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Slovo úvodem

Pro organizaci proFem byl rok 2018 mimořádně úspěšný. Služby, které poskytujeme, se snažíme 

každým rokem více profesionalizovat a já si troufám říct, že se nám to daří. Máme stabilní tým 

i rozpočet.  Celkově jsme poskytli poradenství 341 klientkám a klientům formou sociální, právní 

a terapeutické pomoci.  Naše práce je širokou odbornou veřejností vnímána velice pozitivně.

 V uplynulém roce došlo ke spuštění nové části webových stránek, která je určená speciálně 

pro osoby hledající pomoc. V oblasti poradenství obětem trestných činů vydáváme pravidelný zpravodaj 

Vaše právo, který je určený převážně pro pomáhající profese. V průběhu roku jsme organizovali hojně 

navštěvovaná interdisciplinární setkání v našich pobočkách v Benešově, Berouně a Příbrami. Stále 

významnější složkou naší práce se stává vzdělávání. Akreditovali jsme nový kurz Sexuální násilí a právo.
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Vedle přímé pomoci a akreditovaných kurzů jsme v proFem realizovali řadu zajímavých projektů 

korespondujících s posláním organizace. Podařilo se nám dokončit pilotní sběr dat v souvislosti 

s domácím a genderově podmíněným násilím pod záštitou Ministerstva zdravotnictví. Další z projektů 

se zabýval právní úpravou a praxí soudně znalecké činnosti. Máme i zajímavé výsledky z prvního 

výzkumu partnerského násilí mladých, který vznikl v projektu Love and Respect II. - Preventing 

Teen Dating Violence a který cílí především na mládež. Vznikly interaktivní kvízy, webová platforma 

a v současnosti probíhají preventivní kampaně na sociálních sítích. Detailní výstupy těchto projektů 

naleznete na webových stránkách profem.cz.

 Naši praxi se snažíme promítnout i do změn v zákonodárství. Intenzivně se věnujeme práci 

ve vládních poradních orgánech a pracovních skupinách - Výbor pro prevenci domácího násilí 

a násilí na ženách při Radě Vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, Pracovní skupina pro řešení 

problematiky sexuálního násilí. Aktivně jsme se podíleli na vytvoření Akčního plánu prevence domácího 

a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022. V roce 2018 jsme se věnovali veřejné podpoře 

ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Považujeme 

ji za přelomový dokument, který by práci v oblasti, kterou se zabýváme, výrazně pomohl.    

Myslím, že vzhledem k tomu, že proFem patří spíše mezi menší neziskové organizace, tak o nás bylo 

hodně slyšet. Ráda bych touto cestou poděkovala nejen našim donorům, ale především svým kolegyním 

a kolegům za jejich obětavou práci. 

~ Jitka Poláková, ředitelka

O nás

ProFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, 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 zmíněným násilím. 

Aktivně se podílíme na prevenci a zvyšování osvěty 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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Komu a s čím 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 advokátního zastupování. 

Veškeré naše služby se řídí principy důvěry, nestrannosti, diskrétnosti a nezávislosti. Naše služby 

poskytujeme v Praze, Berouně, Benešově a Příbrami.

Domácí násilí

Domácí násilí se může odehrávat ve dvou základních rovinách. Jedná se o násilí mezigenerační, 

kde jsou útoky vedeny od jednoho příbuzného k druhému (nejčastěji od dospělých dětí vůči svým 

rodičům v seniorském věku) a dále o násilí partnerské. 

Za domácí násilí jsou tak považovány veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického, 

ekonomického či dalších forem násilí, k němuž dochází v rodině nebo domácnosti, anebo mezi 

bývalými či stávajícími manželi, partnery či osobami blízkými. A to bez ohledu, zda násilná osoba sdílí 

|  25 let pomáháme, abyste prožili život bez násilí  |

|  315 klientek a klientů ročně využívá naše bezplatné poradenství a pomoc  |

→ |  95 % z nich jsou ženy  |

→ |  ročně jim poskytneme 1500 konzultací a dalších úkonů  |

|  33 odborných publikací a výzkumů jsme vydali, aby právo stálo na Vaší straně  |
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nebo sdílela společnou domácnost s osobou ohroženou tímto násilím.

Mezi obětí a násilníkem je tedy blízký vztah, ať už se jedná o partnerský nebo příbuzenský. 

