VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2014

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ONŽ
– POMOC A PORADENSTVÍ PRO ŽENY
A DÍVKY

Slovo úvodem

Kontaktní údaje:

Občanské sdružení ONŽ – pomoc
a poradenství pro ženy a dívky bylo
založeno v roce 1990 (do r. 2007
existovalo
jako
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.
Za tímto účelem Sdružení zřizuje
a provozuje:

Sídlo: 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:
UniCredit Bank č.účtu: 57280007/2700

• PORADNY PRO ŽENY A DÍVKY
• LINKU PRO ŽENY A DÍVKY
Začátek roku 2014 znamenal pro naše
občanské sdružení změnu
v souvislosti
s novým Občanským zákonem - stali jsme se
spolkem. Dalšími změnami v této souvislosti
budou změna názvu a stanov plánované na
konec roku 2015.
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. Pomoc je realizována
prostřednictvím sociálních služeb a rorodinných aktivit. Na poli prevence realizujeme
přednášky pro děti a mládež, které se zabývají
problémy a prevencí společenským jevů
mnohdy dobře známých z naší každodenní
poradenské praxe.
Jsme si vědomi, že naše aktivity a pomoc
druhým by nebylo možné realizovat bez
dlouhodobé podpory ze strany veřejného
sektoru (ministerstva, kraje, obce), církevních institucí, firem a jednotlivců – dárců
i dobrovolníků - za což jsme velmi vděčni.

Řídící, statutární
orgán:
PŘEDSEDNICTVO - zvolené na valné
hromadě dne 10.6.2014 pro roky 2014 2016
Předseda: Ing. Josef Jelínek
Místopředsedové:
PhDr. Jaroslav Šturma
Mgr. Sylvie Feglerová
Mgr. Drahomíra Venkrbcová
Členové:
Bc. Ivana Grussmannová
Ing. Milena Honetschlägerová
Mgr. Martina Bezoušková
Mgr. Lenka Oravcová

PORADNY PRO ŽENY
A DÍVKY
V roce 2014 jsme provozovali 6 poboček
- poraden ve městech:

•
•
•
•
•
•

Frýdek-Místek
Olomouc + Šumperk (detaš..pracoviště)
Plzeň
Praha
Rožnov pod Radhoštěm
Zlín

Co děláme:
Poskytujeme podporu a pomoc v obtížných
a 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,
nevědí si rady co dělat, jak situaci nejlépe řešit .
Poradny často plní funkci prvotně záchytnou.
Způsob naší práce je
založený na
individuálním lidském přístupu, odbornosti,
flexibilitě a 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.

FORMY POMOCI
- odborné sociální poradenství, krizová a sociální
intervence – podpora, orientace a doprovázení sociálně právní poradenství - pomoc při hledání
přechodného ubytování - sociální pomoc
nastávajícím matkám a matkám v tísni prostředkování
další
odborné
pomoci
a spolupráce s odborníky z různých oborů
a organizací

Služby poraden:
•ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
registrovaná služba dle zákona 108/2006Sb. O
soc.službách ve všech 6-ti poradnách.
Posláním 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.
• PRORODINNÉ PORADENSTVÍ
poskytujeme ve všech poradnách.
Jeho
prostřednictvím hledáme možnosti a způsoby
stabilizace tam, kde došlo k narušení rodinných
vazeb, kde jsou ohroženy děti i dospělí, kde
rodina nefunguje jak by měla.
Součástí individuální práce je Terapeutické
doprovázení (poradna Praha), Těhotenské
cvičení - příprava k porodu (poradna Olomouc),
Mateřské centrum Domeček (poradna Rožnov
p.R.), Tvořivé dílny (poradna Plzeň),
Klub Sára (poradna Zlín).
„Svým klientkám pomáháme hledat jistotu,
bezpečí, budoucnost a naději. Podporujeme
ženy a prostřednictvím nich i jejich rodiny aby
z jejich dětí mohli vyrůst dobří lidé“.

STATISTIKA PORADENSTVÍ
Poradna

počet klientů

počet konzultací

osp

osp

rodina

rodina

Frýdek - Místek

263

95

961

389

Olomouc

70

81

187

420

Plzeň

60

66

1133

1133

Praha

85

38

368

328

152

13

543

61

35

68

65

127

Šumperk

-

42

-

158

Celkem

665

403

3257

2616

Rožnov
p.Radh.
Zlín

osp = odborné sociální poradenství
rodina = prorodinné poradenství, aktivity

• AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY
S DĚTMI (ROŽNOV P.R.)
registrovaná služba dle zákona 108/2006Sb. O
soc. službách v poradně Rožnov p.R. Tato
služba poskytuje sociálně aktivizační službu pro
rodiny s nezaopatřenými dětmi, především v
jejich přirozeném prostředí, ale i v prostorách
naší poradny.
Posláním 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.

