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O NÁS
Historie Poraden pro ženy a dívky sahá až do roku 

1990, kdy bylo založeno občanské sdružení ONŽ s 

cílem probouzet vědomí úcty k životu, pomáhat 

ženám, matkám a rodinám v obtížných životních a 

krizových situacích spojených s těhotenstvím, 

mateřstvím a partnerskými vztahy a současně
naplňovat myšlenku komplexní pomoci a prevence. V 

současné době provozujeme 5 regionálních poraden v 

Praze, Plzni, Olomouci (s detašovaným pracovištěm v 

Šumperku), Rožnově pod Radhoštěm a Frýdku-Místku, 

které poskytují celou škálu služeb, a taky  celostátní 

telefonickou krizovou linku.

NAŠÍM POSLÁNÍM JE POMÁHAT ŽENÁM,
DÍVKÁM A RODINÁM, KTERÉ SE OCITLY

V TÍŽIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI.

Naše práce je postavena na těchto principech:

~ Odborný, individuální a rovný přístup

~ Vytvoření prostředí bezpečí a důvěry

~ Spolupráce s dalšími odborníky
~ Bezplatné poskytování služeb

~ Možnost vystupovat anonymně
~ Časová a místní dostupnost
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Opustil mě manžel, dcera byla malá a v rodině jsem 
neměla nikoho, na koho bych se mohla obrátit. Někdo, 
kdo by řekl: „Marti, to bude dobré". Celé noci jsem nespala. 
Hypotéka, dluhy a pocit, že to nezvládnu, mě strašily 
v jednom kuse. Ze stresu se zanedlouho přidaly zdravotní 
problémy, a nakonec jsem se jedno ráno sesypala v práci. 
Díky kolegyni, která mě dlouho přemlouvala, abych 
vyhledala pomoc, jsem našla kontakt na Poradnu pro ženy 
a dívky. Moc se mi nechtělo se někde svěřovat, ale nakonec 
jsem se odhodlala tam zavolat a zeptat se, jestli mi můžou 
poradit. Vůbec jsem nevěděla, kde začít a co řešit jako 
první. Paní poradkyně byla už po telefonu moc ochotná 
a navrhla domluvení schůzky. Tam jsem jí mohla všechno
v klidu říct, všechno jsme rozebraly, a nakonec připravily 
postup, jak budeme věci řešit. Přišlo mi to tak trochu jako 
zázrak, ale fungovalo to. Jsem šťastná, že jsem do Poradny 
šla.

Martina



NAŠE SLUŽBY

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Pomáháme zmapovat obtížnou životní situaci a hledat 

cesty k řešení problémů. Nabízíme orientaci v oblasti 

sociálních dávek, bydlení, dluhů, pomoc se sepsáním 

různých žádostí a dokumentů, doprovod do institucí, 

zprostředkování kontaktu na další odborníky.

RODINNÉ PORADENSTVÍ
Pomáháme v oblasti rodinných vztahů, těhotenství či 
výchovy dětí. Pro zvládnutí náročných životních situací 

nabízíme krátkodobou terapeutickou podporu, která 
pomůže překonat krizi. Další možností je dlouhodobé 

terapeutické provázení.

CELOSTÁTNÍ TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC
Jsme pro vás k dispozici každé pondělí, středu a pátek v 

čase od 8:00 do 20:00h. Tel: +420 603 210 999

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
Podporujeme rodiny s dětmi, které se ocitly v tíživé 

životní situaci. Pomáháme se zlepšováním rodičovských 

dovedností. Můžeme si společně prohlédnout hospodaření 

rodiny (jako prevenci zadlužení). Naše poradny podle 

svých možností organizují aktivity pro rodiče s dětmi.
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DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
~ preventivní přednáškový program pro školy (ZŠ i SŠ)

~ vzdělávací aktivity pro dospělé (finanční gramotnost)

~ mateřské centrum

~ příprava na porod a cvičení pro těhotné

~ příprava na manželství

~ tvořivé dílny

~ materiální výpomoc

Poskytujeme komplexní odborné služby. Konkrétní náplň naší činnosti se liší podle 
jednotlivých poraden a reaguje na potřeby klientek v daném regionu.
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ROK 2021 V ORGANIZACI
• První polovinu roku 2021 v našich poradnách ještě

výrazně ovlivňovala covidová pandemie, kvůli které 

jsme poskytovali naše služby převážně distančně. I 

tak se ale podařilo kvalitní služby pro klienty 

zachovat. Poradenství probíhalo standardně, byť na 

dálku, omezila se především přednášková činnost a 

akce pro veřejnost. Naopak více jsme poskytli 

materiální pomoci.

