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Úvodní slovo
Naši přátelé, pozorovatelé i odpůrci!
Navzdory předpovědím o magickém vlivu osmiček se v našem sdružení v loňském roce žádné
převratné události nekonaly. Žily jsme (ve sdružení jsou zde jen ženy) spíše pokojně a více méně
postaru. Nový límec na starém kabátě představovala naše nová divadelní hra Stařeny, která měla
premiéru – a kde jinde, než na Mezinárodní konferenci AIDS, drogy a my, která se jako každým
rokem konala v Poděbradech. Pracovaly jsme nad rámec svých povinností a byly při tom úspěšné,
ale svět se o tom nedozvěděl. Zúčastnily jsme se totiž akce organizované Hygienickou stanicí
v Praze - Očkování proti hepatitidě A osob pobývajících na Hlavním nádraží v Praze. Aby bylo kde
očkovat, zapůjčily jsme na tuto akci naši mobilní ambulanci, poskytly zdravotní sestru a terénní
pracovnice a nakonec financovaly i laboratorní vyšetření odebraných vzorků krve na syfilis. Stálo
nás to 90 tisíc a dlouho nikde žádná odezva. Až v příštím roce v květnu …
Smutek na mě padá z našich zahraničních projektů, pokračují pouze ty, které jsou schopny
fungovat bez nás, resp. kde se jim alespoň trochu dostává finanční podpory odjinud. V Oděse
pomocí naší pojízdné ambulance diagnostikovali v roce 2008 celkem 228 případů HIV pozitivity,
Zimbabwe, kde je dokonce celá mobilní klinika (kromě ordinace je ve voze zabudována i malá
laboratoř), je sužováno tolika různorodými katastrofami (hlad, inflace, cholera), že prevence HIV
se v té spoušti téměř ztrácí. Účinná prevence HIV není levná a v současné době na ni v Zimbabwe
skutečně nejsou prostředky. Po úspěchu mobilní kliniky LABAM v roce 2007, kdy na Zemědělské
výstavě získala 2. místo, se na chvíli zdálo, že se jí přece jen dostane kromě morálního ocenění i
finančních prostředků na vlastní fungování, ale nestalo se. Podpory ze strany České republiky se
nedostává žádnému našemu zahraničnímu projektu:
•

partneři v Oděse jsou unaveni mírou katastrofy, kterou za pomoci naší ambulance odhalují
a jen chtějí – prijezžaj Chana;

•

Zimbabwský projet vlastně projektem být přestává, „mobilní hora“ – tak jsme kdysi mobilní
ambulanci nazvaly – v Zimbabwe prostě zůstala stát.

Nakonec něco trochu osobního, co pociťuji jako selhání, resp. nedostatek odvahy a proč vidím
ten rok 2008 poněkud ponuře. Jsem tak trochu vizionář, a jedna z mých základních vizí - to po
čem toužím již od minulého tisíciletí – je vybudovat pro Rozkoš multifunkční středisko, které by
bylo:
•

školicím centrem pro studenty i sociální pracovníky;

•

„vyrovnávací třídou“ pro ty klientky, které své vzdělání neukončily, ale mají zájem je ukončit
a jsou si poněkud nejisté svými znalostmi;

•

resocializačním centrem, kde by se klientky připravovaly na zaměstnání mimo prostituci;

•

rehabilitačním a zdravotnickým centrem, kde se daly poskytovat nejen úzce zaměřené
zdravotnické, ale psychologické a šířeji pojaté poradenské služby zaměřené na
problematické partnerské vztahy, psychické problémy související s poskytováním
sexuálních služeb, násilí v prostituční scéně atd.;

•

a především pupkem kulturního dění v oblasti mezi dvěma nádražími – Hlavákem a
Masaryčkou (MAHLA, HLAMA, MAHLAVA nebo MASAHLAV).

Prostor, kde nyní působíme, je nedostačující, nelze v něm v plné kvalitě provozovat všechno to,
co nyní děláme; nejsou prostory pro poradenství, není kde nacvičovat divadelní hry, není kde
vyučovat. Rovněž využívání počítače klientkami a pracovnicemi R-R zároveň není z mnoha
důvodů žádoucí, zatím to ale jinak nejde.
Tato výzva stojí hlavně přede mnou. Překážky jsou velké, současné i budoucí. Na prvním místě
jsou to peníze, resp. ta nesmírně náročná cesta, jak se k nim dostat. Jasné nejsou majetkoprávní
vztahy v objektu, kde nyní sídlíme. Prostory kam expandovat by byly, ale naše budoucnost v nich
je hodně nejasná, resp. nejistá. Přesunout se jinam by mohlo být nebezpečné, klientky se učily
k nám chodit léta, vracejí se, očekávají, že budeme tam, kde nás viděly naposled. Jsme pro ně
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určitá jistota a stálost v jejich jinak zančně proměnlivém životě. Co mně navíc svazuje ruce je
budoucnost takto velkého střediska – máme problémy přežít jarní měsíce, kdy čekáme na dotace
v tomto i ve stávajícím malém počtu a prostorách… A to přesto, že naše činnost pomohla českému
zdravotnictví ušetřit miliardy korun za léčbu HIV pozitivních. Podnikáme pro společnost, což zatím
lidé moc nechápou, i když oficiálně sociální podnikatelé existují v České republice od roku 1995 a
my jsme jedni z nich. Teprve nyní se v politice objevují úvahy, co to vlastně je sociální podnikatel:
No přece my, my všichni pracovití a poctiví, co děláme všechno pro život lidí v této zemi.
Hana Malinová – výkonná ředitelka
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2. Vznik organizace
Po roce 1989 došlo v České republice k nekontrolovanému nárůstu prostituce. Ve stejném období
pandemie HIV/AIDS dobývá západní Evropu a začíná se šířit dále na Východ. Státní instituce na
tento závažný společenský jev a jeho zdravotní rizika nereagovaly dostatečně pružně. Legislativní
aktivity se soustředily především na ekonomickou přeměnu země, a zdravotní problematika se z
novodobého hlediska neřešila. Jako občanská snaha pomoci řešit problém prostituce bylo z
iniciativy PhDr. Hany Malinové. CSc., po vzoru zahraničních organizací dne 10. 4. 1992 v Brně
založeno občanské sdružení Rozkoš bez rizika (zkráceně R-R), které sdružuje jak osoby
poskytující placené sexuální služby, tak odbornou veřejnost.
Zhruba o rok později vznikla malá kancelář v Brně (provozující poradenskou linku) a zároveň
terénní tým, který pravidelně jednou až dvakrát měsíčně obcházel brněnské noční kluby a pražské
pouliční prostitutky.
Od samého začátku vzniku organizace se PhDr. Malinová snažila získat potřebné finanční
prostředky nejen na terénní sociální práci, ale i na vybudování poradenského centra, jehož
součástí by bylo zdravotnické středisko, ve městě s vysokou koncentrací komerčního sexu.
Záměr se podařilo dokončit v roce 1995, kdy bylo v centru Prahy poradenské centrum na skutečně
evropské úrovni slavnostně otevřeno. I když se návštěvnost centra plynule zvyšovala, stále
existovalo procento klientek, pro které byly zdravotní služby nedosažitelné. Od roku 1998 začalo
sdružení provozovat mobilní vyšetřovací jednotku, s jejíž pomocí se zdravotnické služby staly
dostupné pro mnohem větší a ohroženější spektrum klientek. V průběhu začleňování České
republiky do EU se naše země stávala stále častěji cílovou zemí migrujících sexuálních pracovnic.
Bylo třeba i ve východní části naší země vybudovat něco účelnějšího, co by poskytovalo více
služeb, než jen informace poradenské linky. V roce 2005 se podařilo vybudovat a 1.6. 2005 (10 let
po otevření pražského centra) slavnostně otevřít poradenské středisko v centru Brna.
Snaha o pokrytí rizikových oblastí vedla k vytvoření stabilních terénních týmů, které působí
v oblastech vyšší koncentrace sexuálních pracovnic. V současné době terénní program pokrývá 10
krajů ČR: Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský, Vysočinu, Liberecký, Ústecký,
Prahu, Středočeský a Jihočeský kraj. Fakultativní výjezdy byly uskutečněny v kraji Karlovarském a
Královéhradeckém.

3. Poslání a cíle organizace
Posláním sdružení je zmenšit sociální a zdravotní rizika postihující ženy pracující v sexbyznysu
v České republice. Cílovou skupinou pro zdravotní a terénní práci jsou sexuální pracovnice, u
sociálního poradenství jsou cílovou skupinou sexuální pracovnice a bývalé sexuální pracovnice
bez ohledu na jejich rasu, etnikum, národnost, věk, sexuální orientaci, náboženství, původ a
sociální situaci. Cílem Občanského sdružení Rozkoš bez Rizika (dále jen R-R) je snížit výskyt
pohlavních chorob a prevence HIV/AIDS, včetně snížení negativních sociálních důsledků
spojených s provozováním prostituce cestou prosazování práv sexuálních pracovnic a jejich
integrace do majoritní společnosti. Tento cíl se sdružení snaží dosáhnout:
● poskytováním zdravotnických služeb (diagnózou a léčbou pohlavně přenosných infekcí
a testováním na HIV/AIDS);
● osvětovou a poradenskou činností (distribuce informací a prostředků prevence);
● poskytováním základního a odborného sociálního poradenství spojeného:
a) s harmonizací jejich pracovního a osobního života, prevence sociálního vyloučení;
b) s opuštěním prostituce a integrací do společnosti;
c) s prosazováním práv sexuálních pracovnic v právním a sociálním systému společnosti;
d) síťováním (zprostředkováním kontaktu na jiné instituce a zařízení).
Našimi klientkami jsou především sexuální pracovnice, přibývá ale i pornohereček a žen a dívek
přežívajících na ulici - celkem máme v evidenci přes 6200 klientek.
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4. Metody práce s klientkami
Za naši počáteční, ale stále nejdůležitější činnost považujeme terénní sociální práci – streetwork
na ulicích, parkovištích, v klubech a privátních bytech. Během terénní práce se snažíme s
klientkami navázat kontakt a v průběhu rozhovoru je informovat o tom, jak chránit sebe
(rozdáváme např. osobní alarmy) a své zdraví (rozdáváme informace – letáky, a prostředky
prevence – kondomy a lubrikanty, jejichž prostřednictvím lze zabránit vstupu viru do těla).
Specifikum služeb poskytovaných občanským sdružením R-R je (prostorově flexibilní) diagnostika
a léčba sexuálně přenosných infekcí a gynekologických onemocnění, jejichž přítomnost v těle
zvyšuje pravděpodobnost přenosu viru HIV (poškozená sliznice snáze virus propouští,
onemocnění jinou sexuálně přenosnou chorobou zatěžuje imunitní systém, který se pak viru HIV
hůře brání).
Působnost sdružení je celorepubliková, soustředíme se především na místa s vysokým výskytem
komerčních sexuálních pracovnic. Organizace R-R se k celkovému preventivnímu proudu připojila
bezplatnou nabídkou: vyšetřování (HIV, syfilis a kapavka) a léčby (kapavka) nejzávažnějších
pohlavně přenosných infekcí. Léčbu syfilis a HIV pouze zprostředkováváme.
Poskytované sociální služby (základní a odborné sociální poradenství) byly primárně
zaměřeny na podporu žen v sexbyznysu při resocializaci, kdy dosažení tohoto cíle předpokládalo:
a) stabilizaci sociální a osobní situace (pomoc při řešení obtížných životních situací, pomoc
matkám, ženám v sexbyznysu při zvládání výchovy jejich dětí);
b) plnění obvyklých občanských povinností tak, aby se osoba nedostala do tísně či konfliktu se
zákonem (placení zdravotního pojištění a event. sociálního zabezpečení, příp. splácení dluhů,
pomoc při ztrátě dokladů atd.);
c) motivaci ke kvalitativní změně dosavadního života:
- k dokončení dosavadního vzdělávacího procesu – klientky ve 40 % případů nedokončily,
resp. přerušily své vzdělávání a projevily zájem ve vzdělávacím procesu pokračovat;
- k vyššímu, resp. dalšímu vzdělání či získávání rekvalifikace; ke smysluplnému trávení
volného času jako prevence sociálního vykolejení.

