VÝROČNÍ
ZPRÁVA 2017

1.0
ROZKOŠ BEZ RIZIKA (R–R) JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ
ORGANIZACE ZALOŽENÁ V ROCE 1992,
JEJÍ PRÁVNÍ FORMOU JE ZAPSANÝ SPOLEK.

SLOVO
ÚVODEM

Pár slov úvodem…
Byl to dobrý rok a moc vám všem, kdo jste se o to zasloužili, děkuji. Začali jsme důstojnou, ale v podstatě milou
oslavou 25. výročí vzniku naší organizace. Při té příležitosti jsme všem předvedli, že jsme dobrý tým, záleží nám
na naší práci a máme se rádi. V roce 2017 jsme se soustředili hlavně na primární práci s klientkami a dařilo se
nám je vysledovat i po jejich přesunu do privátů a virtuální
reality, což je mnohem složitější než v případě, kdy je nabídka sexuálních služeb prezentována na veřejně přístupných
místech, jako jsou sex kluby.
V srpnu jsme otevřeli nové poradenské centrum v Ostravě,
které se díky našim skvělým pracovnicím rychle zaběhlo,
za což jim patří velké díky.
I přesto, že jsme v roce 2017 nedostali od MZ ČR dotaci
na testování veřejnosti a nedostaneme ji ani v roce 2018,
rozhodli jsme se výzvu NÁRODNÍHO PROGRAMU HIV/AIDS
V ČESKÉ REPUBLICE neopustit a veřejnosti, resp. občanům ČR,
se věnovat nejen jako objektům testování, ale působit
i na jejich postoje k sexualitě. Byli jsme však úspěšní v žádostech ve spolupráci s Agenturou sociálního začleňování,
a to ve třech případech, což je pro naši organizaci velká
podpora zvyšování naší profesionality a rozšiřování práce
směrem k cílové skupině.
Výsledky své činnosti jsme prezentovali před odbornou veřejností na konferencích, měli jsme přednášky na školách
a studentům jsme poskytli možnost se s naší prací seznámit
přímo ve střediscích. Tyto exkurze jsou natolik populární,
že k nám zavítala i skupina srbských sociálních pracovníků.
Své know-how si nenecháváme pro sebe, působíme i v jiných
zemích, kde je epidemiologická situace více než kritická
(Zimbabwe, Ukrajina). Právě v roce 2017 se nám podařilo
získat prostředky na naši další misi v Zimbabwe, kde dlouhodobě realizujeme svůj projekt už od roku 2004.
Pro příští období plánujeme zaměřit se nejen na privátní
scénu, ale i na virtuální svět, v němž se navazují kontakty
mezi zákazníky a sexuálními pracovnicemi a k naplnění
sexuálních služeb poté dochází v reálném světě se všemi
zdravotními, sociálními i psychickými úskalími.
Moc si přeji, aby se nám i napříště dařilo, a děkuji všem za to,
co se povedlo v tomto složitém, ale úspěšném roce 2017.

Hana Malinová

V srpnu letošního
roku jsme otevřeli
nové poradenské
centrum v Ostravě,
které se díky
našim skvělým
pracovnicím rychle
zaběhlo, za což jim
patří velké díky.
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NAŠE MISE
A CÍLE

2.0
NAŠE MISE ANEB CÍLE R–R
Naše mise aneb cíle R–R jsou zmenšit rizika postihující ohrožené skupiny lidí, a to zejména u žen poskytujících placené
sexuální služby i ostatních osob působících v sexbyznysu;
empowerment žen – zplnomocnit a posilovat ženy k vytváření a dodržování limitů a hranic při práci v sexbyznysu
i v osobním životě; prosazovat práva sexuálních pracovnic;
snížit výskyt pohlavních infekcí v ČR.
Přístup R–R ke klientkám je komplexní (sociální, behaviorální
a zdravotní).

Naše divize se zabývá, mimo jiné, zkvalitněním poskytovaných zdravotních služeb. Sledujeme novinky a situaci v problematice pohlavně přenosných infekcí, zpracováváme a interpretujeme naše zdravotnická data, zajišťujeme zdravotní
vybavení pro celou organizaci.

R–R poskytuje registrované sociální služby (odborné sociální
poradenství, včetně terapeutických služeb – reg. č. 8423193,
terénní programy – reg. č. 4441304); zdravotní služby (preventivní, jejichž součástí je vyšetření na pohlavně přenosné
infekce); právní informace (pomoc obětem trestných činů);
informace v souvislosti s tématy vztahujícími se k sexbyznysu.

V roce 2017 se nám podařilo získat povolení k „Poskytování
preventivní péče mimo zdravotnické zařízení“ ve 12 krajích, cesta byla složitá, ale vedla ke zjištění, že Krajské hygienické stanice jsou nám nakloněny. Začali jsme s revizí
metodik a standardů, usilovali jsme o sladění zdravotní
práce v celé R–R.

Další aktivity R–R:

V roce 2018 se plánujeme více věnovat našim zdravotním
sestřičkám. Snahou je též zvýšit počet výjezdů se sanitou
do krajů, kde máme působnost. Budeme pokračovat s revizí
metodik a standardů. Jako každý rok nás čeká mnoho práce,
což je pro nás pro všechny velká výzva.

R–R ovlivňuje legislativu v oblasti sexbyznysu a usiluje o prosazení zákonných opatření, která by respektovala práva sexuálních pracovnic a vycházela z jejich potřeb a zájmů.
Divadelní soubor ROZKOŠ – R–R provozuje sociální divadlo,
kde hrají klientky, příznivci spolku R–R a zaměstnankyně.
Výzkumná a publikační činnost – provádíme šetření zaměřená
např. na problematiku násilí v sexbyznysu, postoje klientek
R–R k legalizaci prostituce aj.
Přednášková a osvětová činnost – zajišťujeme přednášky
a besedy zejména o otázkách souvisejících s placeným
sexem a o tématu bezpečnějšího sexu.
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2.1
DIVIZI ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
VEDE PhDr. HANA MALINOVÁ, CSc.,
ZÁSTUPCEM JE
Bc. RENATA HORÁČKOVÁ

Akce pro veřejnost – veřejnosti nabízíme testování na HIV
a poradenství, ať už v rámci speciálních akcí (např. AIDS
Day, Erotický veletrh apod.) či pravidelně v našich poradenských centrech.
V současné době má R–R čtyři poradenská centra v Praze,
Brně, Českých Budějovicích a Ostravě. Devět terénních týmů
působí ve dvanácti krajích České republiky. Do vzdálenějších
míst vyjíždějí týmy R–R mobilní ambulancí, v níž je zabudována
venerologická ordinace. Sužby jsou zajištěny celorepublikově
online pomocí internetové poradny R–R: www.poradna-rr.cz.

2.2
DIVIZI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VEDE
Mgr. TEREZA MUSILOVÁ
Sociální divize se zabývá především přímou prací s klientkami a jejímu neustálému zkvalitňování. Mezi registrované
sociální služby patří odborné sociální poradenství, které je
poskytováno i díky Internetové poradně R–R v celé ČR, a terénní programy R–R, realizované ve 12 krajích ČR. Naše divize
je velmi početná, v roce 2017 zahrnovala 19 sociálních pracovnic a 15 pracovnic v sociálních službách.
Smyslem poskytovaných služeb je pomoci cílové skupině
v nepříznivé sociální situaci. Podáváme potřebné informace
k řešení životních problémů, jako je ztráta bydlení, zadlužení,
potíže ve vztazích apod. Nabízíme podporu při řešení těchto situací, podporu při rozhodnutí opustit práci v sexbyznysu
a při procesu odchodu ze sexbyznysu. Poskytujeme informace
ke snížení rizik spojených s placenými sexuálními službami.
Sledujeme novinky a příklady dobré praxe v sociální práci
a zavádíme je do naší činnosti.
V roce 2017 jsme propojili sociální divizi s divizí tzv. „doplňkových služeb“. K naší divizi tedy patří také Internetová poradna R–R, terapeutické služby a právní poradenství.
V závěru roku prošly Terénní programy R–R v Jihomoravském kraji rozvojovým auditem ČAS bez připomínek.
V roce 2018 se plánujeme zaměřit také na streetwork online
a peer poradenství.

2.4
DIVIZI EKONOMICKOU VEDE
Ing. VĚRA VÍCHOVÁ
Naše divize sice není zas tak velká co do počtu zaměstnanců, ale každopádně je pro chod celé organizace velice důležitá. Tvoříme finanční části ke všem grantům a dotacím,
sledujeme čerpání u obdržených dotací a grantů, po skončení projektů též zpracováváme závěrečná vyúčtování. Je
to práce s čísly a pravidelně tvoříme pro R–R také aktuální
a výhledové finanční plány, tzv. cash flow. Také se zabýváme pokladnami celé R–R nebo například realizujeme různé
kontroly a audity našeho hospodaření.
V minulém roce jsme podali 33 žádostí celkem, z nichž jsme
byli úspěšní v 31 případech. Úspěšnost je pro nás velice povzbuzující, byla totiž 91%. Rok 2017 byl pro R–R velice štědrý
a my jsme za tuto šanci více než vděčni, protože nám umožnila pracovat na nových službách i na zlepšování těch dosavadních. Díky dotacím se nám podařilo v R–R navýšit mzdy.

2.3
DIVIZI OFFICE VEDE
Mgr. BARBORA PŠENICOVÁ
Naše divize se zabývá podporou celé organizace. Do naší
kompetence spadají personální otázky, vzdělávání zaměstnankyň, public relations, správa projektů, ale také metodické
a administrativní požadavky vyvstávající nejen z popudu
kolegyň, ale i například z legislativních nařízení. Naše práce
je neuvěřitelně různorodá a přesně tak vypadal i rok 2017.
V roce 2017 jsme v rámci projektového řízení spravovali
dva velké projekty ESF: Chraňte se! Braňte se!, realizovaný
ve Velenicích, a JAK na TO – Prevence rizik v sexbyznysu,
uskutečněný v Ostravě. Oba projekty jsou zaměřené na práci s naší cílovou skupinou ve vyloučených lokalitách. Získali
jsme podporu i jiných dotačních titulů, o jejichž správu jsme
se starali. Všechny projekty najdete v kapitole „Granty a dotace“. Též jsme během roku požádali o podporu v rámci
rozvojových projektů. První byl zaměřen na náš divadelní
soubor ROZKOŠ a druhý na skupinovou vzdělávací práci
s našimi klientkami. V neposlední řadě jsme po vzoru velkých ESF projektů požádali, ve spolupráci s Agenturou sociálního začleňování, o projekt na vyloučené lokality v Brně
a ještě v roce 2017 nás zastihl výsledek, kdy nám byla zajištěna podpora i v tomto případě. V roce 2018 bychom rádi
žádali v rámci mezinárodní spolupráce o projekty zaměřené
na přeshraniční spolupráci, síťování a sdílení se zahraničními
kolegy, například se Srby, Slovenskem a Rakouskem.

V rámci administrativních úkolů, úkonů a jiné správy jsme
aktualizovali standardy kvality týkající se personálního zázemí R–R, vzdělávání, hodnocení a adaptací. Ruku v ruce s tím
jsme přepracovali veškeré dokumenty. Dokončil se proces
aktualizace interních směrnic, BOZP a jiných zákonných požadavků. Na rok 2018 nás čeká velký úkol v této oblasti, a to
je vypořádat se s novým nařízením GDPR.
Začali jsme také spolupracovat se dvěmi organizacemi –
první je zaměřená na IT a druhá na design. Ta první nám
opravila všechny počítače. V současné době spravuje webové stránky a stará se o to, aby i naše záznamová prostředí
fungovala a byla dobře zabezpečena. Proto v roce 2018 budeme přecházet na bezpečnější prostředí. Druhá společnost
nám pomáhala s největším úkolem v naší divizi. Pracovali
jsme na úpravě našeho loga, novém vizuálním stylu a přepracování stávajících materiálů pro klientky. Vymysleli jsme
podobu nových shrnujících preventivních materiálů. K seznámení s inovovaným faceliftem R–R dojde na jaře 2018.

V roce 2018 budeme opět podávat podobné množství grantů a doufáme v obdobné výsledky. Zároveň se chceme zaměřit spolu s projektovou částí R–R na mezinárodní projekty,
které jsme pro minulý rok nerealizovali. V neposlední řadě
jsme obdrželi třetí projekt ESF zaměřený na vyloučené lokality, tedy po Ostravě a Českých Velenicích budeme realizovat
podobné procesy i v Brně. Kvalifikovaný personál v sociálních a zdravotních službách bývá finančně podhodnocován,
proto si v roce 2018 klademe za velký cíl získat takové finanční prostředky, aby naše zaměstnankyně mohly dosahovat
zase o krok blíže k průměrnému platu v ČR.

SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

3.0
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Poskytujeme odborné sociální poradenství, terénní programy,
právní poradenství a provozujeme Internetovou poradnu R–R.
V roce 2017 se nám podařilo:
• Především jsme otevřeli nové Poradenské centrum R–R
v Ostravě!
• Navýšili jsme počty terénních výjezdů.
• Navýšili jsme počty kontaktovaných privátů.
• Zavedli jsme sociální terény.
• Proběhlo několik workshopů pro klientky.
• Došlo k revizi standardů kvality sociálních služeb
a metodik pro přímou práci.
• Umenšovali jsme administrativní práci.
• Zaučilo se mnoho nových kolegyň v přímé práci.
• Absolvovali jsme interní i externí stáže.
• Proběhla školení s tematikou individuálního plánování,
hodnocení kvality sociálních služeb a psychohygieny
pro všechny pracovníky R–R.
• Zvelebovala se Poradenská centra R–R.
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Během roku 2017
využilo naše služby
1 847 sexuálních
pracovnic, z toho
814 nových klientek.
Celkem jsme poskytli
4 036 služeb.
Službou rozumíme
jedno setkání
s klientkou, v rámci
něhož může být
poskytnuto více typů
poradenství,
celkem jsme jich
poskytli 9 374.

Statistické údaje:
Během roku 2017 využilo naše služby 1 847 sexuálních pracovnic, z toho 814 nových klientek. Celkem jsme poskytli
4 036 služeb. Službou rozumíme jedno setkání s klientkou,
v rámci něhož může být poskytnuto více typů poradenství,
celkem jsme jich poskytli 9 374. Proběhlo 6 664 intervencí.
Jednalo se zejména o osobní kontakty, ale i telefonické,
e-mailové a chatové poradenství.
Nejčastěji poskytované poradenství bylo: poradenství k prevenci násilí, prostředky prevence, edukačně-preventivní poradenství, finanční a dluhové poradenství, poradenství
k odchodu ze sexbyznysu, pomoc v krizi, sdílení a podpora
a předání kontaktu.
V roce 2018 plánujeme rozšířit terénní týmy, poskytovat chatové poradenství i mimo Internetovou poradnu R–R za pomoci peer poradkyň, pokračovat ve workshopech pro klientky
a omezit administrativu.

ZDRAVOTNÍ
SLUŽBY

4.0
ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
Podívejme se, jak jsme si vedli v roce 2017 v porovnání
s předchozími lety.
Počet vyšetření R–R na HIV v letech 2005–2017
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Tento rok byl opravdu skvělý! Navzdory obměnám pracovnic v týmech (nejčastěji z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou) jsme v roce 2017 dosáhli maximálních
výsledků, a to nejen celkově, ale i v obou podsouborech:
u pracujících v sexbyznysu i těch mimo sexbyznys. U první
skupiny to bylo pouze o 4 klientky více (oproti roku 2012),
ale i to se počítá! V testování veřejnosti jsme dosáhli
kulatého počtu 886 testovaných. Při posuzování práce
s oběma skupinami je třeba ještě přihlédnout k velkému
počtu kontaktovaných osob, z nichž zhruba jen 40 % se
nakonec nechalo otestovat.

Naše dlouhodobá práce s cílovou skupinou – potenciálně
rizikově se chovajícími sexuálními pracovnicemi – se promítá i do celorepublikových statistik. V České republice se
daří roční přírůstky počtu HIV+ žen udržet na stále stejné
úrovni; oproti akcelerovanému nárůstu počtu HIV+ mužů.
I když v roce 2017 se i mezi gay populací výskyt HIV pozitivity přece jen pomalu snižoval.
Jistě má na tuto skutečnost vliv důkladná a systematická
preventivní práce zaměřená na ženy se zvýšeným rizikem;
v jiných zemích jsou nejen sexuální pracovnice, ale ženy
vůbec skupinou s vysokým nárůstem HIV pozitivity.
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Nové případy HIV muži – ženy v letech 1988 – 31. 12. 2017
zdroj: Národní referenční laboratoř pro AIDS v SZÚ Praha
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R–R v roce 2017
provedla 3 695 testů
na HIV.

Nyní k syfilidě. Počet vyšetření klientek na syfilis se navýšil
oproti roku 2016 o 15 % a je vůbec nejvyšším počtem vyšetření od roku 2005. Výrazně stoupl počet syfilis pozitivních

Vyšetření R–R na TPHA v roce 2017
		
		

Výrazně stoupl počet
syfilis pozitivních
z 15 v roce 2016
na 35 v roce 2017.
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4.1.1
HIV A SYFILIS
Jde o vysoce závažné infekce, které, pokud nejsou léčeny,
končí letálně. Oba druhy testování provádíme bezplatně.
R–R v roce 2017 provedla 3 695 testů na HIV, z toho bylo

10 případů pozitivních; 1 osoba z testování veřejnosti a 9 sexuálních pracovnic z naší mise v Zimbabwe.
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Naší misi v Zimbabwe bude věnována samostatná kapitola.
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Počet opakování vyšetření na TPHA (přítomnost protilátek
na syfilis) je v průměru 1,5, což znamená, že přibližně čtvrtina
klientek jsou klientky nové. Prostituční scéna je charakteristická značnou mobilitou pracovnic. Velkým úspěchem je nejen
dosáhnout opakovaného vyšetření, ale oslovit nové klientky
a přesvědčit je o nutnosti testování jak na HIV, tak i na ostatní
pohlavně přenosné infekce.
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188
19
68
210
40
23
8
48
165
26
37
17
32

1
18
1
2
1
4
1

539
312
189
19
68
212
40
23
8
49
169
26
37
17
33

1 713

28

1 741

Nově do této skupiny zařazujeme i hepatitidu C, která bez
včasného odhalení a zahájení léčby či alespoň odpovídající
životosprávy končívá letálně.

Počet vyšetření R–R na Hepatitidu C v roce 2017

Vyšetření R–R na HIV v ČR (12 krajů) a Zimbabwe v roce 2017
			klientky
			 celkem

z 15 v roce 2016 na 35 v roce 2017. Jen v Jihočeském kraji se
diagnostikovalo celkem 12 akutních syfilid a 6 syfilid bylo již
z minulosti, v krvi byla nalezena zvýšená hladina protilátek.

počet
vyšetření

pozitivních

celkem

Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
zahraničí

149
151
38
1
10
57
3
8
16
12
2
2
12

1
7
2
2
-

150
158
38
1
10
59
3
8
16
14
2
2
12

celkem

461

12

473

		
		

Nejčastěji byla hepatitida C zjištěna u žen působících v klubech
v Jihočeském kraji – pochází odtud více než polovina odhalených případů.

4.1.2
ZÁVAŽNÁ POHLAVNĚ
PŘENOSNÁ ONEMOCNĚNÍ

Počet vyšetření R–R ze stěrů v roce 2017

Část z nich střídá svá působiště a je někdy nesnadné sladit
práci s udržením péče o své zdraví. U těchto onemocnění
„nejde o život“, a budoucí komplikace proto nejsou dostatečně intenzivně vnímány.
V roce 2017 se nově objevila u testovaných kapavka (gonorrhoea, GO). Domnívali jsme se, že ve chvíli, kdy jsme přestali
pracovat s pornoherečkami, se tato dnes již poměrně vzácná
choroba neobjeví, ale máme tři nové případy.

Počet vyšetření R–R ze stěrů v roce 2017
počet vyšetření

pozitivní výsledky vyšetření

jiné

klub

privát

ulice

celkem

jiné

klub

privát

ulice

celkem

Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
neuvedeno
Olomoucký kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
zahraničí

14
1
5
19
2

124
95
31
29
45
1
5
2
12
7
1
3
5

70
11
30
2
1
22
4
1
1
1
7

14
1
2
5
4
1
-

222
108
66
2
30
88
1
9
2
18
11
3
4
14

0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
-

0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

celkem

41

360

150

27

578

0

1

1

1

3

		

klub

privát

ulice

celkem

jiné

klub

privát

ulice

celkem

Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
neuvedeno
Olomoucký kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
zahraničí

13
1
5
16
2

124
82
30
28
45
1
5
2
12
7
1
3
5

67
11
32
2
1
22
4
1
1
1
7

15
1
2
5
4
1
-

219
95
67
2
29
85
1
9
2
18
11
3
4
14

0
0
0
1
0

0
0
3
0
4
0
0
0
3
1
0
0
0

0
0
3
0
0
2
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
-

1
0
6
0
0
7
0
0
0
3
1
0
0
0

celkem

37

345

149

28

559

1

11

5

1

18

4.1.3
MÉNĚ ZÁVAŽNÁ ONEMOCNĚNÍ
Jedná se o méně závažné, ale poměrně rozšířené pohlavně
přenosné infekce. Jejich význam a následnou léčbu nelze
v prevenci HIV podceňovat, poškozují totiž sliznice pohlavních orgánů, a usnadňují tak průnik viru HIV do organismu.
Nejvíce jsou tyto infekce rozšířeny na privátech, kde ženy

navštěvují naše pracoviště skutečně až tehdy, kdy mají zdravotní potíže. Na druhé straně jde o infekce, které jsou v populaci běžně rozšířeny, a jejich léčba vyžaduje simultánní
léčbu sexuálního partnera, což ne vždy lze u našich klientek
zajistit.

Počet vyšetření R–R ze stěrů v roce 2017
počet vyšetření

CANDIDA

Vyšetření na chlamydiové infekce v roce 2017 jako by kopírovala předešlý rok. Počet vyšetření je totožný, stejně jako
počet pozitivních výsledků. Struktura počtu vyšetření podle
jednotlivých krajů je ovšem rozdílná; nejvíce nových klientek přibylo v Moravskoslezském kraji, kde jsme mimo jiné
otevřeli nové Poradenské centrum R–R.

pozitivní výsledky vyšetření

jiné

		

Do této skupiny řadíme ta onemocnění, která způsobují
vážné újmy na zdraví – neplodnost, kloubní onemocnění aj.
Bohužel se nacházejí ve stínu předchozích infekcí a bývají
klientkami podceňována, ne vždy bývá jejich vyšetření
od majitelů klubů požadováno. Výsledky testů (na ostatní
PPI) mají oproti často používaným rychlotestům na HIV
a syfilis časovou prodlevu. Většina klientek žije v časovém
prezentismu, tzn. zajímají je pouze věci „tady a teď“ a i blízká
budoucnost (třeba jen za několik dní) je pro ně vzdálená.

GO KULTIVACE

počet vyšetření

CHLAMYDIA

pozitivní výsledky vyšetření

jiné

klub

privát

ulice

celkem

jiné

klub

privát

ulice

celkem

Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
neuvedeno
Olomoucký kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
zahraničí

13
1
5
2

121
76
24
28
34
1
4
2
12
6
1
3
4

66
9
27
2
1
12
4
1
1
1
7

14
1
2
5
3
1
-

214
87
56
2
29
48
1
8
2
18
9
3
4
13

2
0
1
1

23
1
2
3
1
0
0
0
1
3
0
0
0

18
1
2
1
1
0
2
1
1
1
2

2
0
0
0
2
0
-

45
2
5
1
4
1
0
2
0
2
5
1
1
3

celkem

21

316

131

26

559

4

34

30

4

72

		

Kvasinkovou infekcí (candida) trpí každá devátá klientka
v klubu, ale každá čtvrtá působící na privátu.

Počet vyšetření R–R ze stěrů v roce 2017
počet vyšetření

BAKT. ONEMOCNĚNÍ

pozitivní výsledky vyšetření

jiné

klub

privát

ulice

celkem

jiné

klub

privát

ulice

celkem

Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
neuvedeno
Olomoucký kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj
zahraničí

13
1
5
2

121
93
25
28
33
1
5
2
12
6
1
3
4

67
11
27
2
1
12
4
1
1
1
7

14
1
2
5
3
1
-

215
106
57
2
29
47
1
9
2
18
9
3
4
13

4
0
1
2

69
29
8
19
1
1
4
1
6
5
0
2
0

43
2
18
1
0
0
0
1
0
1
5

8
1
0
3
2
0
-

124
32
27
1
19
1
1
4
1
10
7
0
3
7

celkem

21

334

134

26

515

7

145

71

14

237

		

Bakteriologická onemocnění jsou hojně rozšířena mezi ženami na privátě i na ulici (každá 1,8. žena) a jen o něco méně
mezi ženami v klubech (každá 2,3. žena). Jsou regiony, např.
Praha, kde se nachází tradičně více žen s přemnoženými
bakteriemi než těch bez problémů.

