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proFem ve zkratce 

 

Kdo jsme 

  

Jsme nezisková organizace pracující v oblasti lidských práv. Poskytujeme bezplatné právní  

a sociální poradenství a právní pomoc osobám, které se dostaly do styku s násilím. 

Právní a sociální poradenství a právní pomoc jsou nabízeny v Praze. Dále nabízíme sociální 

poradenství a službu Intervenčního centra v Příbrami, pobočky Intervenčního centra jsou 

v Benešově a Berouně. 

 

O co usilujeme  

 

 realizovat přímé poradenství a podporu žen, kterých se dotkla diskriminace a násilí, 

 vydávat poradenské a informační publikace pro ženy a veřejnost v oblastech, ve 

kterých dochází k diskriminaci žen a za stejným účelem pořádat konference, 

workshopy a školení, 

 upozorňovat společnost na problematické oblasti, ve kterých jsou ženy 

diskriminovány a dokonce ohrožovány, a to formou veřejných prohlášení, politického 

lobbingu u zákonodárných institucí a u politického zastoupení, a 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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Informace o aktivitách v roce 2016 

Organizační změny 

Rok 2016 se nesl nejen v duchu úspěšných projektů a dalších zajímavých akcí, ale také v duchu 

zásadních organizačních změn. Naše organizace nejen, že změnila název na proFem- centrum pro 

oběti domácího sexuálního násilí, o.p.s.,  ale klienti/ky nás nyní také najdou na nové adrese V Luhu 

715/6 Praha 4, kde mohou nadále využívat našich služeb v prostorách krásné a útulné vily.  

 

Projekty 

 

AdvoCats for Women -  právem proti násilí na ženách 

Projekt „AdvoCats for Women“ se již od roku 1998 

věnuje poskytování bezplatného právního poradenství 

a pomoci ženám postiženým domácím násilím a jinými formami násilí. Projekt se také zaměřuje na 

identifikaci a odstranění legislativních nedostatků v zákonech týkajících se násilí na ženách a na 

identifikaci problémů při jejich aplikaci v praxi. V průběhu roku 2016, který představoval poslední rok 

projektu, jsme se věnovali především aktuálním tématům a zároveň stěžejním aktivitám projektu: 

zálohované výživné, bezplatná právní pomoc a pomoc 

pro oběti trestných činů.   

 

V poradně v Praze bylo poskytnuto 709 konzultací 169 

klientům/-kám.  V poradně na Dosah v Příbrami bylo 

poskytnuto 86 konzultací 69 klientům/-kám.   

 

 Kulatý stůl na téma Domácí násilí: navazující právní úprava 

Dne 25. 2. 2016 se v prostorách Poslanecké sněmovny konal kulatý stůl na téma „Domácí násilí: 

navazující právní úprava,“ který naše organizace uspořádala ve spolupráci s Českou ženskou lobby.  

Celou akci zaštítila 1. místopředsedkyně PSP ČR Jaroslavy Jermanová, čehož si velmi vážíme. Na 

setkání se hovořilo nejen o připravované novele zákona o obětech trestných činů, ale také o 

zálohovaném výživné, jehož uzákonění se ukazuje jako velká nutnost. Kulatého stolu se účastnily 

nejen pracovnice organizace proFem a České ženské lobby, ale také zástupkyně z Alternativy 50+, 

o.p.s. a v neposlední řadě i paní Marie Marvanová, vedoucí kanceláře 1. místopředsedkyně PSP ČR 

Jaroslavy Jermanové.  
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 Seminář: Právem proti násilí na ženách - Bílá místa české legislativy  

Dne 29. 9. 2016 se u příležitosti vydání komplexní právní studie: Právem proti násilí na ženách – Bílá 

místa české legislativy, konal seminář, který uspořádala naše organizace ve spolupráci s Oddělením 

rovnosti žen a mužů a Úřadem vlády ČR.  V  prostorách Strakovy akademie byla představena studie, 

kterou vypracovala organizace proFem o.p.s. a jejímž účelem bylo nejen identifikovat legislativní 

nedostatky v zákonech týkajících se násilí na ženách, ale i pojmenovat problémy, ke kterým v praxi 

dochází. Studie tak zahrnuje nejen analýzu současného právního stavu, ale také shromažďuje 

praktické zkušenosti naší organizace i dalších odpovědných osob (OSPOD, soudy, státní zástupci a 

policie, NNO, advokáti a notáři).  Právě ze shromážděných poznatků vyplynulo, že co se týká oblasti 

domácího násilí, není Česká republika tak dobře legislativně vybavena, jak by se mohlo na první 

pohled zdát.  

