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ÚVOD

“

V průběhu posledních pěti let se v organizaci proFem, kromě „tradičního“ řešení tématu
domácího násilí, do popředí zájmu postupně stále více dostává i téma sexuálního násilí.
Jedná se již o 1/3 z celého počtu našich klientek a klientů. Mezi lety 2014 a 2019 došlo
k nárůstu klientely v oblasti sociálního poradenství a právních služeb téměř trojnásobně.
U sociální služby intervenčního centra jsme zaznamenali 40% nárůst. Celkem se v roce
2019 v organizaci proFem dostalo odborného poradenství 343 klientkám a klientům, převážně se jedná o ženy, a to z 93 %. V oblasti návazných služeb, tedy terapií a právního zastupování, byl nárůst klientek ještě zřetelnější. Terapie jsme poskytli 32 klientkám a advokátní
zastupování jsme poskytli 12 klientkám.
V uplynulém roce jsme vydali publikaci s názvem Nejste na to sama: Informace pro oběti
sexuálního násilí a jejich blízké. Brožura podává přehled právních informací pro oběti sexuálního násilí a má být nejen poradcem v období bezprostředně po sexuálním ataku, ale také
průvodcem na cestě k bezpečnému zpracování traumatizujícího zážitku.
Pro lepší informovanost o právech obětí trestných činů jsme připravili nadčasový seriál
pěti informačních videí. Byla to pro nás velká zkušenost, která nás naučila, jak připravit
a naplánovat vznik úspěšných videí, jež jsou součástí moderních preventivních nástrojů.
V závěru roku se nám podařilo dokončit preventivní video s názvem Trauma se mýdlem
nesmyje, na které jsme obzvlášť hrdí.
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Vedle prevence a podpory se věnujeme i lobbování za změny v zákonodárství. Iniciovali jsme
dvě setkání neziskových organizací, které poskytují poradenství obětem trestných činů,
za účelem vzniku Platformy pro poskytovatele pomoci obětem trestných činů. Platforma
je zatím neformální seskupení. Tento krok považujeme za důležitý, vzhledem k uplatňování práv, lobbování za změny v zákonodárství a zlepšení pomoci obětem trestných činů.
Zabývali jsme se tzv. složenou novelu, kterou předložilo Ministerstvo spravedlnosti ČR.
Na základě naší analýzy jsme upozornili na negativní dopady novely, zejména na osoby ohrožené chudobou, mimo jiné tedy na oběti domácího násilí. Téměř všechny naše připomínky
byly zapracovány. Naše kontinuální práce ve vládním Výboru pro prevenci domácího násilí
a násilí na ženách byla zaměřena na přípravu Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019-2022, který byl v květnu 2019 schválen Vládou ČR. Díky
naší činnosti se v plánu objevila řada úkolů, které jsou zaměřeny na zlepšení situace obětí
sexuálního násilí. Naše další lobbistické kroky povedou jednoznačně ke zlepšení situace
obětí sexuálního násilí.
Veškerá činnost organizace je možná jen díky donorům, ať už ze státního, nebo ze soukromého sektoru. Této podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni. Podrobný přehled je uveden
ve finanční části výroční zprávy.
Závěrem bych také chtěla poděkovat kolegyním a kolegům za jejich obětavou práci. Stabilní
pracovní tým a přátelské vztahy na pracovišti jsou naší silnou stránkou. Mimo jiné se i díky
tomu z proFem podařilo vytvořit moderní organizaci, poskytující služby na profesionální
úrovni.
Jitka Poláková, ředitelka

„
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O NÁS

“

proFem

cent rum pro oběti d omácího
a s exuá lního ná silí, o.p .s.
V proFem 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 oblasti domácího a sexuálního násilí – 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 spojených s odstraňováním domácího a sexuálního
násilí.
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26

