhal
od 17. do 22. srpna 2021 metodou CAWI (dotazováním přes webové rozhraní). Jednalo se o reprezentativní kvantitativní
výzkum, do kterého bylo zapojeno tisíc respondentů a respondentek (512 žen a 488 mužů) starších 18 let. Cílem
výzkumu bylo primárně zjistit, s jakými typy sexuálního obtěžování a/nebo násilí mají muži a ženy v České republice
zkušenost. Dále nás zajímalo, jak tyto případy řeší, zda po zažitém útoku vyhledají pomoc odborných organizací
či institucí nebo se se svou zkušeností svěří osobě blízké. Podrobná výzkumná zpráva je dostupná na našem webu.
S podporou Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund ČR a ve spolupráci se Sociologickým ústavem
AV ČR, v. v. i., partnerem projektu Odstranění bariér v systému pomoci obětem partnerského násilí, jsme realizovali
kvalitativní šetření zaměřené na bariéry v systému pomoci přeživším partnerského násilí. V průběhu roku probíhaly
rozhovory jak s odborníky, tak se samotnými přeživšími násilí. V rámci rozhovorů se zástupci organizací, jež pomáhají
různě znevýhodněným skupinám ve společnosti, se ukázalo, jak spletitou cestou musí projít právě ti, kteří se kromě
partnerského násilí potýkají například se zdravotním, sociálním či jiným znevýhodněním. Závěry výzkumu, jakož
i závěrečná zpráva, budou k dispozici v první polovině roku 2022.
Od roku 2021 probíhá projekt VICO (Victims Compensations), který je realizován za podpory Evropské unie
v programu Spravedlnost. Projekt je zaměřen na posílení práva na odškodnění obětí genderově podmíněného
násilí. V současné době probíhá rozsáhlá národní a mezinárodní komparativní analýza ve spolupráci s partnerskými
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zdroj: reprezentativní výzkum proFem, o.p.s. & MindBridge Consulting, a.s., 2021
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organizacemi z Bulharska a Maďarska. S výsledky
výzkumu budeme nadále pracovat a implementovat
je do praxe.
V roce 2021 vyšla také výzkumná zpráva k výzkumu
Násilí na ženách v souvislosti s Covid-19, který
zpracovávala Blanka Nyklová ze Sociologického
ústavu Akademie věd a Dana Moree z Fakulty
humanitních studií Univerzity Karlovy. My jsme se
v úvodní části podíleli na sběru dat. Výsledky ukázaly
mimo jiné na to, že izolace způsobená karanténou
přispěla četnosti, intenzitě a dopadů násilí.

zdroj: reprezentativní výzkum proFem, o.p.s. & MindBridge Consulting, a.s., 2021
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Vzdělávání
V roce 2021 jsme se opět věnovali vzdělávání odborníků, kteří se ve své praxi setkávají s oběťmi domácího či sexuálního
násilí. V průběhu roku jsme uspořádali celkem šest akreditovaných kurzů, kterých se zúčastnilo 44 lidí. Většina těchto
kurzů se již mohla konat prezenčně a účastnice a účastníci je v evaluačních dotaznících hodnotili velmi kladně.
Kurzy, které se konaly v roce 2021:
•