K domácímu násilí obvykle dochází v soukromí, ale to nevylučuje, že k napadení nemůže dojít 

i na veřejnosti. Je těžko prokazatelné (především ty formy, které nezanechají fyzické stopy). Domácí 

násilí má svou dynamiku, útoky jsou opakované, obvykle se stupňují v četnosti a intenzitě. Pro násilný 

vztah je typické střídání fází, které jsou označovány jako fáze napětí, fáze násilí a fáze klidu. Tyto tři 

fáze na sebe plynule navazují a je možné si je představit jako zužující se spirálu, která ukazuje, jak 

se jednotlivé fáze střídají a postupně dochází ke zkracování období mezi nimi.

Přes veškeré aktivity směřující k redukci výskytu domácího násilí v České republice dle dostupných 

statistik zažívá či zažila sexuální násilí každá třetí žena (např. FRA 2014).

Sexuální násilí

Sexuální násilí se projevuje v různých formách, jejichž právní postižitelnost 

či naopak společenská tolerance závisí na konkrétní společnosti.

V médiích, odborných textech i ve veřejném diskurzu je nejčastěji jmenovanou 

formou sexuálního násilí znásilnění. Dalšími formami sexuálního násilí jsou 

pak například sexuální obtěžování a nežádoucí sexuální návrhy, nucené sňatky, 

včetně sňatků dětí, zabraňování v užití antikoncepce či jiných kontraceptivních 

metod, nucení k potratu, mrzačení pohlavních orgánů a sexuální vykořisťování.

Dle světové zdravotnické organizace je sexuální násilí: „jakékoli sexuální jednání 

zahrnující pokusy o dosažení sexuálního styku, nežádoucí sexuální poznámky 

a návrhy, činy směřující k obchodování či jinak namířené proti sexualitě jedince, 

které využívají nátlak. Může být prováděno kýmkoli, nezávisle na vztahu mezi obětí 

a pachatelem, a v jakémkoli prostředí včetně domova a práce.“ 

Český právní řád uvádí jako trestně postižitelné formy sexuálního násilí:

Znásilnění · Sexuální nátlak · Pohlavní zneužití · Soulož mezi příbuznými · Kuplířství 

Prostituci ohrožující mravní vývoj dětí · Šíření pornografie · Výrobu a jiné 

nakládání s dětskou pornografií · Zneužití dítěte k výrobě pornografie · Účast 

na pornografickém představení · Navazování nedovolených kontaktů s dítětem

Zásadním atributem při kvalifikaci sexuálního násilí je nesouhlas se sexuální 

aktivitou, respektive absence souhlasu, neboť oběti mohou být často 

pod vlivem traumatizující situace zcela paralyzované a neschopné explicitního 

projevu nesouhlasu.
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Jak pomáháme

Odborné sociální poradenství

Cílem sociální služby odborného sociálního poradenství je pomoc a podpora osobám ohroženým 

domácím násilím za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Při poskytování 

služby vedeme klientky k opětovnému začlenění do běžného života, přičemž jim poskytujeme potřebné 

informace a podporu ke zvládnutí krizové situace vlastními silami. Sociální služba odborné sociální 

poradenství 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. Služba je určena také rodinným příslušníkům 

a osobám blízkým, které podporují ohroženou osobu v řešení situace domácího násilí. Tuto sociální 

službu poskytujeme v Berouně, Benešově a Příbrami. V případě, že dojde k vykázání násilné osoby 

z obydlí, policie předá tuto informaci našemu intervenčnímu centru, které pak ohrožené osobě nabídne 

svoje služby. Ta se pak sama rozhodne, zda nabídku využije. 

Právní poradenství

Společně se sociálním poradenstvím mají naše klientky možnost získat právní pomoc v rámci 

registrace Ministerstva spravedlnosti pro poskytování právního poradenství obětem trestné činnosti. 