300+

let pomáháme,
abyste prožili život
bez násilí

klientek a klientů
ročně využívá naše
bezplatné
poradenství
a pomoc

1400+

35

konzultací a dalších
úkonů ročně
poskytneme
klientkám
a klientům

tolik odborných
publikací a výzkumů
jsme vydali,
aby právo stálo
na Vaší straně
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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. Služby poskytujeme také
blízkým obětí nebo těm, kteří se dozvědí, že se v jejich okolí domácí či
sexuální násilí odehrává. Nepracujeme s násilnými osobami nebo osobami, které se projevují násilně.
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Domácí násilí
Domácí násilí se může odehrávat ve dvou základních rovinách. Jedná se o násilí mezigenerační, kde jsou útoky vedeny nejčastěji od dospělých dětí vůči jejich rodičům v seniorském
věku, a dále o násilí partnerské.
Za domácí násilí jsou považovány veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického, ekonomického či dalších forem násilí mezi lidmi s blízkým vztahem. Dochází k němu obvykle
v soukromí, to ale nevylučuje, že k napadení může dojít i na veřejnosti. Pachateli domácího
násilí mohou být bývalí či stávající manželé, partneři či osoby blízké, bez ohledu na to, zda
násilná osoba sdílí nebo sdílela společnou domácnost s osobou ohroženou tímto násilím.
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 ve spirále plynule navazují a útoky přicházejí stále častěji a se stále větší intenzitou. Přes veškeré
aktivity směřující k redukci výskytu domácího násilí ho u nás dle dostupných statistik zažívá
či zažila každá třetí žena.
Sexuální násilí
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 oběti a podobně).
Dále můžeme rozlišovat sexuální násilí vztahové, útočné a sexuální násilí v dětství. Vztahové
sexuální násilí je obvykle opakované a páchané jedním pachatelem. Násilný partner používá
tento druh násilí 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 někdo, koho dítě velmi dobře zná a komu důvěřuje. V takové situaci dítě
často neumí identifikovat, že to, co s ním blízký člověk dělá, je špatné. O to těžší je odhalení
tohoto násilí, které je jedním z nejtěžších traumat a lze se s ním velmi těžko vyrovnat.
Všechny uvedené druhy a formy sexuálního násilí mají společného jmenovatele, kterým je
chybějící souhlas. Souhlas je společnou dohodou před nebo v průběhu každého intimního
sbližování a jeho udílení může probíhat jak verbálně, tak neverbálně. Oba partneři musí mít
v jakékoli fázi sexuální aktivity možnost říci nebo jinak vyjádřit „stop“ a zároveň absence
otevřeného souhlasu nemůže být považována za tiché ano.
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JAK POMÁHÁME

“

Oběti domácího a sexuálního násilí
a jejich blízcí u nás naleznou podporu ve formě odborného sociálního
a právního poradenství, v případě
potřeby též psychoterapií či právního zastupování. Ve veškerých našich
službách jsou dodržovány zásady důvěry, diskrétnosti a nezávislosti. Poskytujeme je v Praze, Berouně, Benešově a Příbrami.
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Odborné sociální poradenství
Cílem služby odborného sociálního poradenství je pomoc osobám ohroženým domácím násilím a obětem trestné činnosti či osobám v krizi v souvislosti s domácím nebo sexuálním
násilím. Při poskytování služby vedeme klientky k opětovnému začlenění do běžného života,
přičemž jim poskytujeme potřebné informace a podporu ke zvládnutí krizové situace vlastními silami. Tato sociální služba je registrována ve Středočeském kraji a v Praze.
Intervenční centra
V našich intervenčních centrech poskytujeme odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním a obětem trestné činnosti související se sexuálním násilím. Centra jsou určena také rodinným příslušníkům a osobám blízkým, které podporují ohrožené osoby v řešení situace. Ty se mohou na intervenční centrum
obrátit samy nebo v případech vykázání násilné osoby z obydlí předá centru tuto informaci
policie. Centrum pak ohroženou osobu kontaktuje a nabídne poradenství a podporu. Ohrožená osoba se následně sama rozhodne, zda nabídku využije. Tuto sociální službu poskytujeme v Berouně, Benešově a Příbrami.
Právní poradenství
Společně se sociálním poradenstvím mají od nás 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 jim informace či doprovod na příslušná pracoviště.
Naše služby zahrnují rovněž přípravu a sepsání dohod, žalob, podání na soud a k jiným úřadům, dalších potřebných listin nebo posuzování uvedených dokumentů vypracovaných jinou
osobou ve věci klientek.
Nadstavbové služby
Klientkám v případě zjištěné potřebnosti poskytujeme též nadstavbové služby, na něž nemají
právní nárok a mohou být tedy poskytovány s jejich finanční spoluúčastí. Konkrétně se jedná
o služby advokátek a psychoterapeutek.
Právní zastupování
Pro mnohé klientky není podpora poskytovaná prostřednictvím právního poradenství dostačující, neboť si následně samy nedokáží zajistit právní zastupování v soudních řízeních, které
jejich situace vyžaduje. Tento nedostatek se snažíme překlenout společně s týmem našich
spolupracujících advokátek.
Psychoterapie
K integraci traumatického prožitku a znovuobnovení plnohodnotného života pomáhá některým klientkám dlouhodobá psychoterapie. Ta je běžně velmi nákladná, proto tam, kde to
situace vyžaduje, zajišťujeme individuální psychoterapeutická sezení za výhodnějších podmínek.
8

