Výroční zpráva
)
14

0
2
(

ROZKOŠ
bez
RIZIKA

www.rozkosbezrizika.cz

Vydala ROZKOŠ bez RIZIKA v roce 2015.
Grafická úprava: Jakub Němeček.

Obsah
Rok 2014 očima Hany a Lucie...............................................................................2
Kdo je ROZKOŠ bez RIZIKA...................................................................................5
Klientky a klienti R-R v roce 2014.........................................................................9
Sexbyznys v ČR...................................................................................................16
Poradenská centra...............................................................................................20
Brno ...................................................................................................................20
České Budějovice..............................................................................................22
Praha..................................................................................................................23
Má to smysl. Reakce na sociální a zdravotní služby R-R..................................26
Terénní programy.................................................................................................28
Jihočeský kraj ..................................................................................................28
Jihomoravský kraj............................................................................................30
Olomoucký kraj.................................................................................................31
Zlínský kraj........................................................................................................32
Moravskoslezský kraj.......................................................................................33
Královéhradecký kraj a Pardubický kraj..........................................................35
Kraj Vysočina....................................................................................................37
Liberecký kraj....................................................................................................38
Praha..................................................................................................................40
Středočeský kraj...............................................................................................41
Ústecký kraj – Ústecko.....................................................................................42
Ústecký kraj – Teplicko, Chomutovsko, Mostecko.........................................43
Individuální terapie..............................................................................................45
Divadlo Rozkoš....................................................................................................47
Testování veřejnosti na HIV................................................................................50
Mezinárodní projekty..........................................................................................52
Přednášky, poradna a preventivní akce R-R aneb
za sex (i život) bezpečnější...............................................................................56
Publikace a film....................................................................................................58
Přehled hospodaření...........................................................................................60
Granty a dotace ..................................................................................................61
Podpořili nás........................................................................................................64
Kontakty...............................................................................................................66

1

Rok 2014
očima ROZKOŠE bez RIZIKA
a pohled vpřed

Hana Malinová, generální ředitelka R-R:

T

en rok uběhl tak rychle, že pokud nebudu poctivě studovat v kalendáři,
nejsem schopna zpaměti vyjmenovat všechny důležité události, které se
v průběhu roku 2014 staly. Popsat však mohu celkový dojem, který z uplynulého roku mám. Myslím si, že se nám skutečně dařilo, a to nejen ve fundraisingu,
jemuž se přičítá stále větší význam.
I když jsou peníze pro fungování každé organizace nezbytně nutnou podmínkou, vážím si i těch „dosažených met“, které ukazují, že se organizace
někam posunula. R-R v roce 2014 rozšířila své služby, pustila se do výzkumu,
zapletla se s filmem atd.
Nejvíce pohody mi pak přineslo zklidnění a celkové zlepšení vztahů uvnitř
organizace, které minulý rok nepochybně přinesl. Zase jsem se začala do práce těšit, přestala mít žaludeční problémy, bylo mi mezi vámi všemi skutečně
dobře.
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Lucie Šídová a Hana Malinová
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—

J

ak si představuji budoucnost? Dokonce za pět let? Pomalu se dostávám
do věku, kdy se takováto prognóza považuje za pokoušení osudu, nicméně když už mám popustit otěže své fantazie, uvedu pár hesel, která mě v této
souvislosti napadají: divadelní soubor Rozkoš uvádí svou 15. premiéru, škola sexuální asistence otevírá už třetí ročník, internetová poradna pro sexuální
pracovnice přibírá do svého týmu zaškolené sexuální pracovnice, které budou
zodpovídat dotazy svých kolegyň, R-R točí svůj první celovečerní film, otevřela
poradenské centrum v Ostravě atd. Prostě podle mě se máme na co těšit.

Lucie Šídová, výkonná ředitelka R-R:

R

ok 2014 byl pro mě úspěšný, ale náročný. Zaměřili jsme se nejen na rozvoj nových služeb, ale i na rozvoj a podporu našich pracovnic a pracovníků
a zkvalitnění řízení organizace. Vedoucí absolvovali kurz manažerských dovedností, sociální pracovnice se zdokonalovaly např. v krizové intervenci, práci
s traumatem, kariérovém poradenství, motivačních rozhovorech, koučinku nebo
třeba online poradenství.
Také vznikl náš první strategický a fundraisingový plán, byl zaveden systém
supervizí v celé organizaci a dokončena organizační struktura. A jelikož jsme
tým odvážných žen i mužů, rozhodli jsme se bořit další tabu ve společnosti. Náš
projekt zaměřený na sexuální asistenci byl podpořen a rozvířil diskuzi. Přivezli
jsme si know-how ze Švýcarska, kde sexuální asistence funguje již 10 let.
Jinými slovy, v roce 2014 jsme udělali spoustu práce, moc děkuji všem kolegyním a kolegům z R-R. Vážím si jejich přístupu. Myslím, že máme skvělý a odolný
tým, který zvládne snad všechny překážky.

—

A

budoucnost za pět let? Trochu mě děsí koukat se do budoucna. Říkám si, že
je nutné si užívat každý den, protože vše strašně letí. Ale pokusím se. Vidím
stabilní organizaci, která má dostatek financí na pokrytí svého chodu a nemusí
každý rok řešit, jak zaplatit mzdy všem zaměstnankyním. Všichni jsou spokojení a hrdí, že pracují právě v R-R. Na poli legislativním se dějí divy a je přijat
zákon o legalizaci prostituce, který dává ženám práva a ochranu. Díky tomu se
zlepšují pracovní podmínky žen v sexbyznysu a snižují se předsudky ze strany
společnosti. Sexuální asistence získává své místo ve společnosti. R-R se stává
neziskovkou roku.
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Kdo je

ROZKOŠ
bez
RIZIKA

ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R) je nestátní nezisková organizace založená v roce
1992, její právní formou je spolek.

Cíle R-R

n zmenšit rizika postihující zvláště ohrožené skupiny lidí, a to zejména u žen

poskytujících placené sexuální služby, dále ostatních osob působících v prostituční scéně;
n empowerment žen – zplnomocnit a posilovat ženy k vytváření vlastních limitů a hranic při práci v sexbyznysu i v osobním životě;
n prosazovat práva sexuálních pracovnic;
n snížit výskyt pohlavních infekcí v ČR.

R-R poskytuje

n registrované sociální služby (odborné sociální poradenství, včetně terapeu-

tických služeb – reg. č. 7512478, 8423193, 8313386, terénní programy reg. č.
9275973, 4441304, 3061799);
n zdravotní služby (zejména vyšetření na pohlavně přenosné infekce);
n informace v souvislosti s tématy vztahujícími se k sexbyznysu/prostituci.

Další aktivity R-R

n R-R ovlivňuje legislativu v oblasti sexbyznysu a usiluje o prosazení zákon-

ných opatření, která by respektovala práva sexuálních pracovnic a vycházela
z jejich potřeb a zájmů.
n Divadelní soubor Rozkoš – R-R provozuje sociální divadlo, kde hrají klientky,
příznivci spolku R-R a zaměstnankyně.
n Sexuální asistence – prosazujeme zavedení sexuální asistence v ČR, více
na www.sexualniasistence.org.
n Výzkumná a publikační činnost – provádíme výzkumná šetření zaměřená
např. na problematiku násilí v sexbyznysu, postoje klientek R-R k legalizaci
prostituce aj.
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n Přednášková a osvětová činnost – zajišťujeme přednášky a besedy zejména

o otázkách souvisejících s prostitucí a k tématu bezpečnějšího sexu.
n Akce pro veřejnost – veřejnosti nabízíme testování na HIV a poradenství, ať

už v rámci speciálních akcí (např. AIDS day), či pravidelně v našich centrech
v Brně a Českých Budějovicích.
Pracovnice R-R se při poskytování služeb řídí etickým kodexem R-R a několika základními principy, které jsou podrobně rozepsány na webu R-R:
princip respektu a nehodnocení, princip empowermentu, princip bezplatnosti služeb, princip anonymity a nízkoprahovosti, princip důvěrnosti sdělení,
princip dobrovolnosti a samostatnosti, princip individuálního přístupu, princip práva na stížnost a vyjadřování se k poskytovaným službám, princip
práce v pracovním prostředí cílové skupiny, princip poskytnutí služeb v bezpečném prostředí centra R-R, princip dostupnosti poradenských služeb.

Působnost

Služba terénní programy je zajišťována ve 12 krajích ČR (nepůsobíme v Plzeňském a Karlovarském kraji) na scéně sexbyznysu (kluby, priváty, venkovní
stanoviště aj.) a v mobilní ambulanci R-R. Odborné sociální poradenství a zdravotní služby jsou poskytovány v poradenských centrech v Praze, Brně a Českých
Budějovicích.
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Klientky
a klienti R-R v roce 2014
Jaký byl jejich zdravotní stav?
Jak se do něj promítají sociální faktory?

C

ílovou skupinou jsou pro nás především ženy poskytující placené sexuální
služby, dále pornoherečky, které se na nás v poslední době častěji obracejí,
ale bohužel zatím hlavně v případě, když u nich byla zjištěna pohlavně přenosná
infekce. O poskytnutí zdravotních služeb nás žádá i tzv. třetí strana, osoby působící v sexbyznysu (majitelé, barmani a barmanky atd.). Právě u jednoho majitele
klubu byla diagnostikována infekce HIV, kdy zdrojem byl homosexuální přítel.
V Brně navštěvujeme kluby pro gaye pravidelně.
V roce 2014 jsme zaznamenali 4 případy HIV pozitivity z celkem 2944 provedených testů na HIV, z nichž žádný nebyl diagnostikován v naší cílové skupině
sexuálních pracovnic. V jednom případě šlo o ověřovací vyšetření ze strany pacienta.

Vyšetření klientek R-R na HIV v letech 2005 – 2014
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Vysoce závažné infekce (neléčeny končí letálně)

HIV – mezi sexuálními pracovnicemi, které testujeme, je výskyt HIV spíše
ojedinělý. V roce 2014 nebyl diagnostikován vůbec. Lze tudíž předpokládat, že
došlo ke stabilizaci výskytu HIV v této skupině. S výskytem HIV bezprostředně
souvisí množství pozitivních diagnóz ostatních pohlavně přenosných infekcí.
Epidemiologická situace ve skupině sexuálních pracovnic nám dokládá, jak jsou
mezi nimi dodržovány zásady bezpečného sexu a to nejen v sexbyznysu, ale
i v jejich soukromém životě.
Pohlavně přenosná infekce usnadňuje viru HIV, jak vstup do těla sexuálního
partnera, tak i výstup viru z těla infikovaného. Pohlavně přenosné infekce se
tedy významně podílejí na šíření HIV. R-R se snaží tyto infekce diagnostikovat
a léčit, nicméně podmínky pro tuto činnost nejsou ideální.

Výsledky vyšetření klientek R-R na HIV v roce 2014
Kraje
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
zahraničí
Zlínský kraj
Celkový součet

Negativní
903
415
275
90
211
283
62
59
89
336
138
11
68
2941

Pozitivní
1
1
2

4

Celkem
904
416
276
90
211
283
62
59
89
336
138
11
68
2944

Poznámka: Jeden případ HIV byl diagnostikován v Praze, ale testovaná osoba
je z Liberce. V Brně byly diagnostikovány dva případy, u jedné osoby šlo ovšem
o ujišťovací test, kdy u ní byl vir HIV diagnostikován už v minulosti.
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Počet vyšetření z krve na syfilis u klientek R-R v roce 2014
Kraj
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
zahraničí
Zlínský kraj
Celkový součet

Negativní
769
377
269
40
208
270
57
46
92
311
103
2
66
2610

Pozitivní
10
26

1
1
6

44

Celkem
779
403
269
40
208
270
57
46
1
93
317
103
2
66
2654

Syfilis – ze 44 diagnostikovaných syfilid (v roce 2013 to bylo 37) bylo nových
9 (z toho 6 v Jihočeském kraji, 2 v Praze a 1 případ v Teplicích), ostatní případy
představovaly povětšinou klientky po prodělané syfilidě, které by měly chodit
na kontrolu, ale tuto svou povinnost provádějí se zpožděním, až přes naši organizaci. Ve většině případů jejich stav vyžadoval přeléčení.
Nejvíce případů se vyskytovalo v klubech (28), ale zde pracuje i nejvyšší procento našich klientek. Nakažena z pracovnic v klubu byla každá 75. vyšetřená,
kdežto na venkovních stanovištích bylo nakažených 15 klientek, což znamená
každá 7. Nejvíce se syfilida vyskytovala mezi Češkami (34 případů), častější výskyt je u Slovenek (3 z 25 vyšetřených).
Zajímavý je výskyt syfilid ve věkových skupinách nad 40 let, kde byla nakažená každá 30. vyšetřená žena (v celém souboru každá 60.). Ve vyšším věku je
samozřejmě pravděpodobnější, že se žena během své dráhy prostitutky mohla
nakazit spíš, než žena mladší. Skutečnost, že se nákaza syfilis významně častěji vyskytovala u žen s vyšším počtem dětí (každá 11. matka od čtyř dětí měla
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nějakou formu syfilis), ukazuje spíše na to, že jde o ženy s poněkud sníženou
kontrolou nejen nad svou plodností, ale i nad životem vůbec.
Komplikujícím faktorem v kariéře sexuální pracovnice jsou drogy, kdy u žen
aplikujících si drogy intravenózně je výskyt syfilis častější (byly diagnostikovány
3 syfilis pozitivní z 39 vyšetřených, které svou drogovou závislost přiznaly). Jsou
to přece jen malé četnosti na nějaké rozsáhlé hypotézy. Komplikujícím faktorem
je např. policie, která svou aktivitou v ulicích (kde nabízí své služby většina drogově závislých) komplikuje kontakt terénních týmů s klientkami.