5. Zdravotnická péče
Stejně jako v minulých letech poskytovala naše organizace zdravotní služby klientkám – ženám
pracujícím v sexbyznysu, včetně těch, které žijí na okraji společnosti a potýkají se se značnými
sociálními problémy. Zdravotní služby jsou pravidelně poskytovány v ambulancích v Praze a Brně,
dále v mobilní ambulanci při výjezdech v rámci celé ČR. Testování na HIV ze slin bylo až do září
2008 součástí streetworku. Přibližně od tohoto data přestala NRL pro AIDS mít možnost slinné
testy nakupovat a vyhodnocovat.
Na prvním místě jsou poskytovány informace o prevenci pohlavně přenosných infekcí (dále PPI),
včetně předtestového a potestového poradenství HIV/AIDS. Provoz ambulance přetržitý, v Praze i
Brně jsou zdravotnické služby poskytovány pravidelně 1 x týdně. Vyšetření na pohlavní choroby z
krve na syfilis včetně HIV, ze stěrů vaginálních na kapavku jsou bezplatné. Dalšími vyšetřeními ze
stěrů vaginálních i cervikálních jsou vyšetření na chlamydie trachomatis, bakteriologicky a
mykologicky, z krve je to vyšetření protilátek proti hepatitidám A, B, C, zejména ale proti hepatitidě
B, včetně australského antigenu (tzn., že se zjišťuje akutní onemocnění hepatitidou B). Jelikož se
nám v roce 2008 po 13 letech konečně podařilo uzavřít smlouvu s VZP, jsou z pojištění klientkám
hrazena tato vyšetření v časových intervalech doporučených Světovou zdravotnickou organizací a
akceptovaných pojišťovnou :
•

1x za tři měsíce na HIV a pohlavně přenosné infekce;

•

1x za rok markery hepatitid A, B a C.
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Od nepojištěných klientek jsou tato doplňující vyšetření většinou zpoplatněna (od klientek se však
vybírají pouze částky, které sdružení platí třetí straně – v tomto případě laboratořím), ale
provádíme ho ve výjimečných případech i bezplatně, např. klientkám ve finanční nouzi:
bezdomovkyním, mladým uživatelkám drog, které jsou zároveň matkami malých dětí.
Bezplatně poskytujeme vyšetření na PPI a HIV klientkám vyšetřeným v pojízdné ambulanci,
vzhledem k tomu, že jde o výjezd fakultativní, představující určitou supervizi epidemiologické
situace v dané oblasti. I sebemenší poplatek může být důvodem k odmítnutí vyšetření. Ženy a
dívky je naopak třeba k vyšetření motivovat (drobné dárky – kosmetické vzorky, sladkosti, které
jsme obdrželi např. z Potravinové banky). Tento nízkoprahový či dokonce motivační přístup nám
umožňuje zachytit a vyléčit choroby, které by jinak zůstaly neodhaleny a jejichž další šíření by
negativně ovlivnilo nejen zdraví populace, ale i rodinné a partnerské vztahy zákazníků sexuálních
pracovnic. Naše finanční situace se v roce 2008 přece jen malounko zlepšila, takže jsme mohly
organizovat poněkud více výjezdů mobilní ambulancí.
Opožďování plateb narušuje časový harmonogram terénní práce s mobilní ambulancí (platby
docházejí po tzv. sezoně, jarních a letních měsících). Vedle toku peněz zasahují do
harmonogramu naší práce i jiné vlivy spadající do kategorie celospolečenského ohrožení. Na
podzim 2008 to byla epidemiologická situace v Praze, konkrétně výskyt hepatitidy A na Hlavním
nádraží. Podobu 6 týdnů byla mobilní ambulance R-R na Hlavním nádraží k dispozici pro očkování
osob pobývajícíh na Hlavním nádraží, včetně zdravotního personálu a terénních pracovníků.
Jelikož jsme na akci nedostaly od MZ ČR žádnou dotaci (stála nás 90 tisíc), musely jsme opět
značně omezit výjezdy mobilní ambulance do mimopražských lokalit.

Pracovnice Rozkoše bez rizika v Praze na Hlavním nádraží
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5.1. Zpráva o činnosti pražského střediska
I v roce 2008 - stejně jako v předešlých letech - byla ordinace v Praze k dispozici našim klientkám
v pondělí (s lékařem) a ve čtvrtek (jen se zdravotní sestrou).
Stěžejní náplní naší zdravotní činnosti zůstala prevence pohlavně přenosných infekcí. Nejlepší
prevencí jsou kromě poskytování informací hlavně změna postojů sexuálních pracovnic k sobě a
svému okolí. Při působení na klientky jsme dávaly důraz nejen na osvětu, ale snažily se dosáhnout
změn chování našich klientek. Jsou to takové mantry o bezpečném sexu, které neustále
opakujeme: Chraňte se, používejte kondom či jiné vhodné ochranné pomůcky. Chráníte tím sebe i
své blízké. Vysvětlujeme klientkám, co dělat, když pomůcka (nejčastěji kondom) selže, co naopak
nedělat. Principem naší práce je posilovat sebedůvěru žen, aby své zdraví měly ve vlastních
rukou, aby byly iniciativní při jeho ochraně. Když už tu práci děláte, dělejte ji bezpečně!
Nemůžeme jen radit, ale musíme mít kontrolu a vědět, jak jsou naše rady přijímány a hlavně
dodržovány. Nedílnou součástí naší práce je testování pohlavně přenosných infekcí. Standardně
vyšetřujeme krev na protilátky proti HIV infekci a syfilis. Dále provádíme odběry ze stěn poševních,
z hrdla děložního, konečníku a krku na kapavku, chlamydie, kvasinky a na ostatní bakteriální
infekce. Toto základní vyšetření děláme jedenkrát za tři měsíce. Dle potřeby provádíme i
bakteriální stěry z krku nebo odběry krve na protilátky proti infekčním žloutenkám. V naší ordinaci
se klientky mohou nechat oočkovat proti žloutence typu B.

Pražské středisko využívaly ponejvíce klientky, které pracují v klubech
Vzhledem k rozsáhlé akci na Hlavním nádraží se nám podařilo oslovit mnohem více žen
nabízejících sexuální služby přímo na Hlavním nádraží nebo v jeho okolí. I když v ostatních obcích
jako Kladno nebo Teplice působí vyhláška zakazující nabízení sexuálních služeb v rámci obce a
počet žen poskytujících sexuální služby se radikálně snižuje, zůstal celkový počet žen působících
na ulici 15 %. Nejobtížněji se nám navazoval kontakt s klientkami působícími na privátech. Na
vyšetření se dostavilo 26 žen, které uvedly jako své působiště privát. Naši ambulanci využívají
k vyšetření také pornoherečky, kterých v roce 2008 přišlo 18. Pornoherečky jsou vysoce rizikovou
skupinou, protože česká pornostudia po nich požadují sexuální styk bez kondomu. Přestože
všichni pornoherci mají potvrzení o negativních laboratorních výsledcích, je i tak jejich chování
velmi rizikové. Vysvětlujeme jim, co znamenají tzv. imunologická okénka, doba od nakažení
infekcí do vytvoření protilátek proti této infekci a projevů nemoci (onemocnění často probíhá
bezpříznakově).

Vyšetření v ambulanci
Klientky, které přicházely do naší ambulance, byly seznámeny s nabízenými službami. Byla s nimi
sepsána zdravotní karta se zdravotní a venerologickou anamnézou a také zaznamenány základní
demografické údaje a vybrané sociální charakteristiky. Kromě vyšetření na PPI se klientky mohly
poradit s našimi dermatovenerology ohledně dalších dermatovenerologických diagnóz (znaménka,
névy, pihy, nejasné dermatitidy, ošetřování kůže). S gynekologem se mohly zase klientky poradit
kromě o vhodné formě antikoncepce také o graviditě, prevenci rakoviny děložního čípku a prsů.
Ženám, které jsou v sociální nouzi, poskytujeme bezplatné podání depotní hormonální
antikoncepce v injekční formě, po vyšetření, které vyloučí, zda žena není k užití této formy
antikoncepce kontraindikována svým celkovým zdravotním stavem. Celkem bylo v roce 2008
podáno 5 Prover.
Klientkám jsme nabízely i další služby, a to sociálního charakteru a v jiný čas, než jsou ordinační
hodiny pro vyšetřování na PPI. V době poskytování sociálních služeb byla přítomna zdravotní
sestra v ordinaci. Ta klientkám např. ošetřovala drobné povrchové rány, měřila tělesnou teplotu,
krevní tlak a pulz, hmotnost a výšku.
Další naší zdravotní službou bylo provedení testu HCG z moče. Tuto službu využívaly hlavně ženy
sociálně slabé (většinou užívající i některé návykové látky), migrantky a ženy bez domova. Při
pozitivním HCG testu jsme se snažily klientky předat jinému zdravotnímu zařízení (zajištění
sledování gravidity či provedení interrupce). Celkem bylo provedeno 89 testů, z toho 12 bylo
pozitivních.
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5.2. Zpráva o činnosti brněnského střediska
Dermatovenerologiská ambulance R-R:
Jako každým rokem jsme v roce 2008 V Brně poskytovaly zdravotní služby každou středu od 17
do 20 hod. Docházel k nám již třetím rokem lékař dermatovenerolog a střídal se s gynekoložkou.
Klientkám nabízíme kompletní vyšetření na pohlavně přenosné choroby a zajišťujeme nebo
zprostředkováváme léčbu.
Mobilní ambulance letos vyjela na jaře pouze 2x a to na Znojemsko, kde bylo vyšetřeno v nočních
klubech 29 klientek. Odebralo se 27 vzorků krve na vyšetření HIV protilátek, 29 odběrů krve na
syfilis, 26 odběrů na hepatitidu B (1 pozitivní výsledek), 25 odběrů na hepatitidu C, dále jsme
v sanitce provedly 26 stěrů na kapavku, 16 stěrů na bakteriální infekci (4 pozitivní výsledky), 16
stěrů na trichomonády a kvasinky (1 pozitivní výsledek), 32 stěrů na mycoplasmata a
ureaplasmata (5 pozitivních výsledků) a 25 stěrů na chlamydie (2 pozitivní výsledky).
Do brněnského střediska v roce 2008 přišlo 252 klientek, u 250 byla odebrána krev na syfilis, u
108 stěry na vyšetření kapavky, z toho 2 pozitivní, 7 vyšetření na trichomonádovou infekci, z toho
2 pozitivní, 4 vyšetření na bakterie, 49 vyšetření na chlamydie – 2 pozitivní výsledky. U 201
klientky se udělalo vyšetření na HIV z toho 34 osob využilo 1. 12. možnost bezplatného testování
na HIV v rámci Mezinárodního dne boje proti AIDS. Z tohoto testování vyšel jeden HIV pozitivní
výsledek. Klientky nám v roce 2008 přispívaly na služby laboratoře, pokud měly zájem o vyšetření
sociálně slabší klientky bylo jim vyšetření včetně laboratorního zpracování poskytnuto zdarma. U
některých žen se dělaly testy HCG z krve. Koncem roku se nám podařilo uzavřít smlouvu s VZP.
Získané prostředky 4200,- Kč měsíčně nepokrývají náklady na vyšetření, přesto klientkám VZP
bude v našem zařízení poskytnuto kompletní vyšetření na pohlavní infekce zdarma; v jednání
jsme i s ostatními pojišťovnami.
Návštěvnost klientek v R-R Brno v roce 2008 je srovnatelná s rokem předchozím. Díky dotaci
MMB prevence kriminality se nám podařilo dovybavit poradenské centrum. Rozšířily a zútulněly se
sedací místa pro klientky, na galerii se zařídil prostor pro individuální hovory s klientkami a vyčlenil
se jeden stolní počítač s připojením na internet, který slouží pouze klientkám. Mají tak možnost
samostatně využívat internet a hledat si užitečné informace buď zcela nerušeně nebo případně
s asistencí sociální pracovnice. Klientky R-R převážně využívají zdravotních služeb našeho centra.
Během čekání na vyšetření se však otevírá prostor pro řešení konkrétních problémů klientek.
Nejčastěji se na nás obracejí o pomoc při hledání ubytování, jiného zaměstnání, případně sociálně
právního a partnerského poradenství.
Klientky, které navštěvují středisko R-R Brno jsou z 90 % české národnosti a z 10 % národnosti
slovenské. Pravidelně nás navštěvovaly klientky z jednoho nočního klubu z Brna, kde mají od
svého šéfa nařízeny povinné testy na pohlavní choroby. Opakovaně k nám chodily i klientky, které
nabízí placené sexuální služby na privátech v Brně. Ženy poskytující své služby na ulici nás i přes
jejich opakované kontaktování nenavštěvují.
Častým problémem klientek je těžká závislost na cigaretách, kterou však odmítají řešit. Závislost
na alkoholu je dalším častým problémem, který si klientky odmítají připustit. K užívání nelegálních
omamných látek se klientky většinou nepřiznávají, uvádějí jen experimenty v minulosti.
Zákazníky našich klientek, které pracují v nočních klubech, tvořili z 50 % čeští občané a z 50 %
cizinci. V době konání Veletrhů nebo Velké Ceny se počet zákazníků z ciziny zvyšuje. Privátní
služby našich klientek využívají převážně Češi.
V roce 2008 jsme poskytly praxi a konzultace k závěrečným pracím 16 studentkám z VOŠ a VŠ se
sociálním zaměřením.
1. 12. 2008 jsme v rámci Mezinárodního dne boje proti AIDS nabízely bezplatné testy na HIV a
poradenství veřejnosti. Tuto příležitost využilo 34 osob. Jeden výsledek HIV testu byl pozitivní.
V únoru 2008 jsme spolu s pražskou pobočkou prezentovaly (Malinová, Gorgoňová) Českou
republiku ve Vídni na Mezinárodní konferenci všech organizací usilujících o zlepšení podmínek a
dodržování lidských práv sexuálních pracovníků v EU. Tyto organizace jsou sdruženy v
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mezinárodní organizaci TAMPEP. R-R zde vystupuje jako koordinátor ostatních organizací
působících v oblasti prostituce na území ČR.