PORADENSKÁ
CENTRA

5.1
PRAHA –
PORADENSKÉ CENTRUM
Pracovnice týmu v roce 2017: vedoucí centra / sociální
pracovnice: Bc. Karolína Hajská, sociální pracovnice:
Mgr. Kateřina Šádková, Mgr. Marie Kovářová,
Bc. Sára Marková, zdravotní sestra a pracovnice v sociálních
službách: Bc. Renata Horáčková, Kristýna Šindelářová
Otevírací doba Poradenského centra R–R je v pondělí
od 17 do 20 hodin a ve čtvrtek od 16 do 20 hodin. Mimo otevírací dobu klientky využívaly individuální konzultace a terapie. Poradenské centrum R–R v Praze navštívilo 259 klientek,
z toho 95 úplně poprvé. Celkem jim bylo poskytnuto 926
služeb. Z toho bylo pracovnicemi Poradenského centra R–R
zodpovězeno 240 dotazů prostřednictvím telefonu, e-mailu
apod. Kvůli komplexnímu přístupu k řešení obtížné situace jsme ženám poskytovali i terapeutické služby zajištěné
terapeutkou. Tuto službu využilo 6 klientek a absolvovaly
44 hodin terapií.
Nejčastěji jsme klientkám poskytovali poradenství k bezpečnějšímu sexu, k prevenci násilí, sociálně právní poradenství,
psychosociální poradenství a právní poradenství. S klientkami
jsme o jejich působení v sexbyznysu mluvili velice otevřeně,
mapovali jsme jejich potřeby a na základě toho domlouvali
další spolupráci. Kromě sociálních služeb klientky využívaly
pravidelně nabídky zdravotních služeb – vyšetření na pohlavně přenosné infekce. Součástí naší práce bylo i zajištění
případné léčby. Ženy v sociální nouzi využívaly také doplňkové služby, např. potravinový servis. Uskutečnila se i dvě
skupinová setkání, bazar oblečení, líčení apod.
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Nejčastějšími problémy,
se kterými se na nás ženy
obrací, jsou: traumatické
zážitky ze sexbyznysu,
kariéra a odchod
ze sexbyznysu, dluhy,
zdravotní potíže a bydlení.
S klientkami řešíme i témata
jako jsou násilí, problémy
v mezilidských vztazích,
konflikty v rodině
nebo nepochopení se
s institucemi.

V průběhu roku jsme realizovali 7 testování na HIV pro veřejnost, při kterých jsme otestovali 462 osob. Největší zájem
o testy na HIV a o poradenství k bezpečnějšímu sexu jsme
zaznamenali na Erotickém veletrhu 2017, kde jsme otestovali
367 osob. V rámci týdne sociálních služeb jsme uspořádali den otevřených dveří s promítáním filmu Magda aneb
S tebou ne! a následnou debatou o tématu násilí.
Odborné sociální poradenství
Počet klientek: 259
Počet poskytnutých služeb: 926
Počet osob z veřejnosti: 462

Poradenské centrum
R–R v Praze navštívilo
259 klientek, z toho
95 úplně poprvé.
Celkem jim bylo
poskytnuto 926 služeb.

5.2
BRNO –
PORADENSKÉ CENTRUM
Pracovnice týmu v roce 2017: vedoucí centra / sociální
pracovnice: Mgr. Alena Přikrylová, sociální pracovnice:
Mgr. Renata Chloupková, zdravotní sestra a pracovnice
v sociálních službách: Monika Zouharová,
zdravotní sestra: Olga Vránová
Poradenské centrum R–R v Brně je otevřené každou středu
od 17 do 20 hodin. Služby tohoto centra v roce 2017 využívaly především klientky, s nimiž máme navázanou již dlouhodobou spolupráci, dále ženy, jejichž první kontakt s námi
proběhl v rámci terénní práce. Část žen přichází na základě
prvokontaktu přes Internetovou poradnu R–R či si naše služby
vyhledaly na webu. Většina byla české národnosti, pouze
dvě Slovenky a jedna ruského původu. Co se týká věkové
hranice, tak přestože je stále nejsilněji zastoupena skupina

V roce 2017 navštívilo
Poradenské centrum
R–R České Budějovice
celkem 35 klientek
a bylo poskytnuto
92 služeb.

žen v rozmezí od 26 do 35 let, vnímáme určité stárnutí našich klientek, kdy např. ve věku 46–55 let bylo 24 klientek.
V rámci poradenství jsme se nejčastěji zabývali tématy, jako
je prevence zdravotních rizik, bezpečí a bezpečnostní plány
při práci, rizikové situace, partnerské i rodinné vztahy, dluhová problematika, odchod ze sexbyznysu, zkušenosti s násilím, zdravotní obtíže, nízké sebevědomí či sociální izolace.
V roce 2017 využilo služeb Poradenského centra R–R 91 žen,
z toho 32 nových, a poskytli jsme jim celkem 226 služeb.
V průběhu roku 2017 jsme uskutečnili 6krát testování na HIV
pro veřejnost, při nichž jsme otestovali 58 osob. V rámci týdne
sociálních služeb jsme uspořádali den otevřených dveří.
Odborné sociální poradenství
Počet klientek: 91
Počet poskytnutých služeb: 226
Počet osob z veřejnosti: 58

V roce 2017 využilo
služeb Poradenského
centra R–R v Brně
91 žen, z toho
32 nových, a poskytli
jsme jim celkem
226 služeb.

5.3
ČESKÉ BUDĚJOVICE –
PORADENSKÉ CENTRUM
Pracovnice týmu v roce 2017: vedoucí centra / sociální
pracovnice: Bc. Monika Kochlöflová, DiS., sociální pracovnice:
Bc. Nikol Němcová, Mgr. Miroslava Gáborová, DiS.,
zdravotní sestra a pracovnice v sociálních službách:
Bc. Nicol Březinová, Bc. Jana Lískovcová, Petra Holomelová
Poradenské centrum v Českých Budějovicích je pro klientky
otevřeno pravidelně každou středu mezi 17. a 20. hodinou
a po individuální dohodě i v jiných dnech. V rámci této
doby u nás mohou ženy využívat zdravotní a sociální služby.
Každou první středu v měsíci je otevřena ordinace, kdy je přítomen lékař nebo lékařka a poskytuje klientkám kompletní
dermatovenerologické vyšetření. V roce 2017 navštívilo Poradenské centrum R–R České Budějovice celkem 35 klientek
a bylo poskytnuto 92 služeb.
Služby v Poradenském centru R–R České Budějovice využívají většinou ženy, které působí v nočních klubech, na privátech nebo soukromých bytech. Ženy obvykle nejprve potkáme při terénní práci, kde jim nabídneme služby v centru,
kam za námi následně přicházejí. Ženy jsou převážně české
národnosti. Klientky využívají zejména služeb, jako je sdílení
životních situací z prostředí sexbyznysu, ale i mimo něj. Nejčastějšími tématy jsou mezilidské vztahy, rodina a děti, dluhy
a problematika bydlení. Prostory Poradenského centra R–R
jsou místem, kde s klientkami můžeme řešit složitější a časově náročnější témata, na která při terénní práci není prostor
ani dostatečné soukromí.
Ženy nejčastěji přicházely kvůli vyšetření v ordinaci a rychlotestům na pohlavně přenosné choroby. Zároveň jim byly
poskytnuty i prostředky prevence, informační materiály a poradenství k bezpečnějšímu sexu a prevenci pohlavně přenosných infekcí.

Centrum R–R v Českých Budějovicích slouží i pro veřejnost.
Každé první úterý v měsíci probíhá testování veřejnosti
na protilátky HIV/AIDS v době mezi 16. a 18. hodinou. Případně po předchozí telefonické domluvě i v jiné, individuální
termíny. Během roku 2017 jsme v rámci testování veřejnosti
otestovali 74 osob. Všem bylo poskytnuto zároveň poradenství k bezpečnějšímu sexu a poradenství k prevenci pohlavně
přenosných chorob.
Odborné sociální poradenství
Počet klientek: 35
Počet poskytnutých služeb: 92
Počet osob z veřejnosti: 74

5.4
OSTRAVA –
PORADENSKÉ CENTRUM
Pracovnice týmu v roce 2017: vedoucí centra / sociální
pracovnice: Mgr. Monika Střelková, sociální pracovnice:
Bc. Michaela Hyžáková, zdravotní sestra a pracovnice
v sociálních službách: Mgr. Zdenka Uhrová,
Bc. Klára Haroková, peer poradkyně: Miroslava Slívová
Dne 18. 8. 2017 jsme slavnostně otevřeli nové Poradenské
centrum R–R Ostrava na ulici Macharova 7. Nové centrum
je otevřeno jednou týdně v úterý od 16 do 19 hodin a pro
objednané klientky kdykoli během pracovní doby mezi
8.–15. hodinou od pondělí do pátku. Provozní doba reagovala na potřeby žen, které jsme si během prvního půlroku
mapovali v terénu.
V Poradenském centru R–R jsme s klientkami řešili téma
násilí, odchod ze sexbyznysu a pomáhali jsme jim zpracovávat traumatické zkušenosti ze sexbyznysu. Nabízeli jsme
krizovou intervenci, dluhové a kariérové poradenství a také
terapie. Uspořádali jsme workshop pro ženy k sexuálním pomůckám se zaměřením na prevenci i s praktickou ukázkou.

V rámci terapeutických a poradenských rozhovorů klientky
nejčastěji řešily odpor k mužům, syndrom vyhoření a traumatické zážitky, také špatné osobní vztahy, odchod ze sexbyznysu a nízké sebevědomí, případně též zdravotní problémy.
V rámci našich služeb jsme spolupracovali s Miroslavou
Slívovou v roli peer poradkyně.
V období srpen až prosinec 2017 využilo služeb v Poradenském centru R–R v Ostravě 14 žen a poskytli jsme jim 24
služeb. V průběhu roku 2017 jsme uskutečnili 4krát testování
na HIV pro veřejnost, při kterých jsme otestovali 116 osob.
V rámci týdne sociálních služeb jsme uspořádali den otevřených dveří.
Odborné sociální poradenství
Počet klientek: 14
Počet poskytnutých služeb: 24
Počet osob z veřejnosti: 116

V období srpen až
prosinec 2017 využilo
služeb v Poradenském
centru R–R v Ostravě
14 žen a poskytli jsme
jim 24 služeb.

TERÉNNÍ
PROGRAMY

6.1
TERÉNNÍ PROGRAM
KRÁLOVÉHRADECKÝ
A PARDUBICKÝ KRAJ
Pracovnice týmu v roce 2017:
sociální pracovnice: Bc. Barbora Konrády,
zdravotní sestra a sociální pracovnice:
Mgr. Kateřina Dostálová
Celkový počet uskutečněných terénních výjezdů za Královéhradecký a Pardubický kraj v roce 2017 činil 24. Spolupracovali jsme s 22 ženami na Královéhradecku (nových
klientek z toho bylo 5) a s 26 ženami v Pardubicku (nových
klientek z toho bylo 13). V současné době se zde nachází
pouze 3 noční kluby. Dlouhodobě zde převládá skrytá
prostituční scéna, tzv. priváty.
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Národnostně zde převládají Češky. Jen málo žen z celkového počtu pochází ze Slovenska. V jednom případě jsme
poskytovali služby klientce z Ruska. Oproti loňskému roku
nedošlo k žádným významnějším změnám. Nejpočetnější skupinu našich klientek tvoří matky samoživitelky, které
práci v sexbyznysu vykonávají pro finanční podporu svých
dětí. Ženám často doporučujeme návazné služby, nejvíce
však občanskou poradnu k řešení dluhové situace. V rámci
sociálního poradenství s nimi probíráme především jejich
finanční situaci, různé zdravotní problémy a rizika, pravidla bezpečného sexu a také partnerské a rodinné vztahy.
Díky dlouhodobé práci v regionu k nám mají ženy velkou
důvěru a za možnost pohovořit si s někým, kdo respektuje jejich rozhodnutí pracovat v sexbyznysu, jsou opravdu
vděčné. V našem regionu převažuje privátní scéna a s ženami pracujícími v soukromých bytech máme dobře navázanou spolupráci – vždy nás vítají s radostí. V obou krajích
máme informace o ojedinělé pouliční scéně a při terénních výjezdech nepotkáváme ani ženy závislé na drogách.
V okolí Pardubic existuje už pouze jeden klub, který s námi
spolupracuje a kam dojíždíme v rámci naší terénní práce
pravidelně. V Královéhradeckém kraji máme navázanou
spolupráci se dvěma kluby v okolí Trutnova a Špindlerova
Mlýna. V těchto podnicích ženy hodnotí naše služby velmi
pozitivně a nechávají se pravidelně testovat na pohlavně
přenosné infekce.
V Hradci Králové jsme během roku 2017 uspořádali jedno
testování veřejnosti na HIV. Konalo se v rámci World AIDS
Day v prosinci u obchodního domu Futurum ve spolupráci
s IMFSA a byla to již tradiční akce, kdy velké zastoupení při
tomto testování měla také gay komunita.
Terénní programy Hradec Králové
Počet klientek: 22
Počet poskytnutých služeb: 39
Počet osob z veřejnosti: 43
Terénní programy Pardubice
Počet klientek: 26
Počet poskytnutých služeb: 53

Celkový počet
uskutečněných
terénních výjezdů
za Královéhradecký
a Pardubický kraj
v roce 2017 činil 24.
Spolupracovali
jsme s 22 ženami
na Královéhradecku
(nových klientek
z toho bylo 5)
a s 26 ženami
v Pardubicku
(nových klientek
z toho bylo 13).

