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Slovo úvodem: 

Rok 2012 znamenal pro organizaci celou řadu velmi zajímavých projektů a 

vytvoření nových zajímavých publikací, první českou studii ekonomických dopadů 

domácího násilí v ČR, českou zprávu Rizika chudoby žen postižených domácím 

násilím a jejich dětí a zaktualizované již 7. Vydání brožury Vaše právo. I nadále 

v tomto roce bylo poskytováno poradenství a pomoc v příbramské pobočce 

proFem a také v Intervenčním centru. Pokračovala spolupráce s městem Příbram 

a nevládními organizacemi v regionu. Nadále jsme v roce 2012 realizovali stěžejní 

projekt AdvoCats for Women a to především v Praze a Příbrami.  

U příležitosti 17. října (Mezinárodní den za vymýcení chudoby) jsme uspořádali 

tiskovou konferenci, na které jsme poukázali na problematiku chudoby u žen 

postižených domácím násilím a jejich dětí.  

Důležitým momentem bylo dokončení a vydání první studie Ekonomických dopadů 

domácího násilí v ČR a její prezentace v rámci mezinárodní konference v Senátu 

PČR konané pod záštitou Milana Štěcha, předsedy Senátu PČR. 

V roce 2013 budeme pokračovat v preventivních workshopech „Mluvme spolu o 

domácím násilí“. Budou pokračovat dvouleté projekty „Právo a skutečnost“ a 

„Posílení kapacit neziskových organizací v Gruzii“. Plánujeme další projekt 

zaměřený na seniory a seniorky. A důležitou činností bude i šíření výsledků dvou 

studií vzniklých v roce minulém. Chystáme spuštění nových webových stránek a 

samozřejmě nadále budeme pokračovat s projektem AdvoCats for Women.  

Jitka Poláková, ředitelka proFem, o.p.s. 

 

 

1. Poslání a cíle proFem, o.p.s. 

Posláním proFem o.p.s. je působení na zlepšení situace v oblasti domácího 

násilí a jiných forem násilí především na ženách, a to prostřednictvím 

lobbingu, osvěty, vydávání publikací a přímé podpory osob ohrožených 

domácím násilím či jinou formou násilí.  

Tohoto poslání dosahuje pomocí následujících cílů: 

� vydávat poradenské a informační publikace pro veřejnost v oblastech, ve 
kterých dochází k porušování lidských práv, se zaměřením na domácí násilí. 

� pořádat konference, workshopy a školení pro laickou i odbornou veřejnost 

� poskytovat přímé poradenství a podporu osobám ohroženým domácím 
násilím či jinou formou násilí 

� upozorňovat společnost na problematické oblasti, ve kterých dochází 
k domácímu násilí či jiným formám násilí, a to formou veřejných prohlášení, 
politického lobbingu u zákonodárných institucí a u politického zastoupení,  

� spolupracovat s veřejnými médii či zřizovat média vlastní, za účelem 
poukázání na problematické oblasti v tématu domácího násilí, 

� 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 v projektech proFem 

Studie ekonomických dopadů domácího násilí 

Díky podpoře americké nadace Vital Voices Global Partner Ship a společnosti 

AVON Cosmetics ČR jsme dokončili studii ekonomických dopadů domácího násilí 

v České republice. Její výsledky byly prezentovány v rámci mezinárodní 

konference v Senátu pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha dne 2.10.2012.  

O studii: 

Ve studii byly identifikovány nejvyšší náklady ve zdravotnictví jako důsledek 
ošetřování obětí domácího násilí. Druhou nejnákladnější oblastí je justice, kde je 
odhadováno, že až jedna třetina rozvodů je spojena s domácím násilím. Třetí 
oblastí z hlediska výše nákladů je oblast podpory v nezaměstnanosti. 