Poskytujeme jim tak právní informace, a to před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i po jeho 

skončení. Klientkám poskytujeme především oporu při uplatňování zákonných nároků. Poskytujeme jim 

informace, či doprovod na příslušná pracoviště. Naše služby zahrnují rovněž sepisování dohod, žalob 

a přípravu podání na soud a jiným úřadům, dalších potřebných listin, nebo posuzování uvedených 

dokumentů vypracovaných jinou osobou ve věci klientek.
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|  ÚKONY CELKEM 1509  |

|  konzultace  425  |  doprovod (na úřad, k soudu,…)  12  |  email  266  |  telefonát  392  |

|  jednání v zájmu klienta (bez něj)  28  |  soudní podání, zpráva o spolupráci,apod.  100  |

|  sepsání PO dle §76b po vykázání  4  |  sepsání PO dle §76b bez vykázání  2  |  

|  interdisciplinární spolupráce (konzultace s kolegou, jinu NNO...)  64  |  jednání u soudu  11  |

|  studium podkladů  23  |  jiné  35  |  online dotazy bez navázání spolupráce  43  |  chat  104

Nadstavbové služby

Klientkám v případě zjištěné potřebnosti poskytujeme též nadstavbové služby, na něž nemají 

právní nárok a mohou být tedy poskytovány se spoluúčastí klientek. V tomto režimu zajišťujeme 

klientkám 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

Klientkám poskytujeme v neposlední řadě potřebnou psychickou podporu. Ve spolupráci 

s týmem spolupracujících psychoterapeutek jim zajišťujeme psychoterapie.

|  Klientky 341  |

|  ženy 315  |  muži 13  |  neuvedeno 13  |

|  domácí násilí 258  |  sexuální násilí 64  |  ostatní 19  |
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Jak se na nás mohou klientky obrátit?

Linka právní pomoci       

Službu poskytujeme telefonicky a bezplatně. 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 poskytujeme anonymně a důvěrně. 

Chatovou online podporu klientkám poskytují naše sociální pracovnice 

nebo terapeutky.

Osobní konzultace       

Osobní konzultace poskytujeme na pobočkách v Praze, Příbrami, 

Benešově a Berouně, a to po telefonické domluvě.

Další aktivity a projekty

Zdravotnictví - pilotní sběr dat

V projektu podpořeném Ministerstvem zdravotnictví jsme se zaměřili na oblast 

zdravotnictví a zdravotnický personál. Právě tito profesionálové jsou, tzv. odborníky 

prvního kontaktu, a jsou často prvními, kdo mohou odhalit, že pacientka je obětí 

domácího (či sexuálního) násilí. 

V současné době v České republice chybí systematický způsob zachycování těchto 

případů ve zdravotnictví. Zdravotnický personál k této oblasti nemá často potřebné 

znalosti ani metodiky jak rizikové pacientky zachycovat a jak s nimi dále pracovat. 

V rámci daného projektu jsme realizovali pilotní sběr dat, ve kterém byly zkoumány 

možnosti, zda lze standardizovanou procedurou zachycovat případy domácího násilí 

a sbírat data ve zdravotnictví. 
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Ukázalo se, že lékaři a další zdravotnický personál často nemají dostatek informací 

o domácím násilí a nevědí, jak s jeho oběťmi dále pracovat. Zavedení systematického 

dotazování, a tedy i monitorování těchto případů by přitom uvítali.

Soudní znalci - současná legislativa a praxe

Znalecká činnost je podstatnou součástí mnoha soudních řízení, přesto je stále vykonávána pod právní 

úpravou z roku 1967. Tuto úpravu považujeme za nedostačující, a proto jsme se právě na oblast 

soudních znalců a znaleckých posudků zaměřili v projektu podpořeném Úřadem vlády.

V návaznosti na diskuse s odborníky jak ze strany soudců, tak ze strany soudních znalců jsme definovali 

základní doporučení pro nové nastavení právního rámce. Naše teze se týkaly zavedení standardizace 

posudků, která by měla přispět jak ke zvýšení kvality samotných posudků, tak ke zvýšení míry jejich 

přezkoumatelnosti. Další významnou změnou by mělo být přenesení dohledu nad znaleckou činností 

z gesce Krajských soudů do působnosti Ministerstva spravedlnosti, což by mělo zejména ulehčit 

soudům, které aktuálně dohled nad znaleckou činností kapacitně ani odborně nezvládají. Dalším 

důsledkem této změny by mělo být také sjednocení dohledu nad soudně znaleckou činností. Nová 

úprava zákona by měla valorizovat odměny soudním znalcům nebo jim poskytnout ochranu před 

nátlakem, vydíráním či vyhrožováním ze strany posuzovaných osob nebo lobbistických zájmových 

skupin, se kterým se často znalci setkávají.

