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ÚVODNÍ SLOVO 

 

 

 

 

Po předcházejícím náročném roce bilancujeme rok 2014. Nedá se však říct, že by byl rokem 

s menším pracovním nasazením či bez úspěchů. Na plné obrátky pilně pracovali naši mladí 

dobrovolníci, jednotlivci z předsednictva, vědecké rady i členské základny naší společnosti. 

Úspěšně se realizovaly dnes již tradiční akce, mezi které patří vzdělávací programy, 

konference, kongresy či poradenská a jiná činnost.  

 

V rámci bilancování se sluší také poděkovat všem, kteří věnovali naší společnosti dary nebo 

jiným způsobem podpořili její činnost. Jmenovité poděkování za skvělou práci si zaslouží naše 

nová jednající ředitelka Bc. Tereza Sadková a zejména naše výkonná ředitelka Mgr. Zuzana 

Prouzová, která je letitou hybnou silou společnosti a je s ní neodmyslitelně spjatá v časech 

dobrých i horších. Žádné horší časy si nebudeme do příštího roku připouštět a opět se vrhneme 

do aktivit tak, abychom mohli v příštím roce pozitivně zhodnotit všechny výsledky naší 

společné práce! 

 

 

 

 

 

Doc. Paedr. Miluše Rašková, Ph.D. 

předsedkyně SPRSV 
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PROGRAMY PRO ODBORNOU VEŘEJNOST 

 

 

22. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2014 

 

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Sexuologická společnost ČLS JEP a Ústav 

sociální práce Univerzity Hradec Králové  pořádaly  ve dnech 18. až 20. září 2014 na radnici v 

Pardubicích  pod záštitou MUDr. Štěpánky Fraňkové, primátorky města Pardubic a prof. RNDr. 

Josefa Hynka, MBA, Ph.D., rektora Univerzity Hradec Králové již 22. kongres k sexuální 

výchově. 

 

Problémové okruhy byly: 

 

1. Cíle, obsah a metody sexuální výchovy 

2. Sexuální výchova a rodina 

3. Kouření, drogy a těhotenství 

4. Etika sexuální výchovy 

5. Sexuální a reprodukční zdraví a práva 

6. Vária 

 

      
Na programu kongresu bylo 27 odborných sdělení a jeden poster. Diskuse k příspěvkům a 

posterům byla vedena nejen v sále, ale i v kuloárech a při tradičním společenském večeru.   

Za  podporu děkujeme statutárnímu městu Pardubice a dalším partnerům. Poděkování patří 

i organizačnímu výboru v čele s předsedou JUDr. Miroslavem Mitlöhnerem, CSc. 

 

Kongres byl akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, č.j.: 39 

429/2011-25-912, pro lékaře ČLK, pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní 

laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické 

asistenty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a nutriční terapeuty 

Českou asociací sester, Profesní odborovou unií zdravotnických pracovníků a pro klinické 

psychology Asociací klinických psychologů. 

 

Mgr. Zuzana Prouzová 

výkonná ředitelka SPRSV 
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6. moravský regionální kongres k sexuální výchově 

 

V roce 2014 se také uskutečnila moravská regionální varianta kongresu k sexuální výchově, 

kterou v Olomouci spolu s naší SPRSV pořádaly Katedra primární a preprimární 

pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra antropologie a 

zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Asociace pro podporu 

zdraví a výchovu ke zdraví a Red Ribbon o.s. 

 

       
 

6. moravský regionální kongres k sexuální výchově se konal 21. a 22. února 2014. Během 

dvou zimních dnů v hanácké metropoli zazněly přednášky s různými tématy z oblasti medicíny, 

psychologie, pedagogiky i práva. V rámci dvoudenního akreditovaného kongresového 

rokování se uskutečnil neformální společenský večer, který byl uspořádán v historické 

univerzitní budově Zbrojnice. Pro zájemce o kongresové přednášky je k dispozici recenzovaný 

sborník, který vznikl u příležitosti této regionální akce. Na další ročník moravského 

regionálního kongresu k sexuální výchově se již všichni organizátoři opět těší! 