Významnou částkou nákladů jsou příspěvky 
státu, krajů i soukromých subjektů 
poskytovatelům sociálních služeb, které se 
zaměřují na pomoc obětem domácího násilí. 
Policie řeší pouze nejzávažnější případy, a proto 
její náklady tvoří relativně malou částku 
z celkových ekonomických dopadů domácího 
násilí. 
Studie potvrzuje, že tak, jak je domácí násilí 
skrytým problémem i jeho nejvyšší náklady jsou 
ukryty v nákladech na poskytnutou lékařskou 
péči, řešení případů soudní cestou a poskytování 
podpory v nezaměstnanosti. 
Domácí násilí zásadním způsobem ovlivňuje 
kvalitu života obětí a má významné lidské a 
emocionální náklady, jejichž zahrnutím je možné 

získat realistický obraz o devastujících dopadech na společnost. Tyto náklady 
tvoří násobky čistě ekonomických dopadů. 
 

 

 
Pro potřeby studie byl realizován průzkum o výskytu domácího násilí 
s aktuálními daty k únoru 2012.  
 

3000 žen starších 18 let bylo dotázáno v reprezentativním průzkumu, aby 

odborné i laické veřejnosti přinesla aktuální informace o výskytu a dopadech 

domácího násilí v České republice. Aktuální data z průzkumu říkají, že minimálně 

40 %, tj. 1 780 000 žen se v průběhu svého života stalo obětí domácího násilí. V 

posledním roce se obětí domácího násilí stalo 11%, tj. 490 000 žen. Nejčastěji se v 

případě domácího násilí jedná o chování partnera, které spojuje fyzické napadení 

a sexuální násilí s opakovaným ponižováním, pronásledováním, zasahováním do 

osobního majetku a jeho ničením. O domácím násilí se z úst obětí nejčastěji 

dozvídají blízcí a známí, kterým se svěřuje většina 63 % obětí. 26 % obětí o 

domácím násilí s nikým nehovoří. Oficiální dostupné statistiky policie a soudů 

zachycují pouze velmi malou část domácího násilí, protože policie je podle 

výsledků průzkumu volána pouze k 20 % případů a před soudem skončí asi 3 % 

všech případů domácího násilí. Domácí násilí má závažné zdravotní následky. 57 

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ 
Oblasti nákladů v miliónech Kč 

Dotace na poskytování sociálních služeb                       190,40 Kč  

Policie                         32,30 Kč  

Státní zastupitelství                           7,70 Kč  

Soudy – civilní řízení a trestní řízení                       314,20 Kč  

Přestupkové řízení                           1,90 Kč  

Podpora v nezaměstnanosti                       210,20 Kč  

Nemocenské                         25,60 Kč  

Zdravotnictví                       545,90 Kč  

Celkem náklady                   1 328,20 Kč  
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% obětí domácího násilí v průzkumu uvedlo, že poslední incident u nich skončil 

fyzickým zraněním nebo vážnými psychickými problémy.  Prevence a následná 

péče jsou oblasti, kde je stále hodně co zlepšovat. 55 % žen považuje adekvátní 

péči o oběti domácího násilí za nedostatečnou a prevenci vnímá jako 

neuspokojivou 69 % žen. Průzkum realizovala agentura NMS Market Research s 

využitím on-line dotazování. 

 
Mezinárodní konference – Ekonomické dopady domácího násilí v ČR 

 
Předseda Senátu Milan Štěch ve spolupráci s o.p.s. proFem uspořádali dne 
2.10.2012 v Jednacím sále Senátu mezinárodní konferenci, která se snaží dívat na 
problematiku domácího násilí z jiné perspektivy. Na této konferenci byla 
představena první studie v České republice, ve které jsou konkrétně vyčísleny 
náklady této oblasti za rok 
2010. Na konferenci vystoupily 
zahraniční hostky Dr. Lisa D. 
Brush, socioložka z Univerzity 
v Pittsburghu a také Dr. Eveln 
David, rakouská socioložka. Se 
zajímavým příspěvkem také 
vystoupil senátor JUDr. 
Miroslav Antl. Výstupem 
z mezinárodní konference bylo 
doporučení Vládnímu Výboru 
pro prevenci domácího násilí 
vypracovat a zavést způsob 
jednotného sledování výskytu domácího násilí a odhadování ekonomických 
dopadů celého spektra kriminálního nebo společensky nežádoucího jednání, 
které domácí násilí přináší. Na základě takových výsledků bude možné stanovovat 
priority a plánovat konkrétní akce pro zlepšení situace a vyhodnocovat jejich 
efektivitu. Příprava mezinárodní konference byla podpořena Velvyslanectvím 
Spojených států amerických. 

