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1.

Slovo ředitelky

ředitelka Hana Malinová

Milí i nemilí, prostě našinci!
Rok 2009 bych nazvala rokem konsolidačním či stabilizačním. Říkám to hlavně proto, že se nám
v roce 2009 podařilo vytvořit sedm stabilních, spolehlivých a výkonných týmů terénních pracovníků působících v deseti krajích České republiky. Spolu s ostatními organizacemi (o.s.Jana
- Plzeňský kraj a o.s. Kotec – Karlovarský kraj) pokrýváme celou Českou republiku. To znamená,
že v celé České republice funguje účinná prevence HIV a ostatních pohlavně přenosných infekcí
(PPI) provázená nabídkou základního sociálního poradenství zaměřená na potenciálně rizikovou
skupinu sexuálních pracovnic. Výsledky se dostavují: z 2044 testovaných na HIV v roce 2009
nebyla na území České republiky zjištěna v roce 2009 HIV pozitivita. I ostatní PPI1 se dařilo tzv.
držet na uzdě. O tom se dočtete dále.
Terénní práci našeho sdružení v Jihomoravském kraji se dostalo ocenění v podobě dotace z Evropských sociálních fondů2. I když tato podpora nepřekročila rámec kraje (náš zahraniční projekt
z Evropských fondů nakonec podpořen nebyl), stali se z nás nejen lepší úředníci ale i operativnější a přizpůsobivější terénní pracovníci. Kromě financí to byla i morální podpora ze strany
Krajského úřadu, které nám umožnily proniknout do dalších potenciálně i fakticky rizikových
skupin – gay populace. Prvotním impulsem bylo sice zjištění HIV pozitivity u zájemce o testování
na AIDS Day3 v roce 2008, ale teprve širší a otevřená podpora terénní práce nám umožnila více se
věnovat prevenci u této sexuální menšiny v Jihomoravském regionu. Spolupracujeme s řadou gay
klubů, pomalu se nám daří prolomit nedůvěru a další bariéry: „Jste první ženy, které vstoupily
do našeho klubu.“, sdělil nám majitel jednoho z nich.
Jak se nám dařilo na mezinárodním poli? Utužily jsme přeshraniční vztahy s Rakouskem a sešli
se v dubnu s partnerskou organizací Lefö abychom představily náš projekt, resp. naši mobilní
ambulanci v akci. Během dvou dnů jsme toho stihly poměrně hodně, probíraly jsme kde co ale
především problémy, jenž trápí obě organizace (migrantky a oběti obchodování). Nakonec došlo
i na kulturu a navštívily jsme baletní představení.
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Pohlavně přenosné infekce
Operační program lidských zdrojů a zaměstnanosti
1.prosinec – Mezinárodní den boje proti AIDS, kdy testujeme v našich zařízeních zdarma na HIV
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Aktivní jsme byly průběžně po celý rok v mezinárodních organizacích SWAN4 a TAMPEP5 jichž jsme
členy. Vyvrcholením těchto aktivit byly společné konference všech členských organizací. Konference SWANu se uskutečnila v Makedonii v půvabném městě Ohrid, v září roku 2009 se zde sešli
zástupci a zástupkyně všech členských organizací, aby se zamysleli a naplánovali strategii pro
budoucí léta. Konference TAMPEPU probíhaly spíše v západní části Evropy. Nejprve v Amsterdamu
a nakonec se aktivity přesunuly až k pobřeží Atlantiku do překrásného města Porta, v němž má
sídlo jedna z členských organizací TAMPEPu, která se organizování celého setkání ujala6.
Z našich zahraničních projektů se nejlépe daří těm, které se dnes obejdou bez naší pomoci.
Takto funguje projekt na Ukrajině, konkrétně v Oděse. Pojízdná ambulance, kterou jsme v roce
2004 darovaly spřátelené organizaci Víra, naděje, láska, a kterou od té doby pravidelně provozují, přispěla k výraznému snížení výskytu nových případů HIV pozitivity: z necelých deseti procent v roce 2008 klesl počet HIV pozitivních na 3,5 % v roce 2009. Naše know how tam skutečně
funguje.
Náš projekt v Zimbabwe nebyl v roce 2009 opět podpořen, i když to jednu chvíli vypadalo za strany ESF nadějně, a tak jsme se rozhodly, že jej zafinancujeme samy, i když bude poněkud okleštěnější. Půl na půl jsme se podělily o náklady (já a R-R) a navázaly po pěti letech na tradici
AIDS Week7. V Zimbabwe máme pojízdnou kliniku, s níž jsme a v jednom z jeho států - Midland obejeli celkem 5 míst a otestovali 197 zájemců z řad veřejnosti. HIV pozitivních bylo celkem 61
a to je hodně smutné. Pojízdná klinika zde nefunguje jako nástroj prevence, ale spíše umožňuje
zjistit HIV pozitivitu a tím pádem včas zahájit léčbu. Trochu jsem si připadala jako princ v Šípkové Růžence, po jehož příchodu se dá království do pohybu. Samozřejmě pokud bych měla možnost rozhýbat království každým rokem, vypadala by epidemiologická situace v regionu určitě
jinak. Přitom celá mise stála necelých 100 000,- Kč a to jsem ještě rozšířila naši preventivní působnost do Namibie. Poděkování patří České ambasádě v Harare (Zimbabwe), kdy nás v průběhu
AIDS Week pracovníci navštívili, podpořili8 a i nadále některé aktivity naší partnerské organizace
GWAPA9 finančně podporují. Úspěchy jsme zaznamenaly i na divadelní scéně. S velmi aktuálním
představením STAŘENY jsme po dvakráte zcela vyprodali divadlo La Fabrika v Praze. Děkujeme
našim příznivcům, zvláště pak těm, kteří naše představení navštívili dokonce dvakrát po sobě.
Samozřejmě se průběhu roku 2009 vyskytly i stíny dopadající na naše snažení a zažily jsme a
stále zažíváme i perné chvilky. Ale my si věříme a hlavně věříme, že děláme dobrou věc pro nás
pro všechny a z tohoto přesvědčení pochází veškerá naše síla.
Hana Malinová
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Sex Workers Associations Network
Evropská síť služeb v rámci prevence HIV a PPI a její propagace mezi migranty a lidmi pracující
mi v sex byznysu
Podrobnosti na webových stránkách www.rozkosbezrizika.cz
Vzhledem k epidemiologické situace v Zimbabwe a omezené možnosti testování jsme v roce 		
2004 založili tradici AIDS Week – testování po celý týden oproti jedinému dni – 1.prosinec.
dovezli sladkosti, které jsou silnou motivací a vhodnou odměnou za podstoupení testu.
Gweru Women AIDS Prevention Assocciation
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2.

O organizaci

2.1. Krátký výlet do historie
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, zdravotní problematika se avšak z
hlediska nové doby se neřešila. Jako výraz občanské snahy pomoci řešit problém prostituce bylo
po vzoru zahraničních organizací 10. 4. 1992 v Brně založeno a z iniciativy PhDr. Hany Malinové,
CSc., občanské sdružení Rozkoš bez rizika (R-R), které sdružuje osoby poskytující placené sexuální služby a odbornou veřejnost.
Zhruba o rok později vznikla v Brně malá kancelář provozující poradenskou linku a zároveň tým
terénních pracovnic, který pravidelně dvakrát měsíčně obcházel brněnské noční kluby a pražské
pouliční prostitutky.
V roce 1995 se podařilo završit snahu o vybudování poradenského a zdravotnického střediska pro
komerční sexuální pracovnice v Praze.
Od roku 1998 začalo sdružení provozovat mobilní vyšetřovací jednotku (Gy-Va), 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 stává stále více destinací neboli cílovou
zemí migrujících sexuálních pracovnic. Bylo třeba i ve východní části naší země vybudovat něco
víc než pouhou poradenskou linku. Tak došlo v roce 2005 k rozšíření služeb sdružení a slavnostně
bylo otevřeno poradenské středisko v centru Brna, obdobně či dokonce lépe a samozřejmě moderněji vybavené než to pražské.

2.2. Přehled registrovaných služeb
2.2.1. služby sociálního poradenství (registrovaná služba):
preventivně edukační poradenství zaměřené na snižování rizik spojených
s prací v sexbyznysu (bezpečný sex apod.), informační materiály (brožury)
a prostředky prevence (kondomy, lubrikanty)
pomoc v krizi a osobních problémech
sociálně právní poradenství (pomoc s vyřizováním dávek, dokladů apod.)
zprostředkování kontaktu na jiná zařízení (léčebny, azylové domy atd.)
pomoc při hledání zaměstnání a ubytování

2. 2. 1.1. Doplňkové služby:
sociální servis – teplý nápoj/voda, sprcha, ošacení
možnost zapojit se do divadelního souboru Rozkoš (zpěv, tanečky, herectví)
možnost individuálních setkání s psycholožkou
volnočasové aktivity pro matky a jejich děti a pro „dívky ulice“.
5

Principy sociální služby:
Odborné sociální poradenství je dobrovolné a bezplatné, může být poskytnuto anonymně. Všem
příchozím poskytujeme základní sociální poradenství (potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace, zejm. předání kontaktu na vhodnou službu).