Prezentace R-R Brno na konferenci ve Vídni, únor 2008
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6. Zpráva o stavu mezinárodních projektů
V roce 2008 se situace v našich zahraničních projektech mezi východem a jihem diametrálně lišila.
Opět jsme nedostaly žádnou podporu na zahraniční projekty, takže vše záleželo více míně na
našich zahraničních partnerech, resp. na finančním klimatu v zemi - konkrétně na tom, kolik se
v té či oné zemi vydá na prevenci HIV. Organizace Víra, Naděje, Láska působící v Oděse, které
jsme v roce 2004 darovaly naši pojízdnou ambulanci pracovala tak pilně, že z výsledků, kterých
dosáhla, jde skutečně mráz po zádech. Celkově se zdá, že epidemiologická situace se zvolna
lepší. Počet vyšetření na HIV za rok 2008 v pojízdné ambulanci v Oděse se oproti roku 2007
zčtyřnásobil, počet pozitivních případů „pouze“ zdvojnásobil. Ale celková čísla jsou dosti děsivá. V
této jediné pojízdné ambulanci bylo diagnostikováno celkem 228 HIV pozitivních případů. To je
téměř dvojnásobek ročního přírůstku v celé České republice!
Jak může být práce v mobilní ambulanci efektivní, kolik je - pokud je dostatek finančních
prostředků – možno v takovéto ambulanci otestovat zájemkyň, ukazuje následující tabulka. Dar se
skutečně dostal do dobrých rukou a plní své poslání.
Počet vyšetřených v mobilní ambulanci v Oděse v roce 2008, z toho zaznamenané pozitivní
případy.

1) Na laboratorní služby a léčbu PPI ve čtvrtém kvartálu roku 2008 neměla organizace finanční prostředky

Partnerská organizace GWAPA (Gweru Women AIDS Prevention Assocciation) v Zimbabwe po
úspěchu v roce 2007, kdy na Mezinárodní zemědělské výstavě získala 2. cenu, byla v roce 2008
zcela ve vleku krize zužující celou zemi. Onemocnění HIV bylo zastíněno rozsáhlou epidemií
cholery a prohlubující se ekonomická krize totálně změnila preference ve výdajích, na prevenci se
prostě nedostalo. Jiné zprávy než žádosti o pomoc a podporu se k nám nedostaly.
Zimbabwe bohužel stále není prioritní zemí České republiky a tudíž nemá šanci na další podporu.
Přitom by si nový zimbabwský premiér Morgan Tsvangirai, kterému se podařilo alespoň drápkem
uchytit na rozhodování v zemi, jistě zasloužil naši pomoc a podporu.
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7. Poskytování sociálních služeb
V roce 2008 jsme pokračovaly v poskytování institucionálních a terénních služeb
Institucionální sociální práce probíhá v poradenském středisku R-R v centru Prahy a Brna. V Praze
poskytujeme základní a odborné sociální poradenství každé pondělí od 17 do 20 hod. a čtvrtek od
16 do 20 hod. V Brně každou středu od 16 do 20 hod.
Kromě žen v sexbyznysu, které k nám chodí jak pro zdravotní služby tak pro psychosociální
pomoc a podporu, tvoří významnou skupinu zájemců o sociální poradenství klientky – děti ulice
(mladé dospělé). Tyto dívky se rekrutují hlavně z diagnostických a výchovných ústavů, neboť po
odchodu, event. i útěku z ústavní péče mají problém se zařazením do majoritní společnosti.
Další významnou skupinou jsou děti našich klientek, které spolu s jejich matkami učíme
smysluplnému trávení volného času. Dosažení takového cíle je velmi náročné časově i obsahově.
Každá klientka je jiná, každý případ vyžaduje jiné řešení. Pracujeme metodou případové práce,
kdy vedeme naše klientky k samostatnosti, tzn., že za ně nic nevyřizujeme, ale předáváme jim
kontakty na potřebné instituce, příp. pomáháme se zařízením určitých služeb, pokud klientka nemá
dostatečné sociální kompetence si určitou věc vyřídit sama.

Větší děti klientek s námi hrají divadlo

7.1 Nejvíce využívané poradenské služby
Psychosociální poradenství poskytujeme v případech: osobní a partnerské krize; při potížích s
výchovou dětí – puberta, experimenty a užívání drog; osobnostních problémech – nízké
sebehodnocení, poskytuje prostor pro zvýšenou manipulovatelnost ze strany okolí (např. klientky
si na sebe vezmou půjčku a pak splácejí něco, co nevlastní a dokonce ani nikdy neviděly);
zvýšené konfliktnosti (např. konflikty na pracovišti nebo se spolubydlícími v azylových domech).
Snažíme se, aby dosáhly vyšší celkové osobní vyrovnanosti a stability nejenom v pracovním,
osobním, ale také partnerském životě. S partnerskými problémy pomáháme našim stálým
klientkám velmi často. Jejich vztahy bývají poněkud nestandardní (lesbické páry) až patologické,
přičemž takové ženy nejsou schopné objektivně posoudit zdravost a kvalitu svého vztahu.
Většinou neměly možnost naučit se a vůbec vidět, jak zdravý a vyrovnaný partnerský vztah
vypadá. Ženy, které k nám pravidelně docházely na pondělní poradenství, mají většinou jedno a
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více dětí v ústavní péči. V takových případech jim zprostředkováváme kontakt s těmito zařízeními
a poskytujeme prostor pro setkání matky a dítěte, povzbuzujeme je k návštěvám dětí, psaní dopisů
a posílání balíčků atd. Samozřejmě pouze tehdy dohodneme-li se spolu se sociální pracovnicí, že
matka má na dítě pozitivní vliv.
Sociálně právní poradenství: Zahrnovalo nejčastěji případy, kdy jsme objasňovaly klientkám,
jaké jsou dávky, kdy je na ně nárok, co je potřeba doložit, jaké existují typy pracovních smluv,
z kterých typů smluv se jim odvádí sociální a zdravotní pojištění apod. Motivovaly jsme klientky ke
splácení dluhů na zdravotním pojištění, případně dluhů u spotřebitelských úvěrů apod.
Změna profese: Nejčastěji jsme pomáhaly mladým klientkám při obstarávání zaměstnání mimo
oblast prostituce, při kterém by obdržely řádnou pracovní smlouvu. Vysvětlujeme jim důsledky
práce načerno, neplacení zdravotního a sociálního pojištění, učíme je základům práce na PC.
Několik klientek si samo našlo práci mimo sexbyznys, nicméně si příležitostně chodí tzv.
přišlapávat. Většinou jde o matky samoživitelky. Tento postup se ukázal jako jeden
z nejosvědčenějších při odchodu z prostituční scény, neboť závisí především na vlastní aktivitě a
vůli klientky. Největší vliv na odchod z prostituce má změna v osobním životě – nalezení partnera
či partnerky mimo prostituční scénu.
Hledání bydlení: Mnoho klientek, které využily služby sociálního poradenství, žije v nejistých
bytových podmínkách - střídají podnájmy, ubytovny či noclehárny, příp. azylové domy, nebo žijí
přímo na ulici (na nádražích nebo ve squattech). Obtížně se pro ně obstarává i ubytování
dlouhodobějšího charakteru obzvláště pro matky s dětmi.
Krizová intervence: Většinou šlo o ženy pracující v sexbyznysu, které nevěděly, jak dál se svým
životem naložit, a projevovaly známky sebevražedného jednání. Nejčastěji se vyskytovaly případy
domácího násilí, kdy klientky byly opakovaně vystaveny násilnickému jednání ze strany partnera.
Telefonicky jsme krizovou intervenci nejčastěji poskytovaly zákazníkům našich klientek, u kterých
byla diagnostikována pohlavní choroba nebo kteří měli pocit, že se při styku nakazili některou
z pohlavně přenosných infekcí (PPI).
Asistenční služba: Ve většině případů se jednalo o doprovod klientek do nemocnice (těhotenství,
závažné PPI), do psychiatrické léčebny, azylového bydlení, domů Na půl cesty.
Sociální servis: Klientky žijící na ulici mají možnost v poradenském centru R-R využít sprchy,
vybrat si základní ošacení. Dále poskytujeme drobné občerstvení ve formě vody, čaje a potravin
z Potravinové banky, které nepodléhají rychlé zkáze (instantní polévky, konzervy, sladkosti atd.).
Předání kontaktu: Předáváme kontakty na specializované organizace (advokátní poradny,
občanské poradny, azylová zařízení, organizace zabývající se domácím násilím) nebo zařízení
(krizové centrum, gynekologické ordinace, psychiatrické ambulance a další). Partnerům
infikovaných klientek a mužským zájemcům o vyšetření na PPI předáváme kontakty na
dermatovenerologii.

7.2. Individuální psychologické konzultace.
Poskytujeme u zvlášť složitých případů jako je obchodování s lidmi, zneužívání atd..

Další služby poskytované R-R:
•
•
•
•
•

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Pomoc při zprostředkovávání kontaktů uvedených skupin lidí s veřejností jak laickou, tak
odbornou.
Zastupování zájmů klientek před orgány státní správy a jiných organizací. Nácvik
smysluplného trávení volného času klientek a jejich dětí (pobytové aktivity).
Krátkodobé kulturní a sportovní aktivity (návštěva kina a divadel, výlety atd.).
Aktivní podíl na tvorbě kultury, hraní divadla – sociokulturní terapie.
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Většina všech klientek (95 %) jsou kuřačky. 185 klientek uvedlo, že jsou uživatelkami některé
návykové látky intravenózně a 26 jinou cestou.
Do kategorie Jiné poradenství jsme zahrnuly např. komunikaci s úřady a jinými neziskovými
organizacemi při řešení individuální situace klientek. Návštěva klientek v nemocnici, psychiatrické
léčebně – donesení oblečení a osobních věcí. Akce pro děti a sociokulturní terapie.

