
 
 

 
 

Výroční zpráva za rok 2007 
 
 

proFem 
konzulta ční st ředisko pro ženské projekty 

 
obecn ě prosp ěšná spole čnost (o.p.s.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sídlo:    Na Folimance 15, 120 00 Praha 2 
Adresa a kontakt:   Plzeňská 66, 150 00 Praha 5  

tel./fax: 00420-224 917 224, 00420-774433005 
e-mail a web:   info@profem.cz  , http://www.profem.cz  
registrace:   M ěstský soud v Praze, odd.0, vložka 137 
IČ, DIČ :   25768255, CZ25768255 



Výroční zpráva proFem o.p.s. 2007 2

   

 

Úvodní slovo 2007 
 

proFem se s hrdostí dívá již na čtrnáct let své existence, byla jako nezisková 
organizace založena začátkem roku 1994 a roku 1999 se přetransformovala na obecně 
prospěšnou společnost. 

 
Ve svých počátcích poskytovala proFem poradenství pro ženské skupiny, iniciativy a 

projekty, začínala tím, že transferovala určité znalosti struktur občanské společnosti z tehdy 
ještě zkušenějšího západu. Pořádaly jsme informační a školicí semináře a konference ke 
struktuře a působení ženských organizací, psaly a informovaly o finančních zdrojích a 
možnostech, učily ženy z neziskovek zacházet s počítači a později i internetem. “Lidská 
práva jsou ženská práva” tvrdily nejen mezinárodní organizace a my jsme začaly intenzivně 
pracovat na poli proti porušování lidských práv žen i v České rebublice, a sice v oblasti boje 
proti násilí na ženách a domácího násilí. Založily jsme projekt proti obchodování se ženami, 
z něhož se zrodila “La Strada, prevence obchodu se ženami”, která zůstala u proFem po tři 
roky a je nyní již léta samostatnou, silnou, mezinárodně dobře zapojenou neziskovou 
organizací. Společně se čtyřmi dalšími neziskovými, převážně ženskými organizacemi byl v 
roce 1995 založen Koordinační kruh prevence násilí na ženách, který se zasloužil velkou 
měrou o zviditelnění problematiky násilí na ženách v České republice.  

V průběhu dalších let se proFem specializovala na právní aspekty násilí na ženách a 
domácího násilí – vznikl projekt s názvem AdvoCats for Women: bezplatné právní 
poradenství a finanční podpora pro ženy-oběti (domácího) násilí, lobbying za změnu 
českého zákonodárství, sociálně právní školení pro odbornou veřejnost. Domácí násilí, tedy 
násilí, které se odehrává za zdmi znamenajícími pro většinu z nás jistotu a bezpečí, je 
problém s hlubokými historickými kořeny a má – oproti názoru většiny české veřejnosti – 
výraznou “genderovou” podstatu. Mezinárodní i české statistiky ukazují, že přes 94 % obětí 
tzv. domácího násilí jsou ženského pohlaví a obráceně, na straně pachatelů je téměř 98 % 
mužů. Proto považujeme problém domácího násilí take za problém násilí na ženách a naše 
snahy najít řešení vždy měly a mají širší, nejen kriminologický záběr. Pomoc obětem je zde 
sice na prvním místě, za stejně důležité však považujeme kromě lobbování za změny v 
zákonodárství posilování žen, jejich sebevědomí a možností seberealizace. Ze stejného 
důvodu spolupracujeme k tomuto tématu s neziskovými organizacemi po celé ČR, byly jsme 
před lety u založení nové sítě pomáhajících a lobbujících neziskových organizací s názvem 
Koordona – koalice organizací proti domácímu násilí. Stejně tak se již léta snažíme o aktivní 
spolupráci se samosprávou a státními institucemi včetně lobbyinku v Parlamentu ČR, a 
věnujeme tomu hodně času a úsilí. Velmi důležitá je pro nás i zkušenost obdobných 
organizací v cizině, proto jsme členskou organizací celoevropské sítě neziskových organizací 
WAVE – Women Against Violence Against Women.  

V posledním roce se určitým způsobem vracíme “k vlastním kořenům”. Ve spolupráci 
s obč.sdružením Acorus realizujeme motivační kurzy pro ženy, které zažily násilí, se 
zaměřením na zlepšení jejich situace na trhu práce. Trh práce je pro ženy velkým polem 
zkušeností s diskriminací, i proto jsme přistoupily k pořádání dalších posilujících a 
motivujících kurzů i pro ženy z jiných oblastí (starší ženy, mladí rodiče). 