2. 2. 1.2. Zdravotnické služby
Ve střediscích v Praze a Brně a v mobilní ambulanci provádíme vyšetření na pohlavně přenosné
infekce a testování na HIV. Všechny klientky mají nárok na bezplatné vyšetření na HIV a syfilis 1krát
za 3 měsíce. V případě vyšetření klientky v pojízdné ambulanci poskytujeme bezplatně i vyšetření
na kapavku. Zajišťujeme nebo zprostředkováváme další léčbu.

Kde působíme a kdy máme otevřeno?
Poradna Praha
			
			

Poradenské centrum R-R Praha, Bolzanova 1, Praha 1, 110 00,
T: 224 234 453, Email: dotazy@rozkosbezrizika.cz

			
			

Pondělí 17 – 20 (poradna) hod. a čtvrtek 16 – 20 hod.
(vyšetření na pohlavně přenosné infekce a testování na HIV).

Poradna Brno
			
			
			
			

Poradenské centrum R-R Brno, Vlhká 10, Brno, 602 00,
T: 545 578 565, M: 737 525 429, Email: dotazy@rozkosbezrizika.cz
Středa 17-20 hod.
(poradna a vyšetření na pohlavní choroby).

Pozn.: z doplňkových služeb je v Brně poskytováno pouze občerstvení a sprcha
6

2. 2. 2. Služby terénních programů
Svým charakterem přispívají k ochraně většinové společnosti před infekčními chorobami, ale i dalšími
negativními jevy provázejícími prostituci (obchod s lidmi, porušování lidských práv atd.).
Zahrnují:
monitoring prostředí komerčních sexuálních služeb, vyhledávání cílové skupiny (sexkluby, ulice, priváty aj.);
poradenství týkající se zásad bezpečnějšího sexu a zmírňování dalších rizik
spojených s prací v sexbyznysu;
provádění rychlotestů na HIV a syfilis, předtestové a potestové poradenství;
výjezdy mobilní ambulancí – vyšetření na pohlavně přenosné infekce (z krve,
ze stěrů z pochvy a děložního čípku);
předání kontaktů na další služby dle individuálních potřeb klientely;
předávání preventivních materiálů (brožury, letáky) a prostředků prevence
(kondomy, lubrikanty, bezpečnostní alarmy);
doprovody do zdravotnických a jiných zařízení (zprostředkování léčby pohlavně přenosných infekcí);
prevenci násilí na ženách – rozdávání osobních alarmů, poradenství.

Principy služby:
Služby terénního programu jsou dobrovolné a bezplatné. Sociální služby terénního programu mohou
být poskytnuty anonymně (pod přezdívkou). Ze zdravotních služeb lze poskytnout anonymně pouze
vyšetření na HIV.
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3.

Služby realizované v roce 2009

3.1. sociální poradenství a zdravotnické služby (poskytované v poradnách)
a)
Praha
V roce 2009 stejně jako v předchozích letech bylo poradenské centrum Praha otevřeno 2krát
týdně. Za rok 2009 jsme učinily 1313 kontaktů s klientkami. Celkově využilo sociálních či zdravotních služeb 421 klientek, z nichž 198 osob využilo služeb R-R poprvé (tzv. prvokontakty).
Jaká poradenství jsme v Praze poskytovaly v roce 2009?
Nejčastěji šlo o preventivně-edukační poradenství týkající se zásad bezpečnějšího sexu, bezpečnosti práce v sexbyznysu — celkem 840 poskytnutých poradenství.
Psychosociální poradenství jsme poskytovaly v případech osobních a partnerských krizí, osobnostních problémů klientek. Nízké sebehodnocení (stigmatizující zaměstnání) poskytuje prostor
pro zvýšenou manipulovatelnost ze strany okolí. Některé klientky zažívaly domácí násilí, opakované rozchody, neplacení alimentů na děti a trpěly i dalšími problémy — celkem 86 poskytnutých poradenství.
V rámci sociálně právního poradenství jsme se s klientkami nejčastěji věnovaly poradenství
ohledně dávek, smluv, soudů, dluhů apod. Celkem bylo poskytnuto 76 poradenství.
Klientky také využívaly pomoci s hledáním ubytování a zaměstnání. Učily jsme je vyhledávání zaměstnání na internetu a základům ovládání PC. Právě nejisté bytové podmínky a zázemí,
využívání sociálních služeb spojených s přenocováním či bydlením je často společné klientkám,
které se na nás obracejí o pomoc. Celkově jsme poskytly 70 poradenství.
Další významnou oblastí, ve které jsme klientkám poskytovaly poradenství, je výchova dětí.
V roce 2009 jsme opakovaně poskytovaly poradenství 13 klientkám, jejichž děti byly svěřeny do
ústavní nebo náhradní rodinné péče, příp. byly vystaveny riziku odebrání dítěte.
Klientkám jsme pomáhaly zprostředkovat kontakt s těmito zařízeními (mohly si od nás např.
zatelefonovat) a poskytly jsme jim prostor pro setkání matky a dítěte, povzbuzovaly je k návštěvám dětí, psaní dopisů a posílání balíčků atd.
Další služby:
Asistenční služby — jsme poskytovali v roce 2009 nejčastěji klientkám, které se staly obětí domácího násilí a těm, kterým byla diagnostikována PPI a které potřebovaly doprovodit do nemocnice. Poskytly jsme celkově 20 asistencí.
Sociální servis — byl využíván klientkami, které žijí na ulici nebo v nejistých podmínkách. Klientky využívaly jak možnosti osprchování, tak ošacení – celkem 84krát.
V případě potřeby dalších služeb k řešení situace jsme předávaly kontakty na specializované
organizace — celkem 54. Jednalo se o kontakty na advokátní poradny, občanské poradny, azylová zařízení, organizace zabývající se domácím násilím aj. Kontakty byly předávány také mužům,
kteří projevili zájem o vyšetření.
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Zdravotní služby
Nejprve několik čísel:
Vyšetření na pohlavně přenosné infekce (PPI) v PRAZE v roce 2009

PPI
Syfilis
Kapavka
candida
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400
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V Praze se syfilis vyskytuje ze sledovaných krajů nejčastěji, onemocnělá syfilidou je každá 32.
vyšetřená klientka, polovinu syfilis pozitivních tvoří tzv., klubovky, třetina je drogově závislá.
Vyšší četnost se oproti minulým létům vyskytuje spíše ve věkových skupinách nad 25 let. Data
získaná při zdravotnických vyšetřeních nám umožňují sledovat i některé sociální jevy. Zvyšuje se
počet Češek mezi sexuálními pracovnicemi — v Praze dosáhl 79 %, je zde nejvyšší počet dívek a
žen na ulici, přesto nedosahuje ani 8 %, ženy jsou zde spíše mladší, průměrný věk vyšetřených
byl v roce 2009 v Praze 27,5 let (28,1 v celém souboru vyšetřených).
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Včetně vyšetření z rychlotestů v rámci terénní práce.
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b)
Brno
V Brně je poradenské centrum s dermatovenerologickou ambulancí otevřeno každou středu od
17:00 do 20:00 hodin. Klientky se nemusejí objednávat. V poradně je vždy přítomna jedna sociální pracovnice a v ambulanci je registrovaná zdravotní sestra a střídají se zde dvě lékařky.
Několik čísel:
V roce 2009 navštívilo brněnské středisko 486 osob, z toho 415 žen a 71 mužů. Klientky, které
navštívily R-R Brno, měly především zájem o vyšetření a o informace o pohlavních chorobách. V
roce 2009 bylo v ordinaci provedeno 142 testů na HIV, 79 na syfilis a 93 testů na kapavku. Všechny
výsledky byly negativní.
Klientkám bylo poskytnuto z 80 % preventivně edukační poradenství týkající se zdravotních a
sociálních rizik spojených s poskytováním sexuálních služeb, z 20 % šlo o psychosociální poradenství a předávání kontaktů na jiné organizace. Klientky byly převážně české národnosti (85 %),
zbývajících 15 % patřilo k národnosti slovenské.
Co se řešilo?
V loňském roce klientky často zaznamenaly malý počet zákazníků (vinou finanční krize) a nižší
příjmy z této činnosti. V roce 2009 odešlo 5 klientek ze sexbyznysu a našlo si jinou práci, nejčastěji pracují jako barmanky.
Práce se studenty:
V roce 2009 jsme poskytly konzultace k závěrečným pracím 8 studentkám vyšších odborných škol
a vysokých škol. Studentky byly přítomny v poradně pro klientky.