Právě vydání publikace Právem proti násilí na ženách – Bílá místa české legislativy předznamenalo 

ukončení úspěšného projektu AdvoCats for Women, v rámci kterého jsme formou bezplatného 

právního zastoupení advokáty, školenými v problematice násilí na ženách   podpořili více než 20 

klientek. 

Projekt AdvoCats for Women dokonce získal cenu nakladatelského domu ECONOMIA Pro bono & 

CSR 2016 a zařadil se tak mezi čtyři nejlepší celorepublikové právní projekty v této oblasti, což 

samozřejmě považujeme za velký úspěch.       

 

 Odborná diskuze na téma „Důkazní prostředky v případech sexuálního násilí.“ 

V rámci projektu AdvoCats for Women jsme však ještě v listopadu roku 2016 uspořádali odbornou 

diskuzi na téma „Důkazní prostředky v případech sexuálního násilí.“ Diskuze se konala u příležitosti 

Mezinárodního dne násilí na ženách a zúčastnili se jí nejen zástupci Policie ČR a státní zástupci, ale 

také zástupci resortu Ministerstva vnitra, advokátů a NNO 

 

Intervenční centrum proFem Příbram, pobočky Beroun a Benešov 

Intervenční centra poskytují 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. Cílem je pomoci ohroženým 

osobám, aby byly schopny řešit situaci související s domácím násilím. 
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IC v Příbrami, Berouně a Benešově v roce 2016 navštívilo celkem 94 klientů/-ek, kterým jsme 

celkem poskytli 556 konzultací.  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 XI. a XII. setkání interdisciplinárního týmu v Příbrami 

V budově Policie ČR se v březnu uskutečnilo XI. setkání interdisciplinárního týmu.  Na setkání, kterého 

se účastnili jak zástupci Policie ČR i státní zástupkyně v Příbrami, jsme se věnovali konkrétním 

kazuistikám se zaměřením na sekundární viktimizaci obětí sexuálního násilí. Dále jsme se také 

zaměřili na využívání předběžných opatření dle trestního řádu v praxi.   

V listopadu pak proběhlo XII. setkání interdisciplinárního týmu v Příbrami. Na setkání, které se opět 

konalo v budově Policie ČR se diskutovalo nad konkrétními kazuistikami, především se zaměřením na 

syndrom zavrženého rodiče. Dále byla autorkou Mgr. Veronikou Ježkovou představena studie Bílá 

místa v české legislativě a pracovnice organizace proFem nakonec také účastníkům sdělily své 

poznatky ze studijní cesty v Norsku. Setkání se zúčastnili zástupci a zástupkyně Policie ČR, OSPOD 

Příbram a Sedlčany, Probační a mediační služby. Dále zástupkyně neziskových organizací Azylový Dům 

v Příbrami, vedoucí terénních služeb v Příbrami, psycholožka a vedoucí sociální poradny Příbram.  

 

 IV. a V. Interdisciplinární setkání Benešov 

V březnu proběhlo také interdisciplinární setkání v Benešově, které se konalo v budově Piaristické 

koleje. I na tomto setkání jsme se věnovali především konkrétním kazuistikám se zaměřením na 

sekundární viktimizaci obětí sexuálního násilí a využívání předběžných opatření dle trestního řádu v 

praxi. V. setkání interdisciplinárního týmu proběhlo v listopadu. V zasedací místnosti obecně 

prospěšné společnosti Posázaví se diskutovalo nejen nad konkrétními kazuistikami se zaměřením na 

syndrom zavrženého rodiče, ale byla zde představena také studie „Bílá místa v České legislativě“ a 

poznatky pracovnic proFem z jejich studijní cesty v Norsku. Setkání se zúčastnili zástupkyně OSPOD z 

Vlašimi, Benešova a z Probační a mediační služby. 