 
Tzv. ženská otázka je u nás v České republice stale ještě poněkud stydlivě 

schovávaná za výraz “rovné příležitosti mužů a žen” a je, stejně jako i řada dalších NE-
rovností v naší zemí, jednou z prvotních otázek stupně demokracie v naší zemi. Je tomu tak 
i přesto, že se k tomu veřejné mínění nestaví stále ještě nijak pozitivně. Naše organizace 
bere tento cíl vážně a zasazuje se o práva žen upozorňováním na tyto nedostatky v naší 
společnosti – kromě aktivní spolupráce i realizací myšlenky genderové informační a tiskové 
agentury gitA, která zahájila svou práci v roce 2006. 
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Snahou o odstraňování předsudků (vůči feminismu, vůči ženskému hnutí či tzv. 
ženské otázce, kterou považujeme zcela základně i za otázku ”mužskou”, tedy celé 
společnosti) formou informací, vzdělávání a publikací, tedy osvětou, ale i přímou podporou a 
pomocí hledáme cesty zodpovědného zapojení naší republiky do evropského a 
celosvětového společenství.  

Hlásíme se k tzv. pozitivním opatřením v této oblasti, což znamená, že považujeme 
např. dočasné kvóty a jiná vyrovnávací opatření za zcela zásadní, má-li být brán cíl 
odstranění všech forem diskriminace žen vážně. Vstupem České republiky do Evropské unie 
se sice NE-rovná situace žen (a mužů) v naší společnosti výrazně zviditelnila a boj proti 
nerovnosti se zdá být “akceptovatelnější”, ale např.údaje o nerovných platech za stejnou 
práci, o nedostatečných zákonech a vyšší nezaměstnanosti vysoce kvalifikovaných žen nás 
vykazují na poslední místa v Evropské unii. I proto jsme tady.  
 
 
 
Za tým proFem o.p.s.: Marie Lienau, ředitelka proFem o.p.s. 
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1. Poslání a cíle proFem o.p.s. 
 
 
 

Hlavním posláním proFem o.p.s., konzutačního střediska pro ženské projekty, 
byla začátkem 90tých let podpora ženských 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 věnovaly především těm ženským skupinám a organizacím, které pracovaly v 
sociálních oblastech.  

 
Posláním proFem o.p.s. se v průběhu let stala stále více i podpora žen formou 

vlastních projektů v těch oblastech, kde docházelo a stále ještě dochází k 
diskriminaci žen a porušování jejich lidských práv – zde především v oblasti násilí na 
ženách, ale i v oblasti pracovního trhu.  

 
 
Ze základního poslání vyplývají konkrétní cíle proFem o.p.s.: 
 

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

 
• za stejným účelem pořádat konference, workshopy a školení, 
 
• realizovat přímé poradenství a podporu žen - obětí diskriminace a násilí, 
 
• upozorňovat společnost na problematické oblasti, ve kterých jsou ženy 

diskriminovány a dokonce ohrožovány, a to formou veřejných prohlášení, 
politického lobbyingu u zákonodárných institutucí a 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. 
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2. Zpráva o činnosti 
 
 

2.1. Násilí na ženách a domácí násilí 
 

O násilí na ženách a dětech jako specifické formě násilí v naší společnosti se 
začalo v posledních několika letech mluvit vážně a kvalifikovaněji. Nezisková sféra, v 
jejímž rámci hrají ženské organizace důležitou roli, na problematiku upozorňovala již 
celé desetiletí a stála u zrodu prvních účinných, nejen legislativních opatření proti 
tomuto společensky nežádoucímu jevu. 
 

Založením projektu AdvoCats for Women proFem od roku 1999 upozorňovala 
na právní aspekty problematiky násilí na ženách a domácího násilí. Ročním 
proškolením skupiny právniček v tématice násilí na ženách a porušování lidských 
práv žen, které bylo první fází projektu, vznikla dlouhodobá pracovní skupina 
angažovaných právniček, s nimiž bylo možné uskutečnit další kroky. Došlo ke 
zprovoznění Linky právní pomoci ženám-obětem násilí, založení tří právně-
poradenských míst v republice určených téže klientele, byl založen Fond právní 
pomoci ženám-obětem (nejen) domácího násilí, vypracovány podklady a realizována 
odpovídající školení k dané tematice pro odbornou veřejnost, vyšlo několik právně-
poradenských a odborných publikací. Právničky projektu AdvoCats for Women byly u 
zrodu prvních návrhů legislativních změn týkajících se domácího násilí. 
 

V letech 2002-2007 právnicky zaměřený projekt AdvoCats for Women 
dokázal, že je stabilní a nutnou, protože ojedinělou jednotkou v síti pomocných a 
osvětových zařízení: 

 
Po tyto roky fungovala a stále funguje telefonická Linka právní pomoci 

ženám-ob ětem násilí  na telefonním čísle 224 910 744, a sice každou středu od 
18.30 do 20.30 hod.; na tento telefon se v roce 2007 dovolalo 119 klientek Z těchto 
dotazů vzešlo 38 osobních, většinou opakovaných právních konzultací.  