6.2
TERÉNNÍ PROGRAM
JIHOČESKÝ KRAJ
Pracovnice týmu v roce 2017:
vedoucí / sociální pracovnice: Bc. Monika Kochlöflová, DiS.,
sociální pracovnice: Bc. Nikol Němcová,
Mgr. Miroslava Gáborová, DiS., zdravotní sestra
a pracovnice v sociálních službách: Bc. Nicol Březinová,
Bc. Jana Lískovcová, Petra Holomelová
V roce 2017 jsme v Jihočeském kraji uskutečnili 87 terénních
výjezdů, došlo k navýšení o 28 terénních výjezdů za rok.
Terénní výjezdy se konají ve večerních a nočních hodinách
a realizuje je dvoučlenný tým – sociální pracovnice a zdravotní sestra (pracovnice v sociálních službách). V rámci
terénní práce navštěvujeme klientky ve třiceti nočních klubech a osmi spolupracujících privátních bytech. Stále monitorujeme pouliční scénu a kontaktujeme ženy pracující
na ulici. V rámci terénního programu jsme v roce 2017 učinili více než 1 000 kontaktů. Spolupracovali jsme s 286 klientkami a poskytli 658 služeb. Národnostní složení našich
klientek je pestré: 55 % Češky, 17 % Ukrajinky, Rusky, 12 %
Rumunky, 9 % Slovenky, 3 % Maďarky a u 4 % nezjištěna
národnost.
Ženám poskytujeme zdravotní služby – testování na pohlavně přenosné infekce, předtestové a potestové poradenství, zdravotní konzultace a konzultace k bezpečnějšímu
sexu a prevenci pohlavně přenosných infekcí. S ženami
jsme sdíleli jejich životní situace ze sexbyznysu i ze soukromého života. Často řešíme témata týkající se rodinných,
partnerských vztahů a výchovy dětí. Mezi nejčastěji poskytnuté služby patří právní poradenství, dluhové poradenství,
prevence kriminality, poradenství k dávkám státní sociální
podpory aj.
V roce 2017 jsme se zaměřili na poskytování odborného sociálního poradenství v terénu, protože praxe ukazuje tento

způsob jako nejfunkčnější. Pozvali jsme kolegyně z organizace TAMPEP na sdílený terénní výjezd do oblasti příhraničí – České Velenice. Měli jsme možnost čerpat zkušenosti,
sbírat inspiraci a sdílet praxi se sociálními pracovnicemi
z Rakouska, ze země, kde je prostituce legální.
Terénní programy
Počet klientů: 286, z toho mužů: 7
Počet poskytnutých služeb: 658

V roce 2017 jsme
v Jihočeském kraji
uskutečnili 87 terénních
výjezdů, došlo k navýšení
o 28 terénních výjezdů
za rok. V rámci terénního
programu jsme
v roce 2017 učinili více
než 1 000 kontaktů.
Spolupracovali jsme
s 286 klientkami
a poskytli 658 služeb.

6.3
TERÉNNÍ PROGRAM
JIHOMORAVSKÝ KRAJ A BRNO
Pracovnice týmu v roce 2017:
vedoucí centra / sociální pracovnice: Mgr. Alena Přikrylová,
sociální pracovnice: Mgr. Renata Chloupková,
zdravotní sestra a pracovnice v sociálních službách:
Monika Zouharová, zdravotní sestra: Olga Vránová
V tomto roce jsme v rámci Terénního programu R–R pravidelně navštěvovali celkem 12 klubů a 41 privátů, ve městě
Brně také pravidelně navštěvujeme i jeden gay klub. Uskutečnili jsme 55 výjezdů v intervalu asi 5–6krát měsíčně.
Poskytli jsme celkem 241 služeb 170 klientkám/klientům,
z toho 82 novým. Terénní práce probíhala jak ve večerních
a nočních hodinách, tak i přes den, a to především v rámci
privátní scény. Ve městě Brně se poskytování sexuálních
služeb v naprosté většině přesunulo na privátní scénu či
do stávajících „zavedených“ klubů. Pouliční prostituce zůstává omezena na oblast asi dvou ulic a vyskytuje se velmi
sporadicky. Objevují se zde především romské ženy či mladiství. Vzhledem k nahodilosti jejich působení se nám příliš
nedaří navázat aktivní spolupráci.
Nejčastěji byly ženám poskytovány služby typu edukačně
preventivní poradenství, finanční, dluhové či právní poradenství, bezpečí a bezpečnostní plány při práci, rizikové
situace, partnerské i rodinné vztahy, sociálně právní a psychosociální konzultace či odchod ze sexbyznysu. Pocit
bezpečí klientek jsme se snažili podpořit například také
preventivními prostředky, jako jsou osobní alarmy, letáky
s kontakty na naši organizaci i na spolupracující instituce
apod. Většinu našich klientek tvořily Češky, dále to byly Slovenky a jedna žena původem z Nigérie. Ačkoliv se největší
počet žen nachází ve věkovém rozmezí mezi 26–35 lety
(73), přesto vnímáme určité stárnutí klientek, kdy ve věku
36–45 let bylo 40 klientek, 46–55 let bylo 12 klientek,
56–65 let 7 klientek, a dokonce i ve věkové kategorii nad
65 let byla 1 klientka.
V tomto roce jsme také absolvovali externí audit na službu
Terénního programu R–R od České asociace streetwork
a úspěšně získali Certifikát kvality.
Terénní programy
Počet klientů: 170, z toho mužů: 13
Počet poskytnutých služeb: 241

V tomto roce jsme
v rámci Terénního
programu R–R
pravidelně navštěvovali
celkem 12 klubů
a 41 privátů, ve městě
Brně také pravidelně
navštěvujeme i jeden
gay klub.
Uskutečnili jsme
55 výjezdů v intervalu
asi 5–6krát měsíčně.
Poskytli jsme
celkem 241 služeb
170 klientkám/klientům,
z toho 82 novým.

6.4
TERÉNNÍ PROGRAM
OLOMOUCKÝ KRAJ
Pracovnice týmu v roce 2017:
vedoucí / sociální pracovnice: Mgr. Alena Přikrylová,
sociální pracovnice: Mgr. Renata Chloupková,
zdravotní sestra a pracovnice v sociálních službách:
Monika Zouharová, zdravotní sestra: Olga Vránová
V roce 2017 jsme 35 klientkám, z nichž 10 bylo nových,
poskytli celkem 56 služeb. V tomto kraji navštěvujeme již
dlouhodobě a pravidelně 6 klubů a 9 privátů, přičemž se
nám podařilo kontaktovat dva nové. Jde jak o práci ve večerních či nočních hodinách, tak také v denní dobu, dle aktuální dohody s klientkami. S klientkami jsme se nejčastěji
věnovali edukačně preventivnímu poradenství, zajištění nejen zdravotního, ale i osobního bezpečí. Vzhledem k tomu,
že se opětovně setkávají se stigmatizací až dehonestací,
bavíme se také o možnostech, jak s tímto pracovat, a především, jak se mohou bránit a nastavit si vlastní hranice.
Nabízíme jim mimo jiné možnost právního poradenství
včetně právního zastupování v případě, že se stanou oběťmi trestného činu. Vzhledem k tématům ženy velmi oceňovaly to, že jsme jim nabízeli osobní alarmy, prostředky
prevence či brožury s kontakty, které jim mohou pomoci.
Pouliční prostituci jsme v Olomouckém kraji nezaznamenali ani z informací od klientek, ani z institucí. Nesetkali
jsme se zde se ženami jiných národností. Většina žen má
středoškolské vzdělání, ať již s maturitou nebo bez, pouze
jedna má vzdělání základní.
Terénní programy
Počet klientek: 35
Počet poskytnutých služeb: 56

V roce 2017 jsme
35 klientkám, z nichž
10 bylo nových,
poskytli celkem
56 služeb.
V Olomouckém kraji
navštěvujeme
již dlouhodobě
a pravidelně 6
klubů a 9 privátů.

V rámci terénní
práce ve Zlínském kraji
jsme letos navštěvovali
4 kluby a 9 privátů.
Klubová scéna je
zde značně specifická
a nestálá.
V roce 2017 jsme
realizovali 17 výjezdů
a poskytli celkem
72 služeb 47 klientkám.
6.5
TERÉNNÍ PROGRAM
ZLÍNSKÝ KRAJ
Pracovnice týmu v roce 2017:
vedoucí / sociální pracovnice: Mgr. Alena Přikrylová,
sociální pracovnice: Mgr. Renata Chloupková,
zdravotní sestra a pracovnice v sociálních službách:
Monika Zouharová, zdravotní sestra: Olga Vránová
V rámci terénní práce v tomto kraji jsme letos navštěvovali
4 kluby a 9 privátů, některé z nich nové. Klubová scéna je
zde značně specifická a nestálá. V roce 2017 jsme realizovali 17 výjezdů a poskytli celkem 72 služeb 47 klientkám.
Terénní výjezdy v tomto kraji probíhají 1krát za 2 měsíce
a často také na telefonické vyžádání samotných klientek.
V rámci služeb jsme nejčastěji poskytovali psychosociální
poradenství, kdy ženy řešily vztahové a rodinné problémy,
ale také edukačně preventivní a sociálně právní poradenství. Vzhledem k nejistotě, která v tomto kraji v rámci klubové a privátní scény panuje, jsme se často bavili na téma
bezpečnost a nastavování vlastních hranic. Převážná většina žen v této lokalitě vstoupila do sexbyznysu kvůli finančnímu zajištění, obvykle mají střední vzdělání, pouze tři
mají vzdělání základní a dvě ženy vysokoškolské. V tomto
kraji se nám také podařilo navázat aktivní a vstřícnou vzájemnou spolupráci s Krajským úřadem, kde se pravidelně
účastníme Komunitního plánování.

6.6
TERÉNNÍ PROGRAM
LIBERECKÝ KRAJ A ŠLUKNOVSKO
Pracovnice týmu v roce 2017:
sociální pracovnice Bc. Klára Topolová, zdravotní sestra
a pracovnice v sociálních službách: Markéta Stezková
V roce 2017 jsme uskutečnili 44 terénních výjezdů – 27 v Libereckém kraji, 17 ve Šluknovském výběžku. Celkově jsme
spolupracovali se 63 ženami na Liberecku (nových klientek
z toho bylo 12) a se 32 osobami na Šluknovsku (nových
klientek z toho bylo 17).
Liberecký tým působí v těchto oblastech: Liberec, Jablonec
nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Česká Lípa, Cvikov a také
v oblasti Šluknovského výběžku, kde se vyskytuje, kromě
klubové prostituce, také prostituce pouliční. Jedná se o tyto
lokality: Varnsdorf, Rumburk, Jiřetín – Lesné, Dolní Poustevna
a Lobendava.
Nejčastěji navštěvujeme noční kluby, v nichž pracují převážně Češky, Slovenky, v menší míře Ukrajinky. Ojediněle
se setkáváme i s klientkami z exotických zemí, jako jsou
Filipíny nebo Nigérie, s nimiž komunikujeme anglicky. I nadále mezi našimi klientkami převažují matky samoživitelky,
často zatížené dluhy, které se pokoušejí splácet právě pomocí práce v sexbyznysu. Priváty, kde jsou poskytovány sexuální služby, se nám dařilo kontaktovat příležitostně, převážně ve větších městech – Liberec, Jablonec nad Nisou,
Česká Lípa, naopak na Šluknovsku tuto formu poskytování
sexuálních služeb téměř nenajdeme. I v roce 2017 v našem
regionu pokračuje trend ubývání zákazníků a s ním spojený
odchod žen ze sexbyznysu. Některé kluby díky tomu omezují své služby (např. mění otevírací dobu na víkendovou).
Naše klientky jsou nejčastěji ve věkové skupině 26–45 let.
V rámci terénních výjezdů navštěvujeme i ulice, kde dívky nabízejí sexuální služby, ale díky moderní technice
a sociálním sítím se dívky běžně domlouvají se zákazníky,
kteří je pouze někde vyzvednou a zase odvezou zpět.
Zde se nejčastěji potkáváme s klientkami, které využívají
práci v sexbyznysu jako prostředek k financování drogové
závislosti.
V listopadu 2017 jsme v rámci akce Noc venku uskutečnili
jedno testování veřejnosti v našem kraji, konkrétně v Jablonci nad Nisou.
Terénní programy Liberecký kraj
Počet klientů: 63, z toho mužů: 3
Počet poskytnutých služeb: 105
Počet osob z veřejnosti: 13
Terénní programy Šluknovsko

Terénní programy
Počet klientek: 47
Počet poskytnutých služeb: 72

Počet klientů: 32, z toho mužů: 2
Počet poskytnutých služeb: 42

V roce 2017 jsme
uskutečnili 44
terénních výjezdů –
27 v Libereckém kraji,
17 ve Šluknovském
výběžku. Celkově jsme
spolupracovali se 63
ženami na Liberecku
a se 32 osobami
na Šluknovsku.