J A K S E N A N Á S M O H O U K L I E N T K Y O B R ÁT I T
Klientská linka
Prostřednictvím klientské linky poskytujeme službu sociálního poradenství a ve vybraných
časech v jejím rámci provozujeme linku právní pomoci. Službu poskytujeme bezplatně, přičemž klientka platí pouze cenu běžného telefonického hovoru.
Internetové poradenství
Dotazy lze vznášet prostřednictvím formuláře na internetových stránkách proFem. 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.
Osobní konzultace
Osobní konzultace poskytujeme na pobočkách v Praze, Příbrami, Benešově a Berouně, a to
po předchozí telefonické domluvě či v ambulantních hodinách poboček Benešov a Beroun.
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KLIENTKY A KLIENTI V ROCE 2019
CELKEM 343
313 ŽEN
20 MUŽŮ
10 NEUVEDENO
Ř E Š E N Á T É M ATA

246

DOMÁCÍ NÁSILÍ

92

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ

5

JINÁ TÉMATA

SPECIFICKÉ ÚKONY

573

327

236

123

OSOBNÍ
KONZULTACE

TELEFONNÍ
KONZULTACE

KONZULTACE
PŘÍPRAVA SOUDNÍCH PODÁNÍ,
PROSTŘEDNICTVÍM PŘEDBĚŽNÝCH OPATŘENÍ
E-MAILU
A ZPRÁV O SPOLUPRÁCI
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DALŠÍ AKTIVITY A PROJEKTY
Pomoc obětem trestných činů
Oběti trestných činů, oběti domácího nebo sexuálního násilí nevyjímaje, často nejsou dostatečně poučeny o svých právech a zákonných nárocích. Postrádají základní orientaci v této
oblasti a nejsou schopny domoci se svých zákonných nároků. Špatnou praxí a neznalostí orgánů činných v trestním řízení pak může docházet a v některých případech dochází k sekundární viktimizaci obětí. Proto se na oblast právní pomoci obětem trestných činů zaměřujeme
v projektu podpořeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Díky této podpoře poskytujeme
právní poradenství obětem se specifickým důrazem na zvláště zranitelné oběti podle zákona
č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.
Vedle toho se nám v roce 2019 podařilo vytvořit Platformu pro poskytovatele pomoci obětem trestných činů, zatím jako neinstitucionalizovanou skupinu neziskových organizací-registrovaných poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Iniciovali jsme dvě setkání této
platformy, která umožnila diskuzi aktuálních témat v oblasti pomoci obětem trestných činů
a sdílení dobré praxe. V budoucnu by platforma měla umožnit například společnou artikulaci
potřeb a lobbing za přijetí legislativních změn.
Dále jsme vytvořili seriál pěti informačních videí, jehož cílem je informovat o právech a
nárocích obětí trestných činů, o tom, jak probíhá trestní řízení nebo jakou v něm má roli svědek, či jak reagovat, pokud se v okolí děje domácí nebo sexuální násilí. Videa srozumitelnou
formou zvyšují informovanost o konkrétních právech a postupech. Určena jsou široké veřejnosti, neboť obětí trestného činu se může stát kdokoliv z nás.
Budování kapacit v práci s oběťmi sexuálního násilí
V roce 2019 jsme velkou část projektů a aktivit věnovali tématu sexuálního násilí a práci
s jeho oběťmi, ve které chceme dále budovat naše kapacity.
Pro sociální pracovnice, právničky, advokátky a terapeutky proFem proběhla dvě interní školení: k tématu sexuálního násilí na dětech s PhDr. Zorou Duškovou, psycholožkou
a ředitelkou Dětského krizového centra, a k tématu sexuálního násilí v období dospělosti