 

Konzultace 

osobní   185 

doprovod 9 

e-mail 63 

dopis 2 

telefon  196 

podání 50 

jednání v zájmu 
klienta  

19 

interdisciplinární 
kontakt 

7 

soud 5 

jiné 20 

celkem  556 
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 IV. a V. Interdisciplinární setkání Beroun 

V dubnu se uskutečnilo třetí z interdisciplinárních setkání a to v Berouně v budově Městského úřadu. 

I zde jsme se věnovali stejným tématům jako na předchozích dvou setkáních.  

V pořadí V. setkání Interdisciplinárního týmu se uskutečnilo v prosinci na půdě Městkého úřadu 

Beroun a i tentokrát se hovořilo o syndromu zavřeného rodiče, byla zde představena studie „Bílá 

místa české legislativy“ a pracovnice organizace proFem se s účastníky podělily o své poznatky ze 

studijní cesty v Norsku.  

 

Prevence sociálně patologických jevů – Mluvme spolu o domácím násilí  

proFem ve spolupráci s nadací Avon během roku 2016 také realizoval preventivní workshopy pro 

studenty a studentky středních a vyšších odborných škol. Celkem mělo být realizováno 9 takových 

workshopů po celé ČR, které vedly pracovnice naší organizace.  Cílem preventivního programu 

s názvem „Mluvme spolu o domácím násilí,“ v rámci kterého workshopy probíhaly, je zvýšení 

informovanosti a znalostí o problematice domácího násilí jako sociálně patologického jevu.  

        

Workshop v Praze a Chomutově.  

V dubnu a v květnu proběhly první dva workshopy v rámci preventivního programu „Mluvme spolu o 

domácím násilí.“ První workshop se uskutečnil na Střední hotelové a gastronomické škole v Praze 

Braníka zúčastnilo se ho 30 studentů ze 3. ročníku. Druhý workshop se v Chomutově na Střední 

zdravotnické škole a zúčastnilo se ho 39 studentů z  2. a 3. ročníku. 

Ukázalo se, že téma domácího násilí není studentům lhostejné a všichni se aktivně zapojovali do 

diskuze.                                                                                       

 

 

 

 

 

Workshop v Příbrami 

V květnu proběhl v pořadí již třetí preventivní workshop v rámci programu „Mluvme spolu o 

domácím násilí.“ Lektorky Veronika Štočková a Magdalena Špačková se tentokrát setkaly se 

studenty/-kami z příbramské Integrované střední školy hotelového provozu, obchodu a služeb, se 

kterými hovořili o domácím násilí a násilí v partnerském vztahu. Studenti/-ky se aktivně zapojovali do 

diskuse, kterou otvíral promítaný film, a také skvěle reagovali na otázky během první, teoretické, 

části výkladu. Celkově se zúčastnilo tohoto workshopu 42 studentů/-ek 2. ročníku školy.   
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Workshop v Karlových Varech 

V červnu se uskutečnil čtvrtý preventivní workshop v rámci projektu "Mluvme spolu o domácím 

násilí", který je podporován nadací AVON proti domácímu násilí. Naši lektoři tentokrát navštívili 

Střední umělecko-průmyslovou školu v Karlových Varech. Diskutovalo se především nad formami a 

podobami násilí ve vztazích, přičemž se studenti seznámili s nejčastějšími mýty o tomto fenoménu. 

Následovalo promítání krátkého filmu, zobrazujícího cyklus násilí ve vztahu. Po zhlédnutí filmu 

studenti společně hledali možná řešení a způsoby, jakými lze oběti poskytnout pomoc.  

 

Workshop na ZŠ v Příbrami 

Další workshop se uskutečnil v červnu ve městě Příbram, kde proFem také nabízí své služby. Stejně 

jako na předchozích preventivních workshopech, byly i studentům Základní školy v Příbrami 

představeny formy a podoby násilí a nejčastější mýty, které jsou s ním spojené. Po zhlédnutí krátkého 

filmu studenti opět diskutovali nad probíraným tématem.  