Počet osob, které navštívily pražské středisko R-R v roce 2008.
1259

Celkový počet osob
Pondělní poradenství

296

Čtvrteční poradenství

915
48

Mimo po a čt

Klientky, které přišly v pondělí, využily den, kdy je speciálně otevřeno pro sociální poradenství,
čtvrteční klientela přišla primárně za účelem vyšetření, přesto i ony využily nabídku poradenství RR.
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8. Terénní sociální práce R-R v roce 2008
• Monitoring prostředí.
• Předání kontaktů na poradenská centra R-R (Praha, Brno).
• Předání informačních materiálů.
• Informace o bezpečném sexu a předání prostředků prevence.
• Psychosociální pomoc a podpora.
• Testování na HIV/AIDS a syfilis, předtestové a potestové poradenství.
Terénní práce byla realizována na území celé ČR (resp. v oblastech s vyšší koncentrací nabídky
sexuálních služeb), a to:
•

pěšími týmy (hlavně střed Prahy);

•

mobilními týmy používajícími osobní automobil - pražský, brněnský tým či příhraniční týmy;

•

prostřednictvím mobilní vyšetřovací sanity působící téměř na celém území ČR.

Občanské sdružení R-R mělo v roce 2008 7 terénních týmů působilo v 10 krajích ČR:
Jihomoravský, Jihočeský, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský, Vysočina, Liberecký,
Ústecký, Středočeský, Praha. Týmy vyjíždějí do terénu v rozmezí 1-10 výjezdů měsíčně. Celkem
bylo provedeno 1895 testů na HIV, z toho jeden HIV pozitivní případ mimo naši cílovou skupinu.
Naše programy jsou pečlivě propracovaným systémem, jednotlivé složky na sebe navazují tak, aby
našim klientkám byla poskytnuta komplexní účinná péče. Terénní program je základním pilířem
celého systému, kdy dochází k monitoringu prostředí komerčních sexuálních služeb (sex podniky,
ulice, silnice, parkoviště), oslovení žen a dívek a následně k nabídce služeb. Nejprve si musíme
získat jejich důvěru, aby se nám se svými problémy svěřily. Nabídka testů na HIV a syfilis v terénu
je naší vstupní legitimací do prostituční scény. Pak následuje předání informací týkajících se
snížení zdravotních a sociálních rizik. Cílem je motivace žen nebo dívek, aby
podstoupily kompletní zdravotní vyšetření na pohlavně přenosné infekce, které probíhá
v poradenských centrech nebo v sanitce. Ambulance poskytují prostor pro důvěrnější hovor,
během kterého dochází k mapování sociální situace klientky, event. i k odbornému sociálnímu
poradenství, předání kontaktů na relevantní instituce. Všechny tyto aktivity směřují k postupnému
řešení celkové situace klientky. Naším primárním zájmem však není odvracení žen od práce
v sexbyznysu, ale minimalizace rizik spojených s touto prací, včetně snížení výskytu pohlavně
přenosných chorob v této populaci.
V roce 2008 jsme se při terénní práci zaměřily u klientek především na prevenci HIV/AIDS a
pohlavně přenosných chorob. Stále znovu zjišťujeme, že ženy pracující v sexbyznysu (a další
osoby, které se zde pohybují – barmani, majitelé klubů, tanečnice, vyhazovači atd.) nemají
dostatek informací o zásadách bezpečného sexu, anebo jsou tyto informace nedostatečné či
zkreslené. To vede k rizikovému chování a možnému dalšímu zvyšování výskytu PPI u této
populace.
Na ulici, parkovištích, privátech a nočních podnicích jsme nabízely sexuálním pracovnicím a
v případě zájmu i tzv. třetí straně (personálu, pasákům atd.) slinné testy na HIV a rychlotesty na
syfilis (od září 2008 i rychlotesty na HIV), klientkám navíc specializované preventivní materiály,
ochranné prostředky (kondomy, lubrikační gely). Opakovaně jsme se u sexuálních pracovnic
setkávaly s nežádoucími návyky při řešení rizikových situací, které riziko nákazy nejen
neodvracely, ale celkovou situaci ještě zhoršovaly. Např. při prasknutí kondomu používaly
výplachy vagíny sprchou, v horším případě i coca–colou nebo citronem. Vedle této základní
zdravotně preventivní činnosti jsme poskytovaly klientkám základní i odborné sociální poradenství
– nejvíce jsme se věnovaly vztahům, které dívky mají: ať už se svými partnery, anebo s rodinou,
na pracovišti nebo se zákazníky. Zaměřily jsme se také na posílení klientek při stanovení jejich
osobních hranic, aby dokázaly říci, co si k nim „manažeři“ a zákazníci mohou dovolit a co již ne.
Využito bylo také poradenství týkající se dávek - sociálněprávní poradenství, předání kontaktu na
specializované zařízení atd.
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Co se týká testování na HIV v terénu, situaci nám zkomplikovalo zrušení odebírání slinných testů
Státním zdravotním ústavem, od něhož jsme testy získávaly. Od září 2008 jsme začaly používat
výhradně rychlotesty i na testování na HIV, kdy narozdíl od slinných testů je výsledek znám
přibližně do 15 minut a terénní pracovnice musí být připravena reagovat na situaci, kdy reaktivní
výsledek testu je znám v průběhu terénní práce. V případě nejasného či dokonce reaktivního
výsledku musí být pracovnice (registrovaná všeobecná zdravotní sestra) připravena odebrat
klientce venózní krev, která je následně dopravena na konfirmaci - k potvrzení či vyloučení
pozitivního výsledku. Znamenalo to pro nás detailní proškolení pracovníků k užívání testů,
konzultaci s RNDr. Brůčkovou, MUDr. Zákouckou a MUDr. Jedličkou, vypracování podrobné
metodiky k užívání rychlotestů aj. Pro samotné klientky je většinou nabídka rychlotestů velmi
atraktivní, i když se setkáváme i s postojem, že je lepší „to raději nevědět“.
U žen pracujících na ulici jsme se zaměřovaly mimo jiné na prevenci násilí, mluvily jsme
s dívkami o principech zachování vlastní bezpečnosti a nabízely jsme jim zdarma preventivní
pomůcky a materiály s důležitými kontakty: osobní alarm s telefonním číslem na lékaře, Policii a
R-R (informace jsou na alarmu v angličtině, ruštině a češtině). Zapalovač s kontaktem na La
Stradu a R-R, zrcátka s kontaktem na La Stradu.
Kromě preventivních ochranných pomůcek a informačních materiálů naše klientky potěší, když
dostanou malý dárek (kosmetický vzorek, sladkost apod.). Tato drobnost leckdy prolomí počáteční
nedůvěru, odlehčí atmosféru a umožní lépe navázat kontakt s novou klientkou. Osvědčila se nám
spolupráce s občanským sdružením Ježek a Čížek, kdy jsme společně využívali nabídky potravin
Potravinové banky. Část kosmetických vzorků poskytla firma Ryor.

