VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2016

ONŽ – POMOC A PORADENSTVÍ
PRO ŽENY A DÍVKY, Z.S.

Slovo úvodem

Kontaktní údaje:

Naše organizace byla založeno v roce
1990 (do r. 2007 Sdružení ochrana
nenarozeného
života)
s
posláním
probouzet vědomí úcty k životu již od
jeho počátků, pomáhat ženám, matkám
a rodinám v obtížných životních a
krizových situacích.
V souvislosti s novelou občanského
zákoníku došlo v roce 2014 ke změně
právní subjektivity a naše občanské
sdružení se stalo SPOLKEM. V roce 2016
jsme následně vynechali z názvu
“občanské sdružení” a název spolku
upravili na “ONŽ – pomoc a poradenství
pro ženy a dívky”, z.s.

Sídlo spolku: Voršilská 5,110 00,Praha 1
Telefon: 224 930 661, 603 213 826
E-mail: praha@poradnaprozeny.eu
Web: www.poradnaprozeny.eu
IČO: 00537675
Registrace: u Městského soudu v Praze,
spis.značka L 573
Bankovní spojení:
• č.účtu: 57280007/2700, UniCredit Bank
• č.účtu Veřejné sbírky na podporu
provozu poraden: 2901093047/2010,
Fio banka

ONŽ zřizuje a provozuje:

• PORADNY PRO ŽENY A DÍVKY
• LINKU PRO ŽENY A DÍVKY

Statutární orgán:
PŘEDSEDNICTVO - zvolené na Valné
hromadě dne 26.5.2016 na dvouleté
funkční období

Naší snahou od vzniku ONŽ bylo a je
naplňovat myšlenku komplexní pomoci
ženě v obtížně řešitelných situacích
spojených s těhotenstvím, mateřstvím,
partnerskými vztahy, sociální a finanční
nouzí apod. Tato pomoc je realizována
prostřednictvím aktivit v jednotlivých
poradnách: registrovaných sociálních
služeb, prorodinných aktivit, podpory
zdraví.

Místopředsedové:
PhDr. Jaroslav Šturma
Mgr. Sylvie Feglerová
Mgr. Drahomíra Venkrbcová

Na poli prevence realizujeme přednášky
pro děti a mládež, které se zabývají
prevencí negativních společenským jevů
mnohdy dobře známých z naší poradenské
praxe.

Členové:
Bc. Ivana Grussmannová
Ing. Milena Honetschlägerová
Mgr. Martina Bezoušková
Mgr. Lenka Oravcová

Předseda: Ing. Josef Jelínek

NABÍDKA SLUŽEB A AKTIVIT:

PORADNY PRO ŽENY
A DÍVKY

•

V roce 2016 jsme provozovali 6 poboček poraden v následujících městech:

registrovaná sociální služba dle
č.108/2006 Sb., O soc.službách.

•
•
•
•
•
•

Frýdek-Místek, Palackého 131
Olomouc, Wurmova 577/7
+ detašované pracoviště Šumperk,
Komenského 9
Plzeň, Husovo nám.2
Praha, Voršilská 139/5
Rožnov pod Radhoštěm,
Zemědělská 500
Zlín, Divadelní 3242/6

V poradnách poskytujeme komplexní pomoc
a podporu v obtížných či obtížně řešitelných
životních
situacích
spojených
s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím
a partnerskými vztahy. Ženy se na nás
obracejí se širokou škálou problémů,
ve kterých se samy nedokáží dobře
zorientovat, nezvládají je, nevědí si rady co
dělat, jak svou tíživou situaci nejlépe řešit.
Poradny často plní funkci prvotně záchytnou.
Způsob
naší
práce
je
založený
na
individuálním
lidském
přístupu,
odbornosti,
flexibilitě a případné
dlouhodobosti. Snažíme se vytvářet prostředí
bezpečí a důvěry. Pomáháme ženám osvojit
si takové dovednosti, které jim do budoucna
pomohou krizovým situacím předcházet,
případně je lépe zvládat a řešit.
Konkrétní nabídku služeb v poradnách vždy
uzpůsobujeme potřebám dané lokality.
Máme ověřeno, že naše práce přispívá ke
komplexnímu řešení problémů našich
klientek.