3. 2. terénní programy
a)
Praha a Středočeský kraj
Vývoj terénního programu v Praze v roce 2009
Původně zamýšlená realizace terénního programu 2krát týdně v Praze byla omezena na terénní
program probíhající 1x týdně z důvodu nedostatku prostředků na zajištění realizace terénního
programu v Praze pocházejících z místních zdrojů (městské části a magistrátu hlavního města
Prahy). Prostředky určené na celou ČR jsme využívaly na výjezdy do lokalit mimo Prahu, kde
je pro cílovou skupinu horší dostupnost zdravotních služeb. Šlo hlavně o příhraniční oblasti.
Speciální pozornost věnoval terénní tým Praha lokalitám ve Středočeském kraji, čímž jsme reagovaly nejen na potřebnost pravidelného kontaktu s problémovými lokalitami, ale i na finanční
podporu ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje.
Terénní program v číslech
Terénní program v Praze probíhal v roce 2009 průměrně 4,3krát měsíčně. Celkem bylo učiněno
443 kontaktů, z nichž 255 osob byly tzv. nové kontakty (tj. 57,5 %). Bylo provedeno 215 rychlých testů na HIV a 215 testů na syfilis. Všechny testy vyšly negativně. Ze zjištěných národností
se nejčastěji jednalo o osoby české národnosti (79,1 %). Osoby uvedené v kategorii „jiná národnost“ ( 8,8 %), byly zejména osoby z exotických zemí (zejména Nigérie, ale i Jamajka). Kontaktované osoby nejčastěji pracovaly v sexklubech (67,2 %), dále na ulici (20,2 %). Oblast privátní
a escortní prostituce byla kontaktována zejména telefonicky a emailem, s nabídkou služeb R-R.
Dopad krize se projevil i v oblasti sexbyznysu. V roce 2009 jsme zaznamenaly zánik 11 sexklubů, z nichž 4 zanikly na území Prahy 1. Ke konci roku 2009 jsme evidovaly 55 fungujících sex
klubů na území hlavního města Prahy.
Poskytnutá poradenství a služby
V roce 2009 bylo v rámci terénního programu poskytováno zejména preventivně-edukační poradenství týkající se minimalizace zdravotních rizik spojených s prostitucí, minimalizace bezpeč10

nostních rizik spojených s prací v sexbyznysu. Celkem bylo poskytnuto na území hlavního města
Prahy 286 poradenství v délce do 30 minut (zejména preventivně-edukační poradenství), 11x
bylo poradenství poskytnuto v rozsahu nad 30 minut, 146x došlo ke kontaktování osoby
v délce do 10 minut a předání preventivních prostředků (zejména kondomy, lubrikační gely),
příp. vizitky, brožury aj.
V roce 2009 jsme se soustředily na nákup a potisk nových bezpečnostních kapesních alarmů
pro klientky s kontakty na R-R, policii, záchrannou službu a logem donátora. Zhotovení alarmů
financovaly Městská část Praha 1, Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) a Ministerstvo vnitra.
Celkem bylo zhotoveno 500 kusů alarmů, které byly distribuovány zejména klientkám pracujícím
na ulici, trasách a parkovištích v Praze, Středočeském kraji, ale i v dalších krajích. V distribuci
alarmů pokračujeme i v roce 2010.
Ve Středočeském kraji jsou sexuální služby nabízeny jak venku, zejména na parkovišti v Rudné,
tak v klubech a na privátech, které jsou rozptýlené po celém Středočeském kraji ponejvíce na
okrajích obcí. Celkově jsme v roce 2009 monitorovaly 10 sex klubů ve Středočeském kraji.
Terénní program probíhal od února 2009 v intervalu přibližně 2x měsíčně. Bylo realizováno 22
výjezdů do lokalit Středočeského kraje (zejména do lokality Rudná, Kladno, dále do oblasti
Kutnohorska, Mladoboleslavska, Příbramska). Tým Praha z celkového počtu výjezdů učinil 11
výjezdů s mobilní ambulancí, kde nabízíme vyšetření klientkám z krve a ze stěrů.
Celkem bylo učiněno 200 kontaktů. 28 osob bylo kontaktovány týmem R-R poprvé (tj. 14 %).
Ze zjištěných národností se nejčastěji jednalo o osoby české národnosti (67 %) a dále osoby
slovenské národnosti (29 %). Přibližně polovinu žen pracujících ve Středočeském kraji tvořily
ženy romského původu. V roce 2009 bylo provedeno 74 testů na HIV a 69 testů na syfilis
(testy provedené v ambulanci z plné krve včetně rychlotestů v terénu – v klubu). Mezi ženami
nabízejícími své služby na parkovišti jsme sice diagnostikovaly a předaly do nemocnice k léčení
tři klientky onemocnělé syfilidou (z 34 vyšetřených) – je to každá 11tá, nicméně oproti letům,
kdy jsme syfilid na parkovišti diagnostikovaly i třeba 11, se díky našemu působení v této lokalitě
situace podstatně zlepšila.
b)
Brno, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský kraj a kraj Vysočina
Terénní práce (streetwork) ve výše uvedených krajích spočívala v kontaktování sexuálních
pracovnic a rizikové populace, předávání brožur a informací týkajících se prevence HIV a jiných
pohlavně přenosných chorob, seznámení s pravidly bezpečného sexu, rozdávání prostředků prevence – kondomy, lubrikační gely; nabídka rychlotestů na HIV a syfilis a motivace k pravidelnému vyšetření v dermatovenerologické ambulanci.
Jihomoravský kraj: od 1. 4. 2009 jsme začaly realizovat službu Terénní programy v rámci Individuálního projektu: „Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“ , který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a také státního rozpočtu ČR.
Během roku 2009 jsme na území JMK kontaktovaly celkem 649 osob. Ve městě Brně jsme
měly umožněn přístup do všech nakontaktovaných nočních podniků. Klientky ve městě Brně
jsou převážně české a slovenské národnosti. V roce 2009 jsme se pokusily kontaktovat klientky
na privátech, úspěšné jsme byly v 5 případech. Ve městě Znojmě máme problém se zamezením
vstupu asi do třetiny nočních podniků. Ve městě Mikulov došlo k uzavření jednoho nočního klubu. Ve Veselí nad Moravou přestali mít v klubu o naše služby zájem navzdory úspěšné spolupráci
v minulosti.
Klientkám jsme výše zmíněné služby nabízely. Především šlo o edukačně-preventivní poradenství, předtestové a potestové poradenství, zdravotní služby, psychosociální poradenství a předávání kontaktů.
Rychlotestů na HIV využilo 297 osob a na syfilis 290 osob. Všechny výsledky byly negativní.
V loňském roce jsme začaly kontaktovat gay minoritu ve městě Brně. Byla to reakce na pozitivní
výsledek testu na HIV z roku 2008 z AIDS DAY. Během streetworku jsme kontaktovaly všechny gay
kluby ve městě Brně a nabídly zájemcům možnost testování na HIV a syfilis a předaly jim užitečné informace a brožury o pohlavních chorobách a o zásadách bezpečného sexu. V jednom nočním
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podniku pro homosexuály jsme navázaly úzkou spolupráci a rozjednaly možnost samostatného
prostoru pro nabídku testů a poradenství HIV pro tuto cílovou skupinu.
V říjnu vznikl nový terénní tým pro území Olomouckého a Zlínského kraje. Byla přijata nová
registrovaná zdravotní sestra a terénní sociální pracovnice.
V Olomouckém kraji jsme uskutečnily 4 výjezdy. Celkem jsme zde kontaktovaly 43 klientek,
z toho 16 klientek bylo nových. Ve městě Olomouci bylo v loňském roce otevřeno 7 nočních
klubů. Podařilo se nám nově proniknout do dvou klubů, kam nás dříve nepouštěli. Opakovaně nás
zde nepouští do dvou nočních podniků. Kontaktované klientky byly převážně české národnosti a
jen výjimečně národnosti slovenské. Klientky nejčastěji mají středoškolské vzdělání bez maturity. Krize se promítla i do sexbyznysu a ženy si často stěžovaly na malé finanční příjmy. Některé
klientky chtěly opustit sexbyznys, ale nepodařilo se jim najít volné místo.
Ve Zlínském kraji jsme uskutečnily 3 terénní výjezdy a kontaktovaly 28 klientek, z toho 12 nových a 24 stávajících klientek. Kontaktované klientky byly české národnosti. Ve Zlínském kraji
jsme měly opakovaný problém s nepouštěním do nočních klubů a nezájem o naše poskytované
služby. Podle našich informací byl ve Zlíně problém s užíváním nelegálních omamných látek mezi
sexuálními pracovnicemi, což byl často důvod, proč nás do klubů nechtěli pustit.
V Kraji Vysočina jsme udělaly dva terénní výjezdy a kontaktovaly 22 klientek, z toho 11 nových
v jednom nočním podniku v Havlíčkově Brodě. Opět zde převažovala česká národnost, ale pracují zde i ženy z Ukrajiny.
c)