• Počátkem března nás postihla smutná událost, kdy 

po těžké nemoci zemřela naše dlouholetá ředitelka 

a vedoucí pražské poradny Sylvie Feglerová. Novou   

ředitelkou se v květnu stala Erika Hořínková, na

kterou čekalo v tomto těžkém období mnoho 

důležitých úkolů a výzev.

• 14. září se v kostele sv. Jana Nepomuckého na 

Hradčanech uskutečnil benefiční koncert pro Poradny 

pro ženy „Po stopách Anežky České“. Za organizaci 

děkujeme naší podporovatelce Ireně Pohl Houkalové

i pracovnicím pražské poradny.

• 9. - 11. listopadu proběhl po covidové pauze 

celorepublikový seminář ONŽ v Praze, který se 

zaměřil jak na představení změn v organizaci i v 

jednotlivých poradnách, tak i na vzdělávání 

pracovníků formou dvou tematických seminářů. 

Součástí byla i schůze valné hromady spolku.

Celostátní seminář ONŽ

Benefiční koncert
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ROK 2021 V ORGANIZACI

1112 klientů/ek 

6969 konzultací/setkání

252 uživatelů/ek krizové 
telefonické linky

Otěhotněla jsem v devatenácti letech. 
S přítelem, který neměl žádné příjmy, jsme v té 
době žili odděleně, každý u svých rodičů, já u invalidní mámy. 
Druhým rokem jsem se učila na servírku. Vůbec jsem si 
nevěděla rady, jestli v téhle situaci těhotenství a mateřství 
zvládnu. Zvažovala jsem, jestli si mám dítě nechat. Máma 
někde našla kontakt na Poradnu pro ženy a dívky, tak jsem 
tam zavolala. Už to, že vás někdo v klidu vyslechne, bylo 
povzbuzující. Dodali mi odvahu situaci řešit a díky poradkyni 
jsem se začala na dítě celkem těšit. Nabídla mi zapůjčení 
výbavičky a poradila, na jaké dávky mám nárok a že si ve 
škole můžu zažádat o individuální plán, abych nemusela 
úplně skončit. A já tak zvládla dokončit další ročník.
S přítelem jsem se díky poradně konečně dokázala bavit o tom, 
že budeme potřebovat peníze a nutnosti vydržet v práci déle 
než týden. Když jsem byla ve škole, občas i pohlídal dítě, ale 
hlavně to bylo na mojí mámě. Postupem času už jsem si sama 
dokázala říct o pomoc a věci si zorganizovat. Moc děkuju 
poradně, že mi dala naději a praktické rady, jak těžkou 
situaci zvládnout.                    

Hanka
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PRAHA - SLUŽBY
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Pomoc v obtížné životní situaci, orientace v oblasti sociálních 

dávek, bydlení, dluhů, exekucí,  se zaměstnáním, pomoc se 

sepsáním různých žádostí a dokumentů, doprovod do institucí, 

zprostředkování kontaktu na další odborníky, podpora při 
získání nadačních příspěvků pro klienty.

(PRO)RODINNÉ PROVÁZENÍ
Pomoc v oblasti rodinných vztahů, těhotenství či výchovy dětí. 

Dlouhodobá podpora v případě vztahových, výchovných, 

mezigeneračních a jiných problémů.

MATERIÁLNÍ VÝPOMOC
Poskytujeme nebo zapůjčujeme především dětské a kojenecké 

vybavení (oblečení, kočárky, postýlky...).