Závažná pohlavně přenosná onemocnění

T

yto infekce nakažené osoby neohrožují přímo na životě, ale mohou jejich nositeli/nositelce a eventuálně jeho okolí způsobit závažné zdravotní problémy.
Kapavka, která se v posledních dvou letech vyskytovala mezi sexuálními pracovnicemi jen ojediněle (2012 – 3 případy, 2013 – 2 případy), jakoby začínala
nabírat síly k menší epidemiologii. Ta se patrně vyskytla, ale nikoliv mezi sexuálními pracovnicemi, nýbrž mezi pornoherečkami, které v roce 2014 navštěvovaly
naše pražské centrum kvůli léčbě kapavky nebo chlamydiových infekcí.

Výsledky vyšetření klientek R-R na kapavku v roce 2014
Kraj
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
zahraničí
Zlínský kraj
Celkový součet
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Negativní
344
68
86
4
42
20
2
9
27
42
6
2
3
655

Pozitivní
5

5

Celkem
349
68
86
4
42
20
2
9
27
42
6
2
3
660

Chlamydiové infekce zaznamenaly v roce 2014 skutečný boom. Od roku 2013
jejich výskyt spíše klesal a zdálo se, že snad zmizí z prostituční scény úplně.
V roce 2012 bylo nakažených 23 žen a v roce 2013 už jen 9, v roce 2014 jsme ale
zaznamenali 26 pozitivních případů.
Chlamydie jsou již tradičně česko-slovenské onemocnění, kdy mimo tyto dvě
národnostní skupiny nebyly diagnostikovány. Je jedinou ze závažnějších pohlavně přenosných infekcí, která se vyskytla i mezi vysokoškolačkami (v jednom
případě). 81 % onemocnělých žen má maximálně střední vzdělání bez maturity
(ve sledovaném souboru je jich 65 %).
Chlamydiové infekce způsobují neplodnost jak u žen, tak i u mužů, ve stáří
způsobují jejich nositelům bolestivost a sníženou hybnost kloubů.

Výsledky vyšetření klientek R-R na chlamydiové infekce v roce 2014
Kraj
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký
Pardubický kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
zahraničí
Zlínský kraj
Celkový součet

Negativní
318
47
53
4
27
18
1
8
24
33
5
2
3
543

Pozitivní
10
0
5
0
4
2
1
1
3
0
0
0
0
26

Celkem
328
47
58
4
31
20
2
9
27
33
5
2
3
569
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Méně závažné, leč značně rozšířené pohlavně přenosné
infekce

V

elké nebezpečí těchto infekcí je, že poškozují sliznici pochvy a případně tak
usnadňují průnik virů HIV do těla.

Kandidóza – přemnožení kvasinek způsobující svědění, bělavý výtok atd. Výskyt kandidóz dlouhodobě nepřekračuje 20 % v celém souboru vyšetřených
(2012 – 18,4 %, 2013 – 18,1 %, 2014 – 17,9 %). S kandidózami se setkáváme
častěji tam, kde ženy nechodí pravidelně na vyšetření a „čekají“, až přijedeme
s mobilní ambulancí, aby se nechaly vyšetřit (Jihočeský a Středočeský kraj).
Onemocnění se vyskytuje napříč vzdělanostní strukturou klientek, kandidu může
dostat prostě každý.

Výsledky vyšetření klientek R-R na kandidózu v roce 2014
Kraj
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
neuvedeno
Pardubický kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
zahraničí
Zlínský kraj
Celkový součet
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Negativní
252
36
62
3
19
2
2
8
17
27
5
1
3
437

Pozitivní
69
20
4
1
9

1
10
6
1
121

Celkem
321
56
66
4
28
2
2
9
27
33
5
2
3
558

Bakteriologické vyšetření sleduje přemnožení bakterií, které se v těle normálně vyskytují. Rozšíření je tak značné, že výskyt přemnožení těchto bakterií je
v některých regionech častější než jejich optimální stav.
Onemocnění bývá způsobeno přílišnou hygienou a v našem souboru se významně častěji vyskytuje u žen s vysokoškolským vzděláním (v 7,9 % případů
a při tom bylo vysokoškolsky vzdělaných žen v souboru vyšetřených žen jen
2,4 %).

Výsledky bakteriologických vyšetření u klientek R-R v roce 2014
Kraj
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
neuvedeno
Pardubický kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
zahraničí
Zlínský kraj
Celkový součet

Negativní
178
52
48
2
9
1
3
15
13
1
1
2
325

Pozitivní
144
5
12
2
19
2
6
13
20
4

227

Celkem
322
57
60
4
28
1
2
9
28
33
5
1
2
552
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Sexbyznys
v ČR

V

roce 2014 jsme v oblasti sexbyznysu nezaznamenali žádné výrazné změny oproti předchozímu roku. Pokračoval mírný pokles počtu nočních klubů
a rozvoj scény v privátech tedy soukromých bytech. Zároveň jsme se setkávali
s vyšší migrací žen, které mění pracoviště a v některých regionech jsme častěji
potkávali cizinky z Rumunska, Nigérie a dalších zemí. V krajích, kde působíme,
jsem celkem evidovali 284 nočních klubů a 1187 soukromých bytů, kde ženy
nabízí své služby. Počet privátů je však daleko vyšší a je obtížně zmapovatelný. Ženy často mění telefonní čísla i adresy. Působili jsme též v regionech, kde
ženy nabízejí sexuální služby na ulici, podél silnic a na parkovištích (např. Praha,
Brno, Dubí, České Velenice aj.). Pouliční scéna je nejvíce zatížena sankcemi díky
obecním vyhláškám proti prostituci a tvoří již jen asi 5 % z celého segmentu
sexbyznysu.

Jak je to s právní úpravou prostituce?

P

odle současné legislativy, stav k červnu 2015, není prostituce ani povolena,
ani zakázána. Celonárodní právní předpis, který by definoval pojem prostituce
a její provozování, neexistuje. Tato činnost je vyloučena z režimu živnostenského
podnikání (§ 3 odst. 3 písm. p) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání). Samotné osoby, které poskytují placené sexuální služby, nemohou být
za takové jednání trestně postiženy, pokud ovšem neprovozují prostituci v blízkosti škol, školských zařízení či míst, které jsou určeny pro pobyt nebo návštěvu
dětí. Od 1. 1. 2010 platí nový trestný čin „prostituce ohrožující mravní vývoj
dětí“ (§ 190, zákona č. 40/2009 Sb.), který kriminalizuje jak osoby poskytující placené sexuální služby (trest odnětí svobody až na dvě léta), tak provozovatele,
resp. kuplíře. Trestně postižitelné jsou dále doprovodné jevy jako je kuplířství,
obchodování s lidmi, omezování osobní svobody, daňové úniky apod. V určitých
případech se sexuální pracovnice dopouštějí přestupku, když například nabízejí
sexuální služby na veřejnosti, kde je to zakázáno obecní vyhláškou.
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Foto: Tippelzóna neboli zóna tolerance ve švýcarském Curychu, kterou jsme navštívili
během stáže u organizace InSeBe v roce 2014. Zóny tolerance představují oproti
represivním vyhláškám funkční řešení pouliční scény sexbyznysu.
Foto: Lucie Šídová

Aktivity R-R v oblasti legislativy k prostituci

J

iž od devadesátých let se v ČR hovoří o úpravě prostituce, její legalizaci, a to
téměř výhradně z pozice její regulace speciálním zákonem. V roce 2014 jsme
pokračovali v aktivitách k prosazování práv žen ze sexbyznysu týkajících se návrhu zákona o regulaci prostituce předloženém Zastupitelstvem hlavního města
Prahy. Návrh zákona v červnu 2014 trochu překvapivě úspěšně prošel prvním
čtením Poslanecké sněmovny. Následně svolal petiční výbor seminář k návrhu,
kde jsme se vůči represivnímu zákonu kriticky vyjádřili.
Co návrh obsahuje? Povinnou registraci osob ze sexbyznysu na úřadě včetně
speciální průkazky k prostituci, povinné zdravotní prohlídky, speciální povinnosti
pro provozovatele podniků a další opatření, která jsou dle našich zkušeností
z terénní práce nefunkční a nefungovala ani v jiných zemích. Navrhovaný zákon
by měl významný negativní dopad na ženy pracující v sexbyznysu. Způsobil
by přesun prostituční scény do ilegality a ztížil by možnost poskytování preventivních služeb ohroženým osobám. S těmito výhradami jsme obeslali české
zákonodárce s protiargumenty k návrhu. Přišlo nám několik reakcí od poslanců
a poslankyň, kteří se rozhodli návrh zákona nepodpořit. Petiční výbor k návrhu

17

nakonec vydal zamítavé stanovisko, návrh by měl být projednáván v roce 2015.
Alternativní návrh k prostituci Zákon o toleranci sexuálních služeb, předložený tehdejším poslancem Paggiem, neprošel v roce 2013 vládou. Tento návrh,
který jsme měli možnost připomínkovat, zatím čeká, zda se ho někdo z politiků
nebo političek chopí a rozvíří debatu, jak jinak nahlížet na fenomén prostituce,
než jen z pozice regulace a represe.

Represivní vyhlášky a jejich dopady

V

yjadřovali jsme se k problematice legislativy k prostituci v médiích, včetně
propagace řešení pouliční problematiky prostituce formou tzv. tippelzón, neboli vyhrazených míst pro bezpečnější poskytování sexuální služeb, jež fungují
např. v Německu, Holandsku, ve Švýcarsku aj.
Účastnili jsme se i diskusí se starosty a starostkami, kteří se rozhodli vymáhat
obecní vyhlášku proti prostituci pomocí najímaných bezpečnostních agentur.
Snažili jsme se poukázat na dopady represivních vyhlášek na životy žen, které
jsou mnohdy ve velmi obtížné sociální situaci: matky samoživitelky, zadlužené,
vykořisťované ženy, ženy bez domova...
Bohužel „řešit“ pouliční prostituci formou represe a vyhlášek se rozhodlo
mnoho obcí. Dle našeho základního monitoringu 40 obcí a měst mělo k září
2014 platnou vyhlášku proti prostituci. Uvítali bychom v tomto směru širší celospolečenskou diskusi o problematice prostituce, návrhů zákonů a vyhlášek
a jejich dopadů. Represí se problém pouze přesouvá na méně viditelná místa,
což zvyšuje riziko násilných napadení sexuálních pracovnic.

Sledovali jsme legislativu k prostituci na evropské úrovni

V

únoru 2014 Evropský parlament (EP) schválil přijetí zprávy britské poslankyně Honeyballové. Zpráva se zabývá otázkou prostituce v zemích EU
a navrhuje ji řešit pomocí tzv. švédského modelu, který kriminalizuje zákazníky
sexuálních pracovnic. Podle R-R ale tento represivní přístup problémy spojené
se sexbyznysem nevyřeší, naopak jen zhorší postavení sexuálních pracovnic
a zvýší nebezpečí rozšíření pohlavních infekcí.
R-R se proto přidala k dalším organizacím a odborníkům (celkem více než 550
hlasů), které vyzvali poslance a poslankyně EP, aby hlasovali proti přijetí této
zprávy. Všem českým poslancům a poslankyním EP jsme rozeslali dopis proti
přijetí zprávy, ke kterému se připojily i organizace Ulice – Agentura sociální práce a La Strada ČR. Ovšem i přes mohutný nesouhlas pomáhajících organizací
byla nezávazná rezoluce nakonec přijata.