v Libereckém, Ústeckém, Jihočeském, Moravskoslezském,
Hradeckém a Pardubickém kraji
Monitoring prostituční scény terénními týmy v příhraničí přinesl informaci, že sexuální služby
byly v roce 2009 stále žádané, ale přesto v důsledku krize došlo k celkovému poklesu počtu zákazníků. Majitelé nočních klubů chtěli přilákat více zákazníků, a tak nabízeli slevy, permanentky,
nápoje zdarma a další výhodné služby. Dívky volily rizikovější sexuální praktiky — služby bez kondomu, což se projevilo v nárůstu počtu žen, u kterých jsme diagnostikovaly sexuálně přenosné
infekce.
Dívky a ženy pracovaly častěji v klubech než na ulici, v některých regionech je pouliční prostituce více rozšířena, především v příhraničních oblastech, avšak nikde dnes nepřesahuje 10 %.
Celkově byl zaznamenán pokles počtu žen a dívek pracujících na ulici. Sexuální pracovnice v
příhraničí jsou nuceny pracovat mimo obec (mimo jiné i díky vyhlášce) a jsou tak mnohem ohroženější násilím jak ze strany pasáků, tak ze strany zákazníků a Chomutovsko.
Týmy R-R
Moravskoslezský kraj:
V tomto kraji působíme již 11 let. V sexbyznysu pracují v naprosté většině ženy české národnosti a v poslední době i polské národnosti, zaznamenaly jsme u nich závislost na pervitinu a opiátech. V tomto regionu náš tým návštěvoval 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 stabilizovala. Sexuální pracovnice
zde pracují převážně dlouhodoběji, 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 na klientkách páchá
značné násilí, a to jak ze strany zákazníků, tak majitelů klubů a pasáků. Dívky a ženy zde mají
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tvrdé pracovní podmínky (např. nepřetržitou pracovní dobu) 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 sexkluby situovány, jsou poměrně odlehlá a není
pro klientku snadné se odtamtud vůbec vzdálit, natož navázat s někým mimo sexbyznys kontakt.
Častěji v těchto místech pracují ženy ukrajinské, slovenské, české a romské národnosti.
Město Chomutov vytvořilo plakáty, které vyvěsilo v místech nabídky sexuálních služeb. Plakáty
obsahovaly informace typu „ jsem nemocná HIV“ a u obrázku byla žena poskytující placené sexuální služby. Postavily jsme se proti této akci a podařilo se nám ji medializovat v České televizi.
Podle našeho názoru se jedná o stigmatizaci těchto žen a o trestný čin šíření pomluvy. V městě
Dubí došlo k výraznému poklesu počtu nočních klubů. Policejní hlídky stojí celý večer u nočních
klubů a legitimují zákazníky. Ženy se přesouvají neznámo kam.
Liberecký kraj:
V loňském roce jsme v této oblasti vyškolily nové terénní pracovnice a zaškolovací proces se
odrazil v nízkém počtu otestovaných dívek. Dívky zefektivnění a zpravidelnění naší práce vítají.
Ptaly se nás, jak to že jsme tak dlouho nejezdily a zda je budeme opět pravidelně navštěvovat.
V této lokalitě se objevuje jak klubová, tak pouliční prostituce. Národnostní složení klientek:
jsou zde ženy ukrajinské, ruské, české a romské národnosti.
Jihočeský kraj:
Jihočeský tým se rozšířil o zdravotní sestru a tím došlo k výraznému zefektivnění práce. Zdravotní sestra se mimo jiné zabývala síťováním zdravotnických organizací, kde byla navázána hlubší
spolupráce. Tým též rozšířil své pole působnosti a kromě ulice a nočních klubů začal nabízet
služby organizace R-R i privátům.
V Jihočeském kraji se vyskytuje klubová i pouliční prostituce. Pouliční prostituce zaznamenala
v posledních dvou letech značný pokles. Důvody shledáváme v působení obecních vyhlášek zakazujících pouliční prostituci v obci, v častější policejní kontrole a rovněž ve snížení počtu zákazníků. Zaznamenaly jsme také neoprávněné pokutování pouličních žen, a to na základě vyhlášky,
která nebyla zveřejněna na úřední desce města. Národnostní složení klientek je velmi různorodé. Jsou zde zastoupeny ženy rumunské, bulharské a ukrajinské národnosti. Díky národnostní
různorodosti klientek a s tím spojené jazykové bariéře (rumunské dívky většinou nerozumějí česky, ale ani jinému jazyku) byla domluvena spolupráce s tlumočníky a připraveny nové materiály
v několika jazycích, které ulehčují práci v cizojazyčném terénu.
Pouliční prostituce se vyskytuje v oblasti Dolního Dvořiště (Skoronice), v Českých Velenicích a ve
Strážném, počet takových lokalit však stále klesá. Ve městech pouliční prostituce vymizela úplně. Mezi klientkami se často objevují drogově závislé ženy. Málokdy se ke své závislosti přiznají
přímo, ale jejich zkušenosti s drogami jsou velké. Většina manažerů odmítá v klubu nitrožilní
uživatelky, jiné formy užití drogy se však přehlížejií.
Karlovarský kraj:
Do této oblasti jsme v roce 2009 dorazily pouze dvakrát. Působí zde organizace Kotec, která se
mimo cíleně zabývá terénní prací v oblasti komerčního sexu. Při osobním kontaktu s touto organizací bylo dohodnuto, že v této oblasti již nebudeme působit, neboť Kotec zde navštěvuje noční kluby pravidelně. Organizaci Kotec jsme předaly některé naše brožurky a nabídly spolupráci
(možnost využití naší mobilní ambulance).
Královéhradecký a Pardubický kraj:
V obou těchto krajích začal na počátku roku 2009 působit nový tým složený se sociální pracovnice
a zdravotní sestry. Tým se zpočátku soustředil na mapování oblasti. Proniknout do nočních klubů
bylo mnohem složitější než v jiných částech republiky. Je zde také mnohem méně nočních klubů
a nebyla zde zaznamenána pouliční prostituce. Domníváme se, že v tomto kraji se komerční sexuální služby nabízejí spíše v privátech (levnější nabídka služeb, méně cizinců). Služby využívají
spíše čeští zákazníci. V roce 2010 se zde zaměříme na privátní sféru.
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3.3. Výjezdy mobilní ambulancí
Mobilní ambulance slouží především v těch oblastech, kde je ztížený přístup ke zdravotnickým
službám. Může to mít důvody vnější, tzn., že v místě není rozvinutá vhodná a dostupná síť zdravotnických zařízení, nebo vnitřní, kdy se sexuální pracovnice nesmějí vzdalovat z místa, kde
pracují, nedisponují svými příjmy, nemají odpovídající zdravotní pojištní atd. Může jít i o reakci
na momentální společenskou potřebu (epidemie hepatitidy A). V těchto případech využíváme
mobilní ambulance i tam, kde jinak máme své „kamenné“ ordinace.
Výjezdy mobilní ambulancí v Praze
V roce 2009 bylo realizováno 6 výjezdů mobilní vyšetřovací jednotkou v Praze (2 výjezdy do lokality Hlavního nádraží, 2 výjezdy na Karlovo náměstí, 2 výjezdy do sexklubů).
Pokračovaly jsme v preventivní akci zaměřené na screening a prevenci hepatitidy typu A v lokalitě Hlavního nádraží („akce Hlavák“). Cílem bylo podat druhou vakcínu proti hepatitidě typu A rozočkované rizikové populaci, zejména intravenózním uživatelům drog, kteří dostali první dávku
vakcíny v roce 2008. Celkem bylo kontaktováno 51 osob, z nichž druhou dávku Avaximu či Havrixu
dostalo 40 lidí. Dvě osoby byly naočkovány nově. Bylo také provedeno 47 rychlotestů na syfilis a
HIV, z nichž jeden rychlotest na syfilis byl reaktivní. Byla odebrána plná krev. Onemocnění bylo
potvrzeno a dotyčný byl odeslán k léčbě do VFN Praha 2.
V rámci „akce Karlák“ bylo cílem zpřístupnit zdravotní služby sexuálním pracovnicím, které
nenavštěvují R-R a často ani jiná dermatovenerologická pracoviště. Celkem za oba výjezdy bylo
učiněno 27 kontaktů (jeden z výjezdů byl značně ztížen působením policie v lokalitě). Nabídky
vyšetření na pohlavně přenosné choroby využilo 8 osob. Byly diagnostikovány dva případy syfilidy.
Výjezdy mobilní ambulancí v Brně a „okolí“

S mobilní ambulancí GyVa jsme v roce 2009 uskutečnily 3 výjezdy v Jihomoravském kraji a 1
výjezd v kraji Olomouckém. Možnosti vyšetření využilo 25 klientek. Všechny výsledky zde byly
negativní.
Výjezdy mobilní ambulancí do ostatních oblastí
I přes omezené finanční prostředky na zdravotnické služby vyjížděla pojízdná ambulance i do
ostatních krajů. Počet vyšetřených a frekvenci výskytu pohlavně přenosných infekcí v jednotlivých krajích ale i v ČR jako celku nám umožní sledovat následující tabulka.
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3.4. Zdravotnické služby poskytované R-R v roce 2009 celkem
R-R poskytuje celkem 3 druhy zdravotnických služeb:

- rychlotesty na HIV a syfilis;
- vyšetření na pohlavně přenosné infekce (PPI) v stabilních ordinacích v Praze a Brně;
- vyšetření na pohlavně přenosné infekce v mobilní ambulanci, se kterou vyjíždíme dle
potřeby a finančních možností do míst se zvýšeným výskytem sexuálních pracovnic a
rizika nejen šíření pohlavní nákazy, ale i násilí a špatného zacházení s našimi klientkami.