Rizika chudoby u žen postižených domácím násilím a jejich dětí 

Projekt byl zaměřen na zkoumání rizika chudoby žen 
postižených domácím násilím a jejich dětí. Výstupem tohoto 
projektu byla studie nazvaná „Rizika chudoby žen 
postižených domácím násilím a jejich dětí“, která je u nás 
ojedinělým materiálem, který se tímto tématem zabývá a 
dává do souvislosti domácí násilí a chudobu. Součástí této 
studie je překlad rakouské zprávy se stejným názvem, která 
byla vzorem a inspirací ke zpracování české studie. 
Studie proFem poukazuje na mnoho problematických míst a 

předkládá doporučení ke zlepšení situace v České republice. Snahou studie je stát 

se součástí Národního akčního plánu prevence domácího násilí a také o 

systémová řešení problematických oblastí. Protože násilí na ženách a chudoba je 

politickým a společenským problémem.  

Tisková konference u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby na 

téma „Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí“ 

Dne 15. 10. 2012 proběhla tisková konference u příležitosti „Mezinárodního dne 
za vymýcení chudoby“. V Týnské literární kavárně se sešli odborníci a odbornice, 
kteří pracují v oblasti lidských práv a 
domácího násilí a diskutovali nad tématem 
"Rizika chudoby žen postižených domácím 
násilím a jejich dětí". Setkání proběhlo ve 
spolupráci s Informačním centrem OSN v 
Praze. ProFem spolupracovala s 
organizacemi sdruženými v KOORDONĚ, 
aby identifikovala faktory, které zvyšují 
riziko propadu žen a jejich dětí, obětí 
domácího násilí, do chudoby. Identifikace problémů se zaměřila na oblasti: 
zdraví, vzdělání, bydlení, rozvod a rozchod, psychosociální podpora poradenství a 
právní pomoc.  
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Chudobou nejsou postiženy jen matky, oběti DN, ale také děti, které jsou 

postiženy formou psychické deprivace. Dochází k materiální nouzi a 

marginálnímu sociálnímu postavení rodiny. Nízký příjem, nezaměstnanost či 

nemocnost vysilují matku natolik, že na potřeby svých dětí může jen těžko 

dostatečně reagovat. Akce měla velký mediální ohlas. 

 

Domácí násilí: „Zákon a skutečnost“ 

 

Projekt byl v tomto roce zahájen. Jeho cílem je vypracovat pilotní studii, v rámci 
níž budeme sledovat a vyhodnocovat soudní případy domácího násilí v trestních a 
občansko-právních řízení. V rámci projektu se zaměřujeme na aplikaci práva v 
této oblasti, a tím zhodnotíme, jak dalece soudy ne-/využívají dané legislativy. 
Soudy u nás rozhodují velmi různě, někdy až kontroverzně. Nesystematická 
aplikace stávajících právních možností způsobuje osobám postiženým domácím 
násilím velké problémy. Navázali jsme spolupráci s Právnickou fakultou 
Masarykovy Univerzity v Brně a Právnickou fakultou Univerzity Palackého 
v Olomouci, jejíž studenti a studentky budou soudní případy pomáhat 
vyhodnocovat. Také spolupracujeme s neziskovými organizacemi, které pracují 
s oběťmi domácího násilí a mohou také přispět se soudními případy obětí 
domácího násilí. Do projektu se zapojili také státní zástupci/-kyně a soudci/-kyně, 
kteří pracují na případech domácího násilí, ať už v trestním nebo v občanském 
řízení. Tito odborníci/-ice se přímo věnují problematice domácího násilí (dozorují 
policii, obžalovávají a soudí případy DN) a mohou tedy ze své soudní praxe 
pojmenovat konkrétní problémy v legislativě a mohou informovat o průběhu a 
výsledku případů domácího násilí. Zahrnutím odborníků/-ic do projektu vidíme 
jako velmi pozitivní, protože jsou to lidé, kteří se zabývají případy domácího násilí 
přímo v praxi a vidí tedy případné nesrovnalosti a mezery v zákonech. Jejich 
pohled nám může pomoci dokreslit celý obraz aplikační praxe zákonů týkajících 
se domácího násilí. Údaje získané v rámci pilotní studie k aplikaci práva v oblasti 
domácího násilí budou týmem AdvoCats for Women postupně vyhodnocovány a 
budou použity v další školicí a přednáškové činnosti. Budou určeny především do 

řad justice (soudcům/-kyním, státním zástupcům/-kyním), intervenčních center a 
do Policie ČR. V rámci projektu je naplánováno 5 přednášek po 3 hodinách. 