s PhDr. Martinou Venglářovou, psycholožkou, psychoterapeutkou a supervizorkou.
Nejen zaměstnankyním proFem, ale i dalším odborníkům z pomáhajících profesí byl určen
veřejný workshop vedený expertkou z USA Jennifer Landhuis. Workshop se zaměřoval na
zdravotní vyšetření a ošetření obětí sexuálního násilí, na roli sociální práce v pomoci těmto
obětem a zároveň na tzv. trauma-informed approach, přístup zohledňující dopady traumatu
– tedy přístup, který je vůči obětem citlivější.
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Díky podpoře z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021 se
mohla část týmu proFem zúčastnit studijní cesty do Norska, kde navštívila osm organizací
pracujících především s oběťmi sexuálního násilí. Projekt tak umožnil přenos informací,
dobré praxe a zvyšování kapacity v oblasti práce s oběťmi sexuálního násilí. V Norsku se
nám podařilo navázat spolupráci s expertkou na téma sexuálního násilí Lisou Arntzen, která
působí v Národním centru pro výzkum násilí a traumatického stresu v Oslu. Tato expertka
jako řečnice vystoupila na podzimní konferenci Prolomit mlčení.
Informovanost o sexuálním násilí
Kromě budování interních kapacit v přímé práci s oběťmi sexuálního násilí jsme se totiž letos zaměřovali také na zvyšování informovanosti o tomto tématu na straně laické i odborné
veřejnosti.
V říjnu jsme uspořádali odbornou konferenci s názvem Prolomit mlčení: sexuální násilí,
jeho dopady a možnosti řešení, jejímž cílem bylo obsáhnout téma sexuálního násilí z široké
mezioborové i mezinárodní perspektivy s důrazem na zkušenosti z přímé práce s oběťmi.
Konference se zúčastnilo více než 100 odborníků a odbornic pracujících s oběťmi sexuálního
násilí, a to jak s oběťmi dětskými, tak dospělými. Příspěvky, které v rámci konference zazněly, jsme vydali ve sborníku, který je zdarma k dispozici široké veřejnosti.
Zvyšování informovanosti u laické veřejnosti považujeme za neméně důležité. Zaměřovalo
se na ni i video Trauma se mýdlem nesmyje, které jsme vytvořili ve spolupráci se studiem
Eallin. Video objasňuje, že jakkoliv nesrozumitelné nebo paradoxní se nám mohou zdát reakce a projevy obětí sexuálního násilí, jedná se o normální reakce na nenormální situaci. Je
klíčové, aby okolí umělo s obětí citlivě komunikovat a na její projevy vhodně reagovat, neboť
tak může pozitivně přispět její cestě k bezpečnému zpracování traumatického zážitku.
Setkávání interdisciplinárních týmů
V rámci sociální služby intervenčního centra a poskytování právního poradenství obětem
trestné činnosti jsme zorganizovali 7 setkání interdisciplinárních týmů; v Benešově, Berouně, Příbrami a v Praze. Těchto setkání se pravidelně účastní zástupci a zástupkyně organizací a institucí, které se tématem domácího násilí v nějaké formě zabývají – Policie ČR,
městské policie, Orgánů sociálně právní ochrany dětí, intervenujících neziskových organizací, probační a mediační služby a jiných. Setkání jsou prostorem pro vzájemnou komunikaci
a diskusi konkrétních problémů a přispívají ke zvyšování efektivity a zlepšení práce odborných týmů. Na letošních setkáních jsme se mimo jiné zaměřili na postavení a role dětí
v kontextu domácího násilí a na Cochemskou praxi a vhodnost/nevhodnost jejího použití
v případech domácího násilí.