METODY PRÁCE
- odborné sociální poradenství, krizová
a sociální intervence, psychosociální pomoc,
podpora, orientace a doprovázení, pomoc při
hledání přechodného ubytování, sociální pomoc
nastávajícím matkám a matkám
v tísni
(materiální dary), kontakty a zprostředkování
další odborné pomoci, spolupráce s odborníky
z různých oborů či organizací.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
zákona

Cílem služby je předcházet sociálnímu vyloučení
žen a dívek, které se nacházejí v nepříznivé
sociální situaci z důvodu neplánovaného
těhotenství, narušených rodinných vztahů,
potřeby zajištění dočasného bydlení pro sebe
i své děti či orientace v sociálně právních
nárocích. Poskytujeme podporu a pomoc ženám
v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou situaci.
• 733 klientů

Statistika za rok 2016:
• 4148 intervencí
• 1317 kontaktů

• PRORODINNÉ AKTIVITY
Žena v krizi často není schopna vyhledávat
zdroje řešení svých problémů a potřebuje
dlouhodobější podporu pro překlenutí krizového
období. Tak jak je žena podpořena a řeší s naší
pomocí své problémy, dopadá současně
zlepšení situace na děti/rodinu. Prostřednictvím
prorodinných aktivit
hledáme možnosti
a způsoby stabilizace tam, kde došlo k narušení rodinných vazeb, kde jsou ohroženy děti
i dospělí, kde rodina nefunguje jak by měla.
Kromě základní aktivity - psychosociální
individuální
pomoci
/
terapeutického
doprovázení, poskytujeme další doplňkové
aktivity: těhotenské cvičení s přípravou k porodu
(Olomouc), Tvořivé dílny a setkávání žen (Plzeň),
Mateřské centrum Domeček (Rožnov p. R.), Klub
Sára (Zlín) a přednášky pro dospělé.
Našim klientkám pomáháme hledat jistotu, bezpečí,
budoucnost a naději. Podporujeme ženy
a prostřednictvím nich i jejich rodiny ve směru
posílení rodičovských kompetencí, obnovení či
zachování rodinné stability.
Statistika za rok 2016:
•320 klientek poradenství / 1730 konzultací
•53 setkání mateřského centra / 266 osob.
•78 setkání cvičení a přípravy 34 těhotných žen
•28 setkání klubu Sára / 58 účastníků
•37 přednášek / 502 dospělých posluchačů
přednášek

• AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY
S DĚTMI (ROŽNOV P.R.)

LINKA PRO ŽENY A DÍVKY

registrovaná sociální služba dle zákona
č.108/2006 Sb., O soc. službách, funguje
v poradně Rožnov p. R. od roku 2013. Tato
služba nabízí pomoc rodinám s nezaopatřenými
dětmi, především v jejich přirozeném prostředí.
Posláním této služby je poskytovat podporu
a pomoc rodinám v jejich úsilí zlepšit svou
nepříznivou situaci, a tím vytvořit bezpečné
prostředí pro zdravý vývoj dětí a přispět
k zachování rodinné stability.

Celostátní krizovo a poradenská linka funguje na
telefonním čísle 603 210 999, již od roku 2004. Po
celý rok 2016 byla v provozu v pracovní dny vždy v
pondělí, středu a pátek od 8.00 do 20.00 hod.
Cílovou skupinou jsou ženy a dívky, které se ocitly v
tíživé životní situaci (neplánovaně těhotné,
nastávající maminky, osamělé matky, sociálně
potřebné ženy a rodiny). Linku kontaktují klientky
různého věku. Volání žen středního věku a žen
matek je dlouhodobě nejčastější.
Tým Linky v roce 2016 tvořilo 10 poradkyň.

•23 rodin

Statistika za rok 2016:
• 1485 hodin poskytnutých intervencí

• PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO MLADÉ
Formou přednášek a besed se snažíme předávat
dětem a mladým lidem hodnoty jako je láska,
čestnost, pravda, osobní zodpovědnost či obětavost.
Pomáháme malým v lepší orientaci v životě a při
vytváření vztahů tak, aby se v ideálním případě do
krizových životních situací vůbec nedostali a pokud
se do nich dostanou, aby je dokázali úspěšně
zvládnout.

Témata preventivních programů:
dospívání, láska, partnerské vztahy, rozdíly mezi
mužem a ženou, sexualita, odpovědné rodičovství,
prenatální vývoj, rizikové chování a prevence
sociálně patologických jevů (šikana, domácí násilí,
zneužívání, drogy, poruchy příjmu potravy atd.)