18

V Praze jsme 17. prosince uspořádali pochod za práva sexuálních pracovnic. Vyšli jsme
z Perlové ulice a snažili se upozornit na násilí vůči ženám a mužům pracujícím v sexbyznysu.

Foto: Jan Losenický

Co jsme řešili s našimi klientkami v souvislosti
s problematikou prostituce a zákonů?
n Obavy, psychické potíže, ztrátu bydlení a příjmů. Se ženami, které byly vy-

n

n

n
n

slýchany v souvislosti se zátahy na provozovatele podniků (tj. dle trestního
zákoníku pro kuplířství), jsme řešili nedostatek informací ohledně práv svědka.
Dotazy související s vyhláškami: Co mám dělat, když mně policie vyhrožuje,
pokutuje za práci na ulici? Nedaří se mi najít jinou práci, v klubech mi podmínky nevyhovují, jak mám uživit děti a zaplatit bydlení?
Co mám dělat, když mě sleduje bezpečností agentura i v soukromí, když jdu
nakoupit či když dostanu pokutu za to, že někde stojím a nejsem při tom
v práci?
Obavy žen, co budou dělat a jak se uživí, pokud dostanou za opakovaný přestupek zákaz pobytu.
Dotazy, jak si ošetřit práci v sexbyznysu, zda lze v této oblasti podnikat apod.
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Naše
centra

zdravotnická
a poradenská

Poradenské centrum Brno

Pracovnice centra v roce 2014: vedoucí a terapeutka Tereza Musilová, sociální
pracovnice Renata Chloupková; zdravotnice Monika Zouharová

N

aši poradnu navštěvují převážné stálé klientky, které docházejí pravidelně,
a také klientky, jimž služby našeho centra nabízíme při výjezdech do klubů
a privátů, jedná se však především o klientky, které pracují na území města Brna.
Klientky v centru využívají zdravotní a poradenské služby, předáváme jim
i prostředky prevence proti pohlavně přenosným infekcím. Jedná se především
o ženy české národnosti. Mezi nejčastěji řešené problémy patří dluhová problematika, obavy z nákazy pohlavně přenosnými infekcemi, nemožnost získat jiné
uplatnění na trhu práce a partnerské či rodinné problémy spojené s jejich prací
v sexbyznysu.
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Pravidelně v centru také testujeme jedenkrát v měsíci veřejnost na HIV, dále
bylo provedeno testování veřejnosti při příležitosti AIDS Day.
Počet klientek a klientů: 485
Počet kontaktů (poskytnutých služeb klientele) v roce 2014: 575
Počet osob z veřejnosti (testování): 69

Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce
Vyšetření na pohlavně přenosné
infekce
testy na HIV sexuální pracovnice
testy na HIV veřejnost
počet testů na syfilis
vyšetření na kapavku
vyšetření na chlamydiové infekce
vyšetření na kandidu
bakteriologická vyšetření

Celkem Negativní
výsledek
96
69
93
82
54
66
60

96
68
93
82
49
62
48

Pozitivní
výsledek
0
1
0
0
5
4
12

Příklad dobré praxe spolupráce s policií ČR

V

Brně došlo v roce 2009 k brutální vraždě starší sexuální pracovnice. Tato
žena nebyla naší klientkou, ale o případu se mezi ostatními ženami mluvilo.
Podezřelým byl velmi mladý muž. V době činu mu bylo 20 let. Policie měla podezření, že tento čin spáchal právě on. Oddělení vyšetřování vražd nás požádalo
o spolupráci. Bylo potřeba zjistit informace od ostatních sexuálních pracovnic,
zda přišly s tímto mužem do kontaktu a zda si vzpomínají na něco podezřelého. Muž si údajně vybíral starší ženy, které pracovaly na privátní sféře. Sociální
pracovnice proto kontaktovaly telefonicky i osobně klientky, které odpovídaly
tomuto popisu. S některými už policie mluvila, některé sociální pracovnice motivovaly k podání vyjádření. Přístup policie byl vynikající. Dokonce byli ochotni se
sejít s případnými svědkyněmi v naší organizaci tak, aby jim byl zajištěn bezpečný a neohrožující prostor. Policii se nakonec podařilo získat dostatečné množství
důkazů a mladý muž byl právoplatně odsouzen za brutální vraždu na 13 let vězení.
Případ měl i preventivní charakter. Některé sexuální pracovnice si na tohoto
muže vzpomněly. Některým se zdál zcela normální, jiné měly u jeho telefonního
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čísla poznámku „nebrat“. Ženy se začaly více zajímat o svoje bezpečí a mluvily
o tom, že i když klient působí a chová se „normálně“, může dojít i k takto tragické
události. Zapojení naší organizace velmi oceňovaly.

Poradenské centrum České Budějovice

Pracovnice centra v roce 2014: vedoucí Olga Hynoušová, Petra Martíšková
(od června 2014), sociální pracovnice Monika Kochlöflová; zdravotnice Zuzana
Kafková

P

oradenské centrum nabídlo v roce 2014 své služby celkem 113 klientkám
a zprostředkovalo 285 sociálních intervencí ve prospěch cílové skupiny –
ženy pracující v sexbyznysu. Nejčastěji byla řešena problematika: jak bezpečně
pracovat v sexbyznysu, jak se chránit před pohlavně přenosnými infekcemi,
pravidla pro nastavování hranic pro ženy samotné, ale také vzhledem k zákazníkům, aby práce v sexbyznysu byla bezpečnější. Dále jsme řešili otázky zadlužení,
téma odchodu ze sexbyznysu, pomoc s vyhledáváním zaměstnání aj. Ženy také
využívaly doprovod do ostatních institucí či návazných sociálních služeb i možnost sdílení a krizové pomoci při strachu např. z nákazy pohlavně přenosnou
infekcí nebo při zkušenosti násilí ze strany zákazníka či partnera.
V listopadu 2014 se nám povedlo otevřít dermatovenerologickou ordinaci pro
ženy, které pracují v sexbyznysu, s možností vyšetření lékařem na pohlavně přenosné infekce a využití poradenství v oblasti zdravotnictví – jak se chránit, co
dělat a kam se obrátit v případě nákazy.
Každé úterý jsme také nabízeli testování veřejnosti na HIV. Otestovat se nechalo 102 lidí a poskytli jsme odborné sociální poradenství 39 osobám.
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Počet klientek a klientů: 113
Počet kontaktů (poskytnutých služeb klientele) v roce 2014: 387
Počet osob z veřejnosti (testování): 102

Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce
Vyšetření na pohlavně přenosné infekce
testy na HIV sexuální pracovnice
testy na HIV veřejnost
počet testů na syfilis
vyšetření na kapavku
vyšetření na chlamydiové infekce
vyšetření na kandidu
bakteriologická vyšetření

Celkem
41
102
41
68
47
56
57

Negativní
výsledek
41
101
41
68
47
36
52

Pozitivní
výsledek
0
1
0
0
0
20
5

Poradenské centrum Praha

Pracovnice centra v roce 2014: vedoucí Jana Poláková, koordinátorka sociální
práce a sociální pracovnice Simona Zatloukalová, sociální pracovnice Karolína Hajská, Zuzana Zahradníková, zdravotnice Zdeňka Smolíková, terapeutka
Lucie Šídová
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N

ejčastěji jsme klientkám poskytovali poradenství zaměřené na otázky kolem
snížení rizik při práci v sexbyznysu (bezpečnější sex, prevence přenosu pohlavně přenosných infekcí), dále poradenství v oblasti prevence násilí, sociálně
právní poradenství a psychosociální poradenství (téma partnerských a rodinných vztahů, získání zaměstnání mimo sexbyznys, zvládání psychických obtíží
spojených s prací v sexbyznysu atd.). Díky spolupráci s jednou z laboratoří začalo naše služby využívat více žen z pornoprůmyslu a také jsme zaznamenali
zvýšený zájem o dluhové poradenství. Kromě sociálních služeb klientky využívaly pravidelně nabídky zdravotních služeb – vyšetření na pohlavně přenosné
infekce. Součástí naší práce bylo zajištění případné léčby. Klientkám, které jsou
bez domova či s nejistými bytovými podmínkami, jsme poskytovali i doplňkové
služby – základní ošacení, možnost využití sprchy, potravinový servis, přístup
na internet a možnost zatelefonování.
Nabízeli jsme také individuální bezplatnou terapii. Nabídku využilo 17 žen
a celkem proběhlo 194 sezení. Od předchozího roku došlo k velkému nárůstu
čerpání této služby (v roce 2013 to bylo 55 sezení). Nejčastěji řešenými tématy
byl odchod ze sexbyznysu (jak odejít ze sexbyznysu, obavy z hledání jiné práce, nízké sebevědomí), nedůvěra v muže či odpor k mužům, nefunkční osobní
vztahy. Klientky oceňovaly možnost promluvit si o úskalích a celkově o práci
v sexbyznysu s někým, kdo zná oblast sexbyznysu, nesoudí je za ni a dokáže je
pochopit a rozumět jim.
Společně s organizacemi Jako doma a In IUSTITIA jsme v Praze zorganizovali
kurz Ženy sobě určený ženám v obtížné sociální situaci. Cílem schůzek bylo
získat nové dovednosti a informace o tématech jako je hledání práce, umění se
prosadit, relaxační techniky, problém dluhů apod. Setkání měly u žen kladnou
odezvu a následně jsme uspořádali podobný kurz i v Ostravě.
V prosinci jsme uspořádali v rámci projektu „S tebou NE aneb prevence násilí
na ženách“ podpořeném z Norských fondů fokusní skupinu zaměřenou na formy
násilí. Skupiny se zúčastnilo 8 žen (ženy pracující na ulici a v klubech). Výstupy
poslouží k vytvoření e-learningových programů pro sexuální pracovnice i jejich
zákazníky.
Počet klientek a klientů: 520
Počet kontaktů (poskytnutých služeb klientele) v roce 2014: 1753
Počet osob z veřejnosti (testování): 82
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Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce
Vyšetření na pohlavně přenosné
infekce
testy na HIV sexuální pracovnice
testy na HIV veřejnost
počet testů na syfilis
vyšetření na kapavku
vyšetření na chlamydiové infekce
vyšetření na kandidu
bakteriologická vyšetření

Celkem
330
82
328
349
328
321
322

Negativní
výsledek
330
81
318
344
318
252
178

Pozitivní
výsledek
0
1
10
5
10
69
144
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Má to
smysl

Reakce
na sociální
a zdravotní
služby R-R

„Chtěla bych doporučit všem terapii v R-R. Terapeutky jsou především vstřícné, milé, lidské a nedělají rozdíly, kdo kým je. Mají porozumění, když se člověk
octne v těžké životní situaci a snaží se, aby se našlo to nejschůdnější řešení
a s citem poradí.“
„V organizaci R-R jsem absolvovala několik kurzů, které mě hodně obohatily a ponaučily, za což jsem velmi vděčná. Ale největší plus, které v organizaci
je, jsou ženy, které v ní pracují. Naprosto profesionální, oddané své práci, ale
především milé, sdílné, empatické a hlavně lidské. Setkala jsme se vždy s perfektním přístupem. Za vše moc a moc děkuji.“
„Do R-R chodím, protože si cením svého zdraví. S přístupem personálu centra
jsem spokojená.“
„Centrum R-R sexuálním pracovnicím hodně pomáhá. Vyřídila jsem si zde vše,
co jsem potřebovala.“
„Chodím k vám, protože vám důvěřuji. S prací v sexbyznysu bych se žádnému doktorovi nesvěřila, protože mám pocit, že ženy odsuzují a mají předsudky.
Věřím R-R od chvíle, kdy jsem si poprvé zašla udělat testy. R-R mi pomohla
s psychickým stavem a při důležitých životních rozhodnutích.“
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„Děvčata z centra jsou velice ochotná, příjemná a dokážou poradit. Myslím, že
vaše centrum dělá pro klientky maximum.“
„R-R mi pomohla se vším, co jsem potřebovala, nemůžu si na holky stěžovat.“
„R-R = příjemné pracovnice bez předsudků, vyslechnou, poradí, pomůžou.
Důležitá je pro mě lékařská prohlídka, testy a konzultace.“
„Bezva kolektiv, pomohou ti s radou ohledně čekoholi, navíc je v centru možnost dostat nějaké jídlo i oblečení.“
„R-R bych doporučila svým kolegyním pro naprostou anonymitu, otevřenost
a toleranci, ať už se budete potřebovat vypořádat s čímkoliv. R-R mi pomohla s návratem do života po složitém období. Líbila by si mi služba telefonické
krizové intervence, při které by se dalo otevřeně hovořit o čemkoliv, a víc vzdělávacích kurzů.“
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Terénní
programy
Jihočeský kraj