 

Doc. Paedr. Miluše Rašková, Ph.D. 

předsedkyně SPRSV  

 

Konference o sexuálním a reprodukčním zdraví 

 

V roce 2014 proběhly tři konference o sexuálním a reprodukčním zdraví, a to v Praze na 

Právnické fakultě UK (98 účastníků), v Praze - Holešovicích (25 účastníků) a v Hradci Králové 

(44 účastníků). Konference jsou zařazené do systému celoživotního vzdělávání a jsou určené 

nelékařským zdravotnickým pracovníkům. V roce 2014 byly konference zaměřeny zejména na 

gynekologickou, právní a sexuologickou problematiku, nechyběly ani příspěvky na téma 

asistované reprodukce, sexuálně přenosných infekcí a sexuální výchovy.  

Mgr. Zuzana Prouzová 

výkonná ředitelka SPRSV 
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PROGRAMY A PROJEKTY MLADÝCH 

 

 

Peer program – vrstevnické vzdělávání 
 

Vrstevnické vzdělávání mělo v roce 2014 trochu jinou podobu, než v letech minulých. Pro 

účastníky přednášející v Praze bylo součástí projektu Profesionalizace pražského centra 

Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vzdělávání zaměstnanců a 

dobrovolníků, který financoval Operační program Praha – Adaptabilita, Evropský sociální 

fond, Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti.  

V rámci tohoto projektu bylo proškoleno 32 mladých dobrovolníků v problematice HIV, 

rovných příležitostí, antikoncepce a dalších souvisejících témat. Proběhly tři třídenní pobytové 

semináře Trojský kůň I,II a III, které měly obdobný obsah jako semináře tradiční, probíhající 

pod „značkou“ Projekt Netopeer. Díky podpoře EU se nám však podařilo získat více 

dobrovolníků pro oblast Prahy. 

Tradiční projekt  Netopeer – vrstevnické vzdělávání v oblasti prevence rizikového sexuálního 

chování byl v roce 2014 podpořen Ministerstvem zdravotnictví, Hlavním městem Prahou a 

individuálními dárci.  

 
Základní seminář 

 

Vzdělávacího semináře „3 dny s netopeery“, který se konal ve dnech 12. až 14. 6. Bezdědicích, 

se zúčastnilo celkem 41 mladých lidí z celé České republiky, z toho 31 nových, kteří se přidali 

ke stávající síti 83 aktivistů.  

 

Účastníci jsou získáváni na základě nabídek zaslaných středním, ale i dalším školám v ČR.  

Letos jsme se pokusili i o masivní propagaci přes Facebook, která se však projevila jako 

naprosto neefektivní (z více než 4000 prokliků na stránku s přihláškou se nepřihlásil jediný 

účastník). Jako nejefektivnější získávání peer aktivistů se stále jeví nabídka školám, konkrétně 

metodikům prevence. 

 

Obsahem semináře jsou především základní fakta o HIV/AIDS, beseda s HIV pozitivním 

člověkem, základy didaktiky, příprava vlastní besedy, zkouška besedy pod supervizí. Metody 

jsou voleny tak, aby mladí lidé byli po celou dobu semináře aktivními účastníky, absolventi 

minulých ročníků jsou zapojeni do přípravy i řízení seminářů, takže i na vstupních seminářích 

je používán princip vrstevnického vzdělávání pod supervizí pedagoga. 
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Po absolvování semináře každý z účastníků 

zná minimálně 3 způsoby přenosu viru HIV, 

minimálně 3 způsoby ochrany, minimálně 3 

testovací místa a umí vyvrátit nejrozšířenější 

mýty týkající se viru HIV. Vzhledem 

k využívání prvků zážitkové pedagogiky jsou 

absolventi motivováni ke změně chování 

žádoucím směrem i k  předávání získaných 

poznatků vrstevníkům.  

 

Mimo předání informací je důležitou součástí 

seminářů i nácvik používání kondomu a nácvik dovedností, především komunikace, vedoucí 

ke změnám v chování (BCC).  

 

Na závěr semináře se všichni účastníci pokusí o provedení cvičné besedy, která je sledována a 

v jejím průběhu jsou odstraňovány případné nedostatky. 