V poradně Frýdek-Místek
vznikla 2 čísla časopisu
Slunečnice – časopisu pro
mládež distribuovaný do
místních škol.

STATISTIKA PŘEDNÁŠEK
počet
přednášek

počet
vyučovacích
hodin

počet
posluchačů

430

700

8512

Celkem příchozích hovorů

192

Celkem sms

28

Celkem kontaktů

220

PRACOVNÍ TÝM
Poradny řídí 2 regionální ředitelky, které jsou
odpovědné předsednictvu ONŽ.
V poradnách pracuje tým vedený vedoucí
poradny a další sociální pracovnice. Většina z nich
má sociální vzdělání na VOŠ a VŠ. Ve všech
poradnách pracovalo ke konci roku 22 pracovnic na
pracovní smlouvy (celkem na 12 přepočtených
úvazků). Personální / mzdová účetní a účetní
pracovali pro ONŽ externě.

VZDĚLÁVÁNÍ a TÝMOVÁ
PODPORA
Celoživotní vzdělávání je jednou z podmínek pro
kvalitní poskytování našich služeb. Individuální
vzdělávání si dle aktuálních potřeb a možností
pracovnice zajišťují ve svých regionech - formou
kurzů, seminářů, studia odborných škol.
Pro všechny pracovnice ONŽ byl jako každý rok
zorganizován celostátní seminář s cílem zvyšování
kvalifikace zaměstnanců, výměny zkušeností,
posilování vědomí soudržnosti a sdílení pracovnic.
Seminář proběhl
koncem května v Praze.
Obsahem dvoudenního semináře byly organizační
a provozní záležitosti, aktualizace webových stránek,
revize standardů soc.služeb, základy osobního
managmentu či interaktivní technika vlastnosti
poradce. Pro členy týmu krizové tel.linky proběhlo
samostatné setkání.

V podvečer prvního dne proběhla Valná hromada
ONŽ, na které bylo zvoleno předsednictvo na
dvouleté funkční období.
V jednotlivých poradnách během celého roku
probíhala intervizní setkání a pracovnice využívaly
dle potřeby supervize.
Během roku jsme v poradnách poskytli odborné
stáže více jak 40 studentům odborných škol

sociálního, soc. zdravotního či soc. pedagogického
zaměření.

POVĚŘENÍ A REGISTRACE
Registrované sociální služby dle zákona č.108/2006
Sb., O sociálních službách: celostátní telefonická
krizová pomoc,
odborné sociální poradenství
ve všech poradnách, sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi (poradna Rožnov p.R).

HOSPODAŘENÍ ONŽ V ROCE 2016
Výnosy: 4 606 114,16 ,- Kč
Náklady: 4 606 114,16 ,- Kč

Účetnictví každoročně prochází nezávislým auditem.

PODĚKOVÁNÍ
Naši pomoc druhým by nebylo možné realizovat bez dlouhodobé podpory ze strany veřejného sektoru
(ministerstva, kraje, obce), církevních institucí, firem i jednotlivců – dárců i dobrovolníků.
Srdečně děkujeme všem, kteří v roce 2016 podpořili naši činnost:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj, Plzeňský kraji
městům a obcím: Rožnov p.R., Zlín, Frýdlant
n.Ostravicí, Frýdek-Místek, Olomouc, Plzeň,
Sviadnov, Zubří, Dolní Studénky, Libina;
Úřad práce ČR - Plzeň
Úřad práce ČR - Nový Jičín
Rotary clubu Bohemia
Lukrom s.r.o.
UniCredit bank
TCL DigiTrade
Exa Print – Design s.r.o.
JS Projekt
On Semiconductor
JTO SYSTÉM
B&B DENT
Vakuum servis

Myonic
DUDR TOOLS s.r.o.
Asian Bridges s.r.o.
Navláčil s.r.o.
Energeia, o.p.s.
Česká biskupská konference
Arcibiskupství olomoucké
Arcibiskupství pražské
Ostravsko opavské biskupství
Biskupství plzeňské
Arcidiecézní charita Olomouc
Charita Šumperk
Římská unie řádu sv.Voršily
farnost sv. Prokopa Praha 3
farnost Dýšina
Apoštolská církev Frýdek-Místek
YMCA Familia

… a mnohým dalším nejmenovaným
jednotlivým dárcům