V poradně ve Frýdku-Místku vznikal časopis
Slunečnice – „trochu jiný“ časopis pro mládež,
distribuovaný do místních škol.
STATISTIKA PŘEDNÁŠEK

• PREVENTIVNÍ PROGRAMY PRO
MLADÉ

Poradna

přednášky

hodiny

posluchači

Olomouc

93

121

2035

Rožnov pod
Radhoštěm

118

188,5

3294

Zlín

82

164

1399

Šumperk
(detaš.pracoviště Olom.)

3

6

67

Celkem

296

479,5

6795

LINKA PRO ŽENY A DÍVKY
Formou přednášek a besed se snažíme
předávat dětem a mladým lidem to, co
považujeme za cenné hodnoty: láska, čestnost,
pravda, osobní zodpovědnost, obětavost…
Pomáháme jim 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 přednášek:
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.

Celostátní krizová a poradenská linka funguje
na telefonním čísle 603 210 999, již od roku
2004. V roce 2014 byla v provozu 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 produktivního věku, žen matek je
dlouhodobě nejčastější.
Celkem příchozích hovorů
Celkem sms
Celkem kontaktů

145
58
203

PRACOVNÍ TÝM
Poradny jsou řízeny dvěma regionálními
ředitelkami,
které
jsou
odpovědné
předsednictvu ONŽ.
Personální obsazení poraden se skládá z
vedoucí poradny a jedné či více pracovnic.
Většina pracovnic má sociální vzdělání VOŠ a
VŠ. V poradnách již tradičně pomáhala řada
dobrovolných
spolupracovníků
–
při
přednáškách na školách, pořádání akcí nebo
technické pomoci (správa počítačové sítě). V 6ti poradnách pracovalo ke konci roku 20
pracovnic na pracovní smlouvy a 1 na DPP
(celkem na 12 přepočtených úvazků)

zvyšování kvalifikace zaměstnanců, výměny
zkušeností a vědomí soudržnosti pracovnic.
Seminář proběhl 10. a 11. června v Praze,
v prostorách kláštera Kapucínů na Pražském
hradě. Součástí programu byla mimo jiné
přednáška MUDr. P.Kabíčka na téma Rizikové
chování v dospívání a Poruchy příjmu potravy,
přednáška Mgr. Lucie Salačové na téma
Princip vztahové vazby a supervize týmu PhDr.
Jaroslava Šturmy.
V poradnách dále probíhala pravidelná
intervizní setkání a pracovnice využívaly
supervize.

Tým Linky pro ženy a dívky tvořilo 10
pracovnic, včetně jedné na DPP (celkem na 1,2
přepočtených úvazků). Všechny pracovnice
absolvovaly kurz telefonické krizové intervence.
Personální / mzdová účetní a účetní pracují pro
ONŽ externě.
Velmi si vážíme výborného týmu pracovnic
( i dobrovolníků) našich poraden a Linky.
Bez jejich schopností a velkého osobního
nadšení, které si zachovávají i přes nejistotu,
náročnou práci, a byrokratické nároky, by
poradny nebyly tím, čím jsou – místem, kde
potřebné ženy
získají nejen informace,
kontakty a další pomoc, ale hlavně místem
nabízejícím bezpečí, důvěru, povzbuzení a
podporu, místem, kde záleží jednomu na
druhém.

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

POVĚŘENÍ A REGISTRACE
1. Pověření k výkonu sociálně právní ochrany
dětí“, od roku 2001 (MPSV)
2. Registrované sociální služby dle zákona
č.108/2006Sb. O sociálních službách:
telefonická krizová pomoc, odborné sociální
poradenství ve všech poradnách, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (poradna
Rožnov p.R, od r. 2011).

HOSPODAŘENÍ ONŽ V ROCE 2014
Výnosy: 4 638 392,53 Kč
Náklady: 4 638 392,53 Kč

Účetnictví každoročně prochází nezávislým
auditem – bez výhrad.

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme a vážíme si všech našich dárců
a spolupracovníků, rodinných příslušníků, kteří (nejen)
v roce 2014 podpořili naši činnost a bez nichž by naše
práce ve prospěch potřebných nebyla možná:

Ministerstvu zdravotnictví

Ministerstvu práce a sociálních věcí

Zlínskému kraji, Moravskoslezskému kraji,
Plzeňskému kraji, Olomouckému kraji;

VDV - nadace Olgy Havlové,
Rotary clubu Bohemia - manželům Denise
a Romanovi Pikola
TCL DigiTrade, Sigmia Rent a.s.,
Exa Print – Design s.r.o., Myonic,
Vakuum servis s.r.o., B&B dent,
JTO Systém, JS Projekt, JLV;

městům a obcím: Rožnov p.R., Zlín, Frýdlant
n.Ostravicí, Frýdek-Místek, Olomouc, Plzeň,
Dolní Studénky, Sviadnov, Zubří, Libina;

Americké biskupské konferenci,
České biskupské konferenci
Arcibiskupství olomouckému,
Arcibiskupství pražskému,

Biskupství plzeňskému
Biskupství ostravsko opavskému
Charitě Šumperk,
farnosti Zábřeh, farnosti Dýšina
KDU-ČSL

… a dalším nejmenovaných
jednotlivých dárcům a členům ONŽ

SRDEČNĚ DĚKUJEME!