Vyšetření na syfilis v roce 2009 podle krajů
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Vyšetření na syfilis v roce 2009 podle krajů

Kraj ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
zahraničí
Zlínský kraj
Celkový součet

negativní
650
358
311
6
41
71
146
32
1
1
59
178
21
5
12
1892

pozitivní
21
4
0
0
0
1
1
0
0
0
3
3
0
0
0
33

Celkový součet
664
362
311
6
41
72
147
32
1
1
62
181
21
5
12
1918

Vyšetření ze stěrů podle krajů v roce 2009

GO KULTIVACE
Kraj ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský
kraj
Pardubický kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
zahraničí
Celkový součet

negativní
368
56
93
1
12
11

pozitivní
2
4
0
0
0
0

hraniční
13
0
0
0
0
0

Celkový součet
383
60
93
1
12
11

1
38
24
4
516

0
0
0
0
6

0
0
4
0
17

1
38
28
4
539
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Vyšetření ze stěrů podle krajů v roce 2009

Kraj ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský
kraj
Pardubický kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
zahraničí
Celkový součet
Kraj ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský
kraj
Pardubický kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
zahraničí
Celkový součet

negativní
337
52
22
1
11
11

CHLAMYDIA
pozitivní
15
3
3
0
1
0

hraniční
31
5
0
0
0
0

Celkový součet
383
60
25
1
12
11

1
36
23
4
477

0
1
1
0
21

0
1
4
0
41

1
38
28
4
539

negativní
268
22
20
1
10
11

CANDIDA
pozitivní
82
6
10
0
2
0

hraniční
33
32
0
0
0
0

Celkový součet
383
60
30
1
12
11

26
20
2
360

1
11
4
2
109

0
1
4
70

1
38
28
4
539

BAKTERIOLOGICKÉ KULTIVACE

Kraj ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský
kraj
Pardubický kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
zahraničí
Celkový součet

negativní
246
16
18
1
11
9

pozitivní
106
10
42
0
0
2

hraniční
31
34
0
0
1
0

Celkový součet
383
60
60
1
12
11

1
18
10
3
316

0
19
14
1
152

0
1
4
0
71

1
38
28
4
539
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Kde sexuální pracovnice nejčastěji nalezneme?

Působiště klientek R.R v roce 2009 podle krajů
Kraj ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
zahraničí
Zlínský kraj
Celkový součet

eskort

jiné

klub

84
1
2

501
331
289
6
41
72
145
30
1
1
29
119
21
1
12
1599

1
1

2

1

90

neuvedeno
5
4
1

privát

ulice

25
11
23

49
15

1
2

1

3

33
58

1
10

66

156

Celkový
součet
664
362
315
6
41
72
147
32
1
1
62
181
21
5
12
1922
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4.

Kulturní akce aneb Rozkošné divadlo

Divadelní soubor Rozkoš existuje již od roku 1995 a stále funguje. Za dobu své existence uvedlo
celkem devět původních divadelních her. Ani v roce 2009 jsme nezahálely. Nevymyslely jsme sice
novou divadelní hru, ale dovedly téměř k dokonalosti naši poslední hru STAŘENY (premiéra hry se
uskutečnila 24. 11. 2008 v Poděbradech) a připravily pásmo sestavené z nejúdernějších písniček
z našich her.
Kde jsme všude vystupovaly?
V únoru jsme se Stařenami „zaperlily“ na bechyňském festivalu amatérských divadel „Perlení“.
Dokonce jsme zde získaly diplom. Nejvíce nás však potěšilo, když jsme zaslechly, jak si nápěvy
našich písní pobrukují diváci po skončení představení. Nicméně nejnetrpělivěji čekalo na předvedení naší divadelní hry Stařeny pražské publikum (zde máme přece jen nejvíce fanoušků), a
tak jsme 15. 4. 2009 zcela vyprodali divadelní sál v divadle La Fabrika. Na mnohé se nedostalo,
a proto jsme představení zopákli ještě 14. 10. 2009 – opět zcela vyprodáno. Pro návštěvníky mezinárodní konference Prevence a boj proti obchodování s lidmi pořádané MV ČR jsme připravily
pásmo písniček. Zahraniční návštěvníci a nebylo jich málo (Finové, Švédové a Američané) obdrželi brožurku s překladem textů. Líbily jsme se, všichni se smáli, jen cizinci o chvilku později.

Jaký to má význam pro naše klientky?
Velký.
Baví je to a přitom se naučí:
					
					
					

pravidelně někam docházet;
zodpovědnosti a práci v kolektivu;
prožijí zážitek z úspěchu.

Kolik jich vystupovalo?
Na přípravě a realizaci divadelní hry Stařeny se podílelo 7 klientek. Vypomáhali – hlavně zpěvem
a hudbou – sociální pracovnice a příznivci souboru, resp. celé naší organizace.
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5.

Rozkoš v zahraničí

5.1. Zahraniční projekty
Rozkoš bez rizika se postupně rozprostřela nejen po celé České republice, ale má své projekty i v zahraničí: jeden na východě v Oděse (Ukrajina) a druhý až hodně dole na jihu v Gweru
(Zimbawe). V každé z obou oblastí máme spřátelenou organizaci a ta od nás obdržela pojízdnou
ambulanci (Víra, naděje a láska v Oděse) nebo rovnou celou kliniku (GWAPA – Gweru Women AIDS
Prevention Association). V Oděse, kde projekt funguje, byť bez naší další účasti (byl a je stále
podporován mezinárodní organizací Alliance), došlo k výraznému poklesu výskytu nových případů
HIV pozitivity a k celkové stabilizaci epidemiologické situace. Podívejme se, jaký obrovský kus
práce s pomocí pojízdné ambulance týmy pracovníků v Oděse vykonaly.

Vyšetření v roce 2009 v partnerské organizaci Víra, naděje, láska působící v Oděse (Ukrajina)
Vyšetření proběhlo v pojízdné ambulanci, dar R-R
sledované
počet vyz toho pozi- %
Počet vyšet- z toho pozi- %
období
šetřených
tivních
řených na
tivních
na HIV
ostatní PPI
I. čtvrtletí
705
23
3,30%
705
1
0,10%
II, čtvrtletí
880
31
3,50%
880
8
0,90%
III. čtvrtletí
1083
42
3,90%
1083
11
1,00%
IV.čtvrtletí
710
22
3,10%
710
12
1,70%
celý rok
3378
118
3,50%
3378
43
1,30%
Téměř o tisícovku se zvýšil počet testovaných oproti roku 2008, a přitom počet HIV pozitivních
je méně než poloviční.
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Situace v Zimbabwe je mnohem tristnější. Počet HIV pozitivních prostě roste a nic se s tím nedělá. Jsou zde oblasti (Zwishavani), kde počet HIV pozitivních je vyšší než těch negativních. Zvýšila se dostupnost léčby, ale na úkor prevence. Je nedostatek informací (nejsou vydávány žádné
letáky ani brožurky), prostředků prevence (kondomy přestaly být běžně k dispozici), chybí vůle
k žití. Z hladomoru v roce 2008 se země jen pomalu vzpamatovává. Stále se žije z podstaty, resp.
z toho, co bylo vybudováno před rokem 1980 (převrat, uchopení moci Mugabem). Civilizace však
není tráva, sama se nezregeneruje, je třeba ji opravovat a udržovat. Jenže to se v Zimbabwe
neděje, a tak přestávají fungovat vodovody, dochází k stále častějším výpadkům elektrického
proudu, domy se rozpadají, silnice vzdouvají nad kořeny stromů. Všude kolem je plno práce, ale
90 % nezaměstnanosti. Kdo je úspěšný (hlavně farmáři) je znárodněn. Něco vám to připomíná?
Útočiště, útěcha, zapomnění se hledají v sexu, bohatství v dětech, jenže to nefunguje. Místo
lásky a dětí nacházejí smrt. Zranitelné a zraňovány jsou hlavně ženy.

Celkový počet otestovaných na HIV

197

Ženy

121

Muži

76

Celkem pozitivních na HIV

61

Ženy

52

Muži

9

Celkem negativních na HIV

136

Ženy

69

Muži

67

Procento pozitivních žen z celkového počtu testovaných

26%

Procento pozitivních mužů z celkového počtu testovaných

5%

Procento pozitivních žen z celkového počtu testovaných žen

43%

Procento pozitivních mužů z celkového počtu testovaných mužů

12%
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5.2. Mezinárodní konference
V loňském roce jsme se zúčastnily dvou významných mezinárodních konferencí a to v Portu (Portugalsko) a v Ohridu (Makedonie).

5.2.1. Konference v rámci projektu TAMPEP - Porto, Portugalsko
http://tampep.eu/, www.rozkosbezrizika.cz
TAMPEP – mezinárodní síť služeb pro SWs v 25 zemích EU, od roku 1993
Hlavní koordinátor TAMPEPu: Licia Brussa, Nizozemí.
Cíle:
výzkumné, týkají se hlavně migrantek a služeb pro ženy v sex byznyse v jednotlivých zemích EU,
obrana jejich práv.
R-R je národním koordinátorem za ČR v TAMPEPu od roku 2005.
Valná hromada v Portu. O co hlavně šlo?
Jak se vyrovnat s nejistou budoucností: Projekt TAMPEP končí v listopadu 2009. Neví se, co bude
dál. Velký počin pro budoucnost: byly představeny nové manuály.
Řešila se legislativa:
Obecné trendy v Evropě na poli regulace a legalizace prostituce:
- vzestup donucovacích a trestních zákonů , které kriminalizují sexuální pracovnice;
- kriminalizace zákazníků;
- vytlačení, ostrý zásah proti sexuálním pracovnicím na ulici;
- vzestup donucovacích praktik;
- spojení sexuální práce s obchodováním jako nástroj pro potírání obchodování s lidmi,
		
např. ve Finsku nový zákon, namísto deklarace boje proti obchodu s lidmi, slouží
		
spíše k vyčištění ulic, SWs se více přesunuly do bytů;
- obchodování se používá k ospravedlnění represe;
-  iluze, že trestní zákoník odstraní prostituci.
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5.2.2.