Poradna Praha
Voršilská 139/5, Praha 1, 110 00
Tel: 603 213 826, 224 930 661
Email: praha@poradnaprozeny.eu

Mgr. Erika Hořínková, MBA - výkonná ředitelka
Ing. Zuzana Fischerová - vedoucí poradny
Jitka Krausová - terapeutka a poradkyně
Mgr. Tereza Koronthály - sociální pracovnice

mailto:praha@poradnaprozeny.eu
mailto:praha@poradnaprozeny.eu


6

PRAHA - ROK 2021
• Počátek roku 2021 byl pro pražskou poradnu opravdu 

těžký, nejenže jsme stále museli upravovat náš provoz 

kvůli covidové pandemii, ale především jsme se museli 

lidsky i pracovně vyrovnat se ztrátou naší dlouhodobé 

vedoucí a ředitelky Sylvie Feglerové. Vedoucí poradny se 

tak ze dne na den stala Zuzana Fischerová, o dva 
měsíce později obohatila pražskou poradnu a především 

celou organizaci nová ředitelka Erika Hořínková. V září 
pak posílila tým ještě přímá pracovnice Tereza 

Koronthály.

• V dubnu jsme mohli prezentovat naše služby v Klubu 

Samaří.

• V srpnu se naše vedoucí zúčastnila školení pro vedoucí 

poraden ve Frýdku-Místku.

• V září jsme se podíleli na přípravách pražského 

benefičního koncertu pro naše poradny „Po stopách 

Anežky České“ a zároveň jsme se zúčastnili 

charitativního turnaje v beachvolejbalu Beach Help Cup 

www.helpcup.cz.

• 10. - 11. listopadu proběhl celorepublikový seminář ONŽ
v Praze.

• Spolupracující organizace: OSPOD, Úřad práce, STŘEP,  

Acorus, Dům tří přání,  Bílý kruh bezpečí, azylové domy 

a mnoho dalších.

92 klientů /
46 sociální oblast, 
46 rodinné poradenství 

858 konzultací /
546 rodinné poradenství, 
312 sociální oblast

Mateřské centrum Domeček
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OLOMOUC - SLUŽBY
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Pomoc v obtížné životní situaci, orientace v oblasti sociálních 

dávek, bydlení, dluhů,  se zaměstnáním, pomoc se sepsáním 

různých žádostí a dokumentů, doprovod do institucí, 

zprostředkování kontaktu na další odborníky, podpora při 
získání nadačních příspěvků pro klienty.

(PRO)RODINNÉ PROVÁZENÍ
Pomoc v oblasti rodinných vztahů, těhotenství či výchovy dětí. 

Dlouhodobá podpora v případě vztahových, výchovných, 

mezigeneračních a jiných problémů.

MATERIÁLNÍ VÝPOMOC
Poskytujeme nebo zapůjčujeme především dětské a kojenecké 

vybavení (oblečení, kočárky, postýlky...).

PŘÍPRAVA NA MATEŘSTVÍ 
Skupinová příprava a podpora těhotných žen, praktické 

informace o těhotenství a porodu, nácvik rodičovských 

dovedností, těhotenské cvičení a uvolňovací techniky.

PROGRAM SPOLU S MÁMOU
Neformální setkávání matek s předškolními dětmi za účelem 

podpořit jejich rodičovské kompetence a naučit je aktivně a 

tvůrčím způsobem trávit se svými dětmi čas.

PŘEDNÁŠKY
Přednášky pro základní a střední školy na témata z oblasti 

rodinné a společenské výchovy.