 
Síť právního zastupování  je název pro tři poradenská mista v Praze, Brně a 

Mostu. Právničky zde poskytovaly průběžně po dohodě přímé bezplatné konzultace 
klientkám, pro většinu z nich vypracovávaly procesní strategie včetně procesních 
podkladů – soudních podání, odvolání, návrhů atd. V několika případech 
doprovázely právničky klientky v roli obecných zmocněnkyň k jednáním u soudů, 
jednání probíhala za účasti právniček také s odděleními péče o dítě a dalšími orgány 
státní správy. Právničky sítě pracovali v Praze, Brně a v Mostu, pomoc zde byla 
poskytována klientkám ze širokého okolí. Pracovní podmínky právniček byly rozdílné: 
v Praze v napojení na kancelář proFem o.p.s. a na Linku právní pomoci, v Brně v 
advokátní kanceláři v úzké spolupráci s azylovým domem s utajenou adresou, na 
Mostecku v soukromém bytě a v napojení na další neziskové organizace se 
sociálním zaměřením. Nutno dodat, že část jejich práce se odehrávala z důvodů 
nedostatku finančních prostředků dobrovolně. 
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  Počet konzultací  Po čet nových klientek 
Opětovné 
konzultace 

  Praha  Brno Most Praha Brno  Most Praha Brno Most 
Leden 10 15 4 6 10 2 4 5 2 
Únor 8 16 4 2 3 0 6 13 4 
Březen 7 14 5 1 6 3 6 8 2 
Duben 10 14 6 2 3 3 8 11 3 
Květen 7 6 7 2 0 1 5 6 6 
Červen 6 6 7 1 0 2 5 6 5 
Červenec 7 6 7 3 1 5 4 5 2 
Srpen 6 7 5 2 2 1 4 5 4 
Září 9 14 6 4 0 3 5 14 3 
Říjen 8 15 8 1 4 5 7 11 3 
Listopad 7 12 8 1 3 6 6 9 2 
Prosinec 9 10 6 1 1 1 8 9 5 
           
Celkem 94 135 73 26 33 32 68 102 41 

 
 

V březnu 2007 byla zprovozněna internetová poradna . Přes začáteční rozpaky nad 
fungováním a smyslem internetového poradenství v oblasti, jakou citlivá tématika domácího 
násilí je, se on-line poradna osvědčila. Právničky tuto možnost poradenství sice zpočátku 
z důvodu nemožnosti poznat veškeré okolnosti případu (a tudíž nemoci na dotaz odpovědět 
exaktně), částečně odmítaly. Avšak internetová poradna zaznamenala po zprovoznění 
postupný nárůst, internetové poradenství si i u této citlivé tématiky našlo své zájemkyně / 
zájemce. Během prvního měsíce jsme obdržely cca. pět dotazů, ale již v listopadu jsme 
napočítaly dvacetjedna dotazů. Měsíční frekvence dotazů vykazuje i nadále stoupající 
tendenci. Nejčastější dotazy se týkaly svěření dětí do péče, násilné trestné činnosti, rozvodu 
a výživného.  
  

V červnu 2007 vstoupily do projektu AdvoCat for Women čtyři nové právničky a 
advokátky, které spolupracovaly z větší části na dobrovolné bázi. Za účelem sjednocení 
přístupu ke klientkám byl pro ně uspořádán interní seminář k psychologické části 
problematiky domácího násilí za podpory spřáteleného a spolupracujícího občanského 
sdružení Acorus. Poté bylo možné přistoupit k rozšíření konzultačních hodin na úterky 
dopoledne a čtvrteční odpoledne. U této příležitosti byl vydán leták a rozeslán na všechny 
dostupné kontakty organizací a úřadů v Praze a ve Středočeském kraji, na rozšíření přímých 
konzultačních služeb pro oběti domácího násilí jsme také upozornily tiskovým prohlášením 
rozeslaným médiím.  
 

Poradenství našlo již v minulosti odezvu také v publikování . V roce 2002 vyšla 
poprvé bezplatná informační brožurka právně-poradenského charakteru pro ženy, kterých se 
domácí násilí dotýká. Nesla název „Vaše právo“ a do konce roku 2007 vyšla pětkrát, celkový 
náklad od prvního vydání dosáhl 20 000 exemplářů. Poslední vydání financovala proFem z 
vlastních prostředků a byla i v roce 2007 rozesílána jak jednotlivým klientkám, tak 
pomáhajícím organizacím po celé republice. 
 