6.8
TERÉNNÍ PROGRAM
PRAHA
Pracovnice týmu v roce 2017:
vedoucí / sociální pracovnice: Bc. Karolína Hajská,
sociální pracovnice: Mgr. Kateřina Šádková,
PhDr. Hana Malinová, Mgr. Marie Kovářová,
Bc. Sára Marková, zdravotní sestra a pracovnice
v sociálních službách: Markéta Böhmová,
Kristýna Šindelářová, Bc. Renata Horáčková

6.7
TERÉNNÍ PROGRAM
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Pracovnice týmu v roce 2017:
vedoucí / sociální pracovnice: Mgr. Monika Střelková,
sociální pracovnice: Bc. Michaela Hyžáková,
zdravotní sestra a pracovnice v sociálních službách:
Mgr. Zdenka Uhrová, Bc. Klára Haroková,
peer poradkyně: Miroslava Slívová
V roce 2017 jsme v rámci Terénního programu uskutečnili
celkem 61 terénních výjezdů. Terénní sociální práci jsme
prováděli pravidelně 4–5krát měsíčně v odpoledních, večerních a nočních hodinách. Služby prevence jsme poskytovali v přirozeném prostředí klientek, tedy hlavně v nočních klubech (20 klubů), privátech (14 privátů) a na ulici.
Poskytovali jsme ženám edukačně preventivní poradenství, dluhové a sociálně právní poradenství, psychosociální poradenství i krizovou intervenci. Zaměřili jsme se také
na prevenci násilí a rozdávali jsme ženám preventivní brožury S tebou NE! i předměty s důležitými informacemi a telefonními čísly. K bezpečnostním pomůckám byly klientkám zároveň podány informace o zásadách bezpečnosti
při jejich práci: jak předejít napadení ze strany zákazníka,
eventuálně jak se bránit. Snažili jsme se posílit i jejich osobní hranice vůči chování ze strany manažerů klubů. Upozorňovali jsme je na násilí v online prostoru (např. riziko
zveřejňování osobních fotografií na internetu), kyberšikanu,
strukturální násilí, nebezpečí obchodování a vykořisťování
(zejména prevence viktimizace v zahraničí). Nabízeli jsme
jim možnost využít právní poradenství a Internetovou poradnu R–R, e-learningový kurz a služby nově otevřeného
Poradenského centra R–R. Zaměřili jsme se na oběti násilí.
V rámci projektu jsme spolupracovali s 231 klientkami,
z toho 94 novými, a celkově jsme jim poskytli 448 služeb.
Mezi našimi klientkami bylo nejvíce žen mezi 26–45 roky

(74 %), poměrně vysoké zastoupení měly i ženy mezi
46–55 lety (12,9 %). Převažovaly svobodné ženy (57,5 %),
rozvedené (27,9 %) a pouze 11,9 % žen bylo vdaných. 47 %
bylo v roli matek samoživitelek. Ženy měly nejčastěji středoškolské vzdělání bez maturity (38,4 %), následovalo základní vzdělání (26,5 %) a SŠ vzdělání s maturitou (26,5 %),
pouze 5 žen vystudovalo VŠ nebo VOŠ. 26 % žen přiznalo
konkrétní zkušenost s násilím, pouze 13 % žen uvedlo,
že žádnou zkušenost nemají.
Terénní programy
Počet klientů: 231, z toho mužů: 12
Počet poskytnutých služeb: 448
Počet osob z veřejnosti: 116

Za rok 2017 jsme celkem uskutečnili 98 výjezdů do nočních
klubů, privátů i na pouliční scénu, včetně 3 výjezdů s mobilní ambulancí. Navštívili jsme dohromady 39 zařízení, kde
jsou nabízeny placené sexuální služby. Ve 30 případech se
jednalo o noční kluby a v 9 případech o priváty. Na pouliční prostituci jsme docházeli alespoň jedenkrát za měsíc.
Klientky v nočních klubech a na privátech měly největší
zájem o poradenství k prevenci pohlavně přenosných
infekcí, o prostředky prevence a testování na HIV a syfilidu.
Při kontaktech jsme se zaměřovali také na jejich pocity
spojené s touto prací a zjišťovali jejich sociální situaci.
S nabízením sexuálních služeb na ulici je možné se setkat
na Václavském náměstí, Karlově náměstí a v přilehlých ulicích Lazarská a Myslíkova. Zde jsme s klientkami nejčastěji
mluvili o prevenci pohlavně přenosných infekcí, o osobní
bezpečnosti, rodinných a partnerských vztazích. Některé
z kontaktovaných klientek začaly docházet do našeho Poradenského centra R–R Praha.
Nejvíce jsme potkávali ženy české národnosti, u cizinek
jsme se nejčastěji setkávali s národností rumunskou, slovenskou, nigerijskou a bulharskou.
Terénní programy
Počet klientů: 399, z toho mužů: 10
Počet poskytnutých služeb: 626

V roce 2017 jsme
v rámci Terénního
programu
v Moravskoslezském
kraji uskutečnili
celkem 61 terénních
výjezdů. Spolupracovali
jsme s 231 klientkami
a celkově jsme jim
poskytli 448 služeb.

Za rok 2017 jsme
v Praze celkem
uskutečnili 98 výjezdů
do nočních klubů,
privátů i na pouliční
scénu, včetně
3 výjezdů s mobilní
ambulancí.
Navštívili jsme
dohromady
39 zařízení, kde jsou
nabízeny placené
sexuální služby.

6.9
TERÉNNÍ PROGRAM
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Pracovnice týmu v roce 2017:
vedoucí / sociální pracovnice: Bc. Karolína Hajská,
sociální pracovnice: Mgr. Kateřina Šádková,
Sára Marková, zdravotní sestra a pracovnice
v sociálních službách: Markéta Böhmová,
Kristýna Šindelářová, Bc. Renata Horáčková
V roce 2017 jsme ve Středočeském kraji uskutečnili 23 terénních výjezdů a spolupracovali jsme s 6 privátními byty
a všemi 7 nočními kluby, které se v oblasti nacházejí. Většinu podniků jsme se snažili navštívit alespoň jedenkrát za tři
měsíce. V roce 2017 jsme obnovili terénní práci na parkovišti v Rudné, podařily se nám i dva výjezdy s pojízdnou
ambulancí.
Klientky oceňovaly, že jsme za nimi přijeli, a byly rády,
že s námi mohou probrat, co je tíží, a zároveň se nechat
otestovat na HIV a syfilidu. V rámci poradenství jsme se
zaměřovali na prevenci pohlavně přenosných infekcí a prevenci násilí, s klientkami jsme mluvili o osobním životě,
vztazích apod. Většina sexuálních pracovnic byla české
národnosti, dále jsme při terénních výjezdech potkávali
Slovenky a Ukrajinky.
Terénní programy
Počet klientů: 48, z toho mužů: 1
Počet poskytnutých služeb veřejnosti: 74

V roce 2017 jsme
ve Středočeském
kraji uskutečnili
23 terénních výjezdů.

předávali jsme prostředky prevence, edukační materiály
a potravinovou pomoc. Spolupracovali jsme s 29 osobami, z toho 5 žen bylo kontaktováno nově. V roce 2017 se
pracovní tým stabilizoval a nedošlo k žádným personálním
změnám, což klientky vítaly – na pracovnice R–R si zvykly
a bylo možné prohloubit důvěru a navázat lepší spolupráci.
V daném období jsme zaregistrovali snížení počtu žen
pracujících v sexbyznysu, jeden z klubů byl na Vysočině
uzavřen a s klientkami se setkáváme nejčastěji v rámci privátů. Také jsme zaznamenali úbytek klientek, které s námi
dlouhodobě spolupracovaly. Důvody pro ukončení jejich
spolupráce s námi byly např. snížená poptávka po jejich
službách, kvůli níž ukončily působení v sexbyznysu, změna
bydliště nebo změna rodinných poměrů. V roce 2017 jsme
spolupracovali se 3 kluby, z toho jeden byl na konci roku
uzavřen. Do dalšího klubu se opakovaně zkoušíme dostat,
zatím neúspěšně. Podařilo se nám kontaktovat 2 klientky
z pouliční scény, s jednou z nich se povedlo navázat dlouhodobou spolupráci.
Nejpočetnější skupinu v naší lokalitě tvoří klientky ve věku
36–45 let, ovšem výjimkou nejsou ani ženy ve věku 60+.
Velmi často se setkáváme s tím, že jsou klientky matkami
samoživitelkami. Národnostní složení u nás není pestré,
ve většině případů spolupracujeme s českými, výjimečně
slovenskými ženami.
Uskutečnili jsme dvě akce pro veřejnost. První z nich proběhla v květnu v Jihlavě, jednalo se o testování veřejnosti
„Světlo pro AIDS 2017“. Během odpoledne jsme otestovali
26 osob, většinou šlo o mladé zájemce, kde jako hlavní
důvod pro testování byl uváděn nechráněný pohlavní styk.
Druhá akce proběhla v listopadu v rámci dne otevřených
dveří nemocnice Třebíč. Otestováno bylo 27 osob. Akce
pro veřejnost jsme spojili s výjezdem se sanitkou, kdy naše
klientky měly možnost dorazit na kompletní vyšetření pohlavně přenosných infekcí. Během obou výjezdů jsme otestovali 6 klientek.

Terénní programy
Počet klientů: 29, z toho mužů: 1
Počet poskytnutých služeb: 94
Počet osob z veřejnosti: 53

V daném roce jsme
na Vysočině uskutečnili
24 výjezdů, z toho dva
se sanitkou. Celkem
bylo poskytnuto
94 služeb klientkám.
6.11
TERÉNNÍ PROGRAM
ÚSTECKÝ KRAJ
Pracovnice týmu v roce 2017:
sociální pracovnice: Mgr. Kateřina Hanousková,
Bc. Žaneta Köhlerová, zdravotní sestra a pracovnice
v sociálních službách: Bc. Anna Slaboňová,
Stanislava Jurčeková
Celkově jsme byli v kontaktu s 156 klientkami (85 jich bylo
nových, z toho 2 byli muži). Služby jsou jim poskytovány
opakovaně. Za rok 2017 se uskutečnilo 40 výjezdů.

Pracovnice týmu v roce 2017:
sociální pracovnice: Bc. Petra Piterková, DiS.,
zdravotní sestra a pracovnice v sociálních službách:
Lenka Vrzalová

V roce 2017 jsme terénní práci vykonávali ve stejných oblastech, tedy Ústecko, Teplicko, Mostecko, Lounsko, Chomutovsko a Děčínsko. Klubová scéna pro rok 2017 stagnuje, v Chomutově se otevřel staronový klub, zda zůstane
v provozu, ukáže čas. Ostatní kluby se potýkají s problémy,
a to z důvodu úbytku zákazníků, ale také kvůli nedostatku
sexuálních pracovnic. Nejrozsáhlejší klubová scéna je stále
na Hoře Sv. Šebestiána, kde působí převážně klientky ukrajinské národnosti. Privátní scéna se v Ústeckém kraji obnovuje, v letošním roce jsme udržovali aktivně privát ústecký
a mostecký, v ostatních oblastech jsme se privátům příliš
nevěnovali, vzhledem ke zvýšeným výjezdům do pouličního prostředí. Klíčovou pouliční scénou zůstávají Teplice
a v Ústí nad Labem vyloučená lokalita Předlice. V lokalitě
došlo k výraznému navýšení výskytu syfilidy, a to od června
roku 2017, kdy jsme měli celkem 6 záchytů. Klientkami jsou
zde převážně ženy drogově závislé, ve finanční tísni a většina z nich v blízkosti těchto lokalit i žije. Letos jsme zde také
zaznamenali nárůst nových klientek, což čítá cca 1–2 ženy
při každém výjezdu na pouliční scénu.