Setkání interdisciplinárních týmů

V rámci poskytování sociální služby intervenčního centra a poskytování právního poradenství 

obětem trestné činnosti jsme zorganizovali čtyři setkání interdisciplinárních týmů, 

a to v Benešově, Berouně, Příbrami a v Praze. Těchto setkání se pravidelně účastní zástupce 

organizací a institucí, které se tématem domácího násilí v nějaké formě zabývají - Policie 

ČR, městská policie, Orgán sociálně právní ochrany dětí a další zástupce městské správy, 

intervenující organizace (CERPOS, Magdaléna, Farní charity Beroun) a další. 

Setkání interdisciplinárních týmů jsou prostorem pro vzájemnou komunikaci a diskusi konkrétních 

problémů a vedou tak k zefektivnění a zlepšení práce odborných týmů. Na letošních setkáních 

jsme diskutovali například témata střídavé péče v případech domácího násilí, zachování 

mlčenlivosti při interdisciplinární spolupráci, nebo téma pokračujícího partnerského násilí.
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Násilí ve vztazích dospívajících a mladých

Projekt Love & Respect – prevence partnerského násilí mladých II.

Na téma partnerského násilí mladých se zaměřujeme již dlouhodobě, v roce 2018 pak konkrétně 

v projektu  Love & Respect. Tento dvouroční projekt (2017-2019) vznikl v rámci strategického 

partnerství proFem a dalších šesti neziskových organizací: Sakhli – Advice Centre for Women 

(Gruzie), Society Without Violence (Arménie), CESI - Center for Education, Counselling and Research 

(Chorvatsko), FONDAZIONE Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca (Itálie), Fundación 

Indera (Španělsko) a Hazissa – Prevention of Sexualized Violence (Rakousko), a je financován 

programem Evropské unie - Erasmus +. 

Cílem projektu je zvýšit povědomí o partnerském násilí dospívajících a mladých, zvýšit kompetence 

pracovníků s mládeží pro práci s tímto tématem a potažmo snížit výskyt tohoto negativního fenoménu. 

V rámci projektu vznikly čtyři hlavní výstupy: (1) kvantitativní výzkum; (2) kampaň na sociálních sítích 

zaměřená na osvětu a zvyšování povědomí; (3) online platforma pro sdílení informací a materiálů 

o tématu a (4) interaktivní kvízy.

O výzkumu:

Cílem kvantitativního výzkumu bylo zmapovat výskyt partnerského násilí mezi mladými lidmi 

v České republice, formy tohoto násilí a jeho dopady. Sběr dat byl realizován ve spolupráci 

s výzkumnou agenturou MindBridge Consullting a.s., a to v průběhu března 2018. Konkrétní 

metodou sběru dat byl on-line dotazník. Výzkumu se zúčastnilo 1000 respondentů 

a respondentek ve věku 16-26 let z různých měst napříč Českou republikou. Složení vzorku 

(pohlaví, vzdělání, rodinný stav) díky náhodnému výběru respondentů kopírovalo demografické 

údaje této věkové skupiny ve společnosti, pročež je možné výstupy z výzkumu generalizovat 

a považovat za reprezentativní.

Co jsme zjistili? 

•  30 % mladých lidí ve věku 16-26 let zažívá nebo zažívalo partnerské násilí 

(62 % žen a 38 % mužů);

•  41 % z nich zažívá či zažívalo psychické násilí  ve formě opakované 

kontroly, kdy partner trval na tom, že musí vědět, kde se nacházejí;

•  14 % z nich zažívá či zažívalo sexuální násilí; 

• partnerské násilí se také často odehrává v kyberprostoru: kontrolu a čtení 

zpráv z mobilu bez souhlasu zažilo 31 % obětí partnerského násilí
21
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Budování kapacity organizace

V roce 2018 jsme pokračovali v projektu Budování kapacity organizace, ve kterém jsme 

se zaměřili na zajištění udržitelnosti a zvýšení profesionality našich služeb a aktivit, a tím i posílení 

konkurenceschopnosti na trhu neziskových organizací. Identifikovali jsme  problémové oblasti ve 

fungování organizace, vytyčili jsme potřebné změny a naplánovali jejich implementaci do praxe. V každé 

oblasti jsme spolupracovali se specialisty, kteří nás provedli procesem vyhodnocování a zlepšování. 

Konkrétně se jednalo o oblast strategického plánování, fundraisingu, lidských zdrojů a nabízených 

produktů/služeb. Právě tato témata nabízela prostor pro zlepšení našeho fungování a zvýšení kvality 

našich služeb. 