12

Lobby
Nedílnou součástí aktivit proFem je také politický a legislativní lobbing. Za největší úspěch
v prosazování legislativních změn týkajících se oblasti domácího násilí a rovných příležitostí
žen a mužů považujeme v tomto roce náš vliv na tzv. složenou novelu (Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony). Novela předložená Ministerstvem spravedlnosti ČR obsahovala návrh
několika opatření, která měla za cíl pomoci rodinám a podpořit prevenci a řešení konfliktů
mezi rodiči ohledně výchovy a výživy jejich dětí. Na základě naší analýzy jsme upozornili
na negativní dopady novely zejména na osoby ohrožené chudobou, mimo jiné tedy na oběti
domácího násilí. K tématu jsme uspořádali tiskovou konferenci a dále jsme s Ministerstvem
spravedlnosti ČR jednali o úpravách této novely v několika konkrétních oblastech. Část našich výhrad ministerstvo vyslyšelo a navrhované změny přehodnotilo.
V rámci Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovné
příležitosti žen a mužů jsme i letos přispívali k dlouhodobému řešení složité problematiky
odstraňování domácího a sexuálního násilí. Podíleli jsme se zejména na intenzivní přípravě
Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019–2022,
který byl v první polovině roku 2019 schválen a zveřejněn.
Také v tomto roce jsme pokračovali v prosazování ratifikace Istanbulské úmluvy. S Českou
ženskou lobby jsme spolupracovali na přípravě kampaně, jejímž cílem je informovat širokou
laickou i odbornou veřejnost o smyslu a přínosu Istanbulské úmluvy, a tím získat podporu
pro další politický a mediální lobbing.
Akreditované kurzy
V oblasti vzdělávání se již dlouhodobě věnujeme jak realizaci akreditovaných kurzů, tak kurzů na míru. Takto speciálně upravené kurzy na míru jsme v roce 2019 realizovali hned tři,
a to pro Městskou policii Benešov a města Kadaň a Votice.
Kurzů s akreditací Ministerstva práce a sociálních věcí, které jsou uznatelné v rámci dalšího
vzdělávání sociálních pracovníků, se nám podařilo uskutečnit celkem 10 a zúčastnilo se jich
103 sociálních pracovnic a pracovníků nebo dalších odbornic a odborníků zaměřujících se
na problematiku domácího a sexuálního násilí. Konkrétně se jednalo o tyto kurzy:
Domácí násilí a rodinné právo
Úvod do práce s traumatizovanou osobou v kontextu domácího a sexuálního násilí
Úvod do problematiky trestního řízení v kontextu domácího násilí
Úvod do problematiky zákona o obětech trestné činnosti pro sociální pracovníky
Problematika odškodňování obětí trestné činnosti a poskytování peněžité pomoci státem pro
poskytovatele sociálních služeb
Sexuální násilí a právo
13

Oblast vzdělávání se nám tento rok podařilo rozšířit o nově akreditovaný kurz s názvem
Domácí násilí, který je koncipován jako úvod do této problematiky. Kurz se zaměřuje
na vyvracení mýtů a stereotypů o domácím násilí, podává přehled dopadů násilí v rodině
a informuje o účinných metodách a technikách intervence poskytované obětem tohoto násilí.
U každého akreditovaného kurzu žádáme účastníky o zpětnou vazbu prostřednictvím evaluačních dotazníků. Velmi nás těší, že námi realizované kurzy byly i tento rok pozitivně hodnoceny. Napříč dotazníky byla nejčastěji kvitována vyváženost kurzů („výborně vyvážená
praktická a teoretická část“), propojenost („líbily se mi ukázky a praktické příklady“) nebo
osobní přístup našich lektorů („cením si vstřícnosti lektora při zodpovídání dotazů“).
Publikační činnost
I v tomto roce jsme pokračovali ve vydávání Zpravodaje Vaše právo, ve kterém již pravidelně
informujeme o aktuálních tématech v oblasti domácího a sexuálního násilí, a to zejména pohledem práva. Byla publikována čtyři čísla Zpravodaje, která jsme díky podpoře Ministerstva
spravedlnosti ČR rozesílali nejen elektronickou formou, ale také v tištěné podobě. Zpravodaj
byl určen především poskytovatelům pomoci obětem domácího a sexuálního násilí, případně dalších trestných činů, institucím činným v trestním řízení, advokátům a advokátkám,
soudním znalcům a znalkyním nebo psychoterapeutům a psychoterapeutkám.
Elektronický sborník příspěvků z konference Prolomit mlčení: sexuální násilí, jeho dopady a možnosti řešení shrnuje hlavní myšlenky příspěvků řečníků a řečnic, které zazněly během konference uspořádané 22. října. Sborník je určen především odborné veřejnosti
a věnuje se následujícím tematickým oblastem: aktuální úskalí odhalování a vyšetřování
sexuálně motivované trestné činnosti; právní pomoc obětem a soudně znalecké posudky;
systém pomoci obětem sexuálního násilí v USA a Norsku; sociální služby a psychoterapie
v kontextu sexuálního násilí.
Publikační činnosti jsme v tomto roce zaměřovali také na naše klientky a klienty, případně jejich okolí. Vydali jsme pro ně novou brožuru s názvem Nejste na to sama: Informace
pro oběti sexuálního násilí a jejich blízké. Tato brožura má být nejen poradcem v období
bezprostředně po sexuálním ataku, ale také průvodcem na cestě k bezpečnému zpracování
tak náročného zážitku. Kromě informací o sexuálním násilí, jeho formách a dopadech nebo
praktických tipů, co po napadení dělat, obsahuje brožura také právní informace: přehled
základních práv, popis průběhu trestního řízení, informace o možnostech finanční kompenzace nebo vzory soudních podání.
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PERSONÁLNÍ ZASTOUPENÍ
V ROCE 2019
ředitelka		
finanční manažer
projektová manažerka
projektové koordinátorky
administrativní pracovnice
vedoucí sociálních služeb
sociální pracovnice 			