Pracovnice týmu v roce 2014: sociální pracovnice Olga Hynoušová, Petra Martíšková (od června 2014), Monika Kochlöflová, zdravotnice Zuzana Kafková,
Kamila Krejsková

V

roce 2014 jihočeský tým R-R uskutečnil 38 terénních výjezdů do oblastí,
kde jsou nabízeny placené sexuální služby – ulice, přilehlá parkoviště, kluby
a také privátní scéna. Služby našeho týmu využilo 273 sexuálních pracovnic. Bylo
jim poskytnuto 433 intervencí, které zahrnovaly poradenství týkající se sociálně
právního poradenství, poradenství prevence násilí a obchodu s lidmi. Dále jsme
podávali informace, jak bezpečněji pracovat v sexbyznysu a jak se chránit před
pohlavně přenosnými infekcemi. Ženám jsme nabízeli i testování na pohlavně
přenosné infekce včetně předtestového a potestového poradenství. Celkem jsme
provedli 341 testů na HIV, 316 testů na syfilis a 148 testů na hepatitidu C.
Jihočeský region je velmi specifický, protože se nachází v příhraniční oblasti
s Rakouskem a Německem, kde je prostituční scéna velmi rozšířena. Také se
tu vyskytují všechny úrovně prostituční scény a máme zde vysoké procento
zastoupení žen-cizinek.
Ženy nás vnímají celkově velmi pozitivně, jsou rády, že je někdo přijímá
s nehodnotícím přístupem, nemusí nic skrývat a mohou být samy sebou bez
přetvářky a strachu z prozrazení. Jsou velmi vděčné za možnost sdílení a podporu od naší organizace.
V kraji v současné době převládá klubová scéna, ve větších městech se setkáváme s nárůstem privátní scény. Pouliční scéna je na ústupu. V minulém roce
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došlo k poklesu nabízení sexuálních služeb na ulici v oblasti České Velenice (příhraniční oblast s Rakouskem) vzhledem k prosazení vyhlášky o zákazu nabízení
a využívání sexuálních služeb na veřejnosti a důsledné kontrole dodržování vyhlášky bezpečnostní agenturou.
Pouze v příhraniční oblasti s Německem – hlavní silniční tah na Strážný a také
silniční tah na Dolní Dvořiště směrem k rakouským hranicím – se setkáváme
s nabídkou sexuálních služeb přímo na ulici. Ženy z ulice se přemístily do privátní či klubové scény, nebo nabízejí své služby v hernách, barech či po internetu.
Prostituční scéna v Jihočeském kraji je rozdělena dle národností následujícím
způsobem: 65 % česká národnost, 11 % žen slovenská národnost, 10,5 % ukrajinská národnost, 9,7 % rumunská národnost, 3 % žen ruská národnost; ostatní
národnosti nejsou nějak výrazně procentuálně zastoupeny (běloruská, litevská,
maďarská, nigerijská). Co se týká věkového zastoupení, nejvíce žen se nachází
ve věkové skupině 26–35 let.
Důvodů, proč ženy vstupují do sexbyznysu, je celá řada – nemožnost nalézt si
zaměstnání, často velká zadluženost, řešení finanční situace rodiny – platba nájmů, péče o děti. Problémem je malá nabídka práce v regionu a častý požadavek
na směnný provoz, který ženy s dětmi nemohou přijmout.
V roce 2014 jsme také uspořádali několik akcí pro veřejnost. Jednalo se o testování na pohlavně přenosné infekce během majálesu v Českých Budějovicích.
Připojili jsme se k Evropskému týdnu testování proti HIV/AIDS a už tradičně
jsme veřejnost testovali zcela zdarma během AIDS Day. Celkem jsme otestovali
103 osob z řad veřejnosti a podařilo se nám odhalit jeden nový případ HIV.
Počet klientek a klientů v roce 2014: 273
Počet kontaktů (poskytnutých služeb) v roce 2014: 433

Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce
Vyšetření na pohlavně přenosné infekce
testy na HIV
počet testů na syfilis
vyšetření na kapavku
vyšetření na chlamydiové infekce
vyšetření na kandidu
bakteriologická vyšetření

Celkem
346
341
68
47
56
57

Negativní
výsledek
345
324
68
47
36
52

pozitivní
výsledek
1
17
0
0
20
5
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Jihomoravský kraj a Brno

Pracovnice týmu v roce 2014: sociální pracovnice Tereza Musilová, Renata
Chloupková, Markéta Szotáková; zdravotnice Monika Zouharová, Veronika
Hamanová

V

rámci Jihomoravského kraje a Brna jsme v roce 2014 uskutečnili 47 výjezdů,
při nichž jsme navštívili 69 klubů a 32 privátů. Měsíčně podnikáme jeden
večerní výjezd do klubu a jeden denní výjezd do privátů v našem kraji. Ve městě Brně pak tři večerní výjezdy do klubů, z toho je pravidelně jedenkrát měsíčně
navštěvován gay klub, ve kterém jsme v tomto roce zaznamenali u klienta pozitivní test na HIV, a dále jedenkrát denní výjezd na priváty.
Klubová scéna v Brně je ustálená. Zavedené kluby pořád fungují, pouze v nich
v roce 2014 byl znatelný pokles počtu klientek, na což si stěžují i sami majitelé klubů.
Zaznamenali jsme větší počet nových privátů ve městě, na něž se nám se střídavými úspěchy daří dostat, i když mnohdy telefonní čísla, která získáváme z inzerátů,
nefungují. Zároveň se nám však již stálé klientky ozývají samy s žádostí o návštěvu,
informují nás o změnách adresy či telefonního čísla, nebo nám předávají kontakty
na jiné priváty, popř. nás svým kolegyním doporučují, čímž nám usnadňují kontaktování nových privátů a potlačují tak úvodní nedůvěru u nových klientek.
V Jihomoravském kraji se počet klubů snížil, některé kluby jsou dlouhodobě
uzavřené, nebo se sloučily dohromady právě také z důvodu nízkého počtu klientek. Privátní scéna zde vždy byla slabší, protože většina klientek po odchodu
z klubu přechází na priváty do větších měst, kde je určitá anonymita, kterou
na maloměstech v rodinných domech či bytech nemají.
V klubech i na privátech působí ženy všech věkových kategorií, nejsou výjimkou ani klientky v důchodovém věku. Převládají klientky české národnosti,
malým procentem jsou zastoupeny také Slovenky. Jiné národnosti jsme nezaznamenali. Pouliční prostituce, která je zakázaná na celém území města Brna, se
zklidnila pouze na krátkou dobu po nabytí platnosti vyhlášky zakazující pouliční
nabídku sexuálních služeb, ovšem záhy se ustálila na stejném počtu a ve stejných lokalitách, což mnohokrát již také proběhlo všemi médii.
Jinak je prostituční scéna v Brně i Jihomoravském kraji klidná. Klientky se převážně potýkají s dluhy a problémy sehnat jinou práci, přestože jsou mnohdy
i vysokoškolsky vzdělané. Stále častěji si také stěžují na své zákazníky, kteří po nich
vyžadují velmi nestandardní a rizikové praktiky, za něž jsou ochotni připlatit.
Počet klientek a klientů v roce 2014: 483
Počet kontaktů (poskytnutých služeb) v roce 2014: 495
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Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce
Vyšetření na pohlavně přenosné
infekce
testy na HIV
počet testů na syfilis
vyšetření na kapavku
vyšetření na chlamydiové infekce
vyšetření na kandidu
bakteriologická vyšetření

Celkem

Negativní
výsledek

Pozitivní
výsledek

176
170
4
4
0
0

175
170
4
4
0
0

1
0
0
0
0
0

Olomoucký kraj

Pracovnice týmu v roce 2014: sociální pracovnice Tereza Musilová, Renata
Chloupková; zdravotnice Monika Zouharová, Veronika Hamanová

V

Olomouckém kraji jsme uskutečnili 22 výjezdů do 12 klubů a na 18 privátů.
Do tohoto kraje jezdíme dvakrát měsíčně na večerní a denní terénní výjezd.
V tomto kraji je počet klubů dlouhodobě nižší, některé kluby jsou uzavřené
z důvodu rekonstrukce, nebo se v nich mění majitelé. I zde se potýkají s nedostatkem stálých pracovnic, což také způsobuje krátkodobé uzavření klubu. Velmi
ovšem posiluje privátní scéna, kterou se nám daří monitorovat, přestože mnohá
telefonní čísla nefungují, nebo je nikdo nezvedá. S navázáním kontaktu s klientkami, pokud se jim dovoláme, již nemáme problém, některé nás znají z klubů či
jiných privátů.
I zde je věková hranice neomezená a národnostně jsou zde zastoupeny pouze
Česky. Pouliční prostituci jsme v regionu nezaznamenali. K problémům klientek
patří dluhy, nezaměstnanost a finanční tíseň.
Počet klientek a klientů v roce 2014: 123
Počet kontaktů (poskytnutých služeb) v roce 2014: 125
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Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce
Vyšetření na pohlavně přenosné
infekce
testy na HIV
počet testů na syfilis
vyšetření na kapavku
vyšetření na chlamydiové infekce
vyšetření na kandidu
bakteriologická vyšetření

celkem

negativní
výsledek

pozitivní
výsledek

62
57
2
2
2
2

62
57
0
1
2
0

0
0
2
1
0
2

Zlínský kraj

Pracovnice týmu v roce 2014: sociální pracovnice Tereza Musilová, Renata
Chloupková, zdravotnice Monika Zouharová, Veronika Hamanová

V

rámci Zlínského kraje jsme provedli 18 výjezdů a navštívili 30 klubů a 14
privátů. Do tohoto kraje jsme zavítali dvakrát měsíčně, vždy jedenkrát večerní výjezd do klubů a jedenkrát denní výjezd do privátů. Situace Zlínského
kraje je dlouhodobě neutěšená, kluby i priváty se opakovaně zavírají a otevírají.
O to větší je ovšem privátní scéna, klientky často migrují, mění telefonní čísla
a při prvních kontaktech s námi jsou opatrné a podezíravé. Naši práci nám velmi
ulehčuje to, když se nám ozývají samy či na základě doporučení kolegyň. Velmi se nám osvědčilo při prvním telefonickém kontaktu pouze odkázat klientky
na naše webové stránky a teprve potom je opět kontaktovat a domlouvat se
na případné návštěvě. Po překonání prvotních obav je spolupráce s klientkami
velmi příjemná, jsou otevřené, sdílné a nemají problém se se svými problémy
svěřit a požádat o pomoc s jejich řešením.
Národnostně je v kraji vysoké procento Češek a jen minimální procento Slovenek. Pouliční prostituce v tomto kraji není. I zde klientky řeší pouze nedostatek
pracovních příležitostí, finanční problémy, většinou jsou mezi nimi matky samoživitelky s větším počtem dětí, které nemají jinou možnost, jak rodinu finančně
zabezpečit.
Počet klientek a klientů v roce 2014: 153
Počet kontaktů (poskytnutých služeb) v roce 2014: 161
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Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce
Vyšetření na pohlavně přenosné
infekce
testy na HIV
počet testů na syfilis
vyšetření na kapavku
vyšetření na chlamydiové infekce
vyšetření na kandidu
bakteriologická vyšetření

Celkem

Negativní
výsledek

Pozitivní
výsledek

68
66
3
3
3
2

68
66
3
3
3
2

0
0
0
0
0
0

Monika a Klára z týmu R-R
pro Moravskoslezský kraj.

Moravskoslezský kraj

Pracovnice týmu v roce 2014: sociální pracovnice Monika Střelková; zdravotnice Klára Ondrušková.

C

elkem proběhlo 51 terénních výjezdů, navštívili jsme 21 nočních klubů a 9
privátů. V naší databázi evidujeme 336 kontaktů a intervencí, z toho 87 nových. Terénní sociální práci jsme prováděli pravidelně čtyřikrát měsíčně.
Terénní sociální pracovnice poskytovaly edukační, preventivní a psychosociální poradenství, prevenci násilí a krizovou intervenci, asistenční služby
a předávaly kontakty na jiné organizace a instituce. Poradenství se týkalo zejména prevence pohlavně přenosných chorob, problematiky závislostí, sociálních
vztahů, prevence násilné trestné činnosti, bydlení, zaměstnání ad.