 

       
Základní, ale i další znalosti byly ověřeny vstupními a výstupními znalostními testy. 

U základních znalostí je průměrné navýšení bodu o 4,42, u většiny účastníků je dosaženo 

maxima možných bodů (nižší navýšení oproti vstupnímu testu značí lepší vstupní znalosti). 

U rozšiřujících znalostí je průměrné navýšení o 5,57 bodů.  
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Dotazníkové šetření o spokojenosti se seminářem  

(1-5 na pětibodové škále – 1 nejlepší)  

 

HODNOCENÍ PRŮMĚR 

Celkové hodnocení semináře 1,47 

Dosažení očekávání 1,52 

Odborný obsah 1,45 

Organizace 1,48 

Metody 1,47 

Ubytování 1,52 

Stravování 1,55 

Doprava 1,45 

 

DÉLKA SEMINÁŘE PRŮMĚR 

Příliš dlouhý 3 

Příliš krátký 5 

Akorát 23 

 

 

Hodnocení očekávání prostřednictvím lístků dopadlo také dobře, většina očekávání se splnila. 

 

Citace ze závěrečných dotazníků: 

„Příjemně strávený čas v dobré společnosti, během kterého jsem si uvědomila, jak naléhavý je 

HIV/AIDS problém, a že bych ráda získané informace šířila mezi vrstevníky a přispěla tak ke 

snížení výskytu nových případů..“ 

 

„3 dny s netopeery je určitě skvělá akce. Nejen, že se zde dozvíte maximum informací o daném 

tématu, ale také zde poznáte plno nových lidí svého věku. Popravdě jsem tyto 3 dny prožila 

nad mé očekávání skvěle.. Všechny bych poslala povinně….“ 

 

 

 

Mgr. Zuzana Prouzová 

výkonná ředitelka SPRSV 
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Rozšiřující vzdělávání - Majáky 

 

K dlouhodobé spolupráci se zatím přihlásilo nových 11 lidí, což je třetina zúčastněných, ale lze 

předpokládat, že se ještě přidají další. 

V pokračovacích seminářích „Maják“, pořádaných 28. – 30. 3., 17. 12. a 22. 12., (a pro omezený 

počet  6. – 8. 6. a 3 – 5. 10. 2014 v rámci jiného projektu) bylo proškoleno celkem 37 účastníků, 

kteří absolvovali základní seminář v roce 2014, nebo v letech předchozích. Zde účastníci 

absolvovali další supervizi svých besed pod dohledem odborníků (MUDr. Ivo Procházka, CSc.), 

rozšířili a prohloubili si své znalosti o HIV/AIDS a získali další vědomosti v oblasti sexuálního a 

reprodukčního zdraví.  

 

Na jarním Majáku se účastníci navíc přihlásili k mezinárodní aktivitě 

Sexuální a reprodukční zdraví a práva pro všechny – Vision 2020, 

ve které hraje prevence a léčba HIV/AIDS významnou roli; kampaň 

ale řeší i další důležitá témata – sexuální výchovu, zapojení 

mladých lidí do rozhodování a další. V roce 2014 se Netopeeři 

aktivně zapojili do klíčového bodu Vision – Day of Action, který 

proběhl 13. května 2014. Díky kampani k Day of Action navštívila 

seminář 3 dny s netopeery Česká televize a natočila reportáž. 
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Na mimořádných akcích v rámci jiného projektu v termínech 6. – 8. 6. a 3 – 5. 10. 2014 peer 

aktivisté projektu Netopeer pracovali jako peer lektoři při práci ve skupinách, ale zároveň 

měli možnost zúčastnit se rozšiřujícího vzdělávání. 

 

 

 

 

 

Na Majácích mají také peer aktivisté možnost složit z problematiky HIV/AIDS zkoušku, po které 

dostávají svolení besedovat i na jiných školách, než na své. Zkouška je v rozsahu programu 

akreditovaného MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

 
Informace o seminářích jsou průběžně zveřejňovány na www.planovanirodiny.cz. 