 

Gruzie: Posílení kapacit občanského sektoru v oblasti ochrany práv žen 

 

Jedná se o dvouletý projekt, jehož je 

proFem partnerkou s ADRA ČR a ADRA 

Hradec Králové. Cílem projektu 

obecně je posílit kapacity gruzínských 

neziskových organizací, které pracují 

na poli pomoci obětem domácího 

násilí. Projekt si klade za cíl přispět 

k dosažení standardů ochrany před 

domácím násilím, zaměřuje se na 

zlepšení kvality poskytovaných služeb 

v právních poradnách a regionálních centrech síťové organizace sdružující 

neziskové organizace poskytující služby obětem. Vzhledem k tomu, že na 

gruzínské straně byli zapojeni velmi silní partneři na poli vytváření legislativy, díky 

podpoře advokativních a lobbyingových aktivit z české strany, bylo posíleno i 

vytváření norem, které institucionalizují model ochrany obětí domácího násilí do 

platného právního rámce v zemi. V roce 2012 jsme v rámci projektu realizovali 

tyto aktivity: 

a) Školení pracovníků/-ic policie v Gruzii v rozsahu 2 dnů 

b) Školení právních expertů a expertek přímo pomáhajících obětem 

domácího násilí v Gruzii v rozsahu 2 dnů 

c) Jednodenní workshop k činnosti fundraisingu a lobby pro gruzínské 

partnery projektu  

d) Materiál - doporučení k problematice fundraisingu 
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Prevence domácího násilí u seniorů/-ek, žen a dětí 

 

Projekt měl stanoveny tři cíle – prevenci, informovanost a vzdělání v oblasti 

tematiky domácího násilí. V rámci prevence a informovanosti seniorů/-ek, žen a 

dětí proběhla informační kampaň letákovou a inzerční formou. Letáky a plakáty 

informovaly o znacích a formách domácího násilí páchaného na seniorech/-kách 

a ženách. Nedílnou součástí materiálů byly kontakty na pomáhající a podpůrné 

instituce a kontakty na bezplatné právní a sociální poradenství, byly distribuovány 

v sociálních zařízeních, na úřadech, v domovech pro seniory na Praze 5 a byly 

také vylepeny na výlepových plochách Prahy 5 a v MHD (tramvajích, které končí 

svou trasu ve vozovně Motol).   Byl uskutečněn průzkum v problematice 

domácího násilí páchaného na seniorech žijících v MČ Praha 5. Průzkumu se 

zúčastnilo celkem 112 respondentů/-ek ve věku 60 let – 75+, z toho 78 žen a 34 

mužů. 108 respondentů/-ek odpovědělo na tištěné dotazníky a 4 odpověděli přes 

internetový dotazník. Více jak 13% respondentů/-tek 

průzkumu se setkalo s některou z forem domácího násilí. 

Výskyt odpovídá zhruba podobnému procentu jako v případě 

reprezentativního průzkumu agentury NMS Research pro 

ekonomickou studii, kde odpovědělo 11% žen, že se 

v posledním roce setkalo s některou z forem domácího násilí.  

 

Kulatý stůl „Mluvme spolu o domácím násilí. 

Odborníci/-ice nejen z neziskových organizací diskutovali nad 

tématy ekonomického dopadu domácího násilí na společnost v oblastech 

zdravotnictví a policie, významu prevence domácího násilí a o problematice násilí 

na ženách obecně v celoevropském pojetí a vnímání problematiky v ČR. V rámci 

prvního tématu byl představen projekt ekonomických dopadů domácího násilí a 

tématem druhé částí bylo násilí na ženách ve světě z pohledu OSN.  