33

Velká část sexuálních služeb se odehrává na privátní scéně, kde jsou sexuální
služby provozovány skrytěji a narůstají zde rizika násilné trestné činnosti. Pouliční prostituce se odehrává převážně na Těšínsku.
Průměrný věk žen byl 31 let. Většina žen má ve své péči děti, mezi ženami jsou
významně zastoupeny matky samoživitelky (71 %). V rámci rodinného stavu uživatelek se nejčastěji objevuje skupina svobodných (61 %) a rozvedených (29 %).
U žen převažuje středoškolské vzdělání bez maturity (42 %) a základní vzdělání
(32 %). Služby byly poskytnuty i 2 ženám slovenské a ukrajinské národnosti.
Celkem 7 žen přiznalo aktuální závislost na nealkoholových drogách (pervitin,
marihuana, léky), 13 žen uvádělo zkušenosti s drogami z minulosti a 27 žen
uvedlo, že pravidelně užívá alkohol, 1 žena se cítila závislá na hracích automatech.
Na klubovou scéna měla v roce 2014 zásadní vliv uskutečněná razie v klubech
s názvem Anděl, po které bylo 23 lidí obviněno z kuplířství. Devět podezřelých
vzal soud do vazby. Policisté vyslechli sto šedesát lidí a provedli 25 prohlídek
domů, bytů i jiných prostor. Většina ze zkontrolovaných podniků zůstala po razii
několik týdnů zavřená. Rozsáhlé vyšetřování odstartovalo dle policejní mluvčí
jedno trestní oznámení.
Sexuální pracovnice se ocitly nedobrovolně v pozici svědků a některé z nich
byly výslechy a probíhajícím trestním řízením traumatizovány (neadekvátní
zacházení ze strany policie, strach ze msty, ztráta anonymity, strach z vlastní
kriminalizace, medializace kauzy apod.), přišly o pravidelný zdroj příjmů, některé o bydlení v klubu, a staly se otevřenější k rizikovějším sexuálním aktivitám
např. na parkovišti, bez ochrany. Proběhlá razie ještě více zesílila mobilitu dívek
v klubech.
Společně s organizacemi Jako doma a In IUSTITIA jsme v průběhu roku 2014
pořádali kurz Ženy sobě, určený ženám v obtížné sociální situaci. V ženském
kruhu jsme řešily problematiku dluhů, práce, vztahů, násilných zkušeností, péče
o sebe. Do kurzu se zapojilo 23 žen z azylových domů, sexbyznysu a sociálního
bydlení.
Na konci roku se v Ostravě už počtvrté uskutečnil World Aids Week. Proběhla
beseda s HIV pozitivním pacientem a jeho ženou. Na besedu přijala pozvání
i ředitelka R-R Hana Malinová, která promluvila na téma: „Co byste chtěli vědět
o prostituci a bojíte se zeptat.“ Letošní ročník tradičně pořádala ostravská pobočka Mezinárodní asociace studentů medicíny, Česká společnost AIDS pomoc
a ROZKOŠ bez RIZIKA. Otestovali jsme na HIV 26 osob (18 mužů, 8 žen). Nejčastěji uváděným důvodem pro testování byl nechráněný náhodný styk, sexuální
turistika, zvědavost, nepoužití rukavic při odběrech (zdravotní sestra).
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Počet klientek a klientů v roce 2014: 330
Počet kontaktů (poskytnutých služeb) v roce 2014: 336

Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce
Vyšetření na pohlavně přenosné
infekce
testy na HIV
počet testů na syfilis
vyšetření na kapavku
vyšetření na chlamydiové infekce
vyšetření na kandidu
bakteriologická vyšetření

celkem

negativní
výsledek

pozitivní
výsledek

283
269
20
20
2
1

283
269
20
18
2
1

0
0
0
2
0
0

Markéta a Veronika
z terénního týmu R-R pro
Královéhradecký a Pardubický
kraj.

Královéhradecký a Pardubický kraj

Pracovnice týmu v roce 2014: sociální a zdravotní pracovnice Veronika Berková a Kateřina Dostálová

V

roce 2014 jsme uskutečnili celkem 23 terénních výjezdů a 2 výjezdy mobilní
gynekologickou ambulancí. Za klientkami vyjíždíme průměrně dvakrát za měsíc. Během terénní práce s námi spolupracovalo 38 osob v Královéhradeckém
kraji a 42 v Pardubickém. Ve většině případů se jedná o ženy české národnosti,
často matky samoživitelky. V obou krajích je nyní pouze 5 nočních klubů, přičemž
všechny s námi spolupracují (3 Pardubický kraj a 2 Královéhradecký).
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Specifikem Východních Čech je převaha privátní prostituční scény. Tedy nabízení sexuálních služeb ve skrytých, soukromých bytech, často s utajenou
adresou. Na Pardubicku evidujeme kolem 30 privátů. Tento počet lze ale těžko
přesně určit, protože inzerce se často mění, ženy se v privátech střídají či používají více různých inzercí. Pravidelně zde s námi spolupracuje 10 privátů, kdy
se nám nově podařilo navázat spolupráci i se ženami ze Svitavska a Ústeckoorlicka. V Královéhradeckém kraji pak mapujeme kolem 40 privátů a pravidelně
spolupracujeme s 8 z nich. Proniknutí do privátní scény je poměrně obtížné
a vyžaduje delší čas. V roce 2014 také byla navázána nová spolupráce se sítí
privátů na Svitavsku.
Otevřená pouliční prostituční scéna se zde prakticky nevyskytuje. Klientky
v obou regionech s námi většinou spolupracují dlouhodobě a obracejí se na nás
s různými obtížnými situacemi. Často se jedná o hledání nového zaměstnání,
psaní životopisu, potíže s dluhy či různými vztahovými záležitostmi, ale často
také o problémy zdravotní, spojené nejen s pohlavně přenosnými nemocemi.
V tomto roce jsme opět nabídli také testování veřejnosti na HIV zdarma v rámci
Festivalu sociálních služeb v Hradci Králové.
Počet klientek a klientů v roce 2014: 80
Počet kontaktů (poskytnutých služeb) v roce 2014: 156

Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce
Vyšetření na pohlavně přenosné
infekce
testy na HIV
počet testů na syfilis
vyšetření na kapavku
vyšetření na chlamydiové infekce
vyšetření na kandidu
bakteriologická vyšetření
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Celkem

Negativní
výsledek

Pozitivní
výsledek

149
86
13
13
13
13

149
86
13
12
11
5

0
0
0
1
2
8

Lenka a Jana
z terénního týmu R-R
Vysočina.

Kraj Vysočina

Pracovnice týmu v roce 2014: sociální pracovnice a zdravotnice Jana Lukeš,
sociální pracovnice Dominika Novotná (do července 2014); zdravotnice Lenka
Vrzalová

Z

a rok 2014 jsme měli celkem 31 výjezdů, 5 spolupracujících klubů a 14 privátů. Do terénu jsme jezdili dvakrát měsíčně, jednotlivé klientky jsme tak
navštěvovali zpravidla po třech měsících. V oblasti Kraje Vysočina převládá privátní scéna nad klubovou, pouliční scéna zde téměř není. V roce 2014 jsme
zaznamenali pozvolný úbytek počtu klientek. Díky nižšímu počtu klientek a většímu časovému prostoru při návštěvách privátů, kde nikdo nehlídá, kolik času
s námi klientky stráví, máme navázány velmi dobré vztahy. Klientky se nám
svěřují a často s námi řeší složité osobní situace. Poskytujeme i telefonickou
krizovou intervenci nebo doprovod do jiné organizace. Jako každý rok jsme se
i letos přidali ke květnové akci Světlo pro AIDS a otestovali na HIV 32 zájemců
z řad veřejnosti.
Celkem je na Vysočině 7 fungujících klubů. Naše klientky jsou většinou Češky,
občas se setkáme se Slovenkami nebo Ukrajinkami a zaznamenali jsme dvě Jihoameričanky. Průměrný věk klientek je 32,5 roku, nejmladší klientce je 19 let,
nejstarší 59 let. Více než čtvrtina jsou matky samoživitelky, ve vzdělání převládá
střední odborné s maturitou a střední odborné bez maturity. Nabídka erotických
služeb na ulici se v kraji vyskytuje minimálně a víme pouze o jednom místě, kde
se s ní lze setkat pravidelně.
Nejčastějším problémem našich klientek zůstávají dluhy a nezaměstnanost absolventek či matek samoživitelek.
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Počet klientek a klientů v roce 2014: 63
Počet kontaktů (poskytnutých služeb) v roce 2014: 188

Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce
Vyšetření na pohlavně přenosné
infekce
testy na HIV sexuální pracovnice
testy na HIV veřejnost
počet testů na syfilis
vyšetření na kapavku
vyšetření na chlamydiové infekce
vyšetření na kandidu
bakteriologická vyšetření

celkem
101
32
98
6
5
5
5

negativní
výsledek
101
32
98
6
5
5
1

pozitivní
výsledek
0
0
0
0
0
0
4

Markéta z terénního týmu R-R
pro Liberecký kraj.

Liberecký kraj

Pracovnice týmu v roce 2014: sociální pracovnice Pavla Procházková; zdravotnice Markéta Stezková, Kateřina Němčíková Kaplanová (do dubna 2014)

V

roce 2014 jsme provedli 233 testů na HIV a 232 testů na syfilis. V našem
regionu, který zahrnuje i Šluknovsko, máme 12 spolupracujících klubů – 6
v Libereckém kraji, 6 ve Šluknovském výběžku a 4 spolupracující priváty. Markétu Stezkovou, která byla do dubna 2014 na rodičovské dovolené, dočasně
zastupovala Kateřina Kaplanová.
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V daném roce jsme za klientkami vyjeli celkem 46krát – provedli jsme celkem
čtyři výjezdy měsíčně s výjimkou zimních měsíců, kdy jsme měli v lednu a poté
v prosinci pouze tři výjezdy za měsíc.
Náš region se skládá ze dvou oblastí, přičemž každá z nich je odlišná. V libereckém regionu je více klientek, které se setkávají převážně s českými zákazníky,
kdežto v oblasti Šluknovského výběžku častěji navštěvují kluby cizinci a v těchto
klubech se více mění i naše klientky.
Jelikož náš tým v oblasti pracuje stabilně již pět let, převážná část klientek nás
zná a potkává se s námi pravidelně. Z toho plyne i větší důvěra klientek k nám,
kdy se na nás častěji obracejí se svými otázkami a občas s námi konzultují i problémy po telefonu. Příjemnou akcí pro nás i klientky bylo už tradiční rozdávání
květin během výjezdů při MDŽ.
Sexbyznys v našem regionu se mění každý rok. Stále více se setkáváme s tím,
že se ruší a zavírají kluby a klientky se přesouvají do soukromých bytů. Tím pro
nás vznikají potíže s vyhledáváním a kontaktováním klientek. I počet klientek,
které v klubech pracují, se snižuje a mění se i jejich věkové složení. Dříve pracovaly v sexbyznysu převážně mladé svobodné dívky, dnes je tomu naopak.
Typická klientka v našem regionu je žena po třicítce s minimálně jedním dítětem,
která má převážně dluhy, kvůli kterým do sexbyznysu vstupuje.
V oblasti Libereckého kraje je pouliční scéna soustředěna pouze na jednom
místě u Cvikova, kdežto ve Šluknovském výběžku je mnohem rozšířenější převážně z důvodu horšího uplatnění klientek na trhu práce.
Počet klientek a klientů v roce 2014: 175
Počet kontaktů (poskytnutých služeb) v roce 2014: 317

Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce
Vyšetření na pohlavně přenosné
infekce
testy na HIV
počet testů na syfilis
vyšetření na kapavku
vyšetření na chlamydiové infekce
vyšetření na kandidu
bakteriologická vyšetření

Celkem
211
208
42
31
28
28

Negativní
výsledek
211
208
42
27
19
9

Pozitivní
výsledek
0
0
0
4
9
19
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Praha

Pracovnice týmu v roce 2014: sociální pracovnice Jana Poláková, Simona
Zatloukalová, Karolína Hajská, Lucie Tlustáková; zdravotnice Zuzana Zahradníková, Markéta Bohmová

