
 

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 

ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s 
 

 

          Úvodní slovo ředitelky:  
„V roce 2017 jsem si připomněla 20 let působení v ONŽ, nejdříve v pražské poradně jako sociální pracovnice  
až po současný post ředitelky ONŽ. V roce 1997 se poradna pro ženy a dívky ONŽ  v Praze stala mou první  
prací po absolvování sociální práce na FF UK a jsem jí věrna dodnes.  
Ohlédnu-li se zpět, těší mne mnoho věcí a některé vůbec ne...  
Těší mne, že díky týmu skvělých kolegyní, prošla poradnami celá generace potřebných klientek, kterým byla 
věnována péče, pomoc a podpora dle jejich potřeb i specifické situace. Těší mne, že si s kolegyněmi dokážeme 
vzájemně vycházet vstříc, snad i díky tomu, že každý den vidíme, jak to jinde funguje, respektive nefunguje.  
Těší mne, že si mohu dělat práci, která mě (stále) baví a uspokojuje. Těší mne zájem dobrovolníků, příznivců,  
dárců, kteří nezištně pomáhají tam, kde my již na to nestačíme a těší mne, že je (aspoň doufám) těší, že jejich  
pomoc je užitečná. Těší mne, že jako společnost se máme relativně dobře, ale naopak netěší, že je mnoho  
jednotlivců a rodin,  kteří žijí na hranici chudoby, ve které vyrůstá nová generace. Netěší mne mnohdy  
bezzubý systém, kde funguje přebujelá byrokracie, která ztěžuje život nám i našim klientům …            
Jsem proto ráda za další rok, kdy jsme mohli nabízet pomocnou ruku tam, kde to bylo potřeba. 
Děkuji za všechny podporovatele – jednotlivé dárce, firmy i organizace, nadace, stát, kraje a města,  
díky kterým se nám podařilo na naši činnost zajistit finanční prostředky“. 
                                                   Mgr. Sylvie Feglerová 

Poslání organizace  
Spolek ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky byl založen jako občanské sdružení ONŽ  
již před 27 lety v roce 1990.   
Jeho posláním je probouzet vědomí úcty k životu již od jeho počátků, pomáhat  ženám, matkám  
a rodinám v obtížných životních a krizových situacích. Současně je naší snahou naplňovat myšlenku 
komplexní pomoci ženám  v  situacích spojených s těhotenstvím, mateřstvím a partnerskými vztahy     
a předcházet tak společensky nežádoucím jevům.  
 

O organizaci  
ONŽ prošla během svého působení mnoha změnami a reagovala ve          
své činnosti jak na legislativní změny ČR, tak na potřeby společnosti; 
měnil se název, právní norma i počty poraden a nabízené služby. 
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách proběhla 
registrace služby Odborné sociální poradenství a Telefonická krizová 
linka, později byla registrována Sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi. Organizace má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí.         

 Ve prospěch klientů spolupracujeme s řadou organizací a úřadů.  

ONŽ zřizuje a provozuje poradny pro ženy a dívky, v roce 2017 
fungovalo 6  poraden v následujících městech:  

• Frýdek-Místek, Palackého 131 

• Olomouc, Wurmova 577/7   
+ detašované pracoviště Šumperk, Komenského 9  

• Plzeň, Husovo náměstí 2  

• Praha, Voršilská 139/5  

• Rožnov pod Radhoštěm, Zemědělská 500  

• Zlín, Divadelní 6 (činnost ukončena 30.6.) 
Dále provozuje celostátní telefonickou krizovo poradenskou Linku pro ženy a dívky 
 



 
 
Naše služby  
 

              V poradnách nabízíme: 
 

� Odborné sociální poradenství  (registrovaná sociální 
služba dle zákona č.108/2006 Sb.)  
“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” 
 
 
 

� Prorodinné individuální poradenství a aktivity  
různého druhu dle potřeb dané lokality  
(Mateřské centrum, Příprava na porod, Příprava na manželství, 
nízkoprahové Kluby pro ženy, Přednášky pro dospělé)  
„ Podporujeme ženy a prostřednictvím nich i jejich rodiny ve             
směru posílení rodičovských kompetencí, obnovení či zachování              
rodinné stability”. 

 
 

� Terénní práce pro rodiny s dětmi (registr. sociální služba - 
sociálně aktivizační služba v poradně Rožnov) 
„ Poskytujeme podporu a pomoc rodinám s nezaopatřenými                
dětmi do 18 let v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou situaci,                    
a tím vytvořit bezpečné prostředí pro zdravý vývoj dětí a přispět  
tak k zachování rodinné stability, služba je poskytována 
především v jejich přirozeném prostředí “  
 
 

�  
Přednášky pro mládež 
„Programy pro základní a střední školy zahrnují témata 
jako rodina, vztahy, dospívání, partnerství, láska, jak jsme 
přišli na svět, poruchy příjmu potravy aj. Témata reagují 
na aktuální stav společnosti a jsou především zaměřena 
na mezilidské vztahy, rodičovství a sebepřijetí. Pomáháme 
mladým lidem v lepší orientaci v životě a při vytváření 
kvalitních vztahů“. 
 