Poradna Olomouc
Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc
Tel: 603 460 621, 731 749 783
Email olomouc@poradnaprozeny.eu

Mgr. Drahomíra Venkrbcová - vedoucí poradny
Mgr. Jana Stejskalová - lektorka a poradkyně
Bc. Zuzana Brochová - poradkyně

Mgr. Barbora Ševčíková - dobrovolnice
Bc. Štěpánka Stejskalová - dobrovolnice

Detašované pracoviště Šumperk
Komenského 9, Šumperk
Tel: 603 213 845

Ing. Mgr. Marie Jílková  - dobrovolnice

mailto:olomouc@poradnaprozeny.eu
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OLOMOUC - ROK 2021
• Začátek roku 2021 v poradně ještě ovlivnila covidová

pandemie, kvůli které jsme poskytovali naše služby 

daleko více distančně. Mnohem větší poptávku než dříve 

jsme zaznamenali po materiální pomoci. Sociální i 
rodinné poradenství se nejčastěji týkalo témat 

rodičovství, vztahů, osobnostního rozvoje, informací o 

dávkách a poskytnutí kontaktů na další podpůrné 

služby.

• V říjnu jsme se na Magistrátu města Olomouc zúčastnili 

Komunitního plánování, kde jsme členy pracovních 

skupin „Občané v přechodné krizi“ a „Děti, mládež, 
rodina“, a také konference k rodinné politice, kde se 

diskutovalo nejen o tom, jak rodinu ovlivnila covidová

pandemie.

• 10. - 11. listopadu jsme se zúčastnili celorepublikového 

semináře ONŽ v Praze.

• Počátkem prosince proběhlo setkání u arcibiskupa 

Graubnera, se kterým jsme mluvili o práci poraden, 
personálních změnách v organizaci a našich aktuálních 

potřebách. 

• Spolupracující organizace: Charita Olomouc (Středisko 

pro rodiny a děti  - SAS) , Člověk v tísni, Maltézská 

pomoc, Středisko SOS,  Úřad práce, OSPOD, KC 

Charita, Probační a mediační služba, Charita ACHO TKS 

(věnování jednorázových plen a hygienických potřeb pro 

klienty), Charita Šumperk TKS, Patron dětí a mnoho 

dalších.

131 klientů (z toho 112 žen)

721 konzultací

31 přednášek pro 608 žáků 
a studentů

334 x předána 
materiální pomoc

12 stážistů - 606 hodin
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PLZEŇ - SLUŽBY
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Pomoc v obtížné životní situaci, orientace v oblasti 

sociálních dávek, bydlení, dluhů, exekucí,  se 

zaměstnáním, pomoc se sepsáním různých žádostí a 

dokumentů, doprovod do institucí, zprostředkování 

kontaktu na další odborníky, podpora při získání nadačních 

příspěvků pro klienty.

(PRO)RODINNÉ PROVÁZENÍ
Pomoc v oblasti rodinných vztahů, těhotenství či výchovy 

dětí. Dlouhodobá podpora v případě vztahových, 

výchovných, mezigeneračních a jiných problémů.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
Workshopy a semináře na různá témata (výchovné styly, 

rizikové situace v rodině, nástrahy virtuálního světa, zdravé 

x patologické vztahy, základy práva a jednání na úřadech, 

orientace v sociálním systému ČR, finanční a dluhová 

gramotnost, seberozvojové workshopy apod.) Vždy v úterý 

9:00 - 12:00h a čtvrtek 13:00 - 16:00h.

MATERIÁLNÍ A POTRAVINOVÁ VÝPOMOC
Poskytujeme nebo zapůjčujeme především dětské a 

kojenecké vybavení (oblečení, kočárky, postýlky...). 

Spolupracujeme s Potravinovou bankou Plzeň.

SEMINÁŘE PRO VEŘEJNOST
Semináře na různá témata (právní minimum, finanční a 

dluhová problematika, dávkový systém a systém pomoci v 
ČR, zdravé rodičovství, sociálně patologické jevy apod.).

Poradna Plzeň
Husovo náměstí 584/2, Plzeň 3 - Jižní 
Předměstí, 301 00
Tel: 731 064 036, 731 749 774
Email plzen@poradnaprozeny.eu

Bc. Klára Chaloupková - vedoucí poradny
Bc. Kateřina Bodanská - sociální pracovnice
Monika Czeriová - výdej materiální a 
potravinové pomoci

TERAPEUTICKÁ SKUPINA
Pravidelná terapeutická pomoc pro ženy ohrožené 

domácím násilím a dalšími ohrožujícími 

situacemi. Čtvrtek 2 x v měsíci 16:30 - 18:00h.