8.1. Terénní sociální práce R-R v roce 2008 v Praze
V roce 2008 jsme 2x týdně ve večerních hodinách pokračovaly v terénní sociální práci (dále jen
TSP) v místech s koncentrací komerčních sexuálních služeb, a to do srpna 2008. Od září 2008
byla TSP omezena a to v důsledku našeho působení na Hlavním nádraží. Naše práce zde
(testování na syfilis, terénní práce, zdravotní služby) nebyla finančně podpořena a nám následně
nedostávalo financí na vlastní terénní práci s cílovou skupinou. Byla omezena jen na 1x týdně.
TSP probíhala zejména v sex klubech nejrůznější velikosti a okrajově též v privátech. Nedílnou
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součástí TSP bylo poskytování našich služeb ženám pracujícím na ulici, zejména na území
městských částí Prahy 1 a 2.
Chtěly jsme zlepšit vzájemnou informovanost mezi organizacemi, které poskytují sociální služby
uživatelům drog a R-R. Informovaly jsme je o službách, které nabízíme, domlouvaly jsme se na
možné spolupráci v terénu. Vzájemná jednání proběhla na jaře 2008 z iniciativy R-R, a to se
zástupci terénního programu sdružení Sananim, terénního programu K-centra, sdružení
Progressive a zástupkyní terénního programu sdružení Drop-in. Cílem schůzek bylo zjistit, zda
jednotlivé organizace vědí o činnosti a nabízených službách R-R, zda vědí o některých svých
klientkách, že pracují v sexbyznysu, zda jim předávají preventivní informace o bezpečnějším sexu
či ochranné preventivní pomůcky a odkazují je na služby R-R aj. Všichni zástupci sdružení věděli o
činnosti R-R, neměli však detailní informace o nabízených službách. O některých svých klientkách
se sice domnívali, že pracují v sexbyznysu, většinou však o tomto tématu s klientkami nehovořili.V
jiných případech předali klientce vizitku na služby R-R či jim rozdávali kondomy. Zástupcům
jednotlivých organizací se podařilo předat detailní informace o službách R-R a získat ucelenější
přehled o terénních programech jednotlivých sdružení, došlo k vzájemné výměně informačních
materiálů (brožurek) a k nastínění možné spolupráce.
Další mimořádnou aktivitou, do které se zapojil tým R-R, bylo očkování rizikové populace
pohybující se v lokalitě pražského Hlavního nádraží proti hepatitidě typu A v mobilní vyšetřovací
ambulanci (sanitce) R-R. Akci iniciovala Hygienická stanice v reakci na epidemické šíření
hepatitidy A (HAV) mezi populací trvale přebývající na hlavním nádraží, jejíž podstatnou část tvoří
zejména uživatelé drog. Cílem bylo přeočkování této rizikové populace na hepatitidu A, aby se tak
zabránilo šíření této infekční nemoci do majoritní společnosti. Byly prováděny následující aktivity:
očkování proti hepatitidě typu A; odběry krve na zjištění protilátek hepatitid typu A, B, C, dále na
HIV a syfilis. Následovalo sdělování výsledků a zajištění návazné péče. R-R se na akci podílelo
materiálně, finančně i personálně. Na preventivní akci spolupracovala rovněž občanská sdružení
Sananim, Progressive a Remedis (MUDr. Řehák). Preventivní působení R-R proběhlo v období
srpna až prosince 2008, kdy bylo uskutečněno 8 výjezdů mobilní vyšetřovací sanitkou do lokality
Hlavního nádraží. Vakcína proti hepatitidě typu A byla podána celkem 137 osobám. 80 osob bylo
vyšetřeno na sexuálně přenosné a infekční choroby (HIV, syfilis, hepatitidy A, B, C). Celkem z 80
dostupných výsledků testů bylo úplně negativních 7 osob. HCV (hepatitida C) prodělalo 8 osob,
HBV (hepatitida B) prodělalo 39 osob, HAV (hepatitida A) prodělalo 48 osob. Aktuálně toho času
mělo HCV 30 osob, HBV 2 osoby, HAV měla 1 osoba. TPHA (syfilis) byl odhalen ve 3 případech,
výsledky na protilátky proti viru HIV byly negativní.
Co se týká prostředí, kde terénní program R-R Praha probíhá, můžeme vymezit 3 základní oblasti:
sex kluby, ulice, priváty. Existují i další formy sex byznysu, např. eskortní agentury, kdy pracovnice
obvykle čeká doma „na telefonu“ a na objednání jede za zákazníkem. Tyto agentury jsme o našich
službách informovaly především prostřednictvím emailu.
Prostituce v sexklubech – na území hlavního města Prahy jsme v průběhu roku 2008 evidovaly
kolem 60 podniků. Do přibližně 80 % těchto podniků nám byl umožněn vstup za účelem nabídky
našich služeb (testy, poradenství). Zařízení, která si říkají noční kluby, kabarety apod. (obecně je
můžeme nazvat sex kluby), můžeme dělit na menší podniky do 10 pracovnic, podniky střední
velikosti do 30 pracovnic a velké podniky s 30 a více pracovnicemi na směně, z nichž některé
inzerují až kolem 100 žen. Některé menší podniky, zejména na okrajích Prahy, zanikly, některé
podniky vznikly a jejich celkový počet v Praze je víceméně stabilní. Nejvíce velkých podniků se
soustřeďuje v centru Prahy a často se označují za kabarety. Ve větších sex klubech je vysoká
fluktuace pracovnic a pracují zde ženy nejrůznějších národností (z exotičtějších jsme
zaznamenaly např. ženy nigerijské, ghanské, brazilské národnosti). Některé podniky se profilují
jako kluby s pouze českými a slovenskými ženami. Ve větších podnicích bývají častěji oddělené
pozice pracovnic, a to společnice, která „chodí na pokoj“ a tanečnice, která neposkytuje kontaktní
sexuální služby. Tyto dvě role se však mohou i prolínat. Některé, zejména menší podniky, mají
otevřeno i přes den, kdy nabízejí „komornější prostředí“ typu privátu. Pracovní podmínky v sex
klubech jsou různé. Část klientek je spokojených s pracovními podmínkami, s přístupem vedení,
mohou si brát volno podle potřeby, odmítnout zákazníka aj. V takových podnicích často panuje až
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„rodinná atmosféra“. Jiné podniky mají systémy sankcí za pozdní příchody, pracovnice nesmějí mít
mobil na směně, manažer přiděluje pracovnici zákazníka aj.
Z rozhovoru s klientkami R-R jsme zaznamenaly, že zájem o sexuální služby v Praze spíše klesá.
Některé ženy zkoušejí jiné formy sexuální práce – např. natáčení porna, případně jezdí poskytovat
sexuální služby do zahraničí. Pro mnoho žen však zůstává práce v sex klubu stále jedinou
možností, jak si vydělat peníze, které by si jinak se svým vzděláním, kvalifikací a praxí a sociální
zátěží nevydělaly. Mnohdy jde o matky samoživitelky (cca v 40 %) nebo o ženy, které živí své
manžely, případně za ně splácejí dluhy apod. Nechybí však mladé ženy bez závazků, včetně
studentek VŠ, jejichž jediným cílem je vytvořit si poskytováním sexuálních služeb vyhovující
materiální zázemí (byt, auto).
Komerční sex na privátech – je velice skrytou formou prostituce. Inzeráty na tyto podniky
většinou obsahují jen telefonní číslo, ne však úplnou adresu. Priváty působí nenápadně, nemají
žádné výrazné neony, jsou skryté v činžovních domech, rodinných domcích a jsou jich řádově
stovky. V roce 2008 jsme pokračovaly ve vytváření databáze privátů. Protože je obtížné priváty
přímo navštívit, využívaly jsme ke kontaktu zejména telefon a e-mail, kdy jsme rozesílaly nabídku
našich služeb.
Na privátu bývají často 2 a více pracovnic. Některé ženy odcházejí po práci domů, jiné zde přímo
bydlí. Mnohdy jsou pod větším tlakem majitele než ženy v sex klubech a mívají horší pracovní
podmínky (menší nebo vůbec žádné bezpečnostní opatření, nižší ceny aj.). Zaznamenaly jsme
poskytování rizikových praktik bez použití kondomu a za nízké ceny. Na některých privátech se
zároveň poskytuje i homoprostituce.
Pouliční placený sex – oproti komerčnímu sexu, který se odehrává „za dveřmi“, pouliční nabídka
komerčních sexuálních služeb tvořila v roce již jen zlomek z celkového světa pražského
sexbyznysu. Soustřeďuje se zejména v centru Prahy, na území Prahy 1 a 2 a přitom
poskytovatelek těchto služeb je v rámci jednoho dne méně, než kolik tvoří počet osob, zejména
mužského pohlaví, které působí na pozici „nahaněčů“ do sex klubů v okolí Václavského náměstí.
Po účinnosti pražské vyhlášky od 1. 1. 2008, umožňující zákaz nabízení a poskytování sexuálních
služeb na území hl. m. Prahy (č. 20/2007 Sb hl. m.), jsme zaznamenaly další pokles žen
pracujících na ulici, zejména Bulharek, jejichž působištěm je lokalita Václavské náměstí. Jejich
práci jim ztěžují časté policejní kontroly. Podle některých zdrojů byly ženy a dívky převezeny do
jiných zemí. Nezmizely úplně, objevují se i nové bulharské ženy, je jich však jen několik.
Kontaktovat tyto ženy je stále složitější, kvůli policejním represím mění stanoviště, procházejí se,
skrývají se v různých barech apod. U některých bulharských sexuálních pracovnic se setkáváme
s negramotností, zásady bezpečnějšího sexu tak většinou ukazujeme názorně (správné nasazení
kondomu aj.). Navzdory represivní vyhlášce řada našich klientek neuváděla a neuvádí, že by měly
potíže s policií či dostávaly pokuty. Jak nám sdělila jedna klientka, „ona se nenabízí, ale čeká na
oslovení ze strany zákazníků, a policie jí nemůže nic prokázat“.
Značně ohroženou skupinou působící na ulici jsou velmi mladé dívky, často romského původu a po
odchodu z ústavní péče. Jsou snadno manipulovatelné a v neustálém doprovodu svých mužských
„ochránců“, a je tudíž velmi obtížné tyto ženy kontaktovat. Často mění svá stanoviště a ne vždy si
vezmou od terénních pracovníků prostředky prevence („to se mě netýká“). Mnohdy pomůže
k navázání kontaktu předat klientce drobný dárek (sladkost, čaj v zimě) k získání počáteční důvěry.
Značná část žen je závislá na drogách (většinou kombinace opiátů a stimulancí). S násilím se
setkávají jak ze strany pasáků, tak zákazníků.
Na Praze 2 působí několik žen středního i staršího věku, které mají letité zkušenosti s prací v sex
byznysu. Často jde o matky samoživitelky, rozvedené ženy, ženy v invalidním důchodu. Některé
plánují obstarání běžné práce, případně chodí na brigády a do ulice vyrážejí pouze za účelem
přivýdělku (např. na vánoční dárky). Většina žen v poslední době zaznamenává malou poptávku
po sexuálních službách, živí je v podstatě stálí zákazníci.
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8.2.Terénní sociální práce R-R v roce 2007 v krajích
Libereckém, Ústeckém, Jihočeském, Moravskoslezském,
Středočeském
Všeobecně by se o příhraniční terénní práci dalo říci, že služby prostituce jsou stále žádané, ale
přesto došlo k celkovému poklesu počtu zákazníků. Dívky a ženy pracují spíše v klubech než na
ulici, v některých regionech je pouliční prostituce více rozšířena, především v příhraničních
oblastech, avšak nikde dnes nepřesahuje 15 %. Celkově zaznamenáváme pokles počtu dívek
pracujících na ulici. V příhraničí, hlavně na Teplicku, jsou časté prosklené výlohy, za kterými se
dívky vystavují. V případě nedostatku zákazníků vybíhají do ulic. Sexuální pracovnice v příhraničí
jsou (mimo jiné i díky vyhlášce) nuceny pracovat mimo obec a jsou tak mnohem ohroženější
násilím jak ze strany pasáků, tak ze strany zákazníků. Nejhůře jsou na tom z hlediska frekvence
násilí dívky na Chomutovsku a Teplicku: jsou často ohrožovány střelnou nebo bodnou zbraní a
ostatními formami brutálního násilí. Na Teplicku jsme v roce 2008 zaznamenaly zvýšenou aktivitu
městské policie, která se snaží zabránit zákazníkům ve vstupu do sex klubu (má stanoviště před
klubem, oslovuje a kontroluje osoby, které do klubu přicházejí).
Terénní práce je nezastupitelná, ukazuje se, že častějším kontaktem našich terénních pracovnic
se ženy a dívky stávají otevřenější a více se svěřují se svými problémy. Na otázku: Kdy jste
naposledy byla u lékaře?, slýcháme často stejnou odpověď: Když jste tu byly naposledy. Dívky si
nemohou nebo nemají možnost dojít k jinému lékaři. Chtěly bychom zdůraznit, že situace žen a
dívek v příhraničí je vážná, neboť jsou oběťmi obchodování: nemohou disponovat „oficiálně“
vydělanými finančními prostředky, takže za příplatek poskytují sexuální služby bez ochrany. Naše
preventivní materiály se zde setkávají s pozitivním ohlasem, ale některé dívky (Romky ze
Slovenska) neumějí číst ani psát, nemají vůbec žádné vzdělání a velmi obtížně se nimi komunikuje
např. o nemocech. Týmy terénních pracovníků jsou povětšinou jejich jediným kontaktem se
společností. Význam terénní práce příhraničních týmů je obrovský a to jak pro naši cílovou
skupinu, tak pro majoritní společnost, která je vyloučením sexuálních pracovnic ze společnosti
ohrožena zpětně.
Moravskoslezský kraj: v tomto kraji se pohybujeme již několik let. V této oblasti pracují v
naprosté většině ženy české národnosti, zaznamenaly jsme u nich závislost na pervitinu a
opiátech. V tomto regionu navštěvuje náš tým pravidelně i gay kluby. Práce týmu je zde
oceňována a podporována Magistrátem města Ostravy.
Ústecký kraj: v tomto kraji působí dva naše terénní týmy.
První tým se zaměřuje na oblast Ústí na Labem, Děčínska, Lovosicka, Litoměřicka. O této oblasti
by se dalo říci, že se situace oproti předloňskému roku trochu stabilizovala. Sexuální pracovnice
zde pracují převážně dlouhodob, v oblasti se nesetkáváme s významnější migrací a fluktuací žen.
Pracují zde převážně ženy české a romské národnosti. Značnou část sexuálních pracovnic tvoří
svobodné matky. Z hlediska závislosti na drogách nebyl mezi nimi zaznamenán velký počet
aktivních (pravidelných) uživatelek (spíše jde o víkendové uživatelky), nicméně většina z nich
někdy drogy vyzkoušela.
Druhý tým pracuje v oblasti Chomutovska a Teplicka. V tomto regionu se páchá značné násilí
na klientkách, a to jak ze strany zákazníků, tak majitelů klubů a pasáků. Dívky a ženy zde mají
tvrdé pracovní podmínky (např. nepřetržitá pracovní doba) a špatné zázemí. Pocházejí
z rozvrácených rodin, ale hlavní zásobárnou prostituční scény jsou dětské domovy. Z nich se
rekrutuje až 40 % sexuálních pracovnic. Místa, kde jsou sex kluby situovány, jsou poměrně
odlehlá a není pro klientku snadné odtamtud vůbec vzdálit, natož navázat s někým mimo
sexbyznys kontakt. Častěji v těchto místech pracují ženy ukrajinské, slovenské, české a romské
národnosti. V Ústeckém kraji jsme se setkaly i s klientkami, které pracují v pokročilém stadiu
těhotenství, a nejsou zde výjimkou klientky se sníženým intelektem, které pracují bez ochrany,
nerozumějí rizikům a jsou sociálně závislé a tím i snadno manipulovatelné ze strany pasáků.
Liberecký kraj: V loňském roce jsme v této oblasti nejprve vyškolily nové terénní pracovnice a
zaškolovací proces se odrazil v nízkém počtu otestovaných dívek. V této lokalitě se objevuje jak
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klubová, tak pouliční prostituce. Národnostní složení klientek, jsou zde ženy ukrajinské, ruské,
české a romské národnosti.
Jihočeský kraj: V Jihočeském kraji se vyskytuje spíše klubová prostituce. Pouliční prostituce
zaznamenala v posledních dvou letech značný pokles. Důvody shledáváme v působení obecních
vyhlášek zakazujících pouliční prostituci v obci, větší policejní kontrole a zároveň snížení počtu
zákazníků. V Jihočeském kraji poklesl počet sexuálních pracovnic nejen na ulici, ale i v klubech.
Domníváme se, že část klientek se z klubů přesunula na priváty. V loňském roce se nám podařilo
nakontaktovat několik privátů.Máme menší množství klientek rumunské, bulharské a ukrajinské
národnosti a tak se domníváme, že se přesunuly do jiného kraje, event. země nebo se vrátily do
vlasti.
Pouliční prostituce se vyskytuje v oblasti Dolního Dvořiště (Skoronice), Českých Velenicích a ve
Strážném. Jejich počet však stále klesá. Ve městech pouliční prostituce vymizela úplně. Mezi
klientkami se často objevují drogově závislé. Málokdy se přiznají přímo k závislosti, ale jejich
zkušenosti s drogami jsou velké. Většina manažerů nechce v klubu nitrožilní uživatelky, ale jiné
formy užití drogy se přehlížejií.
Středočeský kraj: Zde jsme se věnovaly převážně oblasti Parking Rudná, kde je provozována
pouliční prostituce. V loňském roce zde proběhla rekonstrukce a v chvilkami to vypadalo, že budou
dívky z parkoviště vytlačeny, ale opak je pravdou, mají zde své stálé místo. Na Parkingu Rudná je
situace velmi vážná, většina dívek i „pasáků“ je závislá na drogách – pervitin, heroin, kokain - a má
hepatitidu B, C. Přesto se nám podařilo v roce 2008 epidemiologickou situaci vcelku stabilizovat a
pomalu nám přibývá těch, které od nás obdržely jedničku s hvězdičkou, tzn., že se u nich
nevyskytla žádná z námi sledovaných pohlavně přenosných infekcí. Dívky pracují v pokročilém
stadiu těhotenství a po porodu nepracují maximálně 1 měsíc. I v nepříznivém počasí bývají jen
lehce oblečené, např. v minisukni bez silonek a spodních kalhotek. Míra násilí od zákazníků a
„pasáků“ je vysoká – zlomená čelist, ruka, atd., k napadení dochází přímo na parkovišti, jejich
„ochránci!“ si toho příliš nevšímají a neřeší to. Policie bývá přivolána tak nanejvýš k vraždě. Pracují
zde převážně ženy české, slovenské, romské národnosti. Na Kladně díky nové městské vyhlášce
jsou pouliční dívky vytlačeny za hranice města. Jejich počet se snížil, ale jsou vystaveny většímu
riziku. Dalšími oblastmi jsou kluby v Poděbradech, Kutné Hoře, Církvicích a na Mladoboleslavsku,
kde pracují převážně ženy české národnosti, nezávislé na drogách.
Karlovarský kraj: V této oblasti jsme v roce 2008 na doporučení SZU udělali několik fakultativních
terénních výjezdů. Vše začalo kauzou „Róza“ (HIV pozitivní žena, která nakazila své partnery.
Nešlo v pravém slova smyslu o prostitutku, spíše o ženu pendlující mezi několika partnery). Během
terénní práce jsme zjistily, že situace v tomto kraji je velmi tíživá a o terénní práci zde z klientek již
nikdo dlouho neslyšel. Poměrně značně je zde rozšířená jak pouliční tak i klubová prostituce.
Dívky pracují v drsných pracovních podmínkách a většina z nich je závislá na drogách nebo má s
drogami opakované zkušenosti s drogami. Tento fakt snižuje jejich ostražitost a dodržování zásad
bezpečného sexu při práci. U většiny vyšetřených dívek bylo zjištěno opakované prasknutí nebo
nepoužití kondomu, u některých opakované nákazy PPI. Při předávání informací o bezpečném
sexu jsme v průběhu rozhovoru zjistily zásadní neznalosti rizik spojených s poskytováním
placených sexuálních služeb. Klientky byly většinou české, romské a ukrajinské národnosti,
setkaly jsme se zde však i s poměrně velkým klubem, kde pracovaly pouze ženy brazilské
národnosti.
Královéhradecký kraj: Ke konci loňského roku jsme pro tuto oblast přijaly dvě terénní pracovnice,
které od roku 2009 budou provádět samostatnou terénní činnost.
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Počet poskytnutých poradenství v roce 2008 mimopražskými týmy
Druh poradenství