Právničky projektu AdvoCats for Women aktivně spolupracovaly na realizaci 
mezinárodního 3-denní pracovního kongresu a veřejné konference pod názvem Právem 
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proti domácímu násilí . Roční projekt byl připravován ve spolupráci s právničkami / právníky 
ze sedmi zemí Evropy během roku 2006. 4-denní pracovní kongres, který byl jeho 
vyvrcholením, se konal v lednu 2007 a byl podpořen jak z programu Daphne Evropskou unií, 
tak z prostředků americké feministické nadace Global Fund for Women a pražského 
zastoupení německé sociálnědemokratické nadace Friedricha Eberta. Kongres zhodnotil 
využívání právních možností v rámci legislativ jednotlivých zemích EU, vypracoval první 
srovnání této „aplikace práva“ a vyjádřil doporučení Evropské komisi s úmyslem sjednotit 
evropskou legislativu v oblasti domácího násilí, které bylo odesláno evropskému komisaři 
pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost Frattinimu a komisaři pro zaměstnanost, sociální 
věci a rovné příležitosti Špidlovi. Anglickou a českou verzi výsledků lze nalézt na 
www.profem.cz a nebo vyžádat na CD. Odborné a mediální odezvy mluvily o skutečně 
úspěšné realizaci a možnostech další spolupráce v této oblasti na mezinárodní úrovni.  
 

proFem a právničky projektu AdvoCats jsou aktivními členkami koalice organizací 
proti domácímu násili – Koordona :  

o V květnu 2007 zorganizovala Koordona ve spolupráci s poslankyní Annou Čurdovou 
tiskovou konferenci k problematice domácího násilí se zvláštním důrazem na 
postavení dětí, proFem se jí aktivně a přímo zúčastnila. 

o K 21. listopadu jako Mezinárodnímu dni boje proti násilí na ženách uspořádala 
Koordona konferenci k problematice domácího násilí s názvem „A co přijde poté? 
Když rozchodem partnerství domácí násilí nekončí… Tři instrumenty v rukou 
násilníků – koho chrání stát?“. proFem byla spolu s poslankyní Čurdovou v její funkci 
koordinátorky kampaně Rady Evropy pro Českou republiku spolupořadatelkou této 
konference i po finanční stránce a získala pro konferenci i podporu německé nadace 
Friedricha Eberta. 
 
Krátce před Vánocemi uspořádala proFem k tématu domácího násilí předvánoční 

setkání s Evou Hurychovou s názvem „Kavárna kde se mluví: tentokrát k domácímu 
násilí“  . Při formě této akce se jedná o myšlenku otevřeného a přesto intimního prostoru, 
kde veřejnost o problému „může a nemusí“ mluvit, sdělovat si zažité, hledat řešení. Na 
„kavárnu“ byla upozorněna rozličná média formou vydaného tiskového prohlášení, 
návštěvnost ukázala, že myšlenka vyzkoušená ve světě především v občanské společnosti, 
by mohla najít také v ČR své pole. 
 

Školicí opat ření pro sociální pracovnice / pracovníky byla vždy součástí práce 
projektu AdvoCats for Women. V roce 2007 sice nedošlo k přímému školení, ale poptávka 
po nich z celé republiky vyvolala potřebu přepracování a aktualizace obsáhlých školicích 
skript „Domácí násilí nejen z pohledu práva“. Texty jsou určeny pro účastnice a účastníky 
seminářů o možnostech prevence a sociálně-právní pomoci obětem domácího násilí a 
budou nasazeny jako součást školení v následujícím roce.  
 

Další fungování sítě bezplatného právního poradenství bylo v roce 2007 zcela 
zásadně umožněno podporou německé feministické nadace Filia a Global Fund for Women 
ze San Francisca v USA.  
 
 

2.2. Školíme pro pracovní trh… 
 

Mosty pro ženy – modelový p ředrekvalifika ční pilotní projekt pro ženy, které 
zažily dlouhodobé násilí  (JPD 3 – MHMP) zahájený v roce 2005, byl ukončen v červnu 
2007. Dvouměsíčními školicími kurzy zaměřenými na posílení vlastních schopností a se 
silným informačně-vzdělávacím prvkem prošlo celkem čtyřicetpět žen, které zažily 
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dlouhodobé násilí. Projekt byl realizován ve spolupráci s partnerskou organizací 
Psychosociální centrum Acorus o.s. Kurzy byly zaměřeny stejnou měrou na psychosociální 
posílení účastnic a na dovednosti v oblasti využívání počítačů, internetu a dalších možností 
informační společnosti. 