U kulatého stolu diskutovali: Daniela Peštová - ambassadorka projektu Avon proti 

domácímu násilí, Mgr. Kamil Kunc - sociolog, proFem o.p.s., Mgr. Kateřina 

Kuncová - advokátka, proFem o.p.s, .Mgr. Barbora Holušová - Ministerstvo vnitra 

ČR, Mgr. Jindřiška Krpálková - předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí, 

MUDr. Iva Truellová - Ministerstvo zdravotnictví ČR, Michal Broža – Informační 

centrum OSN v Praze, Mgr. Jan Potměšil - právník a Mgr. Kateřina Macková - 

Acorus. 

Akci moderovala Michaela Jílková. 

Na závěr byl proFem předán šek na 300 000Kč. Peníze byly určeny pro 

preventivní workshopy pro studenty/-ky středních škol. 

 

Preventivní workshopy „Mluvme spolu o domácím násilí“ 

 

Preventivní workshopy proběhly v roce 2012 ve dvou městech v České republice 

(Brno, České Budějovice) v období říjen až prosinec. V tomto období proběhly 3 

tříhodinové workshopy pro celkem 115 studentů/-ek ve věku 15 – 17 let. 

Partnery workshopů byli firma Avon Cosmetics ČR a Informační centrum OSN 

v Praze. 

Cílem těchto workshopů bylo přispět k pozitivní výchově studentů a studentek 

středních škol a jejich 

osvojení pozitivního 

sociálního chování a 

rozvoji osobnosti. Dalším 

záměr bylo zvýšit 

informovanost o 

problematice domácího 

násilí jako sociálně 

patologického jevu, uvést 

formy a znaky domácího 
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násilí a také kontakty, kam se v případě potřeby obrátit. Workshop byl 

koncipován do tří částí. První část byla věnována situaci násilí na ženách ve světě 

z pohledu Organizace spojených národů. Druhá část byla věnována konkrétním 

znakům a formám domácího násilí, na kom a kým může být násilí ve vztahu 

pácháno, varovným signálům, projekci filmu, kde se objevuje násilí v partnerském 

vztahu teenagerů a rozborem tohoto filmu. Třetí část workshopu byla určena 

kontaktům, kam se obrátit v případě potřeby, jak pomoci obětem násilí ve vztahu 

a diskusi na toto téma.  

Součástí workshopů byla i výstava Informačního centra OSN v Praze „Ne násilí na 

ženách“, kterou jsme instalovali vždy ve městech, kde probíhal workshop, a to na 

14 dní až měsíc. Většinou se jednalo o výstavní prostory místních knihoven, 

kulturní kavárny, foyer kin či výstavní prostory nákupních center.  

 

 

3. Podpora provozní činnosti organizace 

Nedílnou součástí realizace všech našich aktivit je také dobré zázemí. S tím jsou 

také spojeny provozní náklady. V roce 2012 patří díky Výboru dobré vůle nadace 

Olgy Havlové a nadaci SCWF za poskytnutí finančních prostředků na provozní 

náklady pro naši organizaci. 

 

4. Sociální služby 

 

Projekty AdvoCats for Women, Odborné sociální poradenství a Intervenční 

centrum.  

 

V roce 2012 došlo k personálním změnám v týmu, jejichž výsledkem bylo posílení 

týmu, do kterého vstoupila nová právnička. Ta se začala intenzivně věnovat 

projektům a také lobbistické činnosti, částečně se věnovala i případům 

poradenství.  Nadále byla v provozu poradna odborného sociálního poradenství 

v Praze a Příbrami a intervenční centrum. Stále byla v provozu celorepubliková 

linka právní pomoci a to každé úterý od 9,00 do 12,00 a středu od 17.30 do 20,30 

a poradenství bylo poskytováno také prostřednictvím online poradny na 

www.profem.cz/poradna. 

Během roku 2012 se na proFem obrátilo 302 nových klientek a klientů. 22 ženám 

jsme poskytli či zprostředkovali právní zastupování. 

Na lince právní pomoci proběhlo 162 konzultací, na online poradnu se obrátilo 

celkem 62 osob. 