 

Celkem za rok 2014 naši vrstevničtí vzdělavatelé – Netopeeři uspořádali 62 besed, kterých se 

účastnilo 1596 posluchačů. Celkem se jednalo o 1865 člověkohodin. Na každou besedu jsou 

aktivisté vybaveni letáky pro předání základních informací v papírové podobě a kondomy pro 

výcvik. Každý z dlouhodobě spolupracujících poskytl několik osobních konzultací - celkem 500 

konzultací ročně. Osobní konzultace jsou velmi cenné a je dobře, že peer aktivisté fungují jako 

kontaktní pracovníci. 

 

V rámci rozšiřující přípravy se někteří peer aktivisté zúčastnili Kongresu k sexuální výchově, 

Konferencí k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a dalších vzdělávacích aktivit. 

 

Velký dík patří všem vrstevnickým vzdělavatelům. Zvláště bychom ale rádi poděkovali těm, 

kteří všechna setkání pomáhali organizovat nebo vytvářeli z vlastní iniciativy nové vzdělávací 

videoprogramy. 

 

 

Mgr. Zuzana Prouzová 

výkonná ředitelka SPRSV 
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Labestra 

V rámci projektu Profesionalizace, rozvoj a stabilizace 

prostřednictvím vzdělávání byly vytvořeny nové 

webové stránky zaměřené primárně na mladé lidi. 

Jejich cílem je především informovat o sexualitě a 

všech oblastech se sexualitou spojených populární a 

čtivou formou. Název stránek Labestra (Láska beze 

strachu) není novinka – dříve sloužil pouze pro označení sbírky. V rámci projektu dostal název 

nové logo a také značné rozšíření – kromě webových stránek pod sebou nově zahrnuje 

všechny projekty mladých v SPRSV. 

 

Kromě webových stránek se Labestra 

prezentuje také na Facebooku, Youtube, 

Twitteru a Google+. Prostřednictvím těchto 

médií také proběhla soutěž o nejlepší video 

týkající se mýtů v oblasti sexuality. Vzorová i 

vítězná videa naleznete na Facebooku.  

 

Labestra se zúčastnila dvou velkých akcí 

zaměřených na mladé lidi – v dubnu 

pražského Majálesu a v létě hudebního 

festivalu Otvírák. 

 

Projekt Labestra byl podpořen MYX grantem od IPPF. 

 

 

Ivana Goláňová 

Netopeerka 
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Prima Gynda 

 

Projekt sítě gynekologických ordinací přátelských 

mladým lidem (Prima Gynda) stále pokračuje. 

V letošním roce se podařilo získat více než 10 

nových gynekologů a zprovoznit prezentaci 

projektu na stránkách Labestra. Aktuálně lze na 

webu nalézt seznam zapojených gynekologických 

ordinací, popis projektu, popis první gynekologické prohlídky a v sekci pro lékaře i brožuru a 

Patero Prima Gyndy. V druhé polovině minulého roku byl projekt Prima Gynda podpořen MYX 

grantem od IPPF. 

 

 

 

Kam s ním 

 

Díky MYX grantu od IPPF se nám podařilo spustit i zbrusu nový projekt 

zaměřený na dostupnost služeb pro mladé lidi – konkrétně dostupnost 

služeb sexuálního a reprodukčního zdraví pro kluky a mladé muže. Ti se 

velmi často na naši poradnu obrací s otázkami, kam mají jít s případnými 

problémy souvisejícími s pohlavními orgány apod. Projekt Kam s ním si 

klade za cíl vytvořit seznam lékařů, kteří se danými problémy zabývají a 

pomoci mužům nalézt vhodného odborníka blízko jejich bydliště. V roce 

2014 se přihlásilo prvních pět odborníků. Jejich seznam, stejně jako další 

informace k projektu, naleznete na webu Labestra. 

 

 

Projekt Prima Gynda i Kam s ním jsou zaměřené na zlepšování prevence a zkvalitnění 

zdravotnických služeb poskytovaných (nejen) mladým lidem. 