Lobby

Nedílnou součástí aktivit proFem je také 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. V průběhu roku jsme se intenzivně 

podíleli na přípravě navazujícího Akčního plánu prevence domácího a genderově 

podmíněného násilí na léta 2019 - 2022. 

Prosazujeme také konkrétní legislativní změny v oblastech domácího násilí a rovných 

příležitostí žen a mužů. V průběhu roku 2018 jsme monitorovali legislativní proces 

týkající se nového zákona o znalcích a aktivně se do něj zapojili. Lobovali jsme především 

za přijetí námi navrhovaných změn tohoto zákona, které jsme předložili zpravodajce 

projednávaného zákona, prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc. na osobní schůzce. Zároveň 

jsme připravili a předložili vlastní legislativní návrh k zakomponování do prováděcí 

vyhlášky k zákonu přímo na Ministerstvo spravedlnosti.

Rok 2018 se nesl též ve znamení veřejné podpory ratifikace Istanbulské úmluvy. 

K tématu jsme vzdělávali poslance na odborném semináři Poslanecké sněmovny ČR 

s názvem Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácímu násilí: 

mýty a fakta a dále jsme se za ratifikaci této úmluvy zasazovali při slyšení konaném 

dne 6. 11. 2018 v petičním výboru Poslanecké sněmovny České republiky. V průběhu 

roku jsme poskytli několik rozhovorů, ve kterých jsme zdůraznili celospolečenský 

přínos úmluvy.
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Akreditované kurzy

Kurzy proFem, které disponují akreditací MPSV, se zaměřují na následující oblasti:

• 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 služeb

• Problematika odškodňování obětí trestné činnosti a poskytování peněžité pomoci státem 

pro poskytovatele sociálních 

• Sexuální násilí a právo

Individuálně lze též obsah kurzů upravit, resp. „ušít na míru”, na základě specifických potřeb 

či požadavků ze strany poptávající organizace.

Našich kurzů se v roce 2018 zúčastnilo 77 sociálních pracovnic a dalších odbornic a odborníků 

z pomáhajících organizací. 

Publikační činnost

V roce 2018 jsme pokračovali s vydáváním zpravodaje Vaše právo, ve kterém již pravidelně 

informujeme o aktuálních tématech v oblasti domácího a sexuálního násilí, a to zejména 

z pohledu práva, nebo o novinkách v naší organizaci. V roce 2018 vyšla dvě čísla Zpravodaje, 

ve kterých jsme zveřejnili například články od Michaely Večeřové o nečinnosti policie v oblasti

domácího násilí, Květy Glaserové pojednávající o problematice 

předběžných opatření (nejen) ve věcech péče soudu o nezletilé, 

kazuistiku, kterou připravil David Oplatek, článek od Simony Domesové 

shrnující případ ze soudní síně, při kterém došlo k chybnému 

rozhodnutí o povinnosti zaplatit soudní poplatek a o náhradě 

nákladů řízení, nebo článek Kateřiny Mužíkové, ve kterém upozornila 

na nečinnost italské policie v případě domácího násilí, kterou musel 

řešit až Evropský soud pro lidská práva.

Dále jsme vydali novou publikaci Jen ano je ano – Přehled vhodné 

rozhodovací praxe soudů v případě znásilnění, a to díky podpoře 

Úřadu vlády. Cílem této přehledové studie je poukázat na zmíněnou 

vhodnou rozhodovací praxi soudů u trestného činu znásilnění a pokusit 

se tak přispět k jejímu zlepšení a sjednocení. Publikaci, jejíž autorkou 

je vedoucí právních služeb Veronika Ježková, najdete ke stažení 

na našich webových stránkách.
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Personální zastoupení v roce 2018

ředitelka – Jitka Poláková

finanční manažer – Martin Polák

projektová manažerka – Iva Peterková

projektová koordinátorka – Nella Líčková, Eva Michálková

administrativní pracovnice – Barbora Frolíková

vedoucí sociálních služeb – Dana Pokorná

sociální pracovnice – Ester Poláčková, Andrea Šimek Mahlová, Ludmila Brichcínová, Tereza Piknová

odborná garantka právních služeb – Veronika Ježková

koordinátorka právních služeb/právnička – Simona Domesová

právní poradenství – David Oplatek, Květa Glaserová, Markéta Allnut, Martin Švehlík, Luboš Kučírek

terapeutky – Miroslava Flemrová, Jana Hrazdilová, Katka Dragounová, Michaela Lipková, 

Petra Konečná, Eva Průšová 2726

Správní rada proFem

Mgr. Linda Sokačová (předsedkyně), Mgr. Ivana Spoustová, JUDr. Jiřina Voňková, Csc.

