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Kdo jsme 

• Nestátní nezisková organizace 

• Registrovaný poskytovatel sociálních služeb a 

pomoci obětem trestných činů u MPSV a MS 

• Sídlo v Brně (JMK) 

 

 
Ekologicko-

právní servis 1999 
Liga 

lidských 
práv 

2002 Persefona z.s. 2007 



Odborné sociální, 
psychologické a 

právní poradenství: 

• Oběti domácího násilí 

• Oběti sexuálního násilí 

• Osoby blízké obětem 

• Původci násilí v blízkých 
vztazích (pouze 
terapeutické služby) 

 

• (věk:  18+, muži i ženy) 

 

 

• Působnost JMK 

Vzdělávání a 
informační činnost 

• Konference, besedy, 
přednášky, výuka na VŠ 

• WWW a tiskové materiály 

• Akreditované kurzy 

 

 

 

 

 

 

• Působnost celá ČR 

Expertní aktivity a 
interdisciplinární 

spolupráce 

• Připomínkování zákonů 

• Spolupráce s jinými 
organizacemi 

• Členství ve výborech a 
organizacích 

 

 

 

 

 

• Působnost celá ČR 

   Činnost organizace  



Sexuální násilí 
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Počet klientů Persefony 

počet klientů počet obětí sexuálního násilí



Typologie klientů  

s problematikou SN v Persefoně 

 

 Dospělé oběti sexuálního zneužívání v dětství 

 

 Oběti znásilnění: 

       - v intimním partnerském vztahu 

       -  v jiném blízkém vztahu či od jiného známého pachatele 

        - od neznámého pachatele 

 

 Oběti dalších forem sexuálního násilí: 

       - různé intenzity od sex. obtěžování až po trestné činy proti lidské důstojnosti  

          v sexuální oblasti (př. sexuální nátlak, soulož mezi příbuznými) 

 

 Oběti sexuálního násilí páchaného v rámci domácího násilí  

        jako jedna z jeho forem 

 

 Blízké osoby obětí výše uvedených forem sexuálního násilí 

         

          

 

 

 

 

 



Druhotná újma 

• Policie ČR 

 

• Soud 

 

• Znalec 

 

• Poskytovatel zdravotních služeb 

 

• Obhájce 

 

• Následná soudní řízení 

 

• Orgán sociálně právní ochrany dětí 

 



Témata k řešení 

• Minimalizace úkonů a situací traumatizujících oběť 

 

• Požadavek specializovaného vzdělání a dostatečné praxe orgánů 
činných v trestním řízení 

 

• Výběr a sjednocení vhodných diagnostických metod a zvyšování 
znalostí a komunikačních dovedností znalců. 

 

• Informovanost o dostupných službách, bezplatnost 

 

• Nutná legislativní i technická opatření 



Nabídka služeb obětem  

sexuálního násilí v Persefoně 

• Odborné poradenství 

        - sociální 

        - právní (včetně sepisu právních podání)   

        - psychologické poradenství a psychoterapie 

 

• Doprovody  

        - k soudu, na policii atp. 

 

• Zastupování u soudu  

        - v trestním i civilním řízení  (jako zmocněnec poškozeného, v omezené 

          míře jako obecný zmocněnec právničkami Persefony nebo zastoupení 

          externí advokátkou - a to v průběhu celého řízení, vč. odvolacího) 

 

• Svépomocná skupina pro oběti sexuálního násilí 

        - pod záštitou Persefony od roku 2014. Od února 2017 funguje 

          samostatně na principech programu Anonymních alkoholiků 

          www.sasa.obetiznasilneni.cz (setkávání skupiny v Praze) 
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Kontakty na Persefonu 

Persefona, z. s. 

Gorkého 17, Brno 

 

 

Tel.: 737 834 345 (pro oběti a osoby blízké) 

          731 442 731 (pro původce násilí v blízkých vztazích) 

 

Email: poradna@persefona.cz (oběti, osoby blízké) 

              bezpecnesouziti@persefona.cz (program zvládání agrese) 

WEB:      www.persefona.cz 

FB:          Persefona, z. s. 

               

 