Počet

Edukačního poradenství
Sociálně právní poradenství
Asistence
Předání kontaktu
Pomoc při hledání ubytování
Pomoc při hledání zaměstnání
Krizová intervence
Jiné (sociokulturní terapie, pošta, atd.)
Celkem

455
20
2
144
2
2
1
7
633

Počet kontaktů a otestovaných v rámci terénní práce
v příhraničních oblastech terénními týmy
Počet
otestovaných
na HIV/AIDS
při terénní práci

Oblast

Počet
kontaktů
celkem

Z toho
nových
kontaktů

Ústecko
Teplicko
Jihočeský kraj

46
155
123

19
113
87

46
101
122

Ostravsko
Liberec

163
7

91
7

153
7

Celkem

494

317

429

8.3. Terénní sociální práce R-R v roce 2008 v krajích
Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Vysočině
Terénní práce je jednou ze základních činností naší organizace. Brněnská pobočka R-R mapuje
scénu v sexbyznysu také v Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém kraji a částečně i v kraji
Vysočina. Na tomto území navštěvujeme okolo 48 nočních klubů s nabídkou placených sexuálních
služeb. V rámci terénní práce kontaktujeme nové i stávající klientky v jejich přirozeném pracovním
prostředí. Předáváme jim informace a brožury o zdravotních i sociálních rizicích, které jsou
s nabízením placených sexuálních služeb spojeny. Předáváme prostředky prevence pro
bezpečnější sex (kondomy, lubrikační gely) a prostředky prevence proti násilí (alarmy). Motivujeme
klientky k pravidelným návštěvám lékaře nebo našich dermatovenerologických ambulancí v Brně a
v Praze za účelem pravidelného vyšetření na pohlavní choroby (v souladu se Světovou
zdravotnickou organizací doporučujeme interval mezi vyšetřeními na PPI 3 měsíce). Dále pak
řešíme konkrétní problémy klientek.
V září 2008 bohužel skončila možnost provádět testy na HIV ze slin, které umožňovaly testování
našich klientek terénními sociálními pracovnicemi. Od konce září jsme do terénu vyjížděly
s rychlotesty na HIV, které musí provádět registrovaná všeobecná zdravotní sestra. Z tohoto
důvodu jsme se musely rozloučit s jednou terénní sociální pracovnicí.
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V roce 2008 jsme během terénní práce kontaktovaly 569 klientek, z toho bylo 189 nových
kontaktů. S testy na HIV a případně na syfilis jsme uskutečnily 55 výjezdů, rozdělení výjezdů podle
krajů viz. graf níže.
Další službou R-R je terénní práce s mobilní ambulancí GyVa. V květnu 2008 skončil projekt
Partnerství s Českou katolickou Charitou, oblastní Charitou Znojmo - Magdala; díky tomuto
společnému projektu jsme vyjížděly na Znojemsko s mobilní ambulancí a nabízely bezplatné
vyšetření na pohlavní choroby ženám v sexbyznysu. V roce 2008 jsme uskutečnily jen dva
výjezdy, během níchž se nechalo vyšetřit 29 klientek. Výjezdy do jiných oblastí našeho působení
nebyly z finančních důvodů možné.

Jihomoravský kraj: Na území JMK máme otevřené dveře v 35 nočních klubech. Celkově jsme
zde uskutečnily 40 výjezdů. Ve městě Brně bylo v roce 2008 otevřeno 16 nočních klubů, 14 z nich
jsme opakovaně navštívily. Z jednoho klubu chodí klientky do střediska ve Vlhké ulici pravidelně na
testy na pohlavní choroby a pouze v jednom klubu nás nechtějí pouštět. Národnostní složení
sexuálních pracovnic ve městě Brně tvoří převážně Češky a Slovenky. Máme jen velmi málo
klientek (do 10 žen), které nabízejí své služby na ulici. Stále se rozmáhá privátní scéna. Nově jsme
nakontaktovaly 6 privátů a máme i stálé klientky, které opakovaně využívají služeb střediska R-R
Brno.
V příhraniční oblasti s Rakouskem je národnostní složení klientek pestřejší, kromě Češek a
Slovenek zde nabízejí své služby Ukrajinky, Rusky, Bělorusky, Maďarky a Bulharky. Cizinky velmi
často v nočních klubech i bydlí. V příhraniční oblasti se Slovenskem pracují v klubech převážně
Slovenky.
V roce 2008 se na území JMK provedlo 345 testů na HIV, žádný výsledek nebyl pozitivní. Dále
bylo provedeno 93 rychlotestů na syfilis, z toho byl jeden reaktivní výsledek, následně potvrzen
jako pozitivní.
Zlínský kraj: Na tomto území jsme v roce 2008 navštěvily 8 nočních klubů. Stále se zde
setkáváme s nedůvěrou k naší organizaci a někdy se ke klientkám přes majitele nebo vyhazovače
klubů vůbec nedostaneme. Velmi často slyšíme, že ženy mají své doktory, kam chodí na vyšetření,
ale není to pravda. Národnostní složení: v kraji působí převážně Češky a někdy Slovenky.
V některých klubech se užívají nelegální omamné látky, ženy nabízející placené sexuální služby
jsou tak ve větší závislosti na provozovatelích klubů. V roce 2008 se nám na tomto území podařilo
provést 54 testů na HIV a 58 rychlotestů na syfilis. Žádný výsledek nebyl pozitivní.
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Olomoucký kraj: Zde opakovaně navštěvujeme 5 nočních klubů, převážně ve městě Olomouc a
Prostějov. V roce 2008 jsme uskutečnily 5 výjezdů na toto území a 26 klientek jsme otestovaly na
HIV a 25 klientek na syfilis. Žádný výsledek nebyl pozitivní. Ve městě Olomouc je 7 nočních klubů.
Pracují zde převážně Češky. I zde se setkáváme s drogovou závislostí mladých dívek.
Vysočina: Dvakrát jsme navštívily Žďár nad Sázavou, kde je momentálně otevřen jen 1 noční
klub. Bylo zde provedeno 12 testů na HIV a 11 rychlotestů na syfilis. Žádný výsledek nebyl
pozitivní. Pracují zde Češky, Slovenky a Ukrajinky.

Streetwork
Testy na HIV

KRAJ

Jihomoravský
Zlínský
Olomoucký
Vysočina

CELKEM

Rychlotest na syfilis

345
54
26
12

93
58
25
11

437

187

Streetwork - testy na HIV
z toho

Celkem

437

Slinné testy HIV

Rychlotesty HIV

324

113
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9. Programy pro děti a mladé dospělé
Rozkoš bez Rizika se snaží dětem sexuálních pracovnic pomáhat již od roku 1998. V tom roce byl
poprvé nadací Open Society Fund podpořen projekt zaměřený na děti. Jmenoval se Not to be
same like Mother (Nebýt stejné jako matky) a díky jeho výsledkům jsme se rozhodly rozšířit cílovou
skupinu R-R o děti našich klientek.
Cílem projektu byla – kromě pokračování v již započaté práci s dětmi a mladými dospělými
– i pomoc dětem a mladým dospělým žijícím na ulici. Smysluplné trávení volného času
funguje jako prevence sociálního vykolejení a pomáhá matkám (sexuálním pracovnicím)
lépe zvládat výchovu dětí.
Cílovou skupinu můžeme rozdělit na dvě podskupiny:
Děti sexuálních pracovnic – našich klientek. Naše středisko navštěvují tyto děti společně se
svými matkami. Není nic neobvyklého, když nastoupí stejnou dráhu jako jejich matky. Navzdory
tomu, že jsou po materiální stránce dobře zabezpečeny – pokud je matka při penězích, dítě
dostává i nadstandardní dárky, bývají emočně, sociálně a výchovně zanedbané. Většina z nich je
deprivovaná permanentním nedostatkem podnětů, což se projevuje zvýšenou hyperaktivitou a
nezvladatelností. Následují neadekvátní tresty a nakonec matka na výchovu úplně rezignuje. Tak
se stává, že některé z dětí prostitutek končí v kojeneckých ústavech nebo dětských domovech.
Jsou zde většinou umístěny matkami, které samy vyrůstaly v dětském domově.
Děti ulice – během terénní práce byly kontaktovány mnohé dívky/útěkářky z výchovných či
diagnostických ústavů nebo z rodin, v nichž byly týrané či zneužívané. Tyto klientky experimentují
s drogami, jsou bez rodinného zázemí. Neumějí se zapojit do „normálního“ života. Chybí jim
sociální návyky, nemají nikoho, s kým by se mohly poradit. V jednání s úřady jsou sociálně
neobratné. Přicházejí do střediska pro radu, popovídat si, pomoci s hledáním vhodného
zaměstnání a ubytování. Chtějí se zapojit do života, ale potřebují pomoc. Ocitají se bez prostředků,
bez cíle a ve složité životní situaci. Pokud je kdokoliv osloví, mají tendenci (často oprávněnou) mu
důvěřovat. Tyto dívky jsou ideálním zbožím pro obchodníky s lidmi. K prostituci jsou většinou
nuceny, prodávány do příhraničních oblastí nebo do zahraničí, je na nich pácháno násilí.
Pro některé z nich se už stal život na ulici životním stylem. Jsou nespolehlivé, nemají žádný životní
rytmus. Nejsou schopny změnit svou situaci, udělat první krok, svá předsevzetí a plány neustále
odkládají na neurčito. Chybí jim motivace, práce s nimi je dlouhodobá a vyžaduje hodně trpělivosti.
Přesto přináší ovoce. Díky tomu, že jsme nízkoprahové zařízení, jsme otevřeny ke spolupráci i za
minimální snahy a ochoty ze strany těchto dívek. Aby se rozhodly ke změně, potřebují naši důvěru
a silnou motivaci, což je rozhodující pro opuštění dosavadní marginální skupiny
Nejvýznamnější akcí roku byl víkend strávený na horské chatě v Jizerských horách. Tato akce
byla směřována pro matky s dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin a děti ulice. Hlavně děti ulice
hodnotily jako nejpříznivější efekt celé akce dostatek jídla a možnost se pořádně vyspat. Ostatní
byli především nadšení z možnosti sáňkování a lyžování. Někteří tu stáli na lyžích poprvé v životě.
Večery jsme trávili různými soutěžemi a společenskými hrami. Důležité pro nás bylo, aby se děti
naučily jiným sociálním vzorcům chování, a možnost vyzkoušet si tyto aktivity, naučit se pohybovat
v jiném prostředí jim může v budoucnu otevřít dveře ke změně životního stylu.
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V Jizerských horách běžkovali i nejmenší…