Účastnice kurzů přišly z azylových domů pro ženy a děti, doporučením z práce 
poradenských a pomáhajících neziskových organizací, ale i z pracovních úřadů, některé se 
hlásily v reakci na články v médiích. Po dva měsíce pak docházely každé dopoledne do 
kurzů, děti jim hlídaly zdarma odborné pracovnice a ženy mohly využít i nabídky bezplatného 
stravování jak pro sebe, tak pro své děti. Oběti domácího násilí jsou ve většině případů, jak 
známo, v ekonomicky často bezvýchodné situaci a tak byla bezplatnost kurzů včetně náhrad 
cestovného pro většinu účastnic podmínkou. Zaměstnání či další vzdělávání nalezla po 
ukončení kurzů téměř jedna třetina účastnic prvního běhu, v druhých dvou můžeme dosud 
mluvit o jedné pětině.  

Kurzy a tento projekt byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem rozpočtem České republiky.  

 
Motiva ční kurzy pro ženy znevýhodn ěné na trhu práce  (JPD3 / Úřad práce) 

navazují na rekvalifikační kurzy pro ženy, které zažily dlouhodobé násilí. Cílovou skupinou 
tohoto rok a půl trvajícího projektu zahájeného v lednu 2007 byly dva dvouměsíční kurzy pro 
starší nezaměstnané ženy, které proběhly na podzim, a zúčastnilo se jich 30 absolventek. 
Obsahem kurzů je na jedné straně psychosociální posílení účastnic, na straně druhé zcela 
zásadní zprostředkování dovednosti v informační oblasti – na počítačích, internetu, ale i ve 
vyhledávání a získávání důležitých informací. Nezaměstnané ženy po 45.roku života patří ke 
skupinám, které jsou na trhu práce extrémně znevýhodňovány, k diskriminaci na základě 
pohlaví se řadí diskriminace z věkových důvodu. Součástí kurzů byly i proto informace a 
dovednosti z oblastí účetnictví a projektového řízení, které by mohly ženám usnadnit 
případné rozhodnutí pro vlastní aktivity jako osoby samostatně výdělečné činné.  

Projekt pokračuje v roce 2008 dvouměsíčními kurzy pro rodiče na a po rodičovské 
dovolené a pro ženy, které zažily dlouhodobé násilí. Zásadní součástí projektu je kromě 
psychologické také právní poradna proti diskriminaci na pracovním trhu, v kurzech pro rodiče 
a ženy, které zažily násilí, je doprovodným opatření hlídání předškolních dětí, náhrada 
cestovného a stravování pro účastnice a jejich děti pak součástí pouze kurzů pro ženy, které 
zažily dlouhodobé násilí. Projekt je realizován v partnerství s o.s. Acorus. 

Kurzy a tento projekt byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem rozpočtem České republiky. 

 
Od června 2007 proFem realizovala pod názvem Join the Net  projekt zabývající se 

rozšiřováním povědomí o posttraumatické stresové poruše. proFem se zde stala jednou z 
partnerských organizací Terapeutické ženské poradny (Therapeutische Frauenberatung) 
z Göttingen/SRN v mezinárodním projektu financovaném z EU-programu Daphne II. Ve 
spolupráci s o.s. Acorus proběhly v posledním čtvrtletí roku 2007 v ČR v rámci výukového 
programu, nazvaného „Vznik posttraumatické stresové poruchy (PTSP) u žen a dívek v 
důsledku násilí na nich spáchaného“ semináře, v nichž bylo proškoleno celkem 90 osob. 
Účastnicemi a účastníky byli převážně pracovnice a pracovníci v sociálních službách, mj. z 
organizací Farní charita, La Strada, Člověk v tísni, Městský úřad Neratovice, Intervenční 
centrum Praha, projektu Magdala ADCH Praha, právničky projektu AdvoCats for Women, 
své zastoupení zde měly i policistky ČR nebo studentky. 
 
 

2.3. Média a genderové informace 
 
gitA - Genderová a informa ční tisková agentura vznikla jako projekt v rámci 

proFem se záměrem vybudování nezávislé, z občanské sféry vyrostlé tiskové agentury, 
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která se má věnovat získávání a rozšiřování informací s genderovým kontextem. Záměrem 
byla alternativa vůči mainstreamovým zdrojům informací, základním výstupem projektu byly 
webové stránky agenturního charakteru – www.ta-gita.cz. Zdrojem informací pro 
novinářskou činnost byly jak občanská, tak státní sféra, ale i zahraniční zdroje. Agentura 
vydávala i zpravodajství o menšinových a marginalizovaných skupinách obyvatelstva.  

gitA zahájila svůj webový provoz v září 2006 a poskytovala během celého roku 2007 
servisní informace jak pro neziskovou, tak i pro státní sféru, distribuovala tyto informace do 
mainsteamových a neziskových médií. Přebírání textů ze strany tištěných a elektronických 
médií od začátku provozu do konce projektu v březnu 2008 čítalo okolo 1200 originálních 
článků.  