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA
Sdílení trápení a vzájemná podpora ve skupině. 

Čtvrtek 2 x v měsíci 13:00 - 16:00h.

mailto:plzen@poradnaprozeny.eu
mailto:plzen@poradnaprozeny.eu
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PLZEŇ - ROK 2021
• V plzeňské poradně došlo v roce 2021 k personálním 

změnám, obměnil se tým sociálních pracovnic a 

především nastoupila nová kolegyně na pozici vedoucí 

poradny. S tím souvisí i některé změny v poskytovaných 

službách, především posílení vzdělávacích aktivit a 

psychoterapie.

• Vzhledem ke covidové situaci jsme museli v některých 

částech roku omezit naše skupinové aktivity. Některé 

jsme mohli realizovat v individuálním režimu (terapie, 

vzdělávání), jiné jsme museli přesunout ke klientům 

domů (např. tvořivý projekt „Nebojíme se, tvoříme, 

zůstáváme v kontaktu“). Individuální poradenství bylo 

poskytováno nadále, nejčastěji v oblasti hledání 

bydlení, řešení předluženosti, pomoci s jednáním na 

úřadech, vzdělávání dětí, zdravotní péče apod.

• Poradna je součástí pracovní skupiny věnující se 

problematice domácího násilí (společně s dalšími 

neziskovkami, policií, sociálním odborem města a 

dalšími subjekty), během roku jsme se účastnili jejích 

aktivit.

• V listopadu jsme se zúčastnili konference o domácím 

násilí „Šance řešit tuto společně“, kde svůj příspěvek 

přednesla i naše kolegyně.

• V roce 2021 se výrazně zlepšilo naše síťování s dalšími 

institucemi a organizacemi, děkujeme všem za 

spolupráci.

202 klientů 

946 konzultací OSP
164 konzultací Rodina  

192 osob zapojených do 
vzdělávacích a klubových 
aktivit

102 x předána materiální 
pomoc; potravinová pomoc 
pro 32 rodin a jednotlivců

97 individuálních a 18 
skupinových terapií / 10 osob

17 zapojených dobrovolníků
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FRÝDEK-MÍSTEK - SLUŽBY
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Pomoc v obtížné životní situaci, orientace v oblasti sociálních 

dávek, bydlení, dluhů, se zaměstnáním, pomoc se sepsáním 

různých žádostí a dokumentů, doprovod do institucí, 

zprostředkování kontaktu na další odborníky, podpora při 
získání nadačních příspěvků pro klienty.

(PRO)RODINNÉ PROVÁZENÍ
Pomoc v oblasti rodinných vztahů, těhotenství či výchovy dětí. 

Dlouhodobá podpora v případě vztahových, výchovných, 

mezigeneračních a jiných problémů.

MATERIÁLNÍ VÝPOMOC
Poskytujeme nebo zapůjčujeme především dětské a kojenecké 

vybavení (oblečení, kočárky, postýlky...).

PŘEDNÁŠKOVÝ PROGRAM PRO ŠKOLY 
Přednášky a besedy pro žáky a studenty základních a středních 

škol, výchovných zařízení. Tematicky jsou zaměřené na 

partnerské a rodinné vztahy, sexualitu, prevenci domácího násilí 
a sexuálního zneužívání, na informace o těhotenství a porodu 

(na vše, co souvisí s dospíváním, a se vstupem do partnerských 
vztahů). Témata jsou přizpůsobená věku dětí.

PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ
Čtyřměsíční cyklus 10 setkání pro budoucí manžele zaměřený na 

posílení partnerských kompetencí, vyváženost partnerských rolí, 

přípravu na rodičovství, témata sexuality, financí, řešení 

konfliktů apod.