Z

a rok 2014 jsme celkem uskutečnili 87 terénních výjezdů, z toho 6 výjezdů
s mobilní ambulancí. Evidovali jsme 56 fungujících podniků, kde se poskytují
placené sexuální služby či erotická vystoupení. Jednalo se o 48 nočních klubů
a 8 privátů, počet privátních podniků je však daleko vyšší, odhadujeme několik
set. Počet nočních klubů se zde rok od roku mírně snižuje. Osobně jsme navštívili 46 nočních klubů a 4 priváty. V některých podnicích pracuje na směně až
několik desítek žen, mnohem častěji než v jinde v republice se v Praze setkáváme s cizinkami. V roce 2014 jsme tedy pokračovali ve spolupráci s tlumočnicemi
do rumunštiny a bulharštiny. Ve většině podniků i na pouliční scéně nás ženy
viděly velmi rády, kromě testování na HIV a syfilis využívaly poradenství k bezpečnějšímu sexu, preventivní prostředky a informační materiály.
V prosinci jsme již tradičně uskutečnili testování zákazníků na HIV v jednom
z nočních klubů. Nabídky využilo 17 osob.
Nejvíce jsme potkávali ženy české národnosti (73 %), u cizinek jsme se nejčastěji setkávali s národností nigerijskou, rumunskou, slovenskou a bulharskou.
Více než polovina klientek byly „prvokontakty“ – ženy, které služby R-R neznaly
a pracovaly v sexbyznysu krátce a často neměly dostatek informací o tom, jak
pracovat bezpečně. Celkem 22 terénních výjezdů bylo realizováno na pouliční
scéně, a to zejména v lokalitách Prahy 1 a Prahy 2. Nejčastějšími tématy rozhovorů s ženami z pouliční scény byla bezpečnost při práci na ulici, spory s policií
a pokutování, dluhy, péče o děti, zkušenosti s násilím, nevyhovující partnerské
soužití a bydlení. Klientkám jsme, kromě jiného, nabízeli také služby poradenského centra, možnost individuálních konzultací a terapii.
Počet klientek a klientů v roce 2014: 501
Počet kontaktů (poskytnutých služeb) v roce 2014: 690
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Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce
Vyšetření na pohlavně přenosné
infekce
testy na HIV
počet testů na syfilis
vyšetření na kapavku
vyšetření na chlamydiové infekce
vyšetření na kandidu
bakteriologická vyšetření

celkem
492
451
9
9
9
9

negativní
výsledek
492
451
8
9
6
8

pozitivní
výsledek
0
0
1
0
3
1

Středočeský kraj

Pracovnice týmu v roce 2014: sociální pracovnice Jana Poláková, Simona Zatloukalová, Hana Malinová, Karolína Hajská, Lucie Tlustáková; zdravotnice
Zdeňka Smolíková, Zuzana Zahradníková, Markéta Bohmová

U

skutečnili jsme 31 terénních výjezdů, evidovali jsme 25 fungujících podniků.
Jednalo se o 7 nočních klubů a 18 privátů, počet privátních podniků je však
daleko vyšší. Zaměřili jsme se na jejich vyhledávání a kontaktování, díky němuž
se nám podařilo navázat spolupráci s více priváty než v předchozích letech.
Osobně jsme navštívili všech 7 nočních klubů a 8 privátů. V některých nočních
klubech jsme zaznamenali častější střídání provozovatelů, občas byl některý
z podniků dočasně uzavřen. Setkávali jsme se také s tím, že se některé z klientek
připojily k provozovateli a přešly s ním do jiného podniku. Většinu žen zde potkáváme dlouhodobě, známe jejich příběhy a můžeme navazovat tam, kde jsme
minule skončili, což klientky velmi oceňují. Z naší návštěvy měly klientky vždy
radost, pražské poradenské centrum je pro ně z některých lokalit příliš vzdálené
a cení si toho, že jezdíme za nimi.
Ve Středočeském kraji jsme se setkávali téměř výhradně s ženami české národnosti, několik žen bylo národnosti slovenské a ukrajinské. Kromě zmíněných
podniků jsme dojížděli s naší mobilní ambulancí i za klientkami působícími
na parkovišti v Rudné u Prahy. V průběhu roku se zde počet klientek rapidně
snížil, a to z důvodu velmi častého vyslýchání a pokutování policií (někdy i vícekrát za den). Některé ženy odešly pracovat do zahraničí či do jiných lokalit.
S klientkami působícími ve Středočeském kraji jsme často mluvili o dluzích,
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partnerských a rodinných vztazích, nevyhovující bytové situaci (mnohé z nich
bydlely na ubytovně či přímo v klubu), péči o děti a bezpečnosti při práci.
Počet klientek a klientů v roce 2014: 89
Počet kontaktů (poskytnutých služeb) v roce 2014: 163

Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce
Vyšetření na pohlavně přenosné
infekce
testy na HIV
počet testů na syfilis
vyšetření na kapavku
vyšetření na chlamydiové infekce
vyšetření na kandidu
bakteriologická vyšetření

celkem
89
93
27
27
27
33

negativní
výsledek
89
92
27
24
17
13

pozitivní
výsledek
0
1
0
3
10
20

Kateřina a Stanislava
z terénního týmu R-R pro
Ústecký kraj.

Ústecký kraj – Ústecko

Pracovnice týmu v roce 2014: sociální pracovnice Kateřina Ryšánková, zdravotnice Stanislava Široká

B

ěhem roku 2014 se našemu týmu podařilo uskutečnit 18 výjezdů, spolupracovat celkem s 8 kluby a 2 priváty. Za klientkami jsme v roce 2014 vyjížděli
jedenkrát nebo dvakrát měsíčně do klubů a privátů do Petrovic, Hřenska, Ústí
nad Labem a Lovosic. V září proběhl Veletrh sociálních služeb, kde jsme pre-
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zentovali naše služby, nabídli testování na HIV zdarma a dostali se tak opět
do širšího povědomí nejen ostatních neziskových organizací, ale i veřejnosti.
R-R se také stala členem Koordinační skupiny za oblast sociální pomoci a péče
o nezaměstnané a osoby ohrožené sociálním vyloučením, která se schází pravidelně jedenkrát měsíčně. V Ústí nad Labem se R-R zúčastnila kulturní akce
PechaKucha Night s tématem „Erotika“.
Rok 2014 byl významný úpadkem klubové scény a naopak nárůstem scény
pouliční. Několik klubů bylo během tohoto roku zavřeno. Naopak jsme zaznamenali nárůst pouliční prostituce, a to nejdříve na Petrovické trase, kam se
přesunuly ženy především z Teplic.
Dalším specifikem tohoto regionu je vznik pouliční scény v sociálně vyloučené
lokalitě Předlic. Většinou jde o ženy, které jsou drogově závislé, nemají doklady,
nepobírají sociální dávky, popřípadě žijí na ulici či v ubytovně. Ženy často na své
trase stojí deset i více hodin bez pořádného jídla a na poskytování sexuálních
služeb jsou existenčně závislé.

Ústecký kraj – Teplicko, Chomutovsko, Mostecko

Pracovnice týmu v roce 2014: sociální pracovnice Michaela Vančurová, zdravotnice Stanislava Široká

V

roce 2014 jsme vyjeli do terénu za našimi klientkami celkem 45krát, přičemž třikrát se výjezd uskutečnil za doprovodu naší sanitky. S naším týmem
spolupracovalo celkem 14 klubů a 7 privátů. Za klientkami vyjíždíme pravidelně
čtyřikrát do měsíce, většinou ve večerních a nočních hodinách dle „pracovní
doby“ našich klientek. Někdy je však možné lépe kontaktovat klientky v dopoledních hodinách, a to zejména ty, které vykonávají pouliční prostituci. Každá
ze scén má svá specifika. Stále platí, že nejrozsáhlejší klubová scéna je na Hoře
Svatého Šebestiána na Chomutovsku a v Dubí, přičemž na Chomutovsku se
můžeme setkat s pracovnicemi převážně ukrajinské a české národnosti a v Dubí
se Slovenkami a s příslušnicemi romského etnika. Pouliční prostituční scéna je
tvořena ženami většinou české národnosti, nezřídka zde ale potkáváme i Slovenky a Romky. Více než kde jinde se zde potkáváme s uživatelkami návykových
látek, které aplikují injekční formou. Pouliční scéna je přes platnost různých vyhlášek nejvíce rozšířena v Dubí a v Teplicích.
Naše klientky jsou ze 70 % matkami samoživitelkami a často splácejí dluhy.
Výjimečně se potkáváme se ženami, které nevykonávají práci v sexbyznysu
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z důvodu tlaku jejich neuspokojivé finanční situace, ale spíše z důvodu pozitivního vztahu k sexu, kde možnost přivydělat si za něj je jen bonus navíc.
Nejvstřícněji a nejotevřeněji jsme přijímány klientkami v klubech, kde s námi
při našich návštěvách spolupracuje ve většině případů 95–100 % přítomných
žen a jsou ochotny se s námi otevřeně bavit o svých životech i o své práci
v sexbyznysu. Obtížnější je pro nás pronikání na privátní scénu, kde klientky
sociálním službám méně důvěřují. Pokud se nám ale už podaří navázat s nějakým privátem spolupráci bývá pak velmi příjemná a otevřená. Klientky z pouliční
scény s námi spolupracují asi v 70 % případů. Někdy také nemají zájem o testy
na nemoci, nebo jim nevěří a využívají pouze základní poradenství. Obávají se
snad prozrazení v případě reaktivního výsledku testu, jímž by byly existenčně
velmi ohroženy. Výhodou je možnost přiblížit se k nim díky informačním materiálům a prostředkům prevence (kondomy, lubrikanty, menstruační houbičky…),
které jim můžeme nabídnout, a postupně si tak získávat jejich důvěru.
V roce 2014 jsme zrealizovali ve spolupráci s K-centrem v Mostě testování
veřejnosti v rámci světového dne boje proti AIDS.
Počet klientek a klientů v roce 2014: 257
Počet kontaktů (poskytnutých služeb) v roce 2014: 399

Provedená vyšetření na pohlavně přenosné infekce za celý Ústecký kraj
(Ústecko, Teplicko, Chomutovsko, Mostecko)
Vyšetření na pohlavně přenosné
infekce
testy na HIV
počet testů na syfilis
vyšetření na kapavku
vyšetření na chlamydiové infekce
vyšetření na kandidu
bakteriologická vyšetření
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celkem
336
317
42
33
33
33

negativní
výsledek
336
311
42
33
27
13

pozitivní
výsledek
0
6
0
0
6
20

Individuální

terapie
I

ndividuální terapie byla v roce 2014 nabízena ženám ze sexbyznysu v poradenských centrech R-R v Praze a Brně. Terapeutické konzultace poskytují
terapeutky Lucie Šídová (Praha) a Tereza Musilová (Brno). Obě mají dlouholetou
praxi v oblasti sociálního poradenství, absolvovaly psychoterapeutický výcvik
a další vzdělávání v oboru.

V Praze bylo uskutečněno celkem 215 sezení (72 sezení v roce 2013). Terapii
využilo celkem 16 klientek (7 v roce 2013).
V Brně bylo poskytnuto celkem 84 sezení (7 sezení v roce 2013) a nabídku
terapie využilo celkem 19 klientek (3 klientky v roce 2013).
Domníváme se, že nárůst byl způsoben větší propagací služeb R-R na webových stránkách a sociálních sítích, rozšířením terénní práce a týmu sociálních
pracovnic. Potřebná služba si získala stálé místo v organizaci a zkompletovala
tak nabídku sociálního poradenství R-R.
Nejčastějšími řešenými tématy jsou odchod ze sexbyznysu, který je pro
některé ženy velmi náročný z důvodu změny životního stylu, stigmatizace
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a předsudky, dále násilí či sexuální zneužívání, drogy, partnerské a rodinné
vztahy (častým tématem je, jak opustit partnera, který je bez práce a žena ho
živí), dvojí život (ženy nemohou nikde naplno mluvit o tom, co dělají, a neustále
hrají různé role, což je psychicky velmi náročné), nízké sebevědomí, přijetí sebe
sama, pocit viny, budoucnost, obava z nakažení sexuálně přenosnými nemocemi, strach z prozrazení atd.
Ženy si také často přicházejí pro podporu a respekt. Velmi by jim pomohlo,
kdyby profese sexuální pracovnice byla společností více přijímána a došlo by
k odstranění nebo alespoň zmírnění její stigmatizace. Ženy ze sexbyznysu se
potřebují potkat s někým, s kým si mohou o své profesi otevřeně a bez předsudků promluvit a zažívat přijetí. Toto téma se neustále opakuje u všech žen,
které vstoupí do terapie, oceňují otevřený přístup R-R a někdy zmiňují i obavu
navštěvovat jiné terapeuty/ky z důvodu, že by zde nenalezly pochopení.
Terapie probíhaly v roce 2014 zdarma díky projektu Nový start, který byl podpořen z ESF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR.
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Divadelní
soubor Rozkoš
Rozloučení s Učitelkou a přivítání
Sněhuráka
S

exuální pracovnice, lidé žijící na hraně sociálních i jiných jistot, přátelé R-R
a zaměstnankyně organizace tvoří dohromady divadelní soubor Rozkoš, jehož směr přes deset let určuje principálka a zároveň i generální ředitelka R-R
Hana Malinová. Sociální divadlo je zajímavý a nevšední druh sociální práce, který má kvůli nemálo nástrahám nezřídka krátké trvání. Soubor Rozkoš však v roce
2014 vplul už do své 13. sezóny a energii rozdával publiku na osmi odehraných
představeních.
Hráli jsme autorské hry Hany Malinové Učitelka a Oidipus a starší oblíbenou hru Taťkové a kukačky aneb všichni jsou úchylové. Vidět jste nás mohli
například dvakrát v naší milované dejvické Klubovně, v pražském klubu NOD,
na festivalu Povaleč nedaleko Karlových Varů, v Lesním divadle Mlýny u Kytlice
nebo ve Slaném v klubu Šantán.
I v sezóně 2014 soubor hudebně doprovázel na klavír nebo klávesy Vladimír
Pecka, za což mu patří velký dík.
Na konci roku Rozkoš začala nacvičovat novou hru s názvem Sněhurák a (nestoudné) trpaslice, která měla plánovanou premiéru už tradičně na festivalu
Hobblík v Olomouci. Činnost souboru v roce 2014 podpořil Magistrát hlavního
města Prahy.
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Zkouška představení Učitelka a Oidipus.