Konference v rámci sítě SWAN – Ohrid, Makedonie

http://swannet.org/
Konference v Ohridu (Makedonie) se uskutečnila mezi 16. a 24. zářím roku 2009. Jako místo konání byla vybrána Makedonie, a to z důvodu velkého významu dvou místních organizací, které
jsou členy sítě SWAN, a to HOPS a STAR.
Hlavní náplní konference a jejích témat bylo nejen představení situace lidských práv v hostitelské zemi, ale také náhled, rozbor a shrnutí strategie sítě SWAN a možné postupy řešení problematik jednotlivých sekcí sítě. K tomu pomohlo přizvání si odborných konzultantů z týmu NESst
(www.nesst.org).
Další aktivitou byl trénink zástupců vybraných (nejpotřebnějších) členských organizací v komunikaci s médii v daných zemích a mezi nimi navzájem.
Nakonec, což bylo hlavním tématem celé konference, proběhla školení na téma lidská práva,
jejich dodržování a vše pokrývající Den boje za lidská práva.
Členové místních organizací během našeho pobytu v blízkosti města Ohrid uspořádali prohlídku
historické části města, jejíž součástí byla návštěva ruin pradávného města, kde byla mimo jiného
v nedávné době odkryta zlatá maska Alexandra Makedonského.
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6.

Rozkoš v médiích

V loňském roce se R-R prezentovala také prostřednictvím médií.
1.

Katolický týdeník, 10 – 16. březen, Prostituce? Někdy důsledek zneužívání v dětství; celá
dvoustrana, Lucie Šídová, novinářka Alena Scheinostová.

2.

Maxim, Holky za 50, vyšel v květnu, novinář Ivo Březina, Hana Malinová, Lucie Šídová

3.

ČT 24, Před půlnocí, 3. 2. 2009, Hana Malinová.

4.

http://www.ct24.cz/textove-prepisy/44624-nejsme-libivy-projekt-rika-o-rozkosi-bez-ri
zika-hana-malinova/.

5.

ČT 2, Queer magazín, 16. 2. 2009, Hana Malinová.

6.

www.feminismus.cz, Nová divadelní hra Rozkoše bez rizika: Stařeny, pozvánka na divadelní představení.

7.

The New York times, Financial Crisis Tames Demand for World’s Oldest Service, prosinec
2008.

8.

Lidové noviny, Za prostituci dají lidé v Česku 9 miliard korun, 24. 2. 2009, Lucie Šídová.

9.

http://www.lidovky.cz/za-prostituci-daji-lide-v-cesku-9-miliard-korun-f48-/ln_noviny.		
asp?c=A090224_000006_ln_noviny_sko&klic=230210&mes=090224_0.

10.

Natáčení pro TV Nova Zagreb, Jiřina Volochová, Lucie Šídová.

11.

Osobnosti na ČT24: „Nejsme líbivý projekt,“ říká o Rozkoši bez rizika Hana Malinová.

12.

BIBLIO, duben 2009, Co se čte za závojem, Hana Malinová.

13.

Týden, červen 2009, Krizový průvodce po hlubinách noci, Vladimír Ševela, rozhovor po		
skytla za R-R Jana Poláková, Lucie Šídová.

14.

TVZ1, 26. 5. 2009, České prostitutky kvůli krizi ztrácí zahraniční klientelu, Martina Ereto
vá, rozhovor Lucie Šídová.

15.

Dekontaminace, květen 2009, tým R-R, článek se připravuje.

16.

Regina, 19. 4. 2009, divadlo Stařeny, Hana Malinová.

17.

Internetová TV stream, 13. 5. 2009, Fenomén prostituce-legalizovat nebo kriminalizo-		
vat?, Karolína Vrbasová, rozhovor Lucie Šídová.

18.

www.ct24.cz, Divadlo stařeny, Stařeny v La fabrice, Hana Malinová.

19.

www.econnect.cz, 8. 4. 2009, Divadelní soubor organizace Rozkoš bez Rizika zahraje v
La Fabrice , Lucie Šídová.

20.

www.ceskenoviny.cz, 15. 4. 2009, Sexuální pracovnice z Rozkoše bez rizika zahrály v La
fabrice, Hana Malinová.
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21.

ČTK, 15. 4. 2009, Sexuální pracovnice z Rozkoše bez rizika zahrály v La fabrice, Táňa 		
Švrčková, Hana Malinová.

22.

www.financninoviny.cz, 15. 4. 2009, Sexuální pracovnice z Rozkoše bez rizika zahrály v
La fabrice, Hana Malinová.

23.

www.ecomonitor.cz, 8. 4. 2009, TZ Divadelní soubor organizace Rozkoš bez Rizika zahraje v La Fabrice, Lucie Šídová.

24.

Rádio Česko, 28. 5. 2009 Čtvrtečním hostem Hana Malinová, Zuzana Vlčková, Hana Malinová.

25.

ČTK, České prostitutky zlevňují, dolehla na ně krize, 3. 7. 2009, Hana Malinová.

26.

Radiožurnál, 3. 7. 2009, Jan Richter, reakce na článek České prostitutky zlevňují, 		
dolehla na ně krize, Lucie Šídová.

27.

Internetový časopis Ženy a věda, 23. 7. 2009, Jde o to vzít si z toho to hezký.
Placená sexuální práce v Čechách, rozhovor s Hanou Malinovou a Janou Polákovou, 		
http://www.cec-wys.org/media/bc3c1a96/newsLetter_LETO%202009.pdf.

28.

MF Dnes, Z nevěstinců jsou obchody s byty, 13. 7. 2009, použity informace od Hany
Malinové.

29.

MF Dnes, Méně turistů znamená méně zájemců o sex, 13. 7. 2009, rozhovor s Hanou
Malinovou.

30.

Dekontaminace, Rozkoš bez rizika, léto 2009, informační článek o službách R-R,
rady drogově závislým mladým ženám, tým R-R.

31.

ČT, komentář ke zprávě o objevení vakcíny na HIV v Thajsku, 24. 9. 2009, Lucie Šídová.

32.

BBC, natáčení dokumentu The dark Side of Stage Parties, 25. 9. 2009, Lucie Šídová,
Lucie Grolmusová, Jiřina Volochová.

33.

Deník Rovnost, 8. 12. 2009, Zdravé prostitutky jsou důležité pro zdraví národa,
Lucie Hrabcová, rozhovor s Terezou Gorgoňovou.

34.

www.ahaonline.cz, 9. 12. 2009 http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/43261/
vendula-svobodova-znovu-bourala!/.

35.

www.socialnirevue.cz,17.12.2009, Organizace SWAN zveřejnila výzkum o policejním
násilí vůči sexuálním pracovnicím. Lucie Šídová.

36.

Aha, 9. 12. 2009 http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/43261/vendula-svobodova-z
novu-bourala!/.
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7.

Akce Rozkoše

7.1. Pro klientky

17. 12. 2009 — Den boje za práva sexuálních pracvníků
17. prosince se každoročně slaví Den boje za práva sexuálních pracovnic a pracovníků, proti násilí na nich. K této příležitosti byla médiím i široké veřejnosti rozeslána tisková zpráva informující o tomto významném dni. Zpráva také informovala o statistickém šetření Arrest the Violence
(Zatkněte násilí), které zveřejnila organizace SWAN sdružující 11 organizací bojujících za práva
sexuálních pracovníků/ic. 41,7 % respondentů/ek této studie bylo psychicky zneužíváno, 36,5 %
respondentů/ek této studie bylo sexuálně zneužíváno. Celý dokument v AJ nebo RJ ke stažení
na: http://swannet.org/node/1639
V pražském středisku při u této příležitosti konala besídka, jejíž účastnice byly informovány o
situaci sexuálních pracovnic v Africe a také se držela minuta ticha za zabité sexuální pracovnice.
Navázalo se vánoční besídkou.

7.2. Pro pracovníky R-R
Help for helpers (H4H) = pomoc těm, co pomáhají
Jako každým rokem se uskutečnilo týdenní školení vzájemného poznávání, ale i relaxace pracovnic Rozkoše bez rizika z celé České republiky. Tentokráte byla vybrána lokalita Plzeňska,
přímo obec Kralovice. Sjelo se nás poměrně mnoho, z každého týmu minimálně jeden účastník.
K dispozici jsme měly příjemný maloměstský hotel s posezením v zahradě, kde jsme školily, poslouchaly přednášky a účastnily se nejrůznějších tréninkových cvičení.
V rámci tohoto školicího týdne se uskutečnily tyto aktivity: týmová supervize, školení pro práci s
agresivním klientem (Martina Zikmundová), školení pro práci s klientem v konfliktních situacích
(Eva Vernerová), úskalí a metodika práce se syfilitickou klientkou (Hana Zákoucká — SZÚ), práce
na standardech organizace, týmové rozhovory a jiné.
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7.3.