Poradna Frýdek-Místek
Malý Koloredov 811, Místek, 
Frýdek-Místek 1, 738 01 
Tel: 731 492 840, 731 078 299, 

558 434 961
Email: frydek@poradnaprozeny.eu

Bc. Ivana Grussmannová - vedoucí poradny
Bc. Michaela Hrušková  - sociální pracovnice
Mgr. Eliška Kopecká - sociální pracovnice

mailto:frydek@poradnaprozeny.eu
mailto:frydek@poradnaprozeny.eu
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FRÝDEK-MÍSTEK - ROK 2021
• Oproti předchozímu roku jsme zaznamenali velké 

zvýšení počtu konzultací s klienty, a to o 515 oproti 

roku 2020, nových klientek bylo o 40 více a 
intervencí s klienty o 685 více než v roce 2020. Počet 

přednášek přednáškového programu byl z důvodu 

zavřených škol v souvislosti s Covid-19 naopak nižší 

než v jiných letech. 

• Z důvodů velkého vytížení naší poradny jsme ukončili 
vydávání časopisu Slunečnice, určeného pro základní 

i střední školy a učiliště ve Frýdku-Místku.

• V roce 2021 byla poradna nadále aktivně zapojena v 

obou skupinách komunitního plánování sociálních 
služeb, které pracují při Magistrátu města Frýdku-

Místku (tzv. SOC a ROD).

• Na konci roku jsme tradičně uskutečnili materiální 

vánoční sbírku pro rodiny, které jsou v tíživé finanční 

situaci a nemohou si dovolit nadstandardní výdaje 
např. na vánoční dárky pro své děti. Děkujeme všem, 

kteří se zapojili a darovali těmto dětem hračky.

• Spolupracující organizace: OSPOD, Magistrát města 

Frýdek-Místek, odborníci z řad lékařů, psychiatrů, 

právníků, ÚP, soud, policie ČR, organizace CNN, AZ 

Sára F-M, Charita F-M, Adra, Centrum pro rodinu 

Frýdlant n./O., Armáda spásy, Pramínek, Rebel, 
Patron dětí, VOŠS a VŠ v Ostravě a mnoho dalších.

289 klientů 

1866 konzultací

37 přednášek na ZŠ a SŠ, 
v délce 66 hodin, pro 400 
posluchačů
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ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - SLUŽBY

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Pomoc v obtížné životní situaci, orientace v oblasti sociálních 

dávek, bydlení, dluhů, se zaměstnáním, pomoc se sepsáním 

různých žádostí a dokumentů, doprovod do institucí, 

zprostředkování kontaktu na další odborníky, podpora při 
získání nadačních příspěvků pro klienty.

(PRO)RODINNÉ PROVÁZENÍ
Pomoc v oblasti rodinných vztahů, těhotenství či výchovy dětí. 

Dlouhodobá podpora v případě vztahových, výchovných, 

mezigeneračních a jiných problémů.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI 
Poskytujeme podporu a pomoc rodinám s nezaopatřenými 

dětmi do 18, resp. do 26 let v jejich úsilí zlepšit svou 

nepříznivou situaci, a tím vytvořit bezpečné prostředí pro zdravý 

vývoj dětí a přispět tak k zachování rodinné stability. 

Nenahrazujeme rodiče, ale pomáháme jim a doprovázíme je, 

aby svoji roli mohli zvládnout sami. Služba probíhá především v 

přirozeném prostředí rodiny 

a je určena pro obyvatele Rožnova pod Radhoštěm a okolních 

obcí.

PODPORA RODIČŮ PŘI ROZCHODU
Podpora rodičů nezletilých dětí, kteří se rozcházejí, vycházející 

z cochemské praxe; psycho - sociálně - právní poradenství, 

předcházení/zmírnění konfliktů, snížení dopadu situace na děti. 

Poradna Rožnov pod Radhoštěm
Zemědělská 500, 
Rožnov pod Radhoštěm 1, 756 61
Tel: 604 601 714
Email: roznov@poradnaprozeny.eu

Mgr. Lenka Oravcová  - vedoucí poradny
Mgr. Dana Hurtová  - sociální pracovnice
Mgr. Lenka Tauberová - lektorka
Alena Slováková, Dis. - sociální pracovnice
Mgr. Jana Zajícová - sociální pracovnice
Bc. Kateřina Balánová - sociální pracovnice
Pavla Kadaňková - pracovnice MC

mailto:roznov@poradnaprozeny.eu
mailto:roznov@poradnaprozeny.eu
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ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - SLUŽBY
MATEŘSKÉ CENTRUM DOMEČEK 
Centrum pro všechny maminky, tatínky, babičky a dědečky, kteří se doma 

starají o malé batole či předškoláka a chtěli by se potkávat s ostatními, kteří 
jsou v podobné situaci. Domeček nabízí možnost 2 x týdně se sejít, 

popovídat si, cvičit a tvořit s dětmi. 

