ZPRÁVA
O ČINNOSTI
ZA ROK 2012
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ONŽ
POMOC A PORADENSTVÍ PRO ŽENY
A DÍVKY
založeno roku 1990 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:

PORADNY PRO ŽENY A DÍVKY
a
celostátní LINKU PRO ŽENY A DÍVKY : tel. 603 210 999
V roce 2012 Sdružení provozovalo poradny ve městech :
Frýdek-Místek, Olomouc (detašované pracoviště Šumperk),
Plzeň, Praha, Rožnov pod Radhoštěm, Zlín
(do února České Budějovice,Třinec, Zábřeh)

Služby poraden:

PORADENSTVÍ PRO ŽENY A DÍVKY
Ve všech poradnách jsme poskytovali pomoc ženám v obtížných životních
situacích spojených s těhotenstvím, mateřstvím, partnerskými vztahy
PROSTŘEDNICTVÍM:

odborného sociální poradenství
prorodinných aktivit

FORMY POMOCI:

- podpora a doprovázení, krizová a sociální intervence, sociálně právní
poradenství, pomoc při hledání přechodného ubytování (problematika
těhotenství, porodu, mateřství, adopce, partner. vztahů, domácího násilí,…)
- sociální pomoc nastávajícím matkám v tísni (materiální výpomoc výbavička na miminko, těhotenské oblečení, kočárek, postýlka,…)
- zprostředkování další odborné pomoci a spolupráce s odborníky
z různých oborů a organizací (konzultace, kontakty, setkání s dalšími
odborníky a organizacemi, psycholog, gynekolog, genetik, právník,...)
- zapůjčení odborné literatury, zapůjčení a projekce tématických
vzdělávacích filmů, další informace a konzultace (fyziologie ženy, PPR..)

Statistika poradenství za rok 2012
Počet
PORADNA

Frýdek- Místek
Olomouc (+Šumperk)
Plzeň
Praha
Rožnov p. Radh.
Zlín
Třinec
Zábřeh
České Budějovice
CELKEM

KLIENTEK

187
127
75
122
173
99
19
19
8
829

KONZULTACÍ

531
330
1593
525
442
246
37
54
37
3849

z toho

odborné sociální
poradenství

prorodinné
poradenství

334
110
716
197
313
201
5
11
17
1904

197
220
876
328
129
45
33
43
20
1891

Provoz ukončen k 29.2.2012

DALŠÍ SLUŽBY PORADEN
Terapeutické doprovázení (Praha), Těhotenské cvičení, příprava k porodu
(Olomouc), Sociálně aktivizační služby, Mateřské centrum Domeček (Rožnov
p.R.), Tvořivé dílny, Potravinová pomoc (Plzeň), Slunečnice - časopis pro
mládež (Frýdek-Místek), Klub pro ženy „Rút“ (Zlín), Internetové poradenství,
Terénní činnost

PŘEDNÁŠKY PRO MLÁDEŽ
Prostřednictvím přednáškové činnosti ve školách se snažíme pomáhat
mladým lidem vytvářet harmonické přátelské, partnerské a obecně kvalitní
mezilidské vztahy, čelit rizikovému chování a zvyšovat osobní zodpovědnost.
Přednášky zahrnují témata od prenatálního vývoje, dospívání, odpovědného
rodičovství a sexuality, až po prevenci sociálně patologických jevů (šikana,
domácí násilí, drogy…).

PORADNA
Frýdek- Místek
Olomouc
Rožnov pod Radh.
Zlín
CELKEM

Statistika přednášek za rok 2012
PŘEDNÁŠEK
HODIN
100
105,5
60
70
52
75
116
231,5
328
482

POSLUCHAČŮ
1914
929
1714
1999
6582

LINKA PRO ŽENY A DÍVKY
Celostátní krizová a poradenská linka funguje na telefonním čísle:
603 210 999. Linka byla v provozu každé pondělí, středu, pátek od 8.00 do
20.00 hodin.
Statistika Linky v roce 2012
Počet hovorů
178
Počet SMS
25
Celkový počet kontaktů
203

PRACOVNÍ TÝM
V poradnách a na Lince pracovalo ke konci roku 2012 - 20 pracovnic
na pracovní smlouvy, 2 pracovnice na DPP, účetní sdružení na fakturu.
Většina pracovnic má sociální, zdravotnické nebo pedagogické vzdělání
na SŠ, VOŠ a VŠ. V poradnách již tradičně pomáhala řada dobrovolných
spolupracovníků.

VZDĚLÁVÁNÍ
2x ročně sdružení organizuje školící semináře s cílem zvyšování kvalifikace
zaměstnanců, výměny zkušeností a vědomí soudržnosti pracovnic. V roce
2012 proběhl Celostátní seminář poraden v červnu v Praze-Kunraticích
a v říjnu ve Zlíně. Pracovnice se individuálně zúčastnily různých kurzů,
seminářů a konferencí. Několik pracovnic si doplňuje kvalifikaci studiem VŠ
a VOŠ.

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).

FINANCOVÁNÍ
Sdružení pokrývá svou činnost prostřednictvím finančních
prostředků z dotací státu, obcí a krajů, příspěvků, darů fyzických
právnických osob, na základě grantů nadací, z výtěžku akcí …

H o s p o d a ř e n í s d r u ž e n í za rok 2 0 1 2:
V ý n o s y: 4 091 329 Kč
N á k l a d y: 4 209 957 Kč
Účetnictví každoročně prochází nezávislým auditem.

Srdečně děkujeme všem, kteří v roce 2012 podpořili naši
činnost a bez nichž by naše práce ve prospěch potřebných
nebyla možná:
Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu práce a sociálních
věcí, krajům, městům a obcím,
Arcibiskupství olomouckému, Nadaci DSA, VDV,
všem lidem v rámci Dnů lidí dobré vůle, firmám: JLV, CZ Cabot,
Kimex, B&B DANT,… jednotlivcům, členům sdružení,
dobrovolným spolupracovníkům a všem ostatním podporovatelům.

Sídlo Sdružení : Voršilská 5, 110 00 Praha 1
Kontakt: tel: 224930661; tel.,fax: 224933943, mob: 603 213 826
praha@poradnaprozeny.eu, www.poradnaprozeny.eu
IČO: 00537675