Práva obětí domácího a sexuálního násilí
v rámci trestního řízení

•

Odškodňování a peněžitá pomoc obětem
trestné činnosti

•

Sexuální násilí a trauma

V tomto roce jsme s naším workshopem o partnerském
násilí mladých navštívili také základní a střední školu
v Benešově. Workshopů se zúčastnilo celkem šest tříd.
V průběhu roku jsme se také v rámci projektu Artemis věnovali vzdělávání odbornic a odborníků především z řad
právníků, advokátů a soudců. Cílem několika seminářů a přednášek bylo zvýšení povědomí o možnostech využívání
evropského ochranného příkazu, který umožňuje soudní ochranné příkazy vydané v rámci jednoho členského státu,
uplatňovat i v jiném členském státu EU. Našich akcí týkajících se Evropského ochranného příkazu prošlo na 170 lidí.
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Budování kapacit
Účinná a vhodná pomoc obětem sexuálního násilí vyžaduje komplexní reakci na jejich specifické potřeby. Naším
cílem je poskytovat takové služby, které budou mít co největší pozitivní přínos pro naše klientky. Proto se kontinuálně
věnujeme revizi metodických postupů využívaných v rámci našich služeb a prohlubování znalostí našeho týmu.
To nám umožňuje také projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost 03_17_083 Nová řešení pro tíživé
sociální problémy. V projektu s názvem proFem 2.0 – analýza potřeb a nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí
využíváme metodu Human Centered Design, tedy metodu zaměřenou na člověka. V rámci projektu vznikla nová
interní metodika pro práci s oběťmi sexuálního násilí a několik pomůcek pro terapeutickou práci s traumatem.
Víme, že aby bylo možné poskytovat kvalitní služby pro naše klientky, je třeba inovovat a efektivně nastavovat
i procesy běžící uvnitř organizace. Díky projektu podpořenému z Open Society Initiative for Europe (OSIFE) jsme se
v roce 2021 mohli věnovat budování kapacit uvnitř organizace. Zaměřili jsme se zejména na posílení IT a kybernetické
bezpečnosti, prošli jsme externím auditem od odborníka, který nám dal doporučení, jak zvýšit ochranu před
potenciálními kybernetickými útoky. Zúčastnili jsme se i školení o bezpečnosti práce a chování na internetu. Dále
jsme se zaměřili na oblast fundraisingu. Na základě strategického plánování a analýzy fundraisingového potenciálu
se nám podařilo nastavit fundraisingovou strategii a vylepšit naší péči o dárce. Pracovali jsme na zlepšení systému
práce s dobrovolníky a dobrovolnicemi v organizaci.
Rok 2021 byl pro organizaci přelomový a pro její další fungování bylo zásadní zaměřit se na priority její činnosti,
stanovit si cíle a aktivity k jejich naplnění. Strategické plánování jsme mohli realizovat za podpory Nadace OSF
v rámci programu Active Citizens Fund ČR. Při přípravě strategického plánu organizace jsme diskutovali o společných
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vizích a směřování celého týmu. Pracovnice organizace měly zároveň možnost rozšířit své znalosti v oblasti evaluace
a osvojily si potřebné metodické postupy pro vyhodnocování fungování organizace a jejích služeb.