 

Bc. Tereza Sadková 

jednající ředitelka SPRSV 

koordinátorka projektů 
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PROGRAMY A PROJEKTY SEXUÁLNÍ VÝCHOVY A OSVĚTY 

 

 

Úvod do sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním postižením 

Úvod do praxe sexuální výchovy a osvěty u osob s mentálním postižením 

 

Cílem projektu v podobě čtyřech návazných kurzů věnovaných sexualitě osob s mentálním 

postižením je proškolit pracovníky, kteří pracují v přímé péči s klienty v zařízeních sociálních 

služeb, v oblasti sexuality. Poznatky ze sexuální výchovy a osvěty osob s disabilitou pomáhají 

rozvoji sociálních dovedností klientů, jejich kvalitnějšímu životu včetně bezpečného 

sexuálního chování a jednání.  V roce 2014 se konalo celkem 5 kurzů. Kurzy mají akreditaci 

MPSV ČR. 

 

Sexuální výchova a osvěta u dětí a  žáků s poruchou autistického spektra 

Sexuální výchova a osvěta u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

 

SPRSV nechala v roce 2014 akreditovat kurzy Sexuální výchova a osvěta dětí a  žáků s poruchou 

autistického spektra I, II, III, IV.  Tyto kurzy rozšiřují nabídku programů akreditovaných MŠMT 

ČR Sexuální výchova a osvěta u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami I, II, III, IV 

věnovanou problematice žáků se zdravotním postižením a jsou určeny pro pedagogy 

speciálních škol a škol, jež tyto žáky integrují. Cílem kurzů je získat znalosti a dovednosti pro 

realizaci sexuální výchovy ve školním prostředí s respektováním specifických potřeb žáka a 

jeho rodiny.  

 

 
Doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. 

autorka a lektorka projektu 
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Nepřines tě čáp aneb jak mluvit s dětmi o sexu – seminář pro rodiče 

V roce  2014 jsme zahájili semináře určené rodičům předškolních, 

školních i pubertálních dětí zaměřených na komunikaci o sexualitě 

a pohlavním dospívání v rodině. První seminář se konal 2. prosince. 

Přítomní rodiče se dozvěděli, proč je důležité o sexualitě s dětmi 

mluvit, jak s nimi mluvit a jak překonat strach či stud, který je 

s těmito tématy často spojován. Zároveň rodiče získali doporučení, 

co s dětmi probírat v jednotlivých vývojových etapách a jaký slovník 

používat, mohli také diskutovat své dotazy či nejasnosti. V roce 

2015 budeme v setkáních pokračovat, zároveň je nabízíme na klíč pro mateřské školky a 

základní školy.  

 

PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D. 

členka předsednictva SPRSV 

lektorka seminářů 

 

 

Aktuální statistiky k HIV 

Novým projektem je Motivace pedagogických a dalších pracovníků k prevenci HIV 

prostřednictvím aktuálních statistických údajů. Hlavním cílem tohoto projektu bylo celkové 

zvýšení informovanosti o stavu a vývoji problematiky HIV/AIDS v České republice s hlavním 

zaměřením na pedagogické pracovníky na školách všech typů a stupňů.  

 

Na zhruba 5.500 e-mailových adres školských 

zařízení, k rukám pedagogů – metodiků prevence, 

kteří mají na starosti všeobecnou prevenci, byla 

zaslána ukázka graficky zpracovaných statistik, 

které zpracováváme z pravidelných měsíčních 

hlášení z Národní referenční laboratoře pro 

HIV/AIDS ze Státního zdravotního ústavu v Praze. 

Z celkového počtu obeslaných škol projevilo zájem o zasílání Statistik problematiky HIV/AIDS 

v ČR 438 školských zařízení, z toho je 38 škol z hlavního města Prahy. Spolu se školami 

pravidelně rozesíláme statistiky 55 kolegům, lékařům, ministerským pracovníkům a těm, kteří 

o problematiku AIDS mají zájem a kterým není situace v ČR v tomto ohledu lhostejná.  

 

Zjednodušená podoba všech statistik je také dostupná na webových stránkách SPRSV. 