 

 

Pomoc a podpora obětí genderově podmíněného násilí 

Projekt reaguje na potřeby obětí sexuálního a domácího násilí v Praze a Středočeském kraji. Cílem 

projektu je, aby se obětem sexuálního a domácího násilí dostalo rychlé, bezplatné a komplexní 

pomoci v jejich tíživé situaci a snaha podpořit je v návratu do běžného života bez násilí  

a prohlubovat povědomí odborné i laické veřejnosti o specifikách genderově podmíněného násilí. 

 

Sociální pracovnice a právničky poskytly 82 konzultací 44 klientům/-kám a 18 klientům/-kám bylo 

poskytnuto právní zastupování.  
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 Mezioborové setkání Středočeského kraje 

V dubnu roku 2016 se na krajském úřadě Středočeského kraje uskutečnilo III. Mezioborové setkání, 

které bylo zaměřeno na problematiku sexuálního násilí a znásilnění. Hlavním cílem bylo seznámit 

všechny účastníky s novými poznatky, zejména z oblasti právní a viktimologické.  

Interdisciplinární setkání pořádala organizace proFem o.p.s. pod záštitou radní Středočeského kraje 

pro oblast sociálních věcí Emilie Třískové. Setkání se účastnilo celkem 19 odborníků a to jak z řad 

Policie ČR, tak z oblasti sociálních služeb a veřejné správy.   

Diskutovalo se nejen nad tématem náhrady škody a nemajetkové újmy v trestním řízení, ale také nad 

problematikou ochrany ohrožených dětí před sekundární viktimizací. Účastníci setkání promluvili o 

svých praktických zkušenostech a všichni se aktivně zapojili do živé diskuse.  

 

 Interdisciplinární setkání pro Prahu  

Ve čtvrtek 5. května 2016 se v budově Ministerstva práce a sociálních věcí uskutečnilo setkání 

interdisciplinárního týmu pro oběti sexuálního násilí pro Prahu. Cílem setkání bylo především 

seznámit se s novými poznatky, zejména z oblasti právní a vzájemně si vyměnit zkušenosti.  

Setkání, které pořádala organizace proFem  o.p.s., se zúčastnilo 28 odborníků/ odbornic z řad Policie 

ČR, oblasti sociálních služeb, psychologie i veřejné správy. 

Na setkání se hovořilo zejména o sexuálním násilí a sekundární viktimizaci, přičemž byl kladen důraz 

na vnímání celé situace pohledem oběti. Dalším tématem, které přednesli pracovníci spolupracující 

organizace Locika, byla ochrana ohrožených dětí před sekundární viktimizací, přičemž byly vysvětleny 

zásady komunikace s traumatizovaným dítětem a jeho potřeby, které je nutno ošetřit. Posledního 

příspěvku se ujala organizace Rozkoš bez rizika, která účastníky setkání seznámila s výsledky 

kvantitativního výzkumu k problematice násilí v sexbyznysu. 

Po jednotlivých příspěvcích následovala živá diskuze nad všemi probíranými tématy, do které se 

aktivně zapojili všichni účastníci setkání.  

 

Konference: Ekonomické dopady domácího násilí ve zdravotnictví 

 V návaznosti na rozsáhlý výzkum, odhalující ekonomické dopady domácího násilí na české 

zdravotnictví, proběhla v červnu konference právě na toto téma.  Na konferenci, která se konala pod 

záštitou ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiřího Dienstbiera, vystoupily 

nejen odbornice z oblasti zdravotnictví, ale také zaměstnankyně psychosociálního oddělení pomoci 

pro oběti domácího a sexuálního násilí centrální pohotovosti v norském Oslu. Konference se účastnili 

zástupci neziskového i ziskového sektoru, příslušníci Policie ČR i lidé z oblasti zdravotnictví.   

 



 

8 
 

Budování kapacity organizace 

Projekt se zaměřuje na budování kapacity organizace, zajištění její udržitelnosti, zvýšení její 

profesionality, a tím i konkurenceschopnosti na trhu neziskových organizací. V rámci realizace 

projektu se zaměřujeme na problémové oblasti ve fungování organizace. Konkrétně se jedná o oblast 

strategického plánování, fundraisingu, oblast lidských zdrojů a oblast nabízených produktů/služeb. 