Dozorčí rada proFem

Mgr. Jana Smiggels Kavková (předsedkyně), Mgr. Naďa Gubová, 

Mgr. Naděžda Šeráková

Naše dobrovolnice v roce 2018

Andrea Hermanová,  Kristýna Kacafírková, Dominika Kleinová, Anna Machová,  

Martina Matyaseková, Petra Trglavčnik, Michaela Večeřová
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Děkujeme za podporu v roce 2018



Finanční zpráva





Finančnı́	zpráva	
Přehled	přijatých	dotací	a	grantů	v	roce	2018	(v	Kč)	

 

Prostředky státního rozpočtu:

Úřad vlády 459 300

Ministerstvo zdravotnictví 132 500

Ministerstvo spravedlnos6 662 418

Kraje a města:

MHMP - odborné sociální poradenství 413 000

Středočeský kraj - odborné sociální poradenství 67 600

MHMP Prevence kriminality 100 000

Město Benešov 85 000

Město Vo6ce 5 000

Evropské fondy (Erasmus +):

Erasmus+ 1 381 557

Evropské fondy (prostřednictvím SčK):

OPZ -Středočeský kraj - intervenční centrum 571 800

Soukromé nadace:

Nadace C & A 306 504

CELKEM 4 184 679

7 %

14 %

16 %

30 %

33 % Evropské fondy (Erasmus+)
Státní rozpočet
Kraje a města
Evropské fondy (prostřednictvím SčK)
Soukromé nadace

7 %

14 %

16 %

30 %

33 % Evropské fondy (Erasmus+)
Státní rozpočet
Kraje a města
Evropské fondy (prostřednictvím SčK)
Soukromé nadace

Finanční	rozvaha	&	výkaz	zisků	a	ztrát	v	roce	2018	(v	tis.	Kč)	

AKTIVA v Vs. Kč

Krátkodobý majetek celkem 3 162

Pohledávky celkem 2434

Krátkodobý finanční majetek celkem 726

Časové rozlišení 2

AkVva celkem 3 162

PASIVA v Vs. Kč

Vlastní zdroje celkem 494

Jmění celkem 494

Výsledek hospodaření celkem 216

Cizí zdroje celkem 2 668

Dlouhodobé závazky celkem 0

Krátkodobé závazky celkem 2 668

Jiná pasiva celkem 0

Pasiva celkem 3 162

NÁKLADY v Vs. Kč

Spotřebované nákupy a služby 1 355

Osobní náklady 3 655

Daně a poplatky 6

Finanční	rozvaha	&	výkaz	zisků	a	ztrát	v	roce	2018	(v	tis.	Kč)	

AKTIVA v Vs. Kč

Krátkodobý majetek celkem 3 162

Pohledávky celkem 2434

Krátkodobý finanční majetek celkem 726

Časové rozlišení 2

AkVva celkem 3 162

PASIVA v Vs. Kč

Vlastní zdroje celkem 494

Jmění celkem 494

Výsledek hospodaření celkem 216

Cizí zdroje celkem 2 668

Dlouhodobé závazky celkem 0

Krátkodobé závazky celkem 2 668

Jiná pasiva celkem 0

Pasiva celkem 3 162

NÁKLADY v Vs. Kč

Spotřebované nákupy a služby 1 355

Osobní náklady 3 655

Daně a poplatky 6

Ostatní náklady 195

Poskytnuté příspěvky 7

Daň z příjmů 0

Náklady celkem 5 218

VÝNOSY v Vs. Kč

Provozní dotace 3 365

Přijaté příspěvky 1 773

Tržby za vlastní výkony 288

Ostatní výnosy 8

Výnosy celkem 5 434

Výsledek hospodaření před zdaněním 216

Výsledek hospodaření po zdanění 216
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www.profem.cz

www.facebook.com/proFem.o.p.s

www.instagram.com/profem_o.p.s._

www.love-and-respect.org/siteCZ/

http://www.profem.cz 
http://www.facebook.com/proFem.o.p.s 
http://www.instagram.com/profem_o.p.s._
http://www.love-and-respect.org/siteCZ/
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