 

Intervenční centrum Příbram: 

V roce 2012 došlo v okrese Příbram k 15 vykázání. Sociální pracovnice a právničky 

Intervenčního centra poskytly 67 osobních konzultací pro 36 klientů a klientek.  

V daném roce proběhla čtyři setkání Interdisciplinárního týmu. Setkání proběhla 

za velké účasti a to z řad Policie ČR, Městské policie, státního zastupitelství, 

soudu, pracovnic sociálních odborů Městského úřadu, neziskových organizací, 

azylových domů a dalších specializovaných poraden.  Přehled viz následující graf. 
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Kontakty na IC Příbram: Dlouhá 97, Příbram III, tel.: 77 44 33 034, fax: 

227 077 969, email.: ic.pribram@profem.cz  

V rámci práce Intervenčního centra proběhl workshop Migrantky a domácí 

násilí 

Dne 17. 5. 2012 proběhlo v Příbrami školení 

odborníků/-ic na téma "Migrantky a domácí násilí". 

Školení proběhlo jako jedna z aktivit projektu 

"Open Doors" financovaným nadací Daphne, který 

realizuje Organizace pro pomoc uprchlíkům ve 

spolupráci s organizacemi sdruženými v Koordoně. Školení se zúčastnili přes 20 

osob z řad státní Policie, OSPOD, Poradny pro manželství a mezilidské vztahy, 

Azylového domu a dalších neziskových organizací z Příbramska. Diskutovali jsme 

nad případy z naší praxe i o dilematech a úskalích práce s cizinkami v souvislosti s 

domácím násilím.  

5. Lobbistické aktivity – Zákon o bezplatné právní pomoci 

 

Také jsme se věnovali lobby činnosti spojené s připomínkováním připravovaného 
zákona o obětech trestných činů a zapojili se do pracovní skupiny Ministerstva 
spravedlnosti ČR, která vypracovala zcela nový zákon o obětech trestných činů, 
jehož součástí je i bezplatná právní pomoc pro oběti trestných činů. Jelikož 
domácí násilí je také trestný čin a další trestné činy lze spáchat při domácím násilí 
(např. ublížení na zdraví, znásilnění, apod.), je tato bezplatná právní pomoc 
určena i pro oběti domácího násilí. Během tohoto období jsme získávali 
informace o tomto zákonu, studovali jsme jeho navrhované znění a 
připomínkovali jsme ho. V říjnu a listopadu 2012 proběhli schůzky s poslanci/-
kyněmi a s právníky/-ičkami Ministerstva spravedlnosti, kde probíhal lobbing pro 
prosazení větších práv obětí domácího násilí na bezplatnou právní pomoc a na 
posílení jejich postavení v trestním řízení. Bohužel náš návrh, aby na peněžitou 
pomoc státu dosáhli též oběti domácího násilí, neprošel do konečného znění 
zákona a tato skupina obětí i nadále zůstane bez možnosti čerpat peněžitou 
pomoc k překlenutí zhoršené sociální situace či na úhradu nákladů spojených 
s poskytnutím odborné psychoterapie a fyzioterapie či jiné odborné služby 
zaměřené na nápravu vzniklé nemajetkové újmy. 

 
6. Další 

 

Patronka Michaela Jílková 

 

V dubnu 2012 se stala patronkou proFem Michaela Jílková, která aktivně 

vystupuje v médiích proti násilí na ženách a domácímu násilí a poukazuje tak na 

vážnost této problematiky. Velmi si vážíme jejího nasazení a angažovanosti a 

děkujeme, protože tím velmi pomáhá mnoha ohroženým a postiženým ženám 

domácím násilím. 
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Veřejná výzva u příležitosti 25. listopadu  
 
VEŘEJNÁ VÝZVA členům a členkám Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu 