Tyto oblasti nabízí prostor pro zlepšení a mají velký vliv na fungování organizace, a tím i na kvalitu 

nabízených služeb. Cílem projektu je zhodnocení daných oblastí, vytyčení potřebných změn a jejich 

implementace do praxe. V každé oblasti proto spolupracujeme s jedním/ou či více specialisty/kami, 

kteří nás provádějí procesem vyhodnocování a zlepšování. Specialisté jsou externí osoby, které se 

seznamují s fungováním naší organizace a jsou poradci pro danou oblast. Jedná se o osoby s 

dlouholetými zkušenostmi a jsou přínosem pro naši organizaci. Projekt je podpořený z Evropského 

sociálního fondu z Operačního programu zaměstnanost.  

 

Studijní cesta týmu proFem do Norska 

V dubnu podnikl tým proFem, o.p.s. studijní cestu do norského Osla, která byla podpořena z Fondu 

bilaterální spolupráce Nadace Open Society Fund z programu Dejme (že)nám šanci, jenž je 

financován  z Norských fondů. Hlavním cílem cesty bylo poznat a inspirovat se  know-how norských 

organizací i státních institucí, které mají  dlouhodobé  zkušenosti  v  oblasti  boje  proti  genderově  

podmíněnému  násilí, zejména proti domácímu a sexuálnímu násilí. Chtěli jsme obohatit a rozšířit 

naše znalosti v této oblasti a zamyslet se nad možnou aplikací osvědčených norských modelů v naší 

práci. V rámci cesty, jsme navštívily několik zajímavých míst, ze kterých jsme si odnesli řadu informací 

a poskládali si tak ucelenější obrázek o  tom,  jak  v Norsku   k problematice  domácího  a  sexuální  

násilí  přistupují.  Nejzajímavější pro nás byla návštěva azylového domu pro oběti domácího násilí, 

policejní stanice, kde nám představili pilotní projekt November a dále také návštěva psychosociálního 

oddělení pro oběti domácího a sexuálního násilí na pohotovosti v Oslu. 
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Další aktivity 

 

Domácí násilí z pohledu žen a dětí       

V roce 2016 jsme vydali publikaci s názvem „Domácí násilí 

z pohledu žen a dětí,“ kterou společně připravily JUDr. Jiřina 

Voňková, CSc a Mgr. Ivana Spoustová. Publikace je rozdělena do 

tří částí a nabízí ucelený pohled na problematiku domácího 

násilí z pohledu kriminologie, viktimologie, psychologie, 

pediatrie, soukromého i veřejného práva. 

NGO Market 

Dne 27. 4. 2016 se proFem  účastnila již 17. ročníku NGO Marketu – 

veletrhu neziskových organizací, v prostorách Fóra Karlín.  Akci 

pořádalo Fórum 2000. Součástí veletrhu byla i celá řada zajímavých 

workshopů a akcí.                              

  

Den neziskových organizací  

Dne 8. 9. 2016 pořádala městská část Praha 5 Den neziskových 

organizací, na kterém naše pracovnice představovala služby 

poradny AdvoCats for Women, v rámci níž poskytujeme sociální, 

právní a psychologické poradenství obětem domácího násilí. 

                                                                                                           

Aktualizované vydání brožury Vaše právo   

V roce 2016 jsme také vydali již osmé aktualizované vydání brožury 

Vaše právo, která je nyní k dispozici jak v tištěné verzi, tak ke stažení 

na našich internetových stránkách. Publikace je přímou podporou 

obětem domácího a sexuálního násilí. Najdete v něm právní 

legislativu související s tímto fenoménem. Konkrétní rady, co v jaké 

situaci dělat a nedílnou součástí této brožury jsou vzory právních podání k soudu. 
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Seminář pro zdravotnický personál  

V prosinci jsme pro zdravotnický personál připravili dva 

semináře na téma „Práce s traumatizovanou klientkou.“  

Semináře jsme realizovali ve dvou okresních nemocnicích 

Středočeského kraje, konkrétně v Čáslavi a v Benešově. 