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
Nabízíme přednášky pro žáky a studenty z oblasti výchovy k zodpovědnému 

partnerství a zdravému životnímu stylu. Přednášky jsou kromě
videoprezentací a filmů doplněny modely, obrazovým materiálem a dalšími 

pomůckami. Jednotlivá témata jsou vybírána a přizpůsobena věku 

posluchačů. Naši nabídku mohou využít základní, střední, střední odborné 

školy a učiliště, organizace i veřejnost.

MATERIÁLNÍ VÝPOMOC
Poskytujeme nebo zapůjčujeme především dětské a kojenecké vybavení 

(oblečení, kočárky, postýlky...).

Mateřské centrum Domeček 

Tvořivé dílny
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ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - ROK 2021
• Také v naší poradně jsme museli v počátku roku 

některé služby omezit kvůli pokračujícím 

proticovidovým opatřením, byly to především Mateřské 

cetrum Domeček, tvořivé dílny a přednášková činnost.  

K nárůstu klientů došlo naopak v programech 

sociálních, včetně sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi.

• V rámci projektu Cochem a projektu Sdíleného 
rodičovství jsme se jako tým vzdělávali a zároveň
nastavovali spolupráci s OSPOD a okresním soudem ve 
Vsetíně, pobočkou Valašské Meziříčí. V rámci 

spolupráce s Cochem, c. z. jsme převzali metodiku pro 

rodiče v rozchodu s cílem kvalitně poskytovat edukaci a 

poradenství rozcházejícím se rodičům.

• První týden v září jsme prezentovali naši činnost v 

rámci Týdne sociálních služeb, který pořádá město 

Rožnov. 

• Jsme zapojeni do komunitního plánování města 

Rožnova; vedoucí poradny je voleným členem sociální 

komise.

• Náš tým se během roku obměnil, na místo Mirky 

Sommerové nastoupila nová kolegyně Katka Balánová, 

kolegyně Kamila Rýparová odešla do důchodu.

• Za spolupráci děkujeme řadě organizací a úřadů v 

regionu a také našim dobrovolníkům, kteří pomáhají, 

především v rámci SAS, našim dětským klientům s 

doučováním.

398 klientů 
(z toho 49 rodin v SAS/ 
255 klientů v OSP/ 
11 klientů prorodinné 
poradenství/
21 klientů v mateřském 
centru/ 
62 klientů tvořivých dílen)

přes 2414 
konzultací/intervencí/setkání

25 setkání mateřského centra

9 tvořivých dílen
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KRIZOVÁ LINKA
• Celostátní Linka pro ženy a dívky je v provozu každé

pondělí, středu a pátek v čase 8:00 – 20:00h na

telefonním čísle +420 603 210 999.

• Během roku 2021 poskytla linka podporu 252

klientkám a klientům.

• Linka byla obsluhována 6 konzultantkami, které

poskytovaly na základě své odborné způsobilosti

krizovou intervenci a předávaly informace a kontakty

na spolupracující odborníky.

• Nejčastější témata linky:

~ Mezigenerační problematika (vztahy mezi rodiči a

dětmi v různých obdobích života – od problémů

s učením, přes problematiku závislostí, anorexie, po

péči o seniory v rodině).

~ Domácí násilí (klientky, které zažívají násilí na sobě

nebo jejich blízcí, kteří chtějí pomoci).

~ Finance (samoživitelky v náročné finanční situaci,

klientky, jejichž ekonomickou situaci zhoršila

proticovidová opatření apod.).

~ Manželská krize, rozvod, rozchod.

~ Osamocení, nedostatek sociálních kontaktů.