 

 

Miroslav Hlavatý 

koordinátor projektu 
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ÚČAST SPRSV NA DALŠÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH 

 

 

Den zdraví na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 

 

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu se již potřetí spolupodílela společně s 

jinými subjekty na Dnu zdraví na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, který 

se konal v dubnu 2014 na fakultě s podtitulem „Prevence závislostí a závislostního chování“. 

Den zdraví byl opět realizován u příležitosti Světového dne zdraví a Dne vzdělanosti pro 

studenty, pedagogy a širokou veřejnost.  Za Společnost pro plánování rodiny a sexuální 

výchovu aktivně vystoupila Tereza Sadková s přednáškou „Závislosti ve vztahu k lidské 

sexualitě“.  

 

  
 

 

Vánoce a zdraví 

 

Mezi další akce realizované ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého 

v Olomouci patřil 3. ročník interaktivního vzdělávacího workshopu Vánoce a zdraví, který se 

konal na začátku prosince 2014 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci. Předsedkyně Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu na této akci 

garantovala jednu z workshopových vzdělávacích aktivit, kterou pod názvem „Jak na sexuální 

výchovu pro malé i velké“ vedla nová členka SPRSV Mgr. Tereza Kaláčková.  

 

 

 

Doc. Paedr. Miluše Rašková, Ph.D. 

předsedkyně SPRSV   
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MEZINÁRODNÍ ZAPOJENÍ 

 

 

IPPF 

 

Členové naší společnosti se také aktivně účastní mezinárodních 

setkání v rámci IPPF, kde přispívají do společných programů a 

zároveň mají možnost si vyměňovat zkušenosti s programy a 

projekty z oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv.  V 

roce 2014 jsme reprezentovali Českou republiku na třech akcích. 

 

IPPF EN Regional Council, každoroční setkání zástupců členských 

organizací z Evropy a centrální Asie, se konalo v červnu v Sarajevu, 

v Bosně a Hercegovině. Hlavním tématem byla prevence různých 

forem sexuálního zneužívání dětí a mladých lidí, včetně zneužívání 

na internetu. Představen a diskutován byl rovněž strategický plán 

IPPF na další roky.  

 

Management Meeting je každoroční setkání výkonných ředitelů členských organizací IPPF 

konané tradičně v Bruselu. Na plenárních zasedáních i při práci v sekcích je možné čerpat od 

ostatních organizací inspiraci pro naši práci. V roce 2014 je výjimečně částečně překrývalo se 

setkáním YSAFE, takže mladí měli možnost jeden den pracovat společně s výkonnými řediteli 

evropských členských asociací. S potěšením můžeme konstatovat, že v naší organizaci se 

spolupráce mladých lidí s výkonnou ředitelkou běžnou součástí naší práce. 

 

 

PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D. 

členka předsednictva SPRSV 
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YSAFE 

 

YSAFE umožňuje mladým členům SPRSV do 25ti let 

aktivní zapojení na mezinárodní úrovni, sdílení 

zkušeností, absolvování tréninků a podílení se na 

rozhodování v rámci evropské sítě IPPF. V roce 2014 

měla SPRSV 3 členy YSAFE, z toho jedna byla v únoru 

na výročním setkání mladých v Bruselu zvolena do 

předsednictva YSAFE (Tereza Sadková) a ta se potom 

účastnila dalších mezinárodních akcí: trénink 

předsednictva v březnu v Bruselu (Belgie), regionální 

setkání IPPF v červnu v Sarajevu (Bosna a 

Hercegovina) a říjnového setkání předsednictva 

YSAFE v Bruselu (Belgie). 

 

Bc. Tereza Sadková 

jednající ředitelka SPRSV 

YSAFE Steering Committee Member 
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Day of Action 

 

SPRSV se již v roce 2013 připojila k výzvě Vision 2020 zaměřené 

na podporu sexuálních a reprodukčních práv a zdraví. Dne 13. 

května proběhl v řadě členských zemí IPPF globální Day of 

Action na podporu této výzvy. V České republice jsme 

uspořádali setkání s politiky – stávajícími poslanci, kandidáty do 

evropského parlamentu i pracovníky ministerstev školství, 

zdravotnictví a sociální práce, abychom je znovu upozornili na 

problematiku sexuálních a reprodukčních práv a vyzvali je 

k podpoře těchto práv.  