10. Kulturní činnost
To, čím je naše organizace specifická, je hraní divadla. Divadlo nejen hrajeme, ale samy si ho
tvoříme, a to jak texty, tak hudbu. Snažíme se vrátit k tradičnímu ochotnickému divadlu, kde bylo
všechno: zpěvy, tanec i povídání. A navíc hrajeme s opravdovou chutí a zápalem. Z počátku
divadlo fungovalo jako substituční droga, schopná poskytnout podobné příjemné účinky (ale bez
vedlejších efektů), dnes se stalo kořením veškeré naší činnosti. Divadlo je určeno všem našim
klientkám, ony jsou hlavními aktérkami našich představení. Občas sice zaskakují pracovnice R-R a
dobrovolníci, ale jádro divadelního spolku tvoří naše klientky. V roce 2008 jsme zpočátku žily
s minulých úspěchů a sezonu jsme začaly až v květnu, kdy jsme na mezinárodním setkání
organizací zabývajících se obchodováním s lidmi La Strada uvedly pásmo oblíbených písní
z našich her. Pro zahraniční návštěvníky jsme dokonce vytvořily anglickou verzi textů, která se
rozdávala před představením. Diváci si to mnohem víc užili, hlavně si to však užily naše klientky.
Vše se odehrávalo na lodi - a těch dobrot, které tam byly pro účastníky připraveny! A když
náhodou některé z nabízených lahůdek došly, zase se zásoby doplnily. Ale my jsme se opravdu
snažili, všichni zpívali a tančili a myslím, že se nám dost dařilo účastníky potěšit a rozveselit.
V retro jsme pokračovaly i v září, kdy jsme obdobné pásmo písniček předvedly i na Festivalu
divadel bezdomovců Babí léto v Bohnicích. V tom všem hluku a rachotu bylo poněkud obtížné se
prosadit a v decibelovém souboji vítězili ti s lepšími reprobednami. Hráli jsme venku, kolem krásné
počasí, jen nás si nikdo moc nevšímal. Jen ti nejvěrnější a televize, která z našeho vystoupení
udělala sestřih v pořadu o naší klientce Heleně. Hlavní zklamání se ale odvíjelo od žaludku.
Slibované občerstvení ve stánku jen a jen pro HERCE A HÉREČKY se nakonec smrsklo na
obloženou bagetu.
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Nakonec jsme si řekly, že už by to přece jen chtělo něco nového, jen sebrat k napsání nové hry
odvahu. Tentokrát už to nebyla žádná pohádka, ale vize světa, kam až může dojít společnost,
která neustále někoho ze svého středu vylučuje. Premiéru měla hra STAŘENY jako obvykle na
konferenci AIDS, drogy a my, a to 21. 11. 2008. Zde nás už znají, mají nás rádi a dokonce se na
naše představení těší. Bylo narváno, skvělá atmosféra nic nepropadlo: žádná narážka, vtípek ani
poznámka. Pýcha předcházela pád. Trochu moc pyšně jsme s hrou odjely do Smržovky, zahrát ji
k akci pořádané u příležitosti Mezinárodního dne boje proti AIDS. Publiku poněkud ostřejšího
ražení se líbila krátká a úderná preventivní předehra: soutěž v nafukování kondomu, instruktáž
k používání kondomu v nadživotní velikosti, kdy penisem byl dobrovolník z publika, atd. Horší to
bylo se samotnou hrou. Všichni byli už trochu rozjetí, špatně bylo slyšet a za chvíli je to přestalo
zajímat, a tak se začali dost hlučně bavit mezi sebou. Nicméně máme z představení dokument,
který dopadl docela dobře. Život jde dál a my jsme se v předvánoční době vrátily k osvědčenému
„výběru písní z divadelních her“. Na konferenci Středočeského kraje (10. 12.) jsme účastníkům
pěkně od plic zazpívaly a dokonce jsme musely přidávat. Líbily se všechny písně, včetně těch
z naší poslední hry, takže je tu jistý příslib úspěšnosti do dalšího roku.
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11. Spolupráce s veřejností a médii
Naše organizace se stále těší zájmu médií. Nejinak tomu bylo v roce 2008, kdy jsme byly samy
osloveny novináři/řkami, ale kromě toho jsme cíleně propagovaly naši činnost formou článků a
tiskových zpráv v novinách a časopisech, vystupovaly jsme v televizi a aktivně se účastnily
různých besed, seminářů a konferencí. Na většině publikací o nás se aktivně podílíme
(poskytujeme informace, statistické materiály atd.) a vždy se snažíme o autorský dozor, abychom
zabránily zkreslení předkládaných informací.
Přesto od září 2008 byla přijata nová pracovnice, která se pravidelně věnuje PR aktivitám.
Podařilo se nám zorganizovat dvě velmi úspěšné tiskové konference (Praha, Brno), na které se
dostavilo velké množství novinářů a novinářek. Cílem konference bylo informovat o Mezinárodním
dnu sexuálních pracovnic a o postoji R-R ke sčítání prostitutek, které plánovalo MPSV. Sčítání
nakonec bylo zrušeno. Celkem bylo v období od září do prosince 2008 napsáno a publikováno 9
tiskových zpráv. Pravidelně byly aktualizovány naše webové stránky. Do budoucna plánujeme
jejich vizuální změnu.

11.1. Články publikované v tisku
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MF Dnes, Láska za peníze, Sanitka jede za prostitutkami, 31. 3. 2008
Znojemsko.cz, Sanitka Rozkoše přijela za prostitutkami, 28. 4. 2008
Rebeca, Slovensko, Článek o holkách z ulice, květen 2008
Časopis Joy, rozhovor s Bárou Kadlecovou o dobrovolné práci v Rozkoši bez Rizika, červen 2008
Reflex, reportáž o výjezdu se sanitou, srpen 2008
Šíp, Zapomněli jsme se bát!, 1. 11. 2008
Břeclavský deník, Žloutenka v kraji, již 26 nakažených, 29. 11. 2008
The New York Time, Financial Crisis Tames Demand for World’s Oldest Service, 8. 12. 2008
Lidové noviny, Prostitutky mizí z ulic, nočním klubům konkurují levné priváty, 7. 12. 2008
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ČTK, Zdravotní sestry chybějí i v ambulanci pro prostitutky, 17. 12. 2008
ČTK, Socioložka: až 40 % prostitutek pochází z dětského domova, 17. 12. 2008
ČTK, Rozkoš bez Rizika pečuje asi o 6000 prostitutek, 17. 12. 2008
ČTK, Ministerstvo hodlá v příštím roce zmapovat prostituci v Česku, 17. 12. 2008
ČTK, Ministry to map prostitution in Czech Republic next year,18. 12. 2008 (i v ČJ)
MF Dnes, Ministerstvo chce zjistit, kolik Čechů a Češek živí sex, 18. 12. 2008
Hospodářské noviny, Ministr Nečas chce zmapovat prostitutky, 18. 12. 2008
Pražský deník, Mravnost nade vše, 18. 12. 2008
Metro, Chystá se sčítání prostitutek, 19. 12. 2008
MF Dnes, Jihomoravský kraj, Informace o práci brněnské pobočky, prosinec 2008
www.idnes.cz, rozhovor s Petrou Hamerníkovou a Lucií Šídovou obecně o prostituci, 2. 2. 2008
www.tyden.cz, Prostituce zažívá přelom. Ženy opouštějí ulice, 10. 7. 2008
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/prostituce-zaziva-prelom-zeny-opousteji-ulice_15658.html
www.ekolist.cz, Organizace Rozkoš bez Rizika se podílela na zastavení šíření hepatitidy v Praze, 6. 11.
2008
http://www.ekolist.cz/txt_tzpr_full.stm?x=2128813
www.zpravodajstvi.ecn.cz, Organizace Rozkoš bez Rizika se podílela na zastavení šíření hepatitidy
v Praze, 6. 11. 2008
http://zpravodajstvi.ecn.cz/txt_zpr_full.stm?x=2128959
www.ckt.cz, Rozkoš bez Rizika představí novou hru na konferenci AIDS, DROGY A MY,19. 11. 2008
http://www.ckt.cz/clanek/Rozkos-bez-Rizika-predstavi-novou-hru-na-konferenci-AIDS-DROGY-A-MY
www.zpravodajstvi.ecn.cz, Rozkoš bez Rizika představí novou hru na konferenci AIDS, DROGY A
MY,20. 11. 2008
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=ztvx12131517&nocache=invalidate&sh_itm=ec387e91b9568f2ad9dd980ddbe77a1d&all_ids=1
www.mistnikultura.cz, Rozkoš bez rizika vystoupí na konferenci AIDS, DROGY A MY, 21. 11. 2008
http://www.mistnikultura.cz/?q=rozkos-bez-rizika-vystoupi-na-konferenci-aids-drogy-my
www.zpravodajstvi.ecn.cz, Přijďte se otestovat na HIV. Organizace Rozkoš bez Rizika nabízí testy
zdarma.27. 11. 2008
http://zpravodajstvi.ecn.cz/?x=2132745
www.ceskenoviny.cz, Na jihu Moravy za sedm let přibylo HIV pozitivních na trojnásobek, 28. 11. 2008
http://www.ceskenoviny.cz/tema/index_view.php?id=346940&id_seznam=845
www.halonoviny.cz, Jih Moravy: přibylo HIV pozitivních, 1. 12. 2008
http://www.halonoviny.cz/index.php?id=70501
www.idnes.cz, Jižní Morava je rájem prodejného sexu, roste tu počet HIV pozitivních,1. 12. 2008
http://zpravy.idnes.cz/jizni-morava-je-rajem-prodejneho-sexu-roste-tu-pocet-hiv-pozitivnich-121/brno.asp?c=A081201_202442_brno_taj
www.idnes.cz, Brno, Testy HIV zadarmo a anonymně Brňany lákají, 1. 12. 2008
http://zpravy.idnes.cz/testy-hiv-zadarmo-a-anonymne-brnany-lakaji-fjr/brno.asp?c=A081201_105658_brno_dmk
www.econnect.cz, Pozvánka: Tisková konference na téma sčítání prostitutek, legalizace a práva
sexuálních pracovníků/ic, 15. 12. 2008
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=2136379
www.zpravodajstvi.ecn.cz, MPSV chce zmapovat prostituční scénu. Organizace Rozkoš bez Rizika má
ke sčítání prostitutek výhrady, 15. 12. 2008
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=ztsx3--&x=2136381
www.zpravodajstvi.ecn.cz, Sexuální pracovnice mají svůj mezinárodní den,15. 12. 2008
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=ztsx3--&x=2136380
www.zpravodajstvi.ecn.cz, Pozvánka: Tisková konference na téma sčítání prostitutek, legalizace a práva
sexuálních pracovníků/ic, 15. 12. 2008
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=ztsx3--&x=2136379
www.ta-gita.cz,Tisková konference na téma sčítání prostitutek, legalizace a práva sexuálních
parcovníků/ic, 16. 12. 2008
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http://www.ta-gita.cz/tiskove-zpravy/tiskova-konference-na-tema-scitani-prostitutek-legalizace-a-pravasexualnich-pracovniku/ic
www.idnes.cz, Téměř polovina prostitutek prý prošla dětským domovem, 17. 12. 2008,
http://zpravy.idnes.cz/temer-polovina-prostitutek-pry-prosla-detskym-domovem-pj4/domaci.asp?c=A081217_204638_domaci_jba
www.aktualně.gaynet.cz, Rozkoš bez Rizika pečuje o zhruba 6000 prostitutek,17. 12. 2008
http://aktualne.gaynet.cz/domaci/1850-rozkos-bez-rizika-pecuje-o-6000-prostitek.html
www.ceskenoviny.cz, Rozkoš bez rizika pečuje o zhruba 6000 prostitutek, 17. 12. 2008
http://www.ceskenoviny.cz/domov/krimi/index_view.php?id=350581&id_seznam=
004.cz, Zdravotní sestry chybějí i v ambulanci pro prostitutky,17. 12. 2008
http://www.004.cz/view.php?cisloclanku=2008121701-rozkos-bez-rizika
Šíp, ŠLAPKY - Skončí na dlažbě?, 19. 12. 2008
http://sip.denik.cz/zpravy/slapky---skonci-na-dlazbe20081219.html
www.lidovky.cz,Rakušanky nabízejí sex v Česku, 23. 12. 2008
http://www.lidovky.cz/rakusanky-nabizeji-sex-v-cesku-dzt/ln_domov.asp?c=A081223_093301_ln_domov_ter