Jitka Poláková
Martin Polák
Iva Peterková
Nella Líčková, Eva Michálková
Barbora Frolíková, Denisa Hrušínská, Kateřina Kovářová
Dana Pokorná
Ester Poláčková, Andrea Šimek Mahlová,
Ludmila Brichcínová, Tereza Piknová,
Barbora Eichlerová, Kristina Černická Hájková
odborná garantka právních služeb
Veronika Ježková
koordinátorka právních služeb / právnička
Simona Šimíčková
právníci/čky a advokáti/tky 			
David Oplatek, Květa Glaserová,
				
Markéta Allnutt, Martin Švehlík, Luboš Kučírek,
Kateřina Mužíková, Martina Houžvová, Jiřina Voňková, Tereza Machatová
terapeutky 			
Miroslava Flemrová, Jana Hrazdilová, Kateřina Dragounová,
Petra Konečná, Eva Průšová, Naďa Gubová,
Barbara Kostelacová, Eva Dubovská, Dana Pastuchová

SPRÁVNÍ RADA
předsedkyně

Linda Sokačová
Ivana Spoustová
Jiřina Voňková

DOZORČÍ RADA
předsedkyně

DOBROVOLNÍCI A DOBROVOLNICE

Jana Smiggels Kavková
Naďa Gubová
Naděžda Šeráková

Lia Grulichová, Andrea Hermanová, Veronika Homolová, Kristýna Kacafírková, Petr Kadlec,
Kateřina Králová, Karolína Krechlerová, Magda Lemfeldová, Anna Machová, Katharine Park,
Nikola Prachařová, Kateřina Stachová, Veronika Stárková, Lukáš Straňák, Hana Urbášková,
Martina Vitáková
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DĚKUJEME ZA PODPORU
V ROCE 2019

MĚSTO VOTICE
MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 4
17
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FINANČNÍ ZPRÁVA
ROZVAHA
Aktiva v tis. Kč

Pasiva v tis. Kč

Krátkodobý majetek celkem
1400
Pohledávky celkem			
52
Krátkodobý finanční majetek celkem 870
Časové rozlišení
478
Aktiva celkem				1400

Vlastní zdroje celkem 		
Jmění celkem			
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Dlouhodobé závazky celkem		
Krátkodobé závazky celkem		
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem		

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R ÁT Y
Náklady v tis. Kč

Spotřebované nákupy a služby
Osobní náklady			
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky		
Daň z příjmů
Náklady celkem 		

1926
3967
2
202
8
0
6105

100
88
12
4464
0
441
859
1400

Výnosy v tis. Kč
Provozní dotace
Přijaté příspěvky		
Tržby za vlastní výkony
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění
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2951
2649
486
31
6117
12
12

PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Státní rozpočet
Ministerstvo spravedlnosti 			
Zahraniční státní rozpočty
US Embassy: Program malých grantů
Kraje a města		
Město Votice
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Město Benešov
Městská část Praha 4
Evropská komise
Dům zahraniční spolupráce (Erasmus +)
Dům zahraniční spolupráce (Erasmus K1)
Operační programy EU
Operační program Zaměstnanost
prostřednictvím Středočeského kraje
prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí
Norské fondy
EHP - Norské fondy / Ministerstvo financí
Soukromé nadace
Nadační Fond Tesco / Nadace rozvoje občanské společnsti
Avon Cosmetics, spol. s r.o.
C & A Foundation
Vlastní výnosy
Drobné dary
Akreditované kurzy
Ostatní služby
Výnos z pronájmu
Kurzové zisky
Tržby za publikace

C E L K E M 		
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997 374
997 374
312 808
312 808
1 001 600
5 000
773 000
67 600
96 000
60 000
1 142 841
617 545
525 296
723 356
629 600
93 756
329 222
329 222
1 033 326
78 644
420 000
534 682
486 024
64 889
120 089
262 865
15 750
20 004
2 427

6 026 551
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www.profem.cz
www.facebook.com/proFem.o.p.s
www.instagram.com/profem_o.p.s._
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