V daném roce jsme na Vysočině uskutečnili 24 výjezdů,
z toho dva se sanitkou. Celkem bylo poskytnuto 94 služeb
klientkám, především v podobě edukačně preventivního
poradenství, dluhového a sociálně právního poradenství,

Naši klientelu v klubech tvoří zejména ženy české národnosti. V některých oblastech, především na Chomutovsku,
převažují v klubech klientky z Ukrajiny, na Teplicku se zase
často objevují ženy slovenské národnosti. Privátní scéna je
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KRAJ VYSOČINA

zastoupena především českou národností. Klientky jsou
převážně matky samoživitelky, mnohdy se potýkají s dluhovými problémy a ve většině případů se jedná o ženy bez
potřebné kvalifikace a vzdělání.
V roce 2017 se nám některé klientky ozvaly samy, z toho
např. dva priváty. Většinou si ženy cení testování, nemusejí
si o testy říkat u svých lékařů, kde se stydí. Dále vítají předávání prostředků prevence, např. kondomů a lubrikačních
gelů. Také jsme se ale setkali s pozitivními reakcemi, když
jsme v zimních měsících rozdávali klientkám oblečení, hygienické potřeby a potraviny. S těmito klientkami máme
opravdu úzký vztah, vytvořily si k nám důvěru a rádi se
vídáme. Co se týče klubové scény, blízký vztah máme převážně s klientkami v klubech v Petrovicích, Lounech a Dubí.
V dubnu roku 2017 jsme na studentském Majálesu pořádaném Univerzitou J. E. Purkyně testovali veřejnost na HIV.
Testování se nejprve lidé vyhýbali, po několika odvážlivcích
se však strhla lavina zájemců a nakonec jsme končili s číslem 59 testovaných.
Terénní programy
Počet klientů: 156, z toho mužů: 1
Počet poskytnutých služeb: 253
Počet osob z veřejnosti: 59

Za rok 2017
se uskutečnilo
40 výjezdů.Celkově
jsme byli v kontaktu
s 156 klientkami.

MÁ TO
SMYSL

„Holky, jste tak boží,
že by bylo fajn, abyste
tu pracovaly s námi.“
„Vždy se na vás
moc těšíme, jste naše
sluníčka.“
„Jste jediné, s kým
mohu otevřeně mluvit
o tom, co dělám.“
„Jéééé, naše holky
přijely… Pojď se nechat
testovat, nic to není.
Holky jsou hodný.“
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„Vy jste zlatý, to nám
nedají ani v charitě.
To je super, že máte
nějaký oblečení.
Děkujeme moc,
nechte taky ostatním.“
„Od minule je mi líp,
udělala jsem si pořádek
s majitelem i se
zákazníkama a mám
klid. Jsem moc ráda,
že sem jezdíte, ta sanita
byla minule super. Aspoň
vím, že jsem v pořádku.“

„Budete mít někdy
sanitu? My bysme
měly zájem, je nás
tu pět, klidně se
ozvěte a já holky
svolám. A děkujeme
za dobroty a za gumy,
už nám docházely.“
„Je fajn, že jste
za námi dorazily jen
tak – popovídat si
a předat dárečky.
Je to od vás milé,“
ocenila klientka
náš předvánoční
výjezd, kdy jsme
za ženami dorazily
„jen na návštěvu“.
„Tohle jsem ještě
nikomu neřekla.
Je fajn, že s Vámi
mohu mluvit na rovinu
a víte, jak to vše mám.
Nemohu o tom s nikým
jiným hovořit.“

INTERNETOVÁ
PORADNA

8.1
INTERNETOVÁ PORADNA R–R:
„ANONYMNÍ, ODBORNÁ,
BEZPLATNÁ A BEZ PŘEDSUDKŮ“
Internetová poradna R–R je již neoddělitelnou součástí poskytovaných služeb ROZKOŠE bez RIZIKA. Slouží všem ženám, které mají zkušenost s prací v sexbyznysu nebo tuto
možnost zvažují. Posláním poradny je profesionálně zodpovídat dotazy, které souvisejí se světem sexuální práce.
Poradnu najdete na webové stránce: www.poradna-rr.cz.
Poradkyně Internetové poradny R–R v roce 2017 odpověděly na 63 dotazů. Z toho tři čtvrtiny tazatelek volily zaslání
odpovědi na e-mail. V dotazech se nejvíce objevovala témata týkající se legislativy, kdy jsme mohli intenzivně prohlubovat naši výbornou spolupráci s právničkou, s níž jsme
15 dotazů konzultovali. Dalšími významnými tématy byly
vztahy, zdraví, zkušenost s násilím, bezpečný sex, odchod
ze sexbyznysu nebo naopak vstup do něj, téma sexuální
asistence, dluhy či terapie.
Chatové poradenství fungovalo dle ověřeného modelu
z předchozího roku, kdy bylo otevřeno 2krát týdně s možností výběru časové dotace dle svých možností. V roce 2017
tak proběhly 3 chaty. Výhodou chatu zůstává okamžitá
intervence, možnost sdílení a rychlé získání potřebných
informací v živém psaném dialogu.
Internetová poradna R–R si klade za cíl umožnit ženám,
které nemohou nebo nechtějí využít poradenských služeb
osobně, kontakt s poradkyněmi prostřednictvím internetu.
Naše služby a odborné odpovědi se tak mohou dostat
k ženám, které například žijí či pracují v zahraničí nebo
v krajích, ve kterých nejsou služby R–R dostupné. Velkou
výhodou je, že dotazy mohou položit anonymně, okamžitě
a odkudkoliv, kde je připojení k internetu, skrze mobilní
telefon nebo počítač.
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V roce 2017 jsme byli také, v rámci praktického workshopu,
aktivními účastníky na konferenci v Olomouci (Ne)jistoty
v internetovém poradenství.
V Internetové poradně R–R zodpovídá dotazy zkušený tým
poradkyň pod pravidelnou odbornou supervizí.
Vzkaz pro všechny ženy, které pracují v sexbyznysu: „Pokud
máte nějaké otázky, něco vás trápí nebo zajímá, můžete
nám položit dotaz do poradny. Odpověď pro vás připraví
tým zkušených poradkyň. Jsme tu pro vás.“
Vedoucí poradny: Alena Přikrylová

Poradkyně Internetové
poradny R–R v roce
2017 odpověděly
na 63 dotazů. Z toho
tři čtvrtiny tazatelek
volily zaslání
odpovědi na e-mail.
V dotazech se nejvíce
objevovala témata
týkající se legislativy,
kdy jsme mohli
intenzivně prohlubovat
naši výbornou
spolupráci s právničkou,
s níž jsme 15 dotazů
konzultovali.

TESTOVÁNÍ
VEŘEJNOSTI

9.0
TESTOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
V roce 2017 ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala víc než 25 akcí
v rámci testování veřejnosti po celé ČR. Mimo jiné jsme testovali v Ostravě, tradičně ve Stodolní ulici a také na akci „Festival v ulicích“, v Brně jste nás mohli zahlédnout před Bajkazylem, v Českých Budějovicích pak na Majálesu a v Praze
na Erotickém veletrhu. Testování probíhalo samozřejmě
i v našich poradenských centrech v Praze, Brně, Českých Budějovicích a v nově otevřené Ostravě. Již tradičně testujeme
v rámci Evropského týdne testování a AIDS Day.
Naše šikovné zdravotní sestřičky provedly celkem 886 testů
na HIV, z toho jeden byl pozitivní, a to v Moravskoslezském
kraji. Za zmínku stojí naše dvoudenní testování na Erotickém
veletrhu v Praze, kde jsme otestovali celkem 367 osob. Tempo zde bylo opravdu náročné, protože o testování byl velký
zájem, stála se na něj fronta! Testovat se chodily páry, ale

i jednotlivci, aby se přesvědčili o svém HIV statusu. Nejčastějším důvodem pro testování byla prevence a nový vztah.
Všechny testy byly negativní.

Uspořádali jsme více
než 25 testovacích akcí,
při kterých jsme
otestovali 886 osob
na HIV.

Akce testování veřejnosti v roce 2017
Datum
Místo
testování		
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7. 3. 2017, sanita
2. 5. 2017
26. 9. 2017
7. 11. 2017
20. 11. 2017
21. 11. 2017
17. 11. 2017, sanita
18. 11. 2017, sanita
1. 12. 2017
15. 3. 2017, sanita
16. 3. 2017, sanita
27. 4. 2017
19. 9. 2017, sanita
20. 11. 2017
1. 12. 2017
24. 5. 2017, sanita
26. 5. 2017, sanita
27. 5. 2017, sanita
23. 11. 2017
29. 11. 2017, sanita
1. 12. 2017, sanita
24. 3. 2017, sanita
22. 6. 2017, sanita
1. 7. 2017, sanita
5. 7. 2017, sanita
28. 4. 2017, sanita
13. 5. 2017
23. 5. 2017, sanita
23. 11. 2017, sanita
25. 11. 2017, sanita
28. 11. 2017, sanita

Praha, metro Vltavská
PC Praha
PC Praha
PC Praha
PC Praha, v rámci ETT
PC Praha, v rámci ETT
Praha, Erotický veletrh
Praha, Erotický veletrh
PC Praha, AIDS Day
Brno, Bajkazyl
Brno, Bajkazyl
PC Brno
Brno, Národní den prevence
PC Brno, v rámci ETT
PC Brno, AIDS Day
ČB Majáles
ČB Majáles
České Velenice, KD Beseda
PC ČB
ČB, Lannova třída
ČB, KC Máj
Ostrava, Stodolní
Ostrava, Masarykovo nám.
Ostrava, Festival v ulicích
Ostrava, Beat for loves
Ústí nad Labem, Majáles
Středočeský kraj
Jihlava, Světlo pro AIDS
Jablonec nad Nisou, Noc venku
Vysočina, Třebíč
Hradec Králové, Futurum

Počet
otestovaných osob

Pozitivní
výsledky

43
15
12
1
15
5
156
211
4
27
12
5
4
5
5
21
20
9
7
6
11
22
21
45
28
59
8
26
13
27
43

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ

10.0
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
V roce 2017 ROZKOŠ bez RIZIKA realizovala již druhým rokem projekt orientovaný na rozvoj služeb pro oběti trestné
činnosti, a to díky podpoře Ministerstva spravedlnosti České republiky. Projekt byl zaměřen na poskytování právních
informací ženám pracujícím v sexbyznysu. Kromě právních
informací měly klientky možnost získat právní pomoc, včetně
zastupování, využít společné schůzky s pracovnicemi R–R
i advokátkou.
Cílem projektu bylo informovat ženy pracující v sexbyznysu
o jejich právech v případě, že se stanou oběťmi trestné činnosti.
Mimo základní údaje o právech obětí jsme se nejčastěji zabývali tématy vyhrožování a zneužívání, kuplířství, podvodné
smlouvy, křivá obvinění, násilí i obchod s lidmi a ohrožování
mravní výchovy dítěte.
V roce 2017 byly právní informace předány 699 klientkám.
Sociální pracovnice poskytovaly klientkám právní informace nejčastěji osobně, v rámci přímé práce a společných
schůzek, 18 kontaktů proběhlo telefonicky a 34 e-mailem.
Intenzivnější opakovaná pomoc byla poskytnuta 16 ženám,
z toho šlo 3krát o doprovod důvěrnicí a 2krát zastupování
advokátkou. Komplexní informace od právničky doplněné
o odborné sociální poradenství byly předány elektronickou
formou také 15 klientkám, které se na nás obrátily prostřednictvím Internetové poradny R–R.
Kromě advokátky Mgr. Martiny Houžvové jsme nejčastěji
spolupracovali s organizacemi La Strada a In Iustitia. V rámci
dalšího vzdělávání pracovníků s organizací ProFem jsme
měli možnost nejen získat nové informace k zákonům,
ale především konzultovat příklady práce s klientkami.
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V roce 2017 byly
právní informace
předány 699 klientkám.
Sociální pracovnice
poskytovaly klientkám
právní informace
nečastěji osobně,
v rámci přímé práce
a společných schůzek,
18 kontaktů proběhlo
telefonicky
a 34 e-mailem.