11.2. Mediální vystoupení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ČT 1, Události v regionech, rozhovor s Petrou Hamerníkovou, 1. 2. 2008
ČRO1, Radiožurnál, Rozhovor s Hanou Malinovou o legalizaci prostituce, 21. 3. 2008
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/publicistika/_zprava/436917
ČT 24, Politické spektrum, O legalizaci prostituce, rozhovor s Janou Polákovou, 19. 4. 2008
ČT 24, Vedlejší efekty, Máme legalizovat prostituci? Diskuze s Lucii Šídovou,25. 5. 2008
ČT 1, Dobré ráno s ČT, rozhovor s Lucii Šídovou, 5. 8. 2008
TV R1 Vřídlo, Vyjádření k Chebskému terénu, Petra Hamerníková, 2. 10. 2008
Rádio Petrov, rozhovor s Petrou Hamerníkovou, 13. 11. 2008
TV Prima- regionální vysílání, AIDS DAY, 1. 12. 2008
Radio Impuls, Ministerstvo chce zmapovat prostituci v Česku, 17. 12. 2008
Z1 TV, Ministerstvo spočítá prostitutky, rozhovor s Hanou Malinovou , 17. 12. 2008
ČRo1 Radiožurnál, MPSV se chystá sčítat prostitutky, rozhovor s Hanou Malinovou, 17. 12. 2008
TV Prima, Sčítání prostitutek, rozhovor s Hanou Malinovou , 17. 12. 2008

11.3. Osvětové a vzdělávací akce pro veřejnost
Brno: Gorgoňová
•

15. 2. Přednáška na téma prostituce pro studenty 2. a 3. ročníku VOŠ sociálně právní v Brně

•

19. 2. Přednáška o prostituci, bezpečném sexu, pohlavních chorobách
v nízkoprahovém centru Jonáš v Brně

•

28. 3. Přednáška o prostituci, bezpečném sexu, pohlavních chorobách
v nízkoprahovém centru PVC v Blansku

•

17. 4. Přednáška o prostituci, bezpečném sexu, pohlavních chorobách, HIV
pro homosexuály ze spolku Kluci Info

•

28. 11. Prezenatce R-R na KHS Brno ku příležitosti 1. 12. – AIDS Day

•

11. 12. Přednáška Plné ruce prostituce – ve Vsetíně

Praha: Petra Hamerníková
Exkurze studentů v R-R, 2008, VOŠ sociální Jihlava, 2. ročník.
Interaktivní beseda k filmu o HIV/AIDS, Gymnázium Praha 2, 4. 4. 2008
Interaktivní beseda, festival Modré dny, Žďár nad Sázavou, Nové město na Moravě, Havlíčkův Brod,
studenti SŠ 16-20 let, 12.-14.11. 2008
Promítání a beseda k filmu s problematikou HIV/AIDS, 13.11.2008, kino Vysočina, Žďár nad Sázavou
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11.4. Účast na odborných akcích a publikační činnost
Prezentace na mezinárodní konferenci TAMPEP. 28. 9.-1. 10. 2008, Amsterdam, Holandsko. Účast: Petra
Hamerníková
Život s AIDS příspěvek na konferenci, Stráž pod Ralskem, 5.-7. 11. 2008 Účast: Petra Hamerníková, Jana
Poláková, Hana Malinová

Odborné publikace
Kdo chodí za holkama? aneb Zákazníci sexuálních pracovnic, příspěvek na konferenci Masarykovy
české sociologické společnosti – sekce Sociální patologie, Kašperské Hory, duben 2008. Publikováno ve
sborníku.

12. Vzdělávání pracovníků
Týden Help for Helpers
V roce 2008 se školení pracovníků odehrálo v krásném prostředí Jizerských hor. Týden byl
rozdělen do dvou částí, kdy v první části byly přítomny spíše pracovnice z Prahy a Brna. Probíhaly
prezentace výzkumů Hany Malinové – Kdo chodí za holkama. Martina Zikmundová nás pak
seznámila s rolemi v týmu a problematikou zaměřenou na drogy. V pátek dorazila většina
pracovnic z příhraničních oblastí a zbytek týdne byl zaměřen na supervizní sezení. Součástí
programu byl také výjezd se sanitkou do místního nočního klubu a nácvik terénní práce v sanitce.
Celotýdenní program doprovázely peripatetické rozhovory v přírodě.
Další vzdělávání pracovníků R-R probíhá průběžně po celý rok, a to individuálně.
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13. Informace o členské základně a pracovnících
Sdružení má desítky členů a příznivců, kteří se podílejí na jeho aktivitách, zejména na preventivní činnosti a
vystupování divadelního souboru Rozkoš. Členové se pravidelně účastní valné hromady na konci roku. V
roce 2008 se konala 17. prosince a účastnilo se jí 30 osob.

Vedení organizace
Jana Heisslerová – předsedkyně sdružení
Ludmila Podaná – místopředsedkyně sdružení
PhDr. Hana Malinová, CSc. – statutární zástupce a výkonná ředitelka, vedoucí střediska v Praze
Monika Ptáčková – zástupkyně vedoucí střediska v Brně
MUDr. Milena Černá – vedoucí lékařka ordinace v Praze
MUDr. Mojmír Müller – vedoucí lékař ordinace v Brně

Zaměstnanci
Petra Hamerníková, DiS. – personalistka, koordinátorka terénní práce v příhraničních oblastech,
sociální a terénní pracovnice
Bc. Monika Janírková, DiS. – vedoucí střediska v Brně, sociální a terénní pracovnice (rodičovská
dovolená)
Monika Ptáčková – zástupkyně vedoucí střediska v Brně, zdravotní sestra a terénní a edukační
pracovnice
Mgr. Tereza Gorgoňová – sociální a terénní pracovnice
Marie Vnoučková – zdravotní sestra, terénní a edukační pracovnice
Veronika Doležalová, Jaromír Kohout – technicko-hospodářští pracovníci

Odborní pracovníci
Bc. Jana Poláková, DiS. – sociální a terénní pracovnice
Bc. Lucie Grolmusová, DiS. – sociální a terénní pracovnice
Bc. Barbora Kadlecová – sociální a terénní pracovnice
Kristýna Štětinová, DiS. – sociální a terénní pracovnice
Zdena Smolíková - zdravotní sestra a edukační pracovnice
Mgr. Lucie Šídová, DiS. – PR

Externí spolupracovníci
MUDr. Věra Kaštánková
MUDr. Ivana Kuklová
Doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc.
Doc. MUDr. Vojen Güttner, CSc.
MUDr. Miloslav Herda
MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc.
MUDr. Jiřina Cabanová

MUDr. Hana Petrovská
MUDr. Radka Vavrušová
Mgr. Martina Zikmundová
Ing. Vladimír Steiner, CSc.
Ing. Jiří Vopravil
Ing. Jiří Hustopecký, CSc
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Terénní týmy R-R
České Budějovice, Krumlovsko, Kaplice, Jindřichohradecko
Lucie Kadlecová, DiS. – sociální terénní pracovnice
Monika Novotná, DiS. – sociální terénní pracovnice
Miluše Mutlová – terénní edukační pracovnice

Chomutovsko, Teplicko
Jana Heisslerová – peer poradkyně, edukační pracovnice
Mgr. Lenka Lisá – psycholožka

Kraj Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Vysočina
Monika Ptáčková – zdravotní sestra, terénní edukační pracovnice
Mgr. Tereza Gorgoňová – sociální terénní pracovnice
Kristýna Štětinová, DiS. – sociální terénní pracovnice

Liberecký kraj
Šárka Tischerová – sociální terénní pracovnice
Pavla Sýkorová – terénní edukační pracovnice

Praha a Středočeský kraj
PhDr. Hana Malinová, CSc. – sociální terénní pracovnice
Bc. Jana Poláková, DiS. – sociální terénní pracovnice
Bc. Lucie Grolmusová, DiS. – sociální terénní pracovnice
Petra Hamerníková, DiS. – sociální terénní pracovnice
Bc. Barbora Kadlecová – sociální terénní pracovnice
Marie Vnoučková – zdravotní sestra, edukační pracovnice

Ústecko, Děčínsko, Hřensko
Dagmar Dvořáková – sociální terénní pracovnice
Jana Šumpíková – sociální terénní pracovnice

Moravskoslezský kraj
Mgr. Monika Střelková – sociální terénní pracovnice
Mgr. Kateřina Kaplanová – sociální terénní pracovnice
MUDr. Jitka Dostálová – terénní edukační pracovnice

Vysočina
Petra Hamerníková, DiS. – sociální terénní pracovnice
Jana Lukeš, DiS. – sociální terénní pracovnice
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14. Statistické přehledy
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15. Finanční zpráva
Na rok 2008 byly v rámci grantových řízení získány prostředky na realizaci projektů od následujících subjektů:

Poskytovatel dotace

Název projektu

TAMPEP
Magistrát hl. m. Prahy (zdravotnictví)
Magistrát hl. m. Prahy
Magistrát hl. m. Prahy
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - Praha
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Brno
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – celostátní
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – JM kraj
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Krajský úřad Středočeského kraje (prevence kriminality)
Magistrát města Brna (prevence kriminality)
Magistrát města Brna - MV (prevence kriminality)
Magistrat hl. m. Prahy (prevence kriminality)
Statutární město Ostrava

Částka
v tis. Kč

AIDScárky
Terénní program
Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
Terénní program
Terénní program
Zdravé sexuální pracovnice
Slečny na slovíčko
Terénní taška
Síla informace
Kvítka podsvětí
Poradenské centrum R-R Brno
Poradenské centrum R-R Brno
Pražská kvítka
Respektovat a být respektován

Celkem

100
80
250
100
287
400
1 400
500
278
76
160
10
22
52
89
80
100
3 984

Dále se na pokrytí výdajů naší organizace v roce 2006 podíleli sponzoři a dárci svými finančními i
nefinančními příspěvky v rozličné výši. Podrobnější informace o sponzorech jsou uvedeny v přehledech
v rámci této kapitoly a dále v kapitole 16.

16. Poděkování
V roce 2008 nám finanční či nefinanční podporu laskavě poskytly následující osoby a instituce:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Magistrát města Ostravy
Magistrát města Brna
Krajský úřad Středočeského kraje
COPY GENERAL, s. r. o
TAMPEP International Foundation

L. N. O., s. r. o.
EVROPARK PRAHA a. s.
Sex Workers‘ Rights Advocacy Network (SWAN)
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Arthur Ostroff

Česká společnost AIDS pomoc
Charita Česká republika – projekt Magdala
Znojmo
Státní zdravotní ústav
Kooperativa, pojišťovna, a. s
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17. Seznam příloh
1. Rozvaha (Bilance) – Aktiva a Pasiva
2. Výkaz zisku a ztráty
3. Příloha k účetní uzávěrce

oooooooooooooooooooooooo
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