Foto: Jan Losenický

Část písně z představení Učitelka a Oidipus:
ženy:

muži:

ženy:
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Když se chuť na sex vytrácí, neváhej, zkus inovaci.
V krajině, co se nemění, se každá změna ocení.
Rf.: Pojďte se vzdělávat v tom, co vás baví –
máme veselé školní pomůcky a učitelky jsou hravý.
Máme svůj svět a přátele, co všechno se tam přemele.
Ani žena, neb dětský pláč nevypnou nám počítač.
Rf.: V něm máme celý svět a to je, co nás baví –
je tam napětí, zábava i sex, jsme prostě všichni hraví.
To jsou virtuální pasti, my poskytneme vám slasti,
vždyť žena se nevnímá jenom kamery očima.

Představení Učitelka a Oidipus v prostoru NOD.

Foto: Jan Losenický
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Testování
veřejnosti na HIV
V

roce 2014 jsme v centrech R-R a při různých výjezdech se sanitkou otestovali na HIV 390 osob z řad veřejnosti. U tří z nich reaktivní test bohužel
prokázal přítomnost protilátek na HIV. Na testy opět více chodily ženy – 217
žen oproti 197 mužům, průměrný věk testovaných byl mezi dvaceti a třiceti lety
a nejčastějším důvodem pro otestování byl pohlavní styk bez ochrany s náhodným partnerem nebo partnerkou.
Rok 2014 patřil ohledně statistik podobně jako rok 2013 k vůbec nejhorším,
neboť bylo v ČR celkem objeveno 232 nových případů HIV. Nejvíce ohroženou
a zároveň i riskující skupinou jsou homosexuálně orientovaní muži (162 případů). Bohužel tato čísla potvrzují i zkušenosti R-R z testování veřejnosti. Muži
při vyšetřeních zmiňují nedodržování zásad bezpečného sexu, sexuální turistiku
nebo časté střídání sexuálních partnerů. Nelze paušalizovat, řada homosexuálů se chová vůči sobě i svému okolí zodpovědně. Vyšší riziko přenosu HIV při
análním styku je ovšem prokázané a porušování zásad bezpečnějšího sexu je při
této praktice několikanásobně větším hazardem.

Testování veřejnosti R-R na HIV v roce 2014

19. 5. Světlo pro AIDS a bezplatné testování veřejnosti v Jihlavě
30. 5. sanitka R-R na Festivalu sociálních služeb v Hradci Králové
15. 8. společně s Domem světla testování na Prague Pride
16. 9. R-R se sanitkou na Veletrhu sociálních služeb v Ústí nad Labem
7. 10. Den otevřených dveří center R-R s testováním na HIV
25. 11. testování v centrech R-R v rámci Evropského testovacího týdne
1. 12. AIDS DAY 2014 v centrech R-R v Brně, Č. Budějovicích, Praze a dále
v Mostě
n 1. 12. Toulavá sanitka R-R – testování na čtyřech místech v Praze
n 3. 12. World AIDS Week v Ostravě a testování na HIV v pojízdné ambulanci
R-R
n
n
n
n
n
n
n
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Sanitka R-R na Světle pro AIDS v Jihlavě.

A jak testování probíhá? Na začátku dostanete pár jednoduchých otázek
k důvodům, proč se chcete nechat otestovat. Samotné testování má smysl až
po dvou- nebo lépe tříměsíční době od rizikové události, dříve je infekce neprůkazná (nejsou ještě v těle vyvinuty protilátky). Pak už vám naše zdravotní sestra
odebere krev ze žíly nebo v případě rychlotestů jen kapku krve z vašeho prstu.
U rychlotestů se dozvíte výsledky do 15 minut, vzorky z odběrů musí zpracovat
laboratoř a výsledky známe přibližně do 4 dnů.
Kromě akcí typu AIDS DAY se můžete nechat otestovat i v našich poradenských centrech v Brně a Českých Budějovicích:
n R-R Brno, ul. Vlhká 10, testujeme vždy první úterý v měsíci od 16:00 do 18:00

hod. za poplatek 250 Kč.
n R-R České Budějovice, ul. Česká 20, testujeme každý sudý týden v úterý

od 16:00 do 18:00 hod. za poplatek 250 Kč.
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Mezinárodní

M

projekty

ezinárodní projekty a aktivity v posledních letech významně ovlivňují a posouvají práci R-R. V roce 2014 jsme mohli absolvovat tři inspirativní stáže
v zahraničí.
V květnu pracovnice pražského centra absolvovaly stáž v Itálii, při níž navštívily neziskové organizace v Janově (Le Graziose) a v Turíně (Tampep Onlus),
které zde pomáhají ženám ze sexbyznysu. Kromě povědomí o fungování těchto
organizací jsme získali informace o zapojování peer pracovnic do terénní práce
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R-R na návštěvě u kolegyň z Tampep Onlus.

V Norsku jsme také navštívili organizaci Reform, jež v rámci projektu Kast pomáhá
mužům, kteří vyhledávají služby sexuálních pracovnic a chtějí své chování kvůli svým
rodinám nebo z jiných důvodů změnit.
a o pomoci obchodovaným nebo vykořisťovaným ženám. Stáž byla součástí
projektu Mosty k rozvoji, financovaného prostřednictvím Operačního programu
Praha – Adaptabilita.
Další stáž, tentokrát podpořená z Norských fondů, proběhla v listopadu
v norském Oslu. Stáž byla zaměřena na prevenci násilí na ženách. Od kolegyň
z partnerské organizace Pro Sentret jsme čerpali informace k výzkumu různých
forem násilí na ženách v sexbyznysu, k legislativě týkající se kriminalizace zákazníků, kterou Norsko uplatňuje, a k e-learningovým programům, jež máme
v plánu realizovat v ČR.
Třetí stáž, podpořená v rámci programu Švýcarsko-české spolupráce, se uskutečnila v prosinci ve švýcarském Curychu v organizaci InSeBe. Jejím hlavním
tématem byla sexuální asistence se zaměřením na přípravu kurzů pro budoucí
intimní asistentky a asistenty. První kurzy k sexuální asistenci a doprovázení by
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S organizací InSeBe jsme domluvili realizaci kurzů v Praze k sexuálnímu doprovázení.
u nás měly proběhnout v roce 2015. Projekt k tomuto tématu je vůbec první
v ČR.
R-R se zároveň dělí o své zkušenosti a znalosti. V tomto směru byly naším
největším úspěchem projekty pojízdných ambulancí na Ukrajině a v Zimbabwe.
V obou zemích projekt začal před deseti lety.
Na Ukrajině díky podpoře mezinárodní organizace Aliance a velkého nasazení
terénního týmu Víra, naděje, láska (VNL) úspěšně funguje.

Počet vyšetřených na pohlavně přenosné infekce (PPI) v mobilní ambulanci
VNL v roce 2014
Druh PPI
HIV
hepatitida B
hepatitida C
kapavka
syfilis
chlamydiové infekce
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Počet vyšetření
1771
1321
1322
713
1653
713

Počet pozitivních výsledků
34
25
51
32
40
100

Oproti předchozím létům vidíme nárůst všech pohlavně přenosných onemocnění. Vypadá to, že ženy při poskytování sexuálních služeb riskují, resp. se
nechrání – na to ukazuje vysoký výskyt kapavky a hlavně chlamydiových infekcí
(12,3 %). Vysoký počet virových onemocnění (HIV a hepatitida C) je důsledkem
jednak rizikového intravenózního užívání drog samotnými poskytovatelkami
sexuálních služeb a jednak nechráněného sexuálního styku s uživateli drog –
pravděpodobně partnery, ale i zákazníky. Ambulance je využívána i k testování
veřejnosti. Nejvíc zájmu o testy mají studenti a studentky.
O projektu pojízdné ambulance v Zimbabwe jsou dobré zprávy spíše polovičaté. Ambulance byla po nehodě sice opravena, ale dokud partnerská organizace
GWAPA (Gweru Women AIDS Prevention Association) nedoplatí pojišťovně,
která opravu hradila, dluh na pojistném, nebude moci vyjet.

Testování v sanitce terénního týmu Víra, naděje a láska.
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Přednášky,
poradna a preventivní akce R-R
aneb za sex (i život) bezpečnější

V

roce 2014 se nám povedlo zorganizovat 25 besed, přednášek nebo podobných preventivních akcí. Nejčastěji jsme mluvili na základních i středních
školách, v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a v azylových domech.
A nejobvyklejší témata? Bezpečnější sex, sexualita a zneužívání, stanovení si
vlastních hranic, sexbyznys, antikoncepce, partnerské vztahy…

Ohlasy na naše akce:

Překvapivě velký počet posluchačů. Muže zajímalo nejvíce používání ochranných pomůcek. O antikoncepci se zpočátku bavit nechtěli, ale nakonec se
na toto téma strhla bouřlivá debata, jestli je výhoda nebo nevýhoda, že antikoncepci užívají pouze ženy. Jako výhoda bylo uváděno, že má žena vše pod
kontrolou, může ovlivnit účinnost antikoncepce, jako nevýhoda to, že si žena
poškozuje antikoncepcí organismus, většinou utrácí za antikoncepci ona a má
větší zodpovědnost za dodržování správného používání.
Zápis z besedy s R-R v azylovém domě
Ze strany pracovníků NZDM byla kladně hodnocena atraktivnost tématu a otevřený přístup sociální pracovnice, vytvoření prostoru pro osobní dotazy, využití
pomůcek a záznamu na flipový arch (udržení kontaktu s klienty, přehlednost).
Doporučili bychom využít interaktivních technik (př. videospot atp.) a kazuistik
dle nastavení cílové skupiny.
Prostor PLUS
Do poradny pro veřejnost (http://rozkosbezrizika.cz/poradna2/poradna) nám
v roce 2014 poslalo dotaz 233 lidí. Jejich otázky se už tradičně týkaly hlavně
rizik nechráněného pohlavního styku a možností nákazy některou z pohlavních
infekcí.
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Fotografie z workshopu s pražskými strážníky.

Foto: Jana Poláková

Ke konci roku jsme společně s organizací La Strada školili policisty v oblasti
témat spojených s poskytováním placených sexuálních služeb, vykořisťováním a obchodováním s lidmi. Workshopu se zúčastnilo 9 pražských strážníků
z městských částí Praha 6, 8 a 14. Program setkání byl složen z teoretických prezentací dokládaných příklady z praxe a aktivitami, které strážníci prožili na vlastní
kůži. Ve hře vztahující se k sociálním hendikepům mohli zažít, jak může být obtížné udělat krok vpřed v případě různých překážek, s nimiž se ženy v sexbyznysu
běžně setkávají, například když se sexuální pracovnice nemůže svěřit svým blízkým, bojí se obrátit na policii apod. Diskutovaným tématem byly také možnosti
řešení a právní úpravy prostituce.
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Publikace
a film
B

rožura „S tebou NE!“ Průvodce bezpečnější prací v sexbyznysu – brožura na více
než šedesáti stránkách shrnuje bezpečnostní
rady a tipy k práci v sexbyznysu, ukazuje jak
rozeznat potenciální nebezpečí, jak mu předcházet, případně kam se obrátit o pomoc.
Připravili jsme ji s přispěním výpovědí žen,
kterým pomáháme.
Všechny publikace R-R
najdete pod odkazem:
http://rozkosbezrizika.
cz/ke-stazeni
V roce 2014 jsme se
také podíleli na publikaci Sexuální násilí. Proč se nikdo
neptá?, kterou vydala organizace In IUSTITIA. Kapitola
k problematice sexbyznysu nese název „Sexbyznys nerovná se násilí“. Jádro
knihy tvoří příspěvky věnované možnostem
pomoci lidem, kteří sexuální násilí zažili a pocházejí z marginalizovaných skupin (ženy pracující
v sexbyznysu, lidé z etnických a menšinových skupin, lidé z LGBT komunit, lidé s postižením a další).
Dále jsme napsali příspěvek do knihy o prostituci Co s prostitucí? Veřejné politiky a práva osob
v prostituci, která vyšla v nakladatelství SLON.
Publikace se zaměřuje na problematiku právních
úprav prostituce a veřejných politik.
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„K napsání scénáře mě inspirovaly zkušenosti některých žen, kterým naše organizace
v minulosti pomohla. Svět sexbyznysu není černobílý a komplikovaný je i životní příběh
Magdy, hlavní hrdinky filmu,“ říká autorka scénáře Hana Malinová, která je zároveň
generální ředitelkou R-R.
Foto Jan Losenický

Magda aneb S tebou ne!