Pro širokou veřejnost
AIDS Day 2009

Světový den boje proti AIDS byl v o. s. Rozkoš bez rizika (R-R) opravdu světový.
V ten den působily pracovnice sdružení skutečně po celém světě. Ponejvíce sice v Čechách, ale
vypravily se i do daleké Afriky. AIDS Day měl všude obdobný průběh – rozdávaly se letáky, kondomy a lubrikační gely, stužky a někde i lízátka a bonbony. Testovalo se na HIV a syfilidu. Celá
akce byla určena veřejnosti: kdo měl zájem se o HIV informovat či měl jisté pochyby o svém HIV
statusu, mohl přijít, leccos se dozvědět a nechat se otestovat. Mezi týmy se i tak trochu soutěžilo, kdo otestuje nejvíce zájemců. A kdo tedy zvítězil?
Na první příčce se umístil tým působící v Praze. Však věnoval přípravě a propagaci celé akce
hodně času a nechyběli ani zajímavé nápady. Propagovalo se v médiích [1], vylepovaly se letáky
zejména v okolí střediska v Bolzanově ulici, kde se testovalo. Pracovnice R-R spolu s hosteskami ze Všeobecné zdravotní pojišťovny nabízely letáky na místech, kde se často pohybují ti
rizikovější z nás: na Hlavním a Masarykově nádraží, v Revoluční, na nám.Republiky, Na Poříčí
a samozřejmě v Opletalově a Bolzanově ulici. Pracovnice nelenily a udeřily i na své známé a
uspěly hlavně u těch, u kterých bylo provedení testu tzv. na spadnutí (dlouho o něm uvažovali,
nebyli si sebou jisti a AIDS Day viděli jako příležitost). Celkem bylo v Praze otestováno 43 osob,
jedna žena se přišla pouze poradit. 32 z testovaných na HIV se nechalo vyšetřit i na syfilis. Výsledky byly v obou případech negativní.Ani HIV ani syfilis se tedy nekonaly. Nepřišli se testovat
žádní mlaďoši, ale hlavně ti, kteří již mají leccos za sebou, přesto však stále (jak jistě doufají)
i mnohé před sebou – střední generace. Hlavně v případě mužů šlo ponejvíce o věkovou skupinu
30-39 let.
Na zátylek Pražákům dýchal tým v Brně. Obsadil počtem 42 testovaných druhé místo. Kromě propagace v médiích [2] oslovil tým organizace sdružující osoby s menšinovou sexuální orientací a výsledek se dostavil. Přišlo 10 homosexuálů, jedna lesbička a dvě sexuálně „nerozhodné“
(bisexuální) ženy. Loni se týmu podařilo vyšťourat jednu HIV pozitivní osobu, letos byli všichni
negativní. „Ani na syfilidu jsme nenarazily.“ Bohužel se mezi vyšetřenými vyskytla skupina těch
(celkem 13 lidí), kteří byli v minulosti negativní, ale nevážili si toho a měli opět rizikový sex.
Doufejme, že se nám podařilo jim další hazard rozmluvit.
Pro třetí místo musíme až do Afriky. Tam se v městě Gweru ve státě Zimbabwe testovalo v pojízdné klinice – daru České republiky zimbabwskému lidu z roku 2004, konkrétně partnerské organizaci GWAPA[3]. Propagace akce proběhla v rámci tamních možností. Největší možný plakát,
který bylo možno v Gweru vytisknout, byl velikosti A4. Oslovily se spřátelené organizace, ale i
náboženská shromáždění. Bohužel 1. prosince na AIDS Day v Gweru celé dopoledne pršelo (začínalo období dešťů), a tak se s testováním začalo až po obědě. Oslovování osob na ulici v okolí
ambulance nebylo jednoduché, někteří už HIV pozitivní byli a věděli o tom, jiní si tzv. nechtěli
zadat. AIDS je v Zimbabwe spojováno s nízkým společenským postavením. Nakonec jsme prorazili a otestovali celkem 32 osob, z toho byly 4 HIV pozitivní. Testovaly jsme i další dny po celém
regionu. Pak už počet vyšetřených a bohužel i HIV pozitivních pouze narůstal.
Bramborovou medaili neboli čtvrté místo získal tým působící v pojízdné ambulanci v Kolíně. S
propagací se hodně snažil[4], ale získaly spíše spřátelené organizace[5]. Váhající občany (potenciálně skupina, která se nechá testovat) sice ve větší míře nepřesvědčily, ale o to více si s těmi
odvážnými popovídaly. Celkem bylo testováno 19 osob. Dostavila se např. žena, která má HIV
pozitivního bratra. Chtěla poradit ohledně služeb pro HIVpozitivní, služby psychologické, jak
komunikovat s bratrem o nemoci, a chtěla test na HIV – nikdy na testu nebyla!
Nakonec malé shrnutí:
na AIDS Day v roce 2009 bylo pracovníky R-R testováno celkem 136 osob, z toho 4 testovaní byli
HIV pozitivní, ve třech případech se jednalo o 3 ženy.
Že to bylo někde v Zimbabwe a nás se to netýká?
To si nemyslíme.
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Odkazy:
http://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/ko_rozkos_bez_rizika20091203.html
[1] Tisková zpráva byla rozeslána dvakrát a to 29. 11. a 25. 11. 2009 na všechny kontakty distribučního seznamu a celorepublikově přes službu press service.
[2] Český rozhlas Brno,
[3] Gweru Women AIDS Prevention Association.
[4] ČRO Kutná Hora, rozdávání a vylepování letáků
[5] o. s. Prostor (K-centrum), Probační a mediační služby, Poradny pro oběti domácího násilí.

Sex-veletrh Holešovice

Pražský tým se snažil šířit informace o službách R-R a prevenci pohlavně přenosných chorob i
prostřednictvím netradičních akcí. Speciální akcí byla účast týmu R-R s mobilní ambulancí na 15.
ročníku erotického veletrhu, který se konal ve dnech 5. – 8. 11. 2009 na pražském Výstavišti.
Cílem akce bylo představit služby poskytované R-R širší veřejnosti, u které jsme předpokládaly,
že by mohla zahrnovat i zákazníky placených sexuálních služeb, a osobám pracujícím v pornoprůmyslu. Tým R-R aktivně oslovil během třídenní účasti na veletrhu cca 120 osob. Osloveným
návštěvníkům a návštěvnicím veletrhu byly předávány informační materiály, potřebné informace a prostředky prevence (kondomy, lubrikanty). Naše mobilní ambulance nabízející testy na
pohlavní choroby (HIV, syfilis) bojovala s konkurenční ambulancí, ve které se nabízely sexuální
služby – i přes takový kontrast nabízených služeb na veletrhu 30 odvážných osob využilo nabídky
testu na HIV, 25 osob podstoupilo test na syfilis (včetně i některých osob ze sex ambulance).
Všem testovaným osobám bylo poskytnuto edukační a preventivní poradenství týkající se zásad
bezpečnějšího sexu v délce do 30 minut. Mezi testovanými osobami převažovali muži (24 osob).
U veřejnosti jsme se často setkávaly s určitým podceňováním rizik nákazy pohlavně přenosnými
chorobami a názorem, že jsou zdraví, že testy nepotřebují…
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8.

Sponzoři aneb Kdo nás v roce 2009 podpořil

V loňském roce nás štědře podpořily následující instituce, kterým tímto velmi děkujeme za projevenou důvěru a podporu naší činnosti, a zároveň prosíme: vydržte i nadále!
GRANTY A DOTACE 2009:
Od koho
Účel
Schváleno
MHMP
Zdravotní, název: AIDScárky
90000
MHMP
Sociální prevence
200000
MHMP
Sociální poradenství
350000
MHMP
Prevence kriminality, název:
188000
Pražská kvítka
MPSV
Sociální — region Praha
240000
MPSV
Sociální — celostátní
1400000
MPSV
Sociální — region JMorava
450000
MPSV
Terénní programy – region
0
Jmorava
MZ
Zdravotní, název: Zdravý
150000
národ
MZ Brno
HIV problematika, název:
80000
Slečny na slovíčko
MZ
Terénní programy, název: Te150000
rénní taška
MZ
Zdravotní, název: Sluníčko —
0
ambulance
MZ
Hlavní nádraží
0
Středoč.kraj
Prevence kriminality
100000
Středoč.kraj
Zdravotnictví
350000
Ostrava město
Prevence kriminality
160000
MV
Prevence kriminality
429000
MČ Praha 1
Zdravotní, název: Bezpečné
70000
laškování
MČ Praha 1
Sociální, název: Jednička pro
150000
rok 2009
MČ Praha 1
Prevence kriminality, název:
90000
Kvítka
Jihomor.kraj
Prevence kriminality
100000
ESFCR-OP LLZ
Terénní programy v Jihomo699000
ravském kraji
průběžný projekt
TAMPEP
mezinár.projekt — Evropská
síť pro prevenci a osvětu HIV/
PPI mezi migranty a sexuálními pracovnicemi a pracovníky
SWAN
Evropská síť organizací sdru- průběžný projekt
žená za boj za práva sexuálních pracovnic a pracovníků
Nadace O2 Znevýhodněné děti Název: „Ruka na půl cesty“
50000
a mládež
CELKEM
5496000
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9.