Osvěta
K příležitosti Mezinárodního dne rodiny (15. 5.)
jsme na našich sociálních sítích spustili osvětovou
kampaň s názvem #VĚŘÍMEOBĚTEM. Jejím cílem
bylo rozšířit povědomí o tom, jaké stereotypy se
kolem tématu sexuálního násilí často objevují
a s jak zraňujícími reakcemi se řada obětí tohoto
násilí setkává. Našim záměrem bylo podpořit blízké
a okolí obětí sexuálního násilí, aby jim skutečně
naslouchali, neobviňovali je a nebagatelizovali jejich
zkušenosti, projevy nebo emoce. Spustit kampaň
ke dni rodiny jsme se rozhodli proto, že pachatelé
sexuálního násilí nejčastěji bývají právě osobami
z blízkého okolí oběti. Někdo, koho oběť velmi
dobře znala, komu důvěřovala nebo si myslela, že
důvěřovat může. Nejbližší členové rodiny jsou také
často těmi, komu se oběti svěří, a zaznívají od nich
někdy nevhodné nebo necitlivé reakce. Tyto reakce
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mohou způsobit prohloubení traumatu, pocity viny a studu. Také snižují šance, že oběti sexuálního násilí budou
situaci dále řešit, například ohlášením na policii nebo vyhledáním odborné pomoci, a to z obavy, že i od odborníků
se jim dostane stejné reakce, jako od blízkého okolí.
V rámci 16 akčních dní, které každoročně rámují Mezinárodní den boje proti násilí na ženách a Den lidských práv,
probíhala také osvětová kampaň v rámci projektu Abuse is Not Love, na které spolupracujeme s firmou Yves Saint
Laurent Beauty. Kampaň upozorňuje na devět varovných signálů, které se mohou objevovat v násilném vztahu,
a podle kterých je tak možné násilný vztah rozpoznat. Kampaň probíhala zejména na sociálních sítích a bude
doplněna dalšími osvětovými aktivitami v následujícím roce. Více informací najdete na našem webu.
Kateřina Hrochová a Jaroslav Hroch v průběhu roku natáčeli dokumentární film Znásilnění pod kůží, který
zachycuje problematiku sexuálního násilí prostřednictvím reálných příběhů tří žen, které jej zažily. Vedoucí našich
terapeutických služeb Dana Pokorná byla k tvorbě dokumentu přizvána. Dokument poukazuje na překážky, na které
oběti při řešení své situace naráží, a upozorňuje na časté nepochopení ze strany institucí či odborníků či dokonce
obviňování nebo zpochybňování, kterému musí oběti sexuálního násilí čelit. Dokument je možné vidět na České
televizi. Velmi si vážíme toho, že se Hrochovi tímto tématem ve filmu zabývali a především oceňujeme odvahu
a otevřenost všech žen, které se se svým příběhem rozhodly v tomto dokumentu svěřit.
Stále častěji nás také oslovují různá média, abychom se vyjadřovali k tématům domácího či sexuálního násilí.
V loňském roce vyšlo přes 30 článků v médiích, v nichž byly prezentovány naše aktivity či naše komentáře k dění
ve společnosti. Naše kolegyně vystupovaly také v televizních pořadech, v rádiích či podcastech.
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Nové centrum pro oběti sexuálního násilí
V Česku se každá druhá žena setkala se sexuálním násilím, každá desátá žena zažila znásilnění. Stále více obětí
sexuálního násilí také vyhledává pomoc, jen na naši organizaci se v loňském roce obrátilo 162 klientek, které sexuální
násilí zažily. Jedná se o 73procentní nárůst ve srovnání s rokem 2020.
Dosud však u nás neexistuje žádné specializované centrum, kde by tyto oběti mohly získat komplexní pomoc.
My tuto skutečnost chceme změnit a tak jsme se rozhodli vybudovat první centrum pro oběti sexuálního násilí
v České republice. V roce 2021 se nám pro tento záměr podařilo získat finanční podporu. Naše projektová žádost na
zřízení centra byla podpořena Norskými fondy 2014 - 2021. Na období 1. 11. 2021–31. 4. 2024 jsme tak získali významný
podíl prostředků potřebných na rekonstrukci a na nastavení služeb centra.
Cílem je vybudovat bezpečné místo, v němž budou veškeré potřebné služby pro oběti sexuálního násilí dostupné
non-stop a pod jednou střechou. Budeme zde poskytovat naše stávající služby, jako je sociální a právní poradenství
a individuální i skupinové terapie. Zároveň však bude dostupná krizová pomoc a krizové ubytování. V centru bude
možnost odběru a uchování důkazního materiálu a k dispozici bude také výslechová místnost.
Ke konci roku jsme uzavřeli nájemní smlouvu na prostory na Břevnově, které nám poskytla Praha 6. V následujícím roce
budeme prostory budoucího centra rekonstruovat a zároveň budou naše kolegyně vytvářet provozní řád a metodiky.
30
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Personální zastoupení v roce 2021
ředitelka: Jitka Poláková
projektové manažerky: Eva Michálková, Iva Peterková
administrativní pracovnice, PR: Barbora Báštěcká
vedoucí sociálních a právních služeb: Naďa Gubová
sociální pracovnice: Barbora Eichlerová, Pavlína Mádlová, Tereza Vacková, Kristina Černická Hájková
odborná garantka právních služeb: Veronika Ježková
právničky: Martina Langrová, Petra Sýkorová, Simona Šimíčková, Kateřina Šmatová
spolupracující právníci/čky a dvokáti/tky: Markéta Allnutt, Martina Houžvová, Luboš Kučírek,
Tereza Machatová Žáková, David Oplatek, Martin Švehlík, Jiřina Voňková
vedoucí terapeutických služeb: Dana Pokorná
terapeutky: Adéla Bartůšková, Markéta Pekárková, Eva Dubovská, Jana Hrazdilová, Petra Konečná,
Barbara Kostelacová, Rita Kramerová, Dana Pastuchová
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chatové interventky: Andrea Šimek Mahlová
interventky Infolinky pro oběti sexuálního násilí: Lidka Brichcínová, Tereza Piknová