V

srpnu 2014 jsme během tří dnů natočili většinu scén pro film „Magda aneb S tebou ne!“. Děj je postaven na příběhu Magdy, která se
ve snaze postarat o svého syna, stává méně obezřetnou a pouští se do rizik. Rizikové situace, kterým je následně nucena čelit, vychází z reálných
příběhů sexuálních pracovnic. Tyto situace se ovšem nevyskytují jen
v sexbyznysu, ale může se v nich nebo jim podobných octnout kdokoliv.
V nízkorozpočtovém snímku účinkují herečky a herci divadla Rozkoš a přátelé R-R. Film byl dokončen v roce 2015 s výraznou podporou více než 150
dárců a dárkyň, kteří na něj přispěli přes darovací portál Hithit.
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Přehled

hospodaření 2014

Výkaz zisků a ztrát (v tisících Kč)
Náklady
osobní náklady
odborné služby
spotřeba materiálu
energie a nájem
služby a cestovné
opravy a údržba
finanční náklady
odpisy
ostatní náklady
Celkem
Hospodářský výsledek:

7 850
1 320
1 219
484
3 055
230
409
186
11

Výnosy
tržby za vlastní výkony
přijaté dary a příspěvky
dotace a granty
ostatní výnosy

14 764 Celkem

567
118
13 751
113

14 549
-215

Rozvaha (v tisících Kč)
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Aktiva
A. Dlouhodobý majetek celkem
dlouhodobý majetek
oprávky k dlouhod. majetku
B. Krátkodobý majetek celkem
pohledávky
krátkodobý finanční majetek

1 109
4 125
-3 016
3 794
752
3 042

Celkem

4 903

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

2 301
1 179
1 337
-215
2 602
2 555
47
4 903

Granty

a dotace 2014

Poskytovatel

Název služby nebo projektu

Magistrát HMP –
zdravotnictví

AIDScárky

Čísla projektů

Částka

Magistrát HMP – sociální
péče a prevence

Prevence a redukce negativních
důsledků prostituce

90 400

Magistrát HMP – sociální
péče a prevence

Odborné a základní sociální
poradenství

99 700

Magistrát HMP – prevence
kriminality

Pražská kvítka

150 000

200 000

Magistrát HMP – kultura

Holky a kluci v nesnázích

70 000

Magistrát HMP –
zdravotnictví

ŠTAFETA

35 000

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Pražské poradenské středisko

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Terénní programy – Praha

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Terénní programy – Středočeský
kraj

323 230

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Terénní programy –
Královéhradecký kraj

118 000

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Terénní programy – Liberecký
kraj

214 000

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Terénní programy – Pardubický
kraj

55 000

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Terénní programy – Ústecký
kraj

237 000

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Poradna pro ženy Brno

368 000

979 000
1 084 000
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Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Terénní programy –
Jihomoravský kraj

144 000

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Terénní programy –
Moravskoslezský kraj

518 000

Ministerstvo zdravotnictví
ČR

Podpora preventivního
programu pro sexuální
pracovnice ve 12 krajích ČR
aneb Prostituční scéna bez HIV

244 000

ČSOB

ŠKOLA bez RIZIKA

Staturární město Ostrava

Terénní program – ROZKOŠ bez
RIZIKA

100 000

Nadace OKD

Prevence šíření pohlavně
přenosných infekcí včetně HIV
v Moravskoslezském kraji

31 475

MČ Praha 1 – sociální
oblast

Násilí doma i na pracovišti aneb
Jak z toho ven

30 000

MČ Praha 2 – prevence
kriminality

Prevence kriminality u žen
poskytujících placené sexuální
služby

30 000

OP LZZ ESF v ČR

NA CESTĚ K ROZVOJI – podpora CZ.1.04/3.1.03/A7.00216
dalšího vzdělávání v organizaci
ROZKOŠ bez RIZIKA

Statutární město Brno

Odborné sociální poradenství

Statutární město Brno

S tebou ne, výroba a zpracování
filmu

36 000

800 000

50 000
108 000

Statutární město Brno

Prevence rizik v sex businessu

Jihomoravský kraj
prostřednictvím OP LZZ
ESF v ČR

Služba terénní programy
v rámci IP JMK „Zajištění
vybraných služeb sociální
prevence v Jihomoravském
kraji“

CZ.1.04/3.1.00/05.00056

535 000

50 000

Odbor evropských fondů
Magistrátu hl. m. Prahy

MOSTY K ROZVOJI – podpora
dalšího vzdělávání a rozvoj
poskytovaných služeb
v organizaci ROZKOŠ bez
RIZIKA

CZ.2.17/2.1.00/36374

700 000

Nadace Open Society Fund
Praha , program Dejme
(že)nám šanci (Norské
fondy)

S tebou ne! aneb Prevence
násilí na ženách v sexbyznyse

č. 131

945 114

Program švýcarsko-české
spolupráce (Ministerstvo
financí)

Právo na sex aneb Intimní
asistence pro potřebné

č. 157

857 280

60 000

Středočeský kraj –
Humanitární fond

Prevence HIV a pohlavně
přenoských infekcí
v současné prostituční scéně
ve Středočeském kraji (Pořádek
versus zdraví)

Jihočeský kraj
prostřednictvím OP LZZ
ESF v ČR a státního
rozpočtu ČR

Individuální projekt na podporu
sociálních služeb v Jihočeském
kraji II – ORP Tábor

CZ.1.04/3.1.00/05.00066

Nadace Partnerství

ROZKOŠ bez RIZIKA NÁSILÍ

70 – BG – 045

506 363

Středočeský kraj
prostřednictvím OP LZZ
ESF v ČR

Individuální projekt „Základní
síť sociálních služeb
ve Středočeském kraji II“.
Terénní programy – Příbram,
Beroun, Praha-západ, Kladno,
Rakovník

CZ.1.04/3.1.00/05.00078.
S-1187-SOC/2014

360 180

Středočeský kraj
prostřednictvím OP LZZ
ESF v ČR

Individuální projekt „Základní
síť sociálních služeb
ve Středočeském kraji II“.
Terénní programy – Benešov,
Kolín, Kutná Hora

CZ.1.04/3.1.00/05.00078.
S-1191/SOC/2014

268 380

Středočeský kraj
prostřednictvím OP LZZ
ESF v ČR

Individuální projekt „Základní
síť sociálních služeb
ve Středočeském kraji II“.
Terénní programy – Mladá
Boleslav, Nymburk, Mělník,
Praha-východ

CZ.1.04/3.1.00/05.00078.
S-1186/SOC/2014

319 500

Statutární město České
Budějovice

Prevence HIV/AIDS pro
širokou veřejnost v Českých
Budějovicích

OSS/3/1/72014,
OSS/3/2/6/2014

Statutární město České
Budějovice

TERÉNNÍ PROGRAM ROZKOŠ
BEZ RIZIKA v Českých
Budějovicích

OSS/2/1/26/2014,
OSS/2/2/35/2014

130 000

Statutární město České
Budějovice

Preventivně edukační činnost
u studentů středních škol
v Českých Budějovicích

OSS/3/1/18/2014

10 000

OP LZZ ESF v ČR

Nový start aneb Ze sexbyznysu
na trh práce

CZ.1.04/3.1.02/86.00211

2 496 508

OP LZZ ESF v ČR

Ženy sobě

CZ.1.04/5.1.01/B2.00001

686 523

CELKEM

79 474

50 000

14 169 127
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Podpořili

nás v roce 2014

Grantoví dárci a nadace
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Přispěvatelé a dobrovolníci

Petr Dvořáček, Tereza Dvořáková, Robin Freisleben, Jiří Jiráček, Gabriela Kaňková, Vladimír Pecka, Viliam Slaminka, Mateo Tolič, Klára Vožechová a Lucie
Zikmundová

Firemní dárci a podporovatelé

Moc děkujeme!
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Kontakty
POZICE
generální ředitelka
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JMÉNO
PhDr. Hana
Malinová,
CSc.
výkonná ředitelka
Mgr. Lucie
Šídová
finanční poradkyně
Ing. Věra
Víchová
manažerka sociálních Mgr. Jana
služeb
Poláková
fundraiser, PR
Mgr. Jan
manažer
Losenický
dotazy – VEŘEJNOST Zuzana
Zahradníková
dotazy – PROVOZNÍ Veronika
Doležalová
divadelní principálka PhDr. Hana
Malinová,
CSc.
terapie Praha
Mgr. Lucie
Šídová

TELEFON
602181181

E-MAIL
malinova@
rozkosbezrizika.cz

724760171

sidova
@rozkosbezrizika.cz
veravichova@seznam.cz

terapie Brno

722 938 044 terapie@
rozkosbezrizika.cz

Mgr. Tereza
Musilová

224234453
777180140
777180039

polakova@
rozkosbezrizika.cz
pr@rozkosbezrizika.cz

777180187

dotazy@
rozkosbezrizika.cz
602180180 kancelar@
rozkosbezrizika.cz
602 181 181 malinova@
rozkosbezrizika.cz
724 760 171 terapie@
rozkosbezrizika.cz

PORADENSKÁ CENTRA A PŘILEHLÉ KRAJE
Poradenské centrum Brno, Vlhká 10, 602 00 Brno,
kraje: Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský
vedoucí poradenského Mgr. Tereza
722 938 044 brno@
centra Brno
Musilová
rozkosbezrizika.cz
Poradenské centrum České Budějovice, Česká 20, 370 01 Č. Budějovice,
kraje: Jihočeský
775 133 133 budejovicko@
vedoucí poradenského Mgr. et
rozkosbezrizika.cz
Bc. Petra
centra České
Martíšková
Budějovice
Poradenské centrum Praha, Bolzanova 1, 110 00 Praha,
kraje: Hlavní město Praha, Středočeský
vedoucí poradenského Bc. Simona
777 180 107 praha@
centra Praha
Zatloukalová
rozkosbezrizika.cz
REGIONÁLNÍ TÝMY
kraje: Královéhradecký, Liberecký, Pardubický,
V DALŠÍCH KRAJÍCH ČR Ústecký a Kraj Vysočina
vedoucí regionálních
Veronika
777 180 006 berkova@
týmů
Berková
rozkosbezrizika.cz
WEBOVÉ STRÁNKY
www.rozkosbezrizika.cz
www.poradna-rr.cz
www.sexualniasistence.cz

Internetová poradna ROZKOŠ bez RIZIKA
„anonymní, odborná, bezplatná a bez předsudků“
Internetová poradna je určená ženám starším 18 let (včetně), které zvažují vstup
do sexbyznysu, pracují v sexbyznysu či v něm pracovaly v minulosti.

www.poradna-rr.cz

Nemůžete využít poradenské služby osobně? Napište nám.

Zvažujete vstup či naopak odchod ze sexbyznysu?
Máte obavu, že se můžete nakazit?
Unavuje Vás vést dvojí život?
Zažíváte násilí v práci nebo v osobním životě?
Chcete vědět, kdy a kam je vhodné zajít na testy
na pohlavní choroby?
Máte otázky související se světem sexbyznysu, které nemáte s kým sdílet? Obraťte se na nás.
Jednoduché a anonymní zadání dotazu. / Rady a informace o bezpečnějším sexu, zdraví, násilí, dluzích,
sociálních dávkách, světě sexbyznysu a mnohém dalším. / Přehled často kladených otázek a všech dotazů
na jednom místě. / Okno poradny můžete snadno skrýt.
Odpověď do 7 pracovních dnů. Zaručujeme diskrétnost a respektujeme Vaši práci.
ROZKOŠ bez RIZIKA (R-R): www.rozkosbezrizika.cz | poradna: www.poradna-rr.cz

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