Úspěšný projekt pokračuje ještě do března 2008 v rámci podpory z prostředků 
strukturálních fondů Evropské unie (JPD3 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR), 
záměrem je její pokračování. Je však jasné, že cíle dosáhnout ekonomické nezávislosti 
nebylo možné v rámci tak krátké doby dosáhnout, bude proto nutné hledat další prostředky 
na tento mediálně a genderově skutečně ojedinělý projekt i v rámci Evropy.  

 
 
 

2.4. Spolupráce s neziskovými organizacemi v ČR 
 
proFem spolupracovala v minulosti ve volném sdružení pěti neziskových organizací 

"Koordinační kruh prevence násilí na ženách", ke kterému patřil zpočátku kromě ženských 
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 
ženami. Ke společným akcím tohoho volného sdružení 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 ženách 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 16 
členských organzací, také v roce 2006 spolupracovala se státními institucemi v 
konstruktivním slova smyslu, když byla členkou Mezirezortní komise proti domácímu násilí 
při Ministerstvu vnitra, zřízené úkolem z „Priorit a postupů vlády při prosazování rovných 
příležitostí žen a mužů“, podílela se však v minulosti i na kritických “Stínových zprávách” 
ženských neziskových organizací v bodě násilí na ženách. proFem je od počátku aktivní 
členskou organizací této sítě, srovnej www.koordona.cz .  

 
proFem se také v roce 2006 stala členkskou organizací zastřešujícího uskupení 

České ženské lobby, zastoupení českých ženských organizací v celoevropské European 
Women´s Lobby v Brusselu. Srovnej pod http://www.padesatprocent.cz/?c_id=205  

 
 

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 ženách a porušování lidských práv žen. Z projektu vznikl první podnět tehdejšímu 
ministrovi spravedlnosti Motejlovi na změnu § 215 Tr.z. a také a především již zmíněný 
projekt AdvoCats for Women, centrum právní pomoci ženám-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 ženskou nadací Filia a Global Fund for Women 
z USA. 
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Dobré a aktivní kontakty měla proFem v rámci své práce týkající se násilí na ženách 
k německému intervenčnímu projektu BIG (Berliner Interventionsprojekt gegen Gewalt in der 
Familie) a k rakouským ženským organizacím ve Vídni. Oba kontakty považujeme z hlediska 
porovnání modelů pro potírání domácího násilí za zásadní.  
S evropskou zastřešující organizací při práci v oblasti násilí na ženách 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 i k ativní spolupráci v rámci mezinárodních projektu jako např. 
Právem proti domácímu násilí, zástupkyně proFem se zúčastnila dík finanční podpoře 
Slovak-Czech-Womens-Fund i dvoudenní konference „Stop domestic violence against 
women – 10 Jahre österreichische Gewaltschutzgesetze im internationalen Kontext“ (Stop 
domácímu násilí - 10 rakouských zákonů ochrany před (domácím) násilím v mezinárodním 
kontextu). 

 
Obdobně se proFem informuje o výsledcích práce bruselské (při Evropském 

Parlamentu působící) ženské organizace Women´s Lobby , která v Evropě zastřešuje na 
340 ženských neziskových organizací. 

 
 

2.6. Spolupráce se státními a regionálními instituc emi 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 příležitostí žen a mužů“. Práci v této komisi braly právničky projektu 
AdvoCats for Women velmi vážně, 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 členkou Koordony.  

 
proFem měla ještě do roku 2007 zástupkyni také ve Výboru pro odstranění všech 

forem diskriminace žen při Radě vlády pro lidská práva, na podzim roku 2004 tam vnesla 
problematiku tzv. „syndromu zavrženého rodiče“. Tento poradní výbor se podnětem a jemu 
odpovídajícím usnesením vlády ČR, který proFem a Koordona považovaly za velmi 
kontroverzní, v letech 2005 a 2006 zabýval. Snaha o změnu tohoto usnesení však vyzněla 
naprázdno - Rada vlády pro lidská práva tento záměr Výboru pro odstranění všech forem 
diskriminace zamítla – stejně jako už mnohá usnesení tohoto tzv. „ženského“ výboru. 
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2.7. Tišt ěné 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 ženy či mírová činnost žen. 
 
 

„Klasické publikace“: 
 
Diář Slavné ženy st řední Evropy na rok 2008 , vyšel v roce 2007 po jedenácté a byl vydán 
v osvědčené grafické úpravě v září 2007 v nákladu 800 ks. 
 