Seminářů se zúčastnily zdravotní sestry z oddělení 

gynekologie, JIP, dětského oddělení, ale také od praktického 

lékaře. V Čáslavi se semináře zúčastnili také sociální pracovnice z blízké věznice a pracovnice ze 

zdravotního oddělení místního vojenského letiště. Účastnice byly nejprve seznámeny se samotnou 

problematikou domácího a sexuálního násilí. Poté se dozvěděly 

několik praktických rad, jak komunikovat s osobou, trpící 

posttraumatickou stresovou poruchou. Diskutovalo se také o 

ohlašovací povinnosti zdravotnického personálu v případech 

domácího a sexuálního násilí a na závěr byla účastníkům 

představena činnost Centra psychosociálnní pomoci, které jsme 

navštívili v rámci stáže v Norsku. 

 

Třetí školení zdravotnického personálu pak proběhlo v září v Příbramské nemocnici. Čtyřhodinového 

semináře se zúčastnilo 13 zdravotních sester, 1 sociální pracovnice a 1 lékařka, které působí v 

nemocnici v Příbrami. Zúčastnily se pracovnice z několika oddělení.  

 

Fotokampaň proti násilí na ženách  

Naše organizace se u příležitosti One Billion Rising 2016 (celosvětové kampaně proti násilí na ženách) 

připojila k fotokampani, kterou uspořádala Česká ženská lobby. Prostřednictvím této kampaně naše 

organizace vyzvala vládu k podpisu a ratifikaci 

mezinárodní Istanbulské úmluvy, která představuje 

komplexní nástroj řešení násilí na ženách a kterou Česká 

republika podepsala 2. 5. 2016. 
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Organizační struktura 

 

Realizační tým 

 

Ředitelka     Jitka Poláková 

Finanční manažer    Martin Polák 

Administrativní pracovnice  Bc. Lucie Sulíková, Martina Měkutová,  

Berenika Opletalová, Mgr. Jitka Ondrušková 

Vedoucí sociálních služeb   Mgr. Naďa Gubová 

Sociální pracovnice Praha, Příbram,  Mgr. Veronika Štočková, Mgr. Eva Hurychová, 

Benešov, Beroun     Mgr. Petra Hokr Miholová, Mgr. Miroslava Flemrová,       

                                                                                    Mgr. Naďa Gubová, Bc. Andrea Šimek Mahlová 

  

 

    

 

Právní poradenství v rámci projektů Mgr. Veronika Ježková, Mgr. Petra H. Miholová,  

Mgr. David Oplatek, Mgr. Simona Domesová 

Projektové manažerky Mgr. Denisa Niederlová 

Právní poradenství klientům/kám:  Mgr. Luboš Kučírek, Mgr. Ivana Spoustová, JUDr. 

Jiřina Voňková, mge. Martin Švehlík 

Účetní / Personální účetní/Audit:  Ing. Alena Šerá / Ing. Květa Žaloudková 

 

Orgány obecně prospěšné společnosti: 

 

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

(do 30.11.2016 Mgr. Eva Hurychová) 

Dozorčí rada:  Mgr. Naďa Gubová, Mgr. Naděžda Šeráková, Mgr. Jana Smiggels Kavková 

(předsedkyně) 

Zakládající členky: Mgr. Marie Lienau, Mgr. Pavla Frýdlová, Dr. Jiřina Šmejkalová 
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Poděkování: 

Velmi bychom chtěli poděkovat všem, kteří se s námi podíleli na činnostech a aktivitách naší 

organizace. Děkujeme také 1. místopředsedkyni PSP ČR Jaroslavě Jermanové za spolupráci při konání 

Kulatého stolu na téma Domácí násilí: navazující právní úprava, dále paní Marii Marvanové, vedoucí 

kanceláře 1. místopředsedkyně PSP ČR, která celé setkání zahájila.  

Velmi si ceníme pomoci našich dobrovolníků, kterým patří velký dík za spolupráci na celé řadě akcí, 

aktivitách a pomoci při chodu organizace.  

Děkujeme také donorům a finančním dárcům za poskytnutí finančních darů. 
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Kontakt 

   

proFem o.p.s.  

V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4 

Tel: 00420 224 910 744, e-mail: info@profem.cz 

IČO: 25768255, DIČ: CZ25768255 

 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., (pobočka Praha 2)  

č.ú. 478 878 963 / 0300  

 

Registrace v Rejstříku obecně prospěšných společností: 

proFem - Konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s. 

Městský soud v Praze, odd. 0, vložka 137 
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