Přehled hospodaření za rok 2009

Náklady
Spotřebované nákupy

885 245, 20 Kč

Služby

2 395 002, 85 Kč

Osobní náklady
2 417 239, 00 Kč

Daně a poplatky
2 987, 00 Kč

kancelářské potřeby
spotřeba ddhm
potraviny a nápoje
léky
zdravotnický materiál
spotřeba phm
odborná literatura
ostatní materiál
spotřeba energie
prodané zboží

opravy a údržba ostatní
opravy a udržování budov
opravy a udržování autoparku
cestovné — personál
cestovné — klientky
náklady na reprezentaci
nájemné
parkovné
poštovné
telefon a internet
praní prádla
odvoz a likvidace odpadu
poradenské služby — odborné
služby laboratoří
účetní služby
administrativní práce
právní služby
ostatní běžné služby
školení a vzdělávání
spotřeba DDNH

mzdové náklady
mzdové náklady DPP
zákonné sociální pojištění
zákonné zdravotní pojištění

ostatní daně a poplatky
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Ostatní náklady

ostatní pokuty a penále
kursové ztráty
dary
bankovní služby
jiné ostatní náklady
pojištění vozu
pojištění vybavení
ostatní pojištění
pojištění chybných výkonů
mimořádné náklady
jiné ostatní náklady - přeplatky

308 931, 36 Kč

Odpisy, prodaný majetek

odpisy venerologické ordinace
odpis vyšetřovacího stolu
odpis nákladního vozu Mercedes-Benz
odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku
odpis hmotný investiční majetek - Honda Jazz

301 540, 00 Kč

Poskytnuté příspěvky
3 600, 00 Kč

Náklady celkem: 			

poskytnuté členské příspěvky

6 314 545, 41 Kč

Výnosy
Tržby za vlastní úkony a za zboží
232 014, 67 Kč

Ostatní výnosy
311 270, 98 Kč

tržby z prodeje služeb
tržby za prodané zboží

úroky
kursové zisky
jiné ostatní výnosy
ostatní mimořádné výnosy

Přijaté příspěvky
209 003, 57 Kč

přijaté příspěvky (dary)
přijaté členské příspěvky

Provozní dotace
5 655 220, 52 Kč

provozní dotace

Výnosy celkem: 				

6 407 509, 74 Kč

Hospodářský zisk celkem: 		

92 964, 33 Kč
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Aktiva
Dlouhodobý hmotný majetek odpis

3 381 623, 00 Kč

Oprávky k dlouhodobému hmotnému maj.
-2 027 403, 00 Kč
Peníze

samostatné movité věci
vyšetřovací stůl Golem 6
nákladní vozidlo Mercedes-Benz
soubor nábytku
zařazení osobního auta Honda
drobný dlouhodobý hmotný majetek
oprávky k samostatným movitým věcem
oprávky k dlouhodobému hm. majetku
pokladna
pokladna
pokladna
pokladna
pokladna

56 693, 59 Kč

Účty v bankách
507 760, 54 Kč

Praha
Brno
USD
EUR
HUF

Komerční banka Praha
ČSOB
Komerční banka Brno

Převody mezi finančními účty
0, 00 Kč

peníze na cestě - KB

Pohledávky
138 569, 50 Kč

odběratelé
poskytnuté provozní zálohy
ostatní pohledávky

Zúčtování se zaměstnanci a instituty
4 504, 97 Kč

pohledávky za zaměstnance

Zúčtování daní a dotací
0, 00 Kč

Jiné pohledávky a závazky
-19 081, 00 Kč
Přechodné účty aktiv a pasiv
85 796, 77 Kč

Aktiva celkem: 				

nárok
nárok
nárok
nárok

dotace MV ČR
dotace Středočeský kraj
dotace Jihomoravský kraj
na dotace - ostatní

jiné pohledávky
pohledávky za členy statutárních orgánů
náklady příštích období

2 128 464, 37 Kč
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Pasiva
Závazky
59 438, 56 Kč

Zúčtování se zaměstnanci
53 807, 00 Kč

Zúčtování daní a dotací

12 636, 00 Kč

Jiné pohledávky a závazky
116 893, 94 Kč

Přechodné účty aktiv a pasiv
83 002, 16 Kč

dodavatelé
ostatní závazky
ostatní závazky - přeplatky

zaměstnanci
sociální pojištění
zdravotní pojištění

daň z příjmu ze závislé činnosti
srážková daň
nárok dotace MZ ČR
nárok dotace MPSV ČR
nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
nárok dotace Magistrát Hlavního města Prahy
nárok dotace městské části

jiné závazky

výdaje příštích období
dohadné účty pasivní

Vlastní jmění
1 919 870, 14 Kč

vlastní jmění

Fondy
1 128 645, 10 Kč

fondy
fondy — zahraničí
fondy — ostatní darované prostředky

Výsledek hospodaření
-1 385 859, 86 Kč

výsledek hospodaření
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky
47 067, 00 Kč

závazky z pronájmu

Passiva celkem: 					

2 035 500, 04 Kč

Hospodářský zisk za období celkem:

92 964, 33 Kč
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10. Kontakty od Á do Zet
Chceme poděkovat za spolupráci v loňském roce těmto kolegům a kolegyním:
Tým Praha
PhDr. Hana Malinová, CSc.
Výkonná ředitelka, statutární zástupkyně, vedoucí pražské pobočky
email: malinova@rozkosbezrizika.cz
Tel.: +420 602 181 181
Mgr. Lucie Šídová
Koordinátorka terénní práce v příhraničí, zástupkyně
vedoucí pražské pobočky
email: sidova@rozkosbezrizika.cz
Tel: +420 724 760 171

Mgr. Tereza Gorgoňová
Koordinátorka terénní práce v JMK, sociální pracovnice,
terénní pracovnice
email: brno@rozkosbezrizika.cz
Tel.: +420 545 578 565, 737 525 429
Bc. Monika Janírková
Rodičovská dovolená
email: brno@rozkosbezrizika.cz
Veronika Hamanová
Zdravotní sestra, terénní pracovnice
email: brno@rozkosbezrizika.cz

Radka Jásková, DiS.
Provozně - administrativní pracovnice, personalistka
email: kancelar@rozkosbezrizika.cz
Tel.: +420 224 234 453, 602 180 180

Kristýna Štětinová, DiS.
Sociální pracovnice, terénní pracovnice
email: brno@rozkosbezrizika.cz

Bc. Jana Poláková
Koordinátorka terénní práce v Praze, sociální pracovnice, terénní pracovnice
email: polakova@rozkosbezrizika.cz
Tel.: +420 777 180 140

Tým Českobudějovicko

Lucie Grolmusová
Sociální pracovnice, terénní pracovnice
email: grolmusova@rozkosbezrizika.cz
Tel.: +420 777 180 187
Bc. Barbora Kadlecová
Sociální pracovnice, terénní pracovnice, koordinátorka
stáží a dobrovolnictví
email: kadlecova@rozkosbezrizika.cz
Tel.: +420 777 180 107
Zdena Smolíková
Zdravotní sestra
email: ordinace@rozkosbezrizika.cz
Tel.: +420 224 234 453
Marie Vnoučková
Zdravotní sestra, terénní pracovnice
email: ordinace@rozkosbezrizika.cz
Tel.: +420 224 234 453
Markéta Böhmová
Zdravotní sestra, terénní pracovnice
email: ordinace@rozkosbezrizika.cz
Tel.: +420 224 234 453

Monika Kochlöflová (Novotná)
Koordinátorka projektu Jihočeská Rozkoš, sociální pracovnice, terénní pracovnice
email: budejovicko@rozkosbezrizika.cz
Tel.: +420 775 133 133
Lucie Kadlecová
Sociální pracovnice, terénní pracovnice
email: lucie.kadlecova@rozkosbezrizika.cz
Tel.: +420 777 180188
Milena Mutlová
Zdravotní sestra, terénní pracovnice
email: mutlova@rozkosbezrizika.cz
Tel.: +420 777 180188
Tým Ústecko
Jana Šumpíková
Sociální pracovnice, terénní pracovnice
email: ustecko@rozkosbezrizika.cz
Tel.: 777 180 004
Dagmar Dvořáková
Zdravotní sestra, terénní pracovnice
email: ustecko@rozkosbezrizika.cz
Tel.: 777 180 004

Tým Brno, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský kraj a
kraj Vysočina
Monika Ptáčková
Zástupkyně vedoucí brněnské pobočky, zdravotní sestra,
terénní pracovnice
email: brno@rozkosbezrizika.cz
Tel.: +420 545 578 565, 605 507 217
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Tým Ústecko – Chomutov

Externí spolupracovníci:

Jana Heisslerová
Sociální pracovnice, terénní pracovnice
email: teplicko@rozkosbezrizika.cz
Tel.: +420 777 180 266

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

Lenka Lisá
Mateřská dovolená
email: teplicko@rozkosbezrizika.cz
Tým Liberecko
Šárka Tischerová (ex), nyní Mgr. Pavla Procházková
Sociální pracovnice, terénní pracovnice
email: liberecko@rozkosbezrizika.cz
Tel: +420 777 180 357
Markéta Stezková (ex- Marie Horská)
Zdravotní sestra, terénní pracovnice
email: liberecko@rozkosbezrizika.cz
Tel: +420 777 180 357
Tým Královéhradecko
Veronika Berková
Zdravotní sestra, terénní pracovnice
email: hradecko@rozkosbezrizika.cz
Tel: +420 777 180 006
Markéta Klejnová
Sociální pracovnice, terénní pracovnice
email: hradecko@rozkosbezrizika.cz
Tel: +420 777 180 006
Tým Ostravsko
Mgr. Monika Střelková
Sociální pracovnice, terénní pracovnice
email: ostravsko@rozkosbezrizika.cz
Tel.: +420 777 180 186
Mgr. Kateřina Kaplanová
Sociální pracovnice, terénní pracovnice
email: ostravsko@rozkosbezrizika.cz
Tel.: +420 777 180 186
Klára Ondrušková
Zdravotní sestra, terénní pracovnice
email: ostravsko@rozkosbezrizika.cz
Tel.: +420 777 180 186
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