ČR, aby se zasadili o podepsání, ratifikování a provedení Úmluvy Rady Evropy 

o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí Českou republikou. Tato 

Úmluva byla otevřena k podpisu v Istanbulu v červnu 2011. K dnešnímu dni 

Úmluvu podepsalo 25 států Rady Evropy. Mezi signatáři jsou například Rakousko, 

Německo i Slovensko.  Bohužel Česká republika mezi signatáři není. Výzva 

apelovala na českou vládu, aby tuto Úmluvu podepsala. Přestože naše vláda 

odmítá genederový rozměr této Úmluvy, statistiky ukazují, že ženy tvoří 95 % 

všech obětí domácího násilí a u žen ve věku 16 až 44 let je domácí násilí 

pokládáno za hlavní příčinu smrti a invalidity, a to před rakovinou, dopravními 

nehodami a dokonce před válečnými konflikty. Proto by se i domácí násilí mělo 

považovat za politický a veřejný problém a porušování lidských práv a mělo by se 

přistoupit k jeho systematickému řešení. Výzva byla rozeslána všem členů a 

členkám horní i dolní komory Parlamentu a neziskovým organizacím. Výzvu 

podpořilo 9 členů horní a dolní komory parlamentu, Česká ženská lobby, 

KOORDONA.  

Spolupráce v poradním Vládním výboru prevence domácího násilí 
 
Zástupkyně proFem je členkou Vládního výboru pro prevenci domácího násilí při 
Radě Vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Ve výboru byly prezentovány 
výsledky reprezentativního průzkumu o výskytu domácího násilí, výsledky studie 
ekonomických dopadů domácího násilí na státní rozpočet a výsledky projektu 
Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí.   
 
 
 

Příspěvek na konferenci "Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a 
kriminologického pohledu" 
 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Česká kriminologická společnost 

pořádaly odbornou konferenci na téma "Poškozený a oběť trestného činu z 

trestněprávního a kriminologického pohledu". Členka týmu AdvoCats for Women 

zde představovala projekt AdvoCats for Women bezplatné právní poradenství pro 

oběti domácího násilí. Konference se konala 26. září 2012 v prostorách Právnické 

fakulty.  

 
Násilí na ženách 
 
proFem je stále součástí České ženské lobby, koalice Koordona, sítě Wave. 

Zástupkyně proFem se stala členkou expertní skupiny zaměřené na násilí na 

ženách pod Evropskou ženskou lobby – Observatory on Violence against women.  

Pro Observatory byly vypracovány 2 reporty (Template for the case study on the 

state respnsibility on violence against women in Europe a Barometr on Rape in 

Europe). 

Brožura Vaše právo již po sedmé! 
 

Po bilanci nad brožurkou jsme došli k neuvěřitelným číslům. Vedle 
toho, že brožurka vyšla po sedmé, celkový náklad od prvního vydání 
dosáhl neuvěřitelného čísla 23 000 kusů.  
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Za podporu děkujeme: 



Výroční zpráva proFem, o.p.s. za rok 2012 

11 

 

 
 

7. Realizační tým: 

Ředitelka     Jitka Poláková 

Zástupkyně ředitelky a fundraising  Soňa Hradecká 

Finanční manažerka    Hana Kafková 

Vedoucí sociální práce/ pobočka Praha  Naďa Růžková 

Vedoucí pobočky Příbram   Marika Šteflová / Naďa Růžková 

Vedoucí intervenčního centra Příbram  Marika Šteflová / Naďa Růžková 

Sociální pracovnice Příbram   Magdalena Špačková 

Právní poradenství v rámci projekt Mgr. Adriena Budinová 

Právní poradenství klientkám:  Mgr. Kateřina Kuncová,  
JUDr. Jiřina Škáchová,  
Mgr. Tereza Pudláková,  
Mgr. Martin Švehlík,  
Mgr. Tereza Pellešová,  
Mgr. Inna Trefilová 
 

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

Žaloudková 

 

 

 

 

8. Orgány obecně prospěšné společnosti: 

Správní rada:  

Mgr. Olga Sedláčková, MBA. (předsedkyně)  

Mgr. Marie Lienau 

Eva Hurychová  

Od 26. 11. 2012  

Eva Hurychová, Mgr. Michaela Marsková, Mgr. Linda Sokačová (předsedkyně) 

Dozorčí rada:  Ing. Daniel Hort, Mgr. Naděžda Šeráková, Mgr.Jana Smiggels 

Kavková 

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

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva proFem, o.p.s. za rok 2012 

12 

 

9. Finanční zpráva a výrok auditorky:  
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