Jedenácté výročí vydávání jediného feministického diá ře-kalendá ře 
pokračovalo v tématickém otevření obsahové části diáře směrem ke slavným 
ženám z celého světa. Hrdinkami diářových portrétů se staly historické a 
současné nositelky Nobelovy ceny míru. V diáři jsou nadále kontakty na 
ženské organizace a je tam upozorňováno na závažná témata na poli 
rovných příležitostí.  
11.ročník 2007, Kč 95,-, ISBN 80-903626-5-6 
 

 
Ute Scheub, Mírotvorkyn ě, jedenáct portrét ů žen z celosv ětového mírového hnutí  
 
Kromě hlavní oblasti násilí na ženách se v minulých letech stala důležitou pro naši organizaci 
potřeba informovat o alternativních hlasech hledajících řešení ve válečných konfliktech. 

„Ženské hlasy proti válce“, informace o ženských aktivitách z Evropy a 
celého světa, na webových stránkách proFem z roku 2001 přešly v letech 
2003 a 2004 do publikování řady portrétů jednotlivých žen. Psala je 
německá novinářka Ute Scheub a proFem je průběžně 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. 
Angažovaná německá novinářka a autorka mluvila s jedenácti ženami 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 ženách, které mají jedno společné: nepovažují válečné 
aktivity v žádném případě za správné řešení konfliktů a nepřestávají se v tomto smyslu 
angažovat: 
222 str., 1.vydání 2005, Kč 160,- za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, ISBN 
80-903626-1-3 
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Vaše právo! První právní pomoc ženám, ob ětem domácího násilí  
Právně-poradenská brožurka, vyšla v 5.vydání z vlastních prostředků proFem o.p.s. a je 

určena jak ženám, které potřebují první právní pomoc při svém rozhodnutí 
ukončit násilnický vztah, tak odbornicím a odborníkům, 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.  
 
(75 str., bezplatná distribuce, 5.aktualizované vydání v 5000 nákladu, celkový 
náklad všech vydání dosahuje 20 000, ISBN 80-903626-4-8) 
 

 
 
JUDr. Ji řina Voňková, CSc., Mgr. Markéta Hu ňková a kol., Domácí násilí v českém 
právu z pohledu žen .  
 

Originální publikace týmu právniček projektu AdvoCats for Women, 
která je důkladnou analýzou české legislativní situace danému 
problému. Je určena jak odborné veřejnosti a politické reprezentaci, tak 
studujícím právních oborů. Aktualizované a zcela přepracované vydání 
připravujeme na rok 2008. 
 
 
190 str., 1.vydání únor 2004, zlevněná cena Kč 50,- za podpory nadace 
Friedricha-Eberta v Praze, ISBN 80-239-2106-1 
 

 
 
Wichterich, Christa, Globalizovaná žena. Zprávy o b udoucí nerovnosti. 
 

Publikace německé autorky Christy Wichterich byla v českém překladu 
Jany Zoubkové vydána v roce 2003 a je i nadále k dispozici (snížená 
cena Kč 90,-), zájem na veřejnosti trvá. Je distribuována průběžně jak 
přes internetová knihkupectví, tak s menším úspěchem i přes knižní 
distributory a přímo na požádání zákaznic/-íků či jednotlivých 
knihkupectví a institucí prostřednictvím proFem o.p.s. 
 
 
226 str., 1.vydání 2000, Kč 90,-, ISBN 80-238-5631-6 
 

 
 

Publikování na internetu 
 

Na webových stránkách www.profem.cz  byly i v roce 2007 pravidelně 
zveřejňovány aktivity proFem, projektu AdvoCats for Women a informace ze školicích kurzů. 
Většina vypracovaných a přeložených materiálů je pro veřejnost volně ke stažení a 
označena copyrightem proFem o.p.s.  
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3. Finanční zpráva a výrok auditora 
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Výrok auditora: 
 

Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti proFem – 
Konzultační středisko pro ženské projekty o.p.s. se sídlem Na Folimance 15, 120 00 Praha 
2, ke dni 31. prosince 2007. Podle mého názoru účetní závěrka i výroční zpráva podává 
věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace obecně prospěšné společnosti ke dni 31. 
prosince 2007 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2007 v souladu s českými 
účetním předpisy. 

 
Podle mého názoru není ohrožen předpoklad časově neomezeného trvání účetní 

jednotky. 
 
Audit provedl Ing. Jiří D u k a , Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3, osvědčení 

auditora číslo 1116. 
 
 
 
V Praze, dne 25. dubna 2008 
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5. Poděkování 
 

ŽENSKÉ NADACE A FONDY 
 

Ženské nadace z ciziny nás v minulosti podržely jak finančně, tak v mezinárodním 
kontextu. V letech 2003-2007 jsme opakovaně obdržely finanční příspěvky 

z německé feministické nadace Filia – bez této ženské nadace, která nás podržela 
především v době, kdy se finanční prostředky na naší práci smrskly téměř na minimum, by 
možná proFem nebyla dnes tím, čím je. Víc než velky dík! 
 

