ZPRÁVA O ČINNOSTI
ZA ROK 2011
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ONŽ
POMOC A PORADENSTVÍ PRO ŽENY A DÍVKY
V roce 2011 sdružení provozovalo
PORADNY PRO ŽENY A DÍVKY
v 10 městech České republiky
a

c e l o s tá tn í
LINKU PRO ŽENY A DÍVKY
603 210 999, po-pá: 8.00 do 20.00 hod.

CÍL A POSLÁNÍ
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ONŽ – POMOC A PORADENSTVÍ PRO ŽENY A DÍVKY bylo
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
V roce 2011 ve městech :

České Budějovice, Frýdek-Místek, Olomouc, Plzeň, Praha, Rožnov pod Radhoštěm,
Třinec, Ústí nad Labem, Zábřeh, Zlín

Poradny poskytují následující služby
poradenství
pro ženy a dívky
odborné soc.poradenství

preventivní přednášky
pro mládež
prorodinné aktivity

speciální služby

PORADENSTVÍ PRO ŽENY A DÍVKY
Ve všech poradnách jsme poskytovali pomoc ženám v obtížných životních situacích spojených
s těhotenstvím, mateřstvím, partnerstvím
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, otcovství, adopce,
partnerských vztahů, vztahů v rodině, 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, např. s psychologem,
gynekologem, genetikem, sexuologem, právníkem,...)
-

další informace a konzultace (přirozené plán. rodičovství, fyziologie ženy, menstruační cyklus)

-

zapůjčení odborné literatury, zapůjčení a projekce tématických filmů

Statistika poradenství za rok 2011
počet
PORADNA

KLIENTEK

České Budějovice
Frýdek- Místek
Olomouc
Plzeň
Praha
Rožnov pod Radhoštěm
Třinec
Ústí nad Labem
Zábřeh
Zlín
CELKEM

50
166
123
61
112
140
113
74
89
116
1044

KONZULTACÍ
z toho
odborné sociální
prorodinné
poradenství
poradenství
385
226
159
425
222
203
348
160
188
705
304
401
528
160
368
288
189
99
278
49
229
130
95
35
504
160
344
348
215
133
3939
1780
2159

DALŠÍ SLUŽBY PORADEN
Některé poradny dále nabízely navazující nadstandardní služby:
terapeutické doprovázení
těhotenské cvičení, poradenství v kojení
příprava
na porod
mateřské centrum
relaxační metody
tvořivé dílny
časopis pro mládež
klub pro ženy „Rút“
příprava na manželství
partnerská a manželská setkání
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…).

Statistika přednášek poraden za rok 2011
PORADNA

PŘEDNÁŠEK

HODIN

POSLUCHAČŮ

České Budějovice
Frýdek- Místek
Olomouc
Rožnov pod Radhoštěm
Třinec
Ústí nad Labem
Zábřeh na Moravě
Zlín
CELKEM

32
111
70
64
109
54
71
118
629

32
152
95
91,5
111
54
117
231,5
884

561
2610
1110
1359
1682
354
1371
2064
11111

LINKA PRO ŽENY A DÍVKY
Celostátní krizová a poradenská linka funguje již od roku 2003 na mobilním telefonu :
603 210 999. Linka byla v provozu po celý rok, každý všední den od 8.00 do 20.00 hodin.

Statistika Linky v roce 2011
Počet hovorů
Počet SMS
Celkový počet kontaktů

169
35
204

SPOLUPRÁCE
Kvalitní komplexní péče a pomoc klientkám, které často potřebují řešit více problémů najednou,
předpokládá v některých případech spolupráci s dalšími pomáhajícími organizacemi a specialisty.
Pracovnice poraden spolupracovaly s azylovými domy, mateřskými centry, kojeneckými ústavy,
s odděleními péče o rodinu, charitami, sociálními kurátory, gynekology, genetiky, psychology,
právníky… Pracovnice průběžně vyhledávají a navazují nové kontakty.

PREZENTACE
Činnost poraden a Linky byla propagována
prostřednictvím letáků, plakátů ( umístěných
na telefonních budkách, na městských úřadech, v jiných organizacích…), časopisů poraden,
rozhovorů, přednášek, tiskových zpráv, v rozhlase, v tisku, na internetu, ve Zlatých stránkách,
adresářích soc. služeb, v rámci přednášek, seminářů a akcí (misijní koláč, konference soc.služeb,
komunitní plánování, koordinační skupiny…). Na začátku roku jsme zprovoznili nové webové stránky.

PRACOVNÍ TÝM
V poradnách a na Lince pracovalo ke konci roku 2011 - 27 pracovnic na pracovní smlouvy,
přepočteno na 16,5 úvazků, 1 pracovnice na DPP. 8 pracovnic bylo zaměstnáno na plný úvazek,
ostatní na úvazky zkrácené.
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 s poradnami stejného zaměření.
V loňském roce proběhl Celostátní seminář poraden v Praze-Kunraticích (7.- 9. červen)
a ve Frýdku –Místku ( 1.- 3. listopad).
Pracovnice se individuálně zúčastnily různých kurzů, seminářů a konferencí. Několik pracovnic
si doplňuje kvalifikaci studiem vyšších odborných a vysokých škol sociálního či etického zaměření.
Průběžné doškolování pracovnic poraden je nezbytnou podmínkou kvalitní práce s klienty.

POVĚŘENÍ A REGISTRACE
1. Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí“, získalo sdružení v roce 2001 od 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 pod Radhoštěm, od října 2011).
3. Statut Organizace uznané Ministerstvem práce a sociálních věcí na léta 2010–2012 pro činnost
v oblasti prorodinných aktivit .

FINANCOVÁNÍ
Sdružení pokrývá svou činnost prostřednictvím finančních prostředků z dotací státních organizací,
příspěvků, darů fyzických a právnických osob, 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 1:
V ý n o s y: 3 811 281 Kč
N á k l a d y: 4 692 156 Kč
Účetnictví každoročně prochází nezávislým auditem.
Srdečně děkujeme všem, kteří v roce 2011 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,
Nadaci Johnson & Johnson, nadaci Jistota, nadaci Děti a kultura
Firmám: JLV a.s., CP invest, TCL DigiTrade s.r.o., CS CABOT, MYONIC s.r.o., Vakuum servis,
ON Semiconductor, Sancktus Albertus, Josef KVAPIL a.s., Navláčil s.r.o., B&B Dent s.r.o.,
J.T.O. Systém s.r.o., JS Projekt, CB Destrukce s.r.o., TOP09 (krajská kancelář Olomouc)
Farnost Severní Předměstí Plzeň (Řád sv.Františka), Charita farnosti sv. Markéty (Praha 6),
ŘK farnost Zábřeh, ŘK farnost Mosty, Charita Šumperk, Czech and Catholic Mission of Saints Cyril
and Methodius (Brookfield, Chicago), arcibiskupstvím, biskupstvím
a dalším nejmenovaným dárcům, členům sdružení a dobrovolným spolupracovníkům.
☺ Finanční dary prosím

z a s í l e j t e n a ú č e t:
č.ú. 57280007/2700 UniCredit Bank, Praha 1
Děkujeme

Sídlo sdružení : Voršilská 5, 110 00 Praha 1
Kontakt: tel: 224930661; tel.,fax: 224933943, mob: 603 213 826
E-mail: praha@poradnaprozeny.eu, Internetové stránky: www.poradnaprozeny.eu
IČO: 00537675