DIVADLO
2017

11.0
DIVADLO 2017
Na vlnách předchozích úspěchů probíhal náš divadelní rok
2017. Završili jsme první čtvrtstoletí trvání organizace plesem
1. 4. 2017, na němž nechyběla ochutnávka z našeho remaku
Tragédie na Mississippi. Vrcholem plesu byl Gigolo dance,
kde jsme naše herce všem účastníkům plesu nejen představili, ale i nabízeli přítomným dámám k zakoupení. Mohli si
jejich společnost zakoupit na taneček, promenádu po sále
nebo je dáma mohla pozvat k baru. No, na parketě se jich
moc neocitlo.
I když šlo v případě Tragédie na Mississippi o remake neboli
obnovenou premiéru, neobešlo se to bez řady inovativních
změn. Do děje významně zasáhla lazebnice a dialog indiánské rodiny byl obohacen o věty pronesené v původním mayském jazyce. Navíc na půdě Malostranské besedy (4. 6. 2017)
došlo k zajímavému setkání mezi herečkami a herci, kteří hrají
představení nyní, a těmi, kteří ho hráli kdysi – ach, někdy
v minulém tisíciletí. Představitelé a představitelky rolí se vzájemně představili, pobesedovali, ti starší těm mladším předvedli, jak to zpívali kdysi… A bylo veselo.
Díky aktivitě naší herečky Milli jsme byli pozváni panem
Petrem Říhou na Divadelní festival do Dobřichovic. Musíme
podotknout, že tam žije skvělý divadelní lid, který si svou
dovolenou organizuje tak, že v letních měsících navštěvuje
(téměř denně) všechna představení, která mu divadelní festival nabídne. Je to ryze ochotnický festival, jenž má hlavně
v místních obyvatelích své vděčné a chápavé publikum.
Naše představení Tragédie na Mississippi (uvedené dne
25. 6. 2017) lehce zapadlo do veselejšího žánru, jaké nabízela většina zde uváděných představení. Úspěch byl velký,
místní divadelní soubor se nám postaral i o kulinářský zážitek – mají tam věru všestranně nadané ochotnice!
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Tradičně plno jsme měli i na nádvoří zámku Valeč, kde se
pravidelně již po několik let účastníme velké, spíše hudební
akce festival Povaleč. Návštěvníci už nás znají, nicméně neopomeneme vyslat některé nepřehlédnutelné herce (Karla)
provádět nábor diváků těsně před představením. Zde jsme
se 3. 8. 2017 rozloučili s naší hrou Tragédie na Mississippi.
Někteří odjeli po představení, jiní si vychutnávali festival až
do konce. Celkově to vypadá, že divadlo je mezi hudebními
kapelami příjemnou změnou.
Dál už před námi stál jako velká výzva pouze divadelní festival lidí bez domova ERROR, který se už po 11 let koná každým rokem v Bratislavě. Naši Tragédii na Mississippi jsme
tam předvedli již v roce 2016, takže nezbývalo než vymyslet
nějakou jinou hru, nebo znovu nastudovat některou z těch,
které jsme na tomto festivalu dosud nehráli. Na sepsání
a nastudování nové hry bylo málo času a naše autorka divadelních her byla zrovna poněkud bez inspirace. Tak jsme
se rozhodli uvést hru, kterou jsme v Bratislavě dosud nepředstavili, ale jež by do festivalu tematicky zapadala – tou je hra
Taťkové a kukačky aneb Všichni jsou úchylové.

I když šlo v případě
Tragédie na Mississippi
o remake neboli
obnovenou premiéru,
neobešlo se to
bez řady inovativních
změn. Do děje
významně zasáhla
lazebnice a dialog
indiánské rodiny
byl obohacen o věty
pronesené v původním
mayském jazyce.

Hru jsme si nejprve potřebovali tak říkajíc ohmatat, v souboru přece jen došlo k personálním změnám, hodně jsme
pozapomněli, a proto jsme měli generálku a předpremiéru
dne 21. 11. 2017 v restauraci Na Slamníku na Praze 6. Přes
počáteční technické obtíže (v sále se netopilo, ten den bylo
docela chladno a nikdo z personálu nevěděl, jak na to) se
nakonec zadařilo. Představení se uskutečnilo, diváci byli spokojení, herci a herečky přesvědčiví. Jako občas před představením děláváme, připravili jsme i tentokrát pro diváky
menší klání v překonávání odporu pryžového ochranného
prostředku (nafukování kondomu) a všichni, kterým se podařilo prolomit tuto bariéru (kondom praskl), dostali od nás odměnu. Uvědomili jsme si, že nám takovéto malé neformální
scény vyhovují, vzniká tam jakási herecko-divácká vzájemnost a to je moc prima a o to jde.

Festival v Bratislavě byl tradičně zajímavý, velmi dobře uspořádaný. I letos jsme byli tak trochu zlatým hřebem večera
a celého festivalu (25. 11. 2017). Máme oproti jiným souborům výhodu v tom, že naše herečky jsou prostě sexy a témata našich her jsou sice závažná, ale přesto zároveň odlehčená. Jelikož se mezi našimi herci nevyskytuje až tolik zpěváků,
hrála jednu mužskou roli žena. Po představení za ní přišli
nějací nadšení mužští diváci a ptali se jí, zda je holka? Když
odpověděla, že ano, poznamenali zklamaně: „To je škoda!“ K uvolněné atmosféře přispívalo výborné občerstvení
a hlavně nezapomenutelná gulášová polévka z hlívy ústřičné. Na druhý den jsme se s naším divadelním představením
tradičně objevili i v Brně v Galerii Třináctka. Tam už máme
své stálé příznivce, kteří pro nás připravili výborné pohoštění.
Na našem výkonu to neubralo (herec vůbec nemusí být hladový), naopak, hráli jsme jak o život.

A tímto představením naše divadelní sezona roku 2017 skončila
a připravujeme překvapení pro rok 2018…
4. 6.
25. 6.
3. 8.
21. 11.
25. 11.
26. 11.

Tragédie na Mississippi, Praha – Malostranská beseda
Tragédie na Mississippi, Zámek Dobřichovice
Tragédie na Mississippi, Valeč
Taťkové a kukačky, Praha – Na Slamníku v Dejvicích
Taťkové a kukačky, v rámci divadelního festivalu Error v Bratislavě
Taťkové a kukačky, Brno – Galerie 13.

MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE

12.0
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Ve dnech 25.–28. 9. 2017 jsme měli možnost představit
práci organizace ROZKOŠ bez RIZIKA našim vzdáleným
kolegům z města Novi Sad, druhého největšího města Srbska. Skupina sociálních pracovníků a zdravotních sester
se přijela seznámit s fungováním neziskových organizací
v ČR v rámci projektu „Community-based services for sex
workers in Novi Sad“, který byl realizován srbskou organizací Prevent pod záštitou Delegace Evropské unie v Srbsku.
Naše organizace byla hlavním zajišťovatelem programu v ČR.
Spolupráce otevřela možnost, že se v roce 2018 podíváme
i my do Srbska.
Dlouhodobě spolupracujeme s naší partnerskou organizací
v Oděse: Víra, naděje, láska. Ta i pro letošek připravila zajímavou zprávu do naší výroční zprávy:
Prevence HIV/AIDS mezi pracovnicemi
ze sexbyznysu v Oděse na Ukrajině
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V roce 2017 byly odbornými pracovníky v projektu poskytnuty služby 5 985 klientkám, z nichž 75 bylo bývalých sexuálních pracovnic a 1 820 bylo prvokontaktů.

Zpráva z Oděsy.

Za uvedené období organizace rozdala 1 316 105 prezervativů a 1 148 705 lubrikačních gelů. S mobilní ambulancí
bylo uskutečněno 403 výjezdů a v souvislosti s plánem
výjezdů ambulance došlo k návštěvám 2 801 klientů. Organizace v rámci výjezdů mobilní ambulance a poradny
vyšetřila 1 028 osob na hepatitidu B (z toho bylo 26 pozitivních), na HIV testovala 5 055 osob (z toho 31 pozitivních,
které byly posléze doprovozeny do AIDS centra), na sifilidu
vyšetřila 1 658 osob (z toho bylo 92 pozitivních, u 6 osob
byly navíc zjištěny další přenosné infekce), na kapavku 704
(37 z toho pozitivních) a na chlamydie 683 (71 pozitivních).
Celkově testy prokázaly 7 206 infekčních nemocí mezi sexuálními pracovnicemi. 1 883 žen bylo vyšetřeno i na tuberkulózu – u 23 byly testy pozitivní a všechny nakažené se
následně léčily ve stacionáři.

Za uvedené období
bylo rozdáno
1 316 105 prezervativů,
1 148 705 lubrikačních
gelů. S mobilní
ambulancí bylo
uskutečněno 403
výjezdů a v souvislosti
s plánem výjezdů jsme
s mobilní ambulancí
navštívili 2 801 klientů.

Organizace operuje na 84 místech, kde se poskytují služby:
1. mobilní ambulance; 42 míst, kde se provádí sekundární
výměna (hospody, striptýzové kluby, lázně, sauny, byty),
a 42 na ulicích – terénní práce v ulicích města a na dvou
klinikách.
Zaměstnanci projektu v preventivní práci neustále lákají
dobrovolníky z řad klientů ke spolupráci. Pro ně mají sociální
pracovníci připraveno další vzdělávání v oblasti prevence
infekce HIV a pohlavně přenosných nemocí, informují je
o specifikách práce v sociálních organizacích. Dobrovolníci
se podílejí na šíření informací do cílové skupiny a na přilákání nových klientů (přátel, známých) do projektu.

Ve „Friendly kabinetu“ (je součástí Oděské regionální venerologické kliniky, sídlící na adrese: Oděsa, ul. Ak. Vorobyova 5, která poskytuje zdravotní služby: diagnostika a léčba
pohlavně přenosných infekcí) se poskytuje klientkám lékařské poradenství. Uskutečňuje se zde potřebné přesměrování do jiných zdravotnických zařízení města. Na kabinet
je napojeno velké množství klientek ze sexbyznysu. Pro
trvalý kontakt s pracovníky ve zdravotnictví je nutné, aby
lékaři kliniky byli tolerantní ke klientkám organizace. Díky
sociálním pracovníkům se zlepšila důvěra klientek k pracovníkům ve zdravotnických zařízeních. V roce 2017 bylo
286 klientek doprovázeno na kliniku za účelem upřesnění
diagnózy a pouze 4 byly zdravé.
Organizace neustále udržuje úzkou spolupráci se zaměstnanci saun, klubů a hotelů, což jim umožňuje poskytovat
rady ženám ze sexbyznysu, které zde pracují. Úspěšná spolupráce se ženami ze sexbyznysu, jež fungují na privátech,
nadále pokračuje. Celkově je dnes více než 236 bytů pokryto preventivní činností.
Počet klientek na výpadovkách pocházejících z jiných měst
na Ukrajině neustále roste. Takže v Oděse je už velká skupina sexuálních pracovnic z Charkova, stejně jako z východu
Ukrajiny. Počet privátů, kde působí sexuální pracovnice,
se výrazně zvýšil.

PRAVIDELNĚ JEZDÍME
DO AFRIKY
V Africe žije zhruba 17,4 % světové populace a 64 % všech
HIV pozitivních lidí. Lze s tím něco dělat? Lze zabránit novým
infekcím, kterých každý týden přibude 35 000?
My jsme si pro svůj projekt vybrali Zimbabwe, zemi s podobnou geografickou polohou, jakou má Česká republika.
Naše know-how spočívalo v tom, že jsme umožnili se otestovat
na HIV a další pohlavně přenosné choroby, a to všem. Soustředili jsme se na osoby žijící na okraji společnosti, které
z podstaty své profese (sexuální pracovnice) představují pro
společnost epidemiologické riziko. Vytvořili jsme mobilní kliniku LABAM (LABoratory & AMbulance], v jejíchž útrobách
se nacházela malá laboratoř i ordinace. Přívěs s generátorem umožňoval provozovat zdravotní ambulanci nezávisle
na elektrickém proudu. Projekt byl podpořen vládou a odborným garantem se stalo Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Do Zimbabwe jsme vyjeli již po čtvrté, někdy za své, jindy
s grantem.
V roce 2004 byla dodávka LABAM přepravena z Česka
do Harare (hlavního města Zimbabwe), kde putovala rovnou do naší partnerské organizace GWAPA (Gweru Women
AIDS Prevention Association). Ženy z organizace GWAPA
nás radostně vítaly na své farmě a za pár hodin po slavnostním uvítání a vzájemném seznámení jsme LABAM společně
„pokřtily“ a vyšetřily v něm první zájemkyně o testování.

Informovat vyšetřené o jejich HIV statusu nebylo snadné.
Z 16 vyšetřených sexuálních pracovnic bylo 9 HIV pozitivních
a na druhý den byla situace obdobná (z 24 bylo HIV+ 19).
V řadě případů šlo nejen o infekci virem HIV, ale o onemocnění AIDS provázené melanomy, infekcemi atd. Ve všech
případech jsme byly první, kdo tyto ženy testoval. Nárok
na bezplatnou léčbu měly v Zimbabwe pouze těhotné. Problém představovaly kojící HIV+ matky, pro které byla umělá
výživa dítěte finančně nedostupná (krabice výživy pro kojence byla v Zimbabwe 2–3 krát dražší než v Evropě). HIV negativním jsme věnovaly mimořádnou pozornost, důkladně
jsme je poučili o tom, jak si svou negativitu uchovat.

Ze čtvrté mise jsme se vrátily nedávno. Tentokrát nám pomohla nadace Via, která nám poskytla dar ve formě financí. Odjížděla jsem se smíšenými pocity. Donesly se sice
k nám zprávy, že je LABAM opravený, ale v Africe, co nevidíte na vlastní oči, tomu se nedá moc věřit. Nicméně
LABAM stál opravený na místním fotbalovém hřišti a při akci
pro veřejnost pořádané městem Gweru byla zájemcům nabízena možnost nechat se testovat na HIV. Na rozdíl od této
akce jsme se další dny věnovaly testování rizikových skupin: na GWAPA farmě to byly hlavně sexuální pracovnice
a v hornickém městě Shurugwi nezaměstnaní horníci a „holky
za dva dolary“.