Správní rada
Jiřina Voňková (předsedkyně)
Ivana Spoustová
Linda Sokačová

Dozorčí rada
Jana Smiggels Kavková (předsedkyně)
Naďa Gubová
Naděžda Šeráková

Dobrovolnice a dobrovolníci
Marie Kernalová, Magda Lemfeldová, Markéta Uhlířová, Nella Šimkovská, Tereza Dubravská, Ivana Makovičková,
Carolina Dirschmidt, Kateřina Dekastello, Anna Čechová, Víťa Kazík

Fotograf
Adam Hecl
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Děkujeme za podporu
V loňském roce se nám podařilo spustit dvě sbírky, do nichž přispělo mnoho individuálních dárců. Na nově zřízenou
infolinku pro oběti sexuálního násilí naši dárci přispěli celkem 12 tisíc korun. Na podporu fungování naší organizace
a na budování nového centra pro oběti sexuálního násilí jsme od našich dárců obdrželi zhruba 50 tisíc korun.
Speciálně bychom chtěli poděkovat Sophie Abbott a Sally Marsh, které uspořádaly a uběhly charitativní půlmaraton,
v průběhu kterého se vybralo přes 43 tisíc korun. Všem našim dárcům jsme moc vděční, jsme rádi, že i vy pomáháte
obětem domácího a sexuálního násilí.
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Přehled finančních zdrojů
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021
Náklady (v tis. Kč)

Výnosy (v tis. Kč)

Spotřebované nákupy a služby

2 060

Provozní dotace

Osobní náklady

5 205

Přijaté příspěvky (dary)

236

Daně a poplatky

2

Tržby za vlastní výkony

165

Ostatní náklady

150

Ostatní výnosy

2

Poskytnuté příspěvky

8

Výnosy celkem

7 569

Daň z příjmů

0

Náklady celkem

7 166

7 425

Výsledek hospodaření před zdaněním

144

Výsledek hospodaření po zdanění

144
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Rozvaha k 31. 12. 2021
Aktiva (v tis. Kč)
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek
Náklady/příjmy příštích období

Pasiva (v tis. Kč)
40
8 636
295

Vlastní zdroje celkem

347

Jmění celkem

118

Výsledek hospodaření celkem

229

Krátkodobý majetek celkem

8 971

Cizí zdroje celkem

Aktiva celkem

8 971

Dlouhodobé závazky celkem

8 624
35

Krátkodobé závazky celkem

1 014

Jiná pasiva celkem

7 575

Pasiva celkem

8 971
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Zpráva auditora
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Sledujte nás na sítích
www.profem.cz
www.facebook.com/profem.o.p.s
www.instagram.com/profem.cz
www.linkedin.com/company/profem-o-p-s
www.bit.ly/youtube_profem
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Výroční zpráva 2021
profem, centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p. s.
V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4 – Nusle
Tel.: 774 433 002
E-mail: info@profem.cz
www.profem.cz
Redakce: Jitka Poláková, Eva Michálková, Barbora Báštěcká, Martina Langrová,Pavlína Mádlová, Iva Peterková
Jazyková korektura: Nella Šimkovská
Grafická úprava a sazba: Eva Hlaváčová
Fotografie: Adam Hecl, archiv proFem, Heiner (pexels.com)
Tisk: Studio Art Print, Praha vydání 1., Praha, 2022  
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