Díky americké feministické nadaci Global Fund for Women jsme úspěšně mohly 
realizovat náročný projekt z programu Daphne EU, ale také práci v projektu 
AdvoCats for Women - patří jí za to velké poděkování. 

 
 
V roce 2007 nás opakovaně podpořil nově vzniklý Slovensko český ženský fond. 
Doufáme v jeho další rozvoj a za podporu děkujeme. 
 

 
Bez podpory ženských 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. Ženské nadace nás podržely především v dobách, kdy finanční toky nešly v ČR 
právě směrem rovných příležitostí žen a mužů 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 až do 

roku 2002.  
 

EVROPSKÁ UNIE 
proFem o.p.s. děkuje Evropské unii, z jejíchž fondů jsme mohly uskutečnit v 

posledních letech téměř veškeré aktivity projektu AdvoCats for Women, a sice ať už přímo 
z Bruselu (školící projekt AdvoCats for Women 98/99), 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 
Důležitou 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 do roku 
2007 získaly opakovaně v rámci sociálních služeb z MPSV. 
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6. Organiza ční záležitosti proFem o.p.s. 
 

Zaměstnankyně – pracovní úvazek, spolupracovnice na dohodu a fakturaci, externistky a 
dobrovolné spolupracovnice proFem o.p.s. v roce 2007 
• řízení a fundraising pro organizaci, vedení a finanční správa projektů Mosty pro ženy a 

Motivační kurzy pro ženy znevýhodněné na trhu práce: Mgr. Marie Saša Lienau 
• koordinace projektu Mosty pro ženy a Motivační kurzy pro ženy znevýhodněné na trhu 

práce, spolupráce na vedení projektu: Bc. Alžběta Weinfurtová 
• právní poradna projektu: David Šmíd, Mgr. Denisa Bačovská, Zuzana Vaňková-Zárasová 
• hlavní lektorky projektu: Mgr. Jana Vinšová, Mgr. Zdena Bednářová, PhDr. Hana 

Prokešová 
• koordinace projektu AdvoCats for Women: Jitka Kozáková-Poláková 
• Koordinace projektu Právem proti domácímu násilí – mezinárodní kongres v rámci 

programu Daphne (za účastni Global Fund for Women a nadace Friedricha Eberta v 
Praze: Ing.Mgr. Ivana Spoustová, Asistence projektu: Bc. Klára Koudelová 

• bezplatné právní poradenství – tým AdvoCats for Women: v Praze Ing. Mgr. Ivana 
Spoustová, v Brně JUDr. Romana Lužná, v Mostu Mgr. Jaroslava Andreaová 

• Spolupráce na Lince právní pomoci / AdvoCats for Women: Mgr. Eva Fialová, Mgr. Dita 
Savič, JUDr. Jiřina Škáchová, JUDr. Kateřina Kuncová, JUDr. Renáta Jindrová 

• Koordinace projektu Join the Net: Eva Bartáková 
• Redakce 11.vydání diáře Slavné ženy (nejen) střední Evropy: Bc. Klára Koudelová 
• Jako šéfredaktorky a koordinátorky projektu gitA – Genderová informační a tisková 

agentura se vystřídaly: Mgr. Kateřina Jonášová, Mgr. Selma Smailagić a Iva Baslarová 
• Redaktorky projektu gitA: Andrea Cerqueirová, Mgr. Magdalena Hort, Michaela 

Appeltová, Mgr. Martin Jára 
• Externí redaktorky a redaktoři projektu: 15 žen a mužů 
• Finanční manažerka projektu gitA: Hana Kafková 
• Asistentka a produkční projektu gitA: Tamara Nováková 
• Dobrovolnická práce v rámci jednotlivých projektů: během roku 2007 cca. 6 dalších osob 
• Účetnictví a mzdové účetnictví: Mgr. Ivana Šaradinová a Jaruše Jaroňová (externě) 
• Auditor: Ing Jiří Duka 
 

Správní rada proFem o.p.s. v roce 2007: 
 
předsedkyně:  Michaela Marksová-Tominová, Praha 
členka   Petra Titlbachová, Praha-Londýn 
členka    Alena Anne-Marie Nedoma, Praha 
 
(Od ledna 2008 je zvolena a zaregistrována nová správní rada proFem o.p.s., jejímiž 
členkami jsou Olga Sedláčková, Jiřina Šiklová a Marcela Heršálková) 
 

Registrace v Rejst říku obecn ě prosp ěšných spole čností:  
 
proFem o.p.s., konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s. 
Na Folimance 15, 120 00 Praha 2 , 
registrace u Městského soudu v Praze pod oddíl 0, vložka 137 
 
IČ: 2576 8255, DIČ: CZ25768255  
 