Znovu jsme do Zimbabwe jeli v roce 2009, opět s vlastním
rozpočtem. Bez grantu, bez cizí podpory. V té době měl
v Zimbabwe již nárok na léčbu každý HIV pozitivní, vše se ale
dělo na úkor prevence. V zemi neexistoval jediný leták nebo
tematická brožurka. Ze záchodů na úřadě zmizely kondomy
(toaletní papír tam nebyl nikdy). Ohroženy byly hlavně ženy,
43 % námi testovaných žen bylo HIV+. Procento sexuálních
pracovnic mezi nimi tentokrát nebylo vysoké — kolem 15 %.

Situace v Zimbabwe se mění, zvyšuje se protestovanost obyvatel (velká část HIV+ svůj status již zná). Z devíti případů
HIV pozitivity byly čtyři nové. Rozšiřuje se i paleta preventivních nástrojů. Mladým sexuálním pracovnicím je (pokud
jsou HIV negativní) nabízena organizací Population Service
International preexpoziční profylaxe (PrEP), která má zabránit jejich nakažení virem HIV. Účinnost PrEPu je kolem 90 %.
V zemi, kde se dá předpokládat, že minimálně třetina
až polovina zákazníků sexuálních pracovnic je HIV+, je to
velmi důležitý nástroj prevence. Má to i svá úskalí: jedna
ze tří testovaných žen přestala PrEP brát, a to kvůli nežádoucím vedlejším účinkům. Dalším úskalím je jeho pořizovací
cena – může dosáhnout až 15 000 Kč za měsíc.

Další mise na sebe nechala čekat čtyři roky a opět za své.
Řidič LABAMU měl nehodu a vůz utrpěl značné škody. Sanita
byla odstavena v hasičské stanici města Gweru a v útrobách
vozu nyní sídlily krysy. Tentokrát jsme měli s sebou oporu
z Husitské teologické fakulty UK. Byly jsme silné ženy a nevzdaly to, věnovaly jsme se osvětě, testování na privátech
a psaní projektů.

Zpráva ze Zimbabwe.
V Africe žije zhruba
17,4 % světové
populace a 64 % všech
HIV pozitivních lidí.
Lze s tím něco dělat?
Lze zabránit novým
infekcím, kterých každý
týden přibude 35 000?

PŘEDNÁŠKY
PUBLIKACE ...

13.0
PŘEDNÁŠKY, PUBLIKACE,
WORKSHOPY
V roce 2017 jsme nepublikovali, respektive nenapsali žádnou
knihu nebo studii. Vzhledem k plodným letům předchozím jsme ani nic takového neplánovali. Zato jsme otevírali
naše brány různým návštěvám, setkáním a síťování. Spolupracovali jsme s Jako doma a zúčastnili se jejich workshopu
na téma „peerství“. Také jsme uskutečnili setkání s La Stradou a seznamovali se s novinkami napříč organizacemi.
Důležitá pro nás byla i kooperace s ProFem, která vyústila
ve školení.
V průběhu roku jsme uspořádali celkem 21 přednášek. Některé se týkaly naší činnosti, do této sféry spadaly přednášky
pro studenty sociální práce o tom, co je naším cílem a na co
se u nás zaměřujeme. Často bývaly spojeny i s exkurzí studentů do některého z našich poradenských center. Jiné
přednášky se věnovaly specifickým tématům, opakovaně
to byla legalizace prostituce nebo násilí v sexbyznysu. Tato
témata se pak probírala se spolupracujícími organizacemi,
Policií ČR, a to většinou při kulatých stolech uspořádaných
nějakou spřátelenou organizací. Poslední oblast přednášek
se týkala tématu „vztahy, bezpečný sex a intimita“. V těchto
případech šlo většinou o klienty jiných služeb, než jsou ty
naše.
Také jsme aktivně vystupovali na konferencích zaměřených
na sociální a zdravotní péči. V listopadu jsme například
na 4. sympoziu ke Světovému dni boje proti AIDS referovali
o tématu „Specifika zdravotní práce v R–R“.
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V průběhu roku jsme
uspořádali celkem
21 přednášek. Některé
se týkaly naší činnosti,
do této sféry spadaly
přednášky pro studenty
sociální práce o tom,
co je naším cílem
a na co se u nás
zaměřujeme. Často
bývaly spojeny
i s exkurzí studentů
do některého z našich
poradenských center.

PŘEHLED
HOSPODAŘENÍ

14.0
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
Přehled hospodaření 2017 – Výkaz zisku a ztrát (v tisících Kč)
Náklady
osobní náklady
odborné služby
spotřeba materiálu
energie a nájem
služby a cestovné
opravy a údržba
finanční náklady
odpisy

Výnosy
8 862
tržby za vlastní výkony
2 006
přijaté dary a příspěvky
1 395
dotace a granty
662
ostatní výnosy
1 556		
155		
187		
209		

Celkem
15 032
Celkem
			
Hospodářský výsledek			

157
18
14 721
110

15 006
-26

Rozvaha (v tisících Kč) k 31. 12. 2017
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Aktiva

Pasiva

A. Dlouhodobý majetek celkem
1 215
dlouhodobý majetek
4 805
oprávky k dlouhod. majetku
-3 590
B. Krátkodobý majetek celkem
3 660
pohledávky
69
krátkodobý finanční majetek
3 515
jiná
aktiva
76
			

A. Vlastní zdroje celkem
vlastní jmění
fondy
výsledek hospodaření
B. Cizí zdroje
krátkodobé závazky
jiná pasiva

2 187
1 914
299
-26
2 688
2 603
85

Celkem

Celkem

4 875

4 875

GRANTY
A DOTACE

15

15.0
GRANTY A DOTACE
GRANTY A DOTACE
Od koho

Účel

MHMP
Pražská kvítka – prevence kriminality
Poradenské centrum R–R, Terénní programy R–R
MHMP
MHMP
Jak jste na tom Pražané? Aneb Otevíráme ještě další
		
možnosti testování na HIV pro veřejnost
MHMP
AIDScárky
MPSV
Terénní programy R–R, Poradenská cenra R–R
Tady velím já! Aneb Dodržování zásad bezpečného sexu v sexbyznysu
Ministerstvo zdravotnictví
Poskytování právních informací ženám pracujícím v sexybyznysu
Ministerstvo spravedlnosti
Ostrava město
Terénní program Rozkoš bez Rizika, z. s.
Moravskoslezský kraj
Prevence kriminality
MČ Praha 7
Prevence rizik spojených s prostitucí na Praze 7
MČ Praha 7
Kultura
MČ Praha 1
Násilí doma i na pracovišti anebo jak z toho ven
MČ Praha 1
Kultura
Prevence kriminality u žen poskytujících placené sexuální služby
MČ Praha 2
Nadace VIA		
Brno MMB
Poradna Brno + Nejste na to samy
Brno-prevence
Služby internetové poradny + Preventivní materiál do terénu
Město Jihlava
Zdraví pro Jihlavu
Město Liberec
Terénní program R–R – zdravotní
Liberecký kraj
Terénní programy R–R
Město Chomutov
Snižování rizik spojených s prostitucí v Chomutově
Jihočeský kraj
Prevence kriminality
Magistrát města České Budějovice
Terénní program R–R České Budějovice
Magistrát města České Budějovice
Poradna
Magistrát města České Budějovice
Majáles 2016
ESF – sociální začleňování České Velenice
Chraňte se! Braňte se! – Terénní program a prevence rizik v sexbyznysu
JAK na TO – Prevence rizik v sexbyznysu
ESF – sociální začleňování Ostrava
Network East-West, z,s,
Dar
CELKEM		

2017
374 000
637 000
26 500
280 000
8 547 800
613 000
1 011 000
170 000
78 000
25 000
6 000
10 000
10 000
50 000
100 000
180 000
115 000
20 000
43 000
59 000
50 000
50 000
100 000
20 000
32 000
889 300
1 138 100
86 000
14 720 700

16.0
PODPOŘILI NÁS

17.0
KONTAKTY
ZAMĚSTNANCI 2017

SMLOUVY DPP, DPČ, HPP

JMÉNO

POZICE

E-MAIL

Berková Veronika
Böhmová Markéta
Březinová Nicola
Cabalová Jiřina
Černá Milena
Doležalová Veronika
Dostálová Kateřina
Gáborová Miroslava
Geregová Markéta
Gottvaldová Michaela
Grubauerová Vladimíra
Güttner Vojen
Hajská Karolína
Hanousková Kateřina
Haroková Klára
Holomelová Petra
Horáčková Renata
Horažďovský Jiří
Houžvová Martina
Hyžáková Michaela
Chloupková Hanáčková Renata
Jásková Radka
Kaštánková Věra
Klímová Michaela
Kofroň Jiří
Köhlerová Žaneta
Kochlöflová Monika
Konrády Barbora
Kovářová Marie
Krejsková Kamila
Kristlová Helena
Lískovcová Jana
Majerová Petra
Malinová Hana
Marková Sára
Míková Klára
Mrkvicová Kamila
Musilová Tereza
Němcová Nicol
Pazderová Hana
Petrášová Klára
Piterková Petra
Přádná Jana
Přikrylová Alena
Pšenicová Barbora
Slaboňová Anna
Slívová Miroslava
Smolíková Zdeňka
Stezková Markéta
Střelková Monika
Svobodová Iva
Šádková Kateřina
Šindelářová Kristýna
Šolcová Jarmila
Topolová Klára
Uhrová Zdeňka
Víchová Věra
Vránová Olga
Vrzalová Lenka
Zahradníková Zuzana
Zlínská Martina
Zouharová Monika

sociální pracovnice, správkyně dat
pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestra
pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestra
lékařka
lékařka
office managerka
pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestra
sociální pracovnice
sociální pracovnice pro internetovou poradnu
lékařka
lékařka
lékař
vedoucí Praha, sociální pracovnice
sociální pracovnice
pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestra
pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestra
zdravotní sestra
lékař
právní garantka
sociální pracovnice
sociální pracovnice
personalistka, sociální pracovnice
lékařka
sociální terapeutické služby
PR
sociální pracovnice
vedoucí ČB, sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice
pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestra
lékařka
pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestra
sociální terapeutické služby
generální ředitelka
sociální pracovnice
lékařka
sociální terapeutické služby
vedoucí sociální divize
sociální pracovnice
metodička
asistentka
sociální pracovnice
sociální terapeutické služby
vedoucí Brno, sociální pracovnice
vedoucí divize office, projektová manažerka
pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestra
peer konzultantka
pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestra
pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestra
vedoucí Ostrava, sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice
pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestra
asistentka
sociální pracovnice
pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestra
vedoucí ekonomické divize
pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestra
pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestra
pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestra
lékařka
pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestra

berkova@rozkosbezrizika.cz
bohmova@rozkosbezrizika.cz
kancelar@rozkosbezrizika.cz
hradecko@rozkosbezrizika.cz
praha@rozkosbezrizika.cz
ustecko@rozkosbezrizika.cz
ostravsko@rozkosbezrizika.cz
holomelova@rozkosbezrizika.cz
horackova@rozkosbezrizika.cz
ostravsko@rozkosbezrizika.cz
chloupkova@rozkosbezrizika.cz
jaskova@rozkosbezrizika.cz
ustecko@rozkosbezrizika.cz
budejovicko@rozkosbezrizika.cz
hradecko@rozkosbezrizika.cz
kovarova@rozkosbezrizika.cz
liskovcova@rozkosbezrizika.cz
malinova@rozkosbezrizika.cz
markova@rozkosbezrizika.cz
musilova@rozkosbezrizika.cz
nemcova@rozkosbezrizika.cz
pazderova@rozkosbezrizika.cz
vysocina@rozkosbezrizika.cz
brno@rozkosbezrizika.cz
psenicova@rozkosbezrizika.cz
ustecko@rozkosbezrizika.cz
liberecko@rozkosbezrizika.cz
strelkova@rozkosbezrizika.cz
svobodova@rozkosbezrizika.cz
sadkova@rozkosbezrizika.cz
sindelarova@rozkosbezrizika.cz
liberecko@rozkosbezrizika.cz
ostravsko@rozkosbezrizika.cz
vichova@rozkosbezrizika.cz
vysocina@rozkosbezrizika.cz
zahradnikova@rozkosbezrizika.cz
zouharova@rozkosbezrizika.cz

Naše motto

„ Zdraví každého z nás
ovlivňuje zdraví nás všech.
Nic neomlouvá páchání
bezpráví a násilí
na ženách a mužích
v sexbyznysu.“

www.rozkosbezrizika.cz
www.poradna-rr.cz
dotazy@rozkosbezrizika.cz