~ Závažná (zpravidla onkologická) diagnóza.

~ Partnerské problémy ve vztazích mladých dívek.

Krizová telefonická linka
Tel: 603 210 999 

Ing. Iveta Wollerová - vedoucí linky

U kolegyně jsem si v poslední době všímal 
zvláštních věcí, začala do práce chodit pozdě, měla šrámy a 
modřiny v obličeji, často nosila dlouhou sukni. Začal jsem se 
bát, jestli se u ní doma něco neděje. Zkusil jsem se jí opatrně
zeptat, ale mám pocit, že se akorát víc uzavřela, nechtěla o 
tom mluvit. Tak jsem zkusil zavolat na krizovou linku. 
Vlídná pracovnice mi doporučila vytisknout kolegyni 
nabídku pomoci - seznam center pro oběti domácího násilí. 
Prý je taková nabídka lepší než ji slovně přemlouvat, aby šla 
do poradny nebo dokonce opustila partnera. Pravděpodobně
se stydí za to, co se jí děje a nátlak okolí by vnímala jen jako 
další nátlak. Ten už zažívá doma. Byl jsem rád, že můžu 
něco udělat.

Milan
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021

VÝNOSY Kč

PROVOZNÍ DOTACE 
(stát, kraje, města)

6 164 503

PŘÍSPĚVKY A DARY 2 757 642

OSTATNÍ                                                        158

VÝNOSY CELKEM 8 952 783

NÁKLADY Kč

PROVOZNÍ NÁKLADY 1 728 961

OSOBNÍ NÁKLADY 7 348 858

NÁKLADY CELKEM 9 077 819
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PODPOŘILI NÁS
DĚKUJEME VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE V ROCE 2021 PODPOŘILI NAŠI ČINNOST -

DĚKUJEME ZA VAŠE DARY, POMOC I PŘÍZEŇ.

MPSV za podporu projektu RODINA a krizové telefonické linky s celostátní působností, Evropskému sociálnímu 

fondu EU, Zlínskému kraji, Moravskoslezskému kraji, Plzeňskému kraji, Arcibiskupství pražskému a olomouckému, 

Biskupství ostravsko-opavskému a plzeňskému, Nadaci Sirius, Rotary klubu Prag-Bohemia z.s., projektu Patron 

dětí. Městům, obcím a dalším dárcům: Rožnov pod Radhoštěm, Sdružení Mikroregion Rožnovsko, Frýdek-Místek, 

Olomouc, Město Plzeň, Plzeň UMO 3, MÚ Frýdlant n. Ostravicí, OÚ Dolní Studénky, OÚ Libina, OÚ Sviadnov, Beach

Help Cup, TCL DigiTrade s.r.o., Exa Print – Design s.r.o., Elektro Kvapil, CS Cabot s.r.o., Myonic s.r.o., Monoc

Ventures a.s., On Semiconductor, J.T.O. Systém s.r.o., Vakuum servis s.r.o., Robe lighting s.r.o., Arcidiecézní Charita 
Olomouc, farnost Zábřeh, Římská unie řádu sv. Voršily, Sbor církve bratrské v Praze 1, Apoštolská církev ve Frýdku-

Místku, Charita Šumperk, farnost Dýšina, farnost katedrály u sv. Bartoloměje, farnost Plzeň – Severní předměstí, 

Každý koš pomáhá, z.s., Lady Bikers Prague a mnoha dalším jednotlivým dárcům a podporovatelům. 
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KONTAKT
ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s.

Sídlo: Voršilská 139/5, 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. ú.: 57280007/2700, UniCredit Bank

Výkonná ředitelka: Mgr. Erika Hořínková, MBA

Předseda: Ing. Josef Jelínek

Místopředsedové: PhDr. Jaroslav Šturma, Mgr. Drahomíra Venkrbcová, Ing. Zuzana Fischerová

Členové: Bc. Ivana Grussmannová, Mgr. Martina Bezoušková Dis., Mgr. Lenka Oravcová

Krizová linka: +420 603 210 999 PO, ST, PÁ 8-20 hod