 
 
 
 

� Celostátní Linka pro ženy a dívky 
„Linka byla v provozu v pracovní dny vždy v pondělí,  
středu a pátek od 8.00 do 20.00 hod.“ 

 
 

 
 

 

       



   
  
 
 
 
Statistika za rok 2017: 
Počet evidovaných klientů ve všech poradnách                                                                                   982 
Počet individuálních návštěv                                                                                                  více jak   5000 
 
Statistika dle služeb 
� Počet kontaktů a intervencí (30-ti minutová setkání)  

v rámci registrované sociální služby odborné sociální poradenství                                      4800 
� Počet konzultací v rámci prorodinného poradenství                                                                 1643 
� Počet intervencí u 30 rodin v rámci terénní služby pro rodiny s dětmi                               1719 
� Počet posluchačů 364 preventivních přednášek a besed pro děti a mládež                       7243 
� Počet posluchačů 26 přednášek a besed pro dospělé                                                                   300 
� Počet klientů telefonické Linky pro ženy a dívky                                                           193 
� Počet návštěv Mateřského centra  (Rožnov)                                                                                   278 
� Počet návštěv nízkoprahových klubů, klubů pro ženy (Plzeň, Zlín)                                         150 
� Počet návštěv Přípravy k porodu (Olomouc)                                                                                    47 
� Počet předmanželských setkání (Frýdek-Místek)                                                                           16 
 
Poradny dále poskytovaly  materiální pomoc (kočárky, postýlky, výbavičky pro miminka  
a batolata, těhotenské oblečení, potřeby a hračky pro děti) a dle svých možností pomoc  
potravinovou.  
 

 

                                                    
                                                        
 
        Tým a týmová spolupráce:                                                 

 
                                                                                             V poradnách a na telefonické Lince pracovalo v roce 2017 celkem                      
                                                                                  24 pracovnic na pracovní smlouvy a dalších 15 dobrovolníků,  
              kteří vypomáhali zejména v rámci pořádaných akcí či s technickým            

        zázemím poraden. Pracovnice poraden se v rámci prezentace služeb  
             a spolupráce v regionech zúčastnily různých školení, konferencí, 

               setkání poskytovatelů soc. služeb, veletrhů a jarmarků, seminářů  
               pořádaných kraji či MPSV, setkání komunitního plánování apod.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
         Služby poskytujeme    ����  Diskrétně    ����   Odborně  ����   Bezplatně 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                     Hospodaření:   
      
                                                     Výnosy   

PROVOZNÍ DOTACE (stát, kraje, města)                                     3 680 901 Kč 
                                                                   PŘÍSPĚVKY A DARY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB     1 739 447 Kč 
     TRŽBY Z VLASTNÍ ČINNOSTI                                                             109 139 Kč 
     ÚROKY                                                                                                               107 Kč 
                                                                   VÝNOSY CELKEM                                                                             5 529 594 Kč 
 

Náklady 
SPOTŘEBA MATERIÁLU A ENERGIE                                               460 342 Kč 
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ                                                                            5 500 Kč 
CESTOVNÉ                                                                                                 84 454 Kč 
OSTATNÍ SLUŽBY                                                                                  792 961 Kč 
OSOBNÍ NÁKLADY                                                                             4 243 911 Kč 
OSTATNÍ NÁKLADY                                                                              170 741 Kč 
NÁKLADY CELKEM                                                                         5 757 909 Kč 

                                                          
  
                                                          V rámci projektu IROP (ESF EU) byly zakoupeny dva automobily určené k terénní práci SAS pro rodiny    
                                                                             s dětmi. Dále bylo zakoupeno vybavení k provozu a činnosti poradny Rožnov 
                                                           

     
 
 
 
 
         DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ V ROCE 2017 JAKKOLI PODPO ŘILI NAŠI ČINNOST,  
                                DĚKUJEME ZA VAŠE DARY, POMOC I P ŘÍZEŇ. 
 
 
Děkujeme sponzorům: MPSV, MZČR, Úřadu práce ČR,  Zlínskému kraji, Evropskému sociálnímu  
fondu EU, Plzeňskému kraji, Moravskoslezskému kraji, Arcibisksupství pražskému a olomouckému, 
Biskupství ostravskoopavskému a plzeňskému, ČSOB, Rotary klubu Bohemia,  Nadaci Agrofert  
za podporu našich klientek, městům a obcím: Rožnov p.R.,  Mikroregion Rožovsko, Zubří, Frýdlant, 
n.Ostravicí, Frýdek-Místek, Olomouc, Plzeň, Sviadnov, Dolní Studénky, Libina; Exa Print –  
Design s.r.o., JS Projekt, On Semiconductor, JTO SYSTÉM, Vakuum servis, Robe lighting s.r.o,  
Active colours s.r.o., Josef Zich Montel, JS Projekt, Arcidiecezní Charita Olomouc, Farnost Praha 3,  
Římská unie řádu sv.Voršily, Charita Šumperk …  a jednotlivým dárcům a podporovatelům.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Kontaktní údaje: 
 
ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. 

Rok vzniku: 1990 

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:   

ČÚ 57280007/2700, UniCredit Bank 

ČÚ veřejné sbírky 2901093047/2010, Fio banka 

 
 
 
 
         Statutární orgán - předsednictvo 

zvolené na Valné hromadě dne 26.5.2016 na dvouleté funkční období 
 
Předseda:   
Ing. Josef Jelínek 
 
Místopředsedové:  
PhDr. Jaroslav Šturma 
Mgr. Sylvie Feglerová 
Bc. Drahomíra Venkrbcová 
 
Členové: 
Bc. Ivana Grussmannová 
Mgr. Martina Bezoušková Dis. 
Bc. Lenka Oravcová 
Ing. Milena Honetschlagerová 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