 

     

 

Politiky jsme nejprve seznámili s činností naší společnosti a s aktuálními otázkami SRHR v 

zahraničí i u nás, dále jsme představili výsledky výzkumů sexuálního chování a upozornili na 

alarmující čísla a trendy v této oblasti. Mezi ně patří nedostatečná sexuální výchova ve školách, 

stále vysoký počet sexuálně zneužívaných či pokračující nárůst počtu HIV pozitivních.  Na konci 

jsme představili nový projekt – web pro mladé www.labestra.cz, který zábavnou formou 

informuje mladé lidi o otázkách spojených se sexualitou.  Všichni účastníci byli velmi aktivní, 

prezentace se střídaly živou diskusi např. na témata hormonální antikoncepce, rovných 

příležitostí, sexuální výchovy ve školách a doma a mnohá další. Na závěr vyjádřili účastníci 

podporu iniciativě Vision 2020 vyfocením s motivem kampaně “I decide“ zaměřené na 

podporu sexuálních a reprodukčních práv.  

 

 

PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D. 

členka předsednictva SPRSV 

koordinátorka Day of Action 

  

http://www.labestra.cz/
http://idecide.ippf.org/idecide/view/cz-cz-ma49?source=
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WWW.PLANOVANIRODINY.CZ 

 

 

 

Naše webové stránky www.planovanirodiny.cz již netrpělivě čekají na nový, modernější 

vzhled, přesto  jsou stále významným zdrojem informací pro laickou i odbornou veřejnost. V 

roce 2014 jsme zaznamenali celkem 195 741 přístupů, v průměru 535 přístupů denně.  

 

 

Poradna 

V roce 2014 zodpověděli naši odborníci vice než 331 dotazů na téma antikoncepce, 

těhotenství, sexuálně přenosné nemoci, genetika, právo a další. Poradna je dostupná na 

emailu: sprsv.poradna@centrum.cz. Poděkování patří všem odborníkům, kteří na dotazy 

odpovídají bez nároku na odměnu, jmenovitě MUDr. Havlínovi, prof. MUDr. Šantavému, JUDr. 

Sovové, doc. MUDr. Zvěřinovi, doc. PhDr. Štěrbové, MUDr. Procházkovi a dalším. 

 

Mgr. Zuzana Prouzová 

výkonná ředitelka SPRSV  

http://www.planovanirodiny.cz/
mailto:sprsv.poradna@centrum.cz?subject=Dotaz%20do%20poradny
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PROFESIONALIZACE, ROZVOJ A STABILIZACE ORGANIZACE  

PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

Projekt financuje: 

Operační program Praha – Adaptabilita 

Evropský sociální fond Praha & EU 

Investujeme do vaší budoucnosti 

 
 
Mimo již zmíněné první aktivity projektu – vrstevnického vzdělávání pro dobrovolníky působící 

v Praze  - pokračovala v období leden – listopad 2014 druhá aktivita projektu  Profesionalizace, 

rozvoj a stabilizace organizace prostřednictvím vzdělávání, které se zúčastnili členové 

managementu organizace, převážně dobrovolníci, pracující pro SPRSV na různých pozicích.  

 

V roce 2014 se konaly dvoudenní semináře na témata Finanční plánování, sociální podnikání 

a rozvoj vlastních příjmů, Práce s veřejností a vytvoření mediálního plánu, Fundraising a Řízení 

organizace. Jako nejslabší články byly vytipovány oblasti fundraisingu a propagace. 

S dostatečným počtem hodin pro vzdělávání v oblasti fundraisingu se počítalo již při plánování, 

pro rozšíření vzdělávání v oblasti propagace byly realizovány tři rozšiřující kurzy: Práce s 

veřejností 2 – Informační technologie a Práce s veřejností 3 a 4  – redakční systém Joomla pro 

začátečníky a pokročilé. 

 

Součástí vzdělávání bylo i zvyšování jazykových kompetencí v anglickém jazyce, kterého se 

účastnilo 7 osob.  V projektu je zahrnuto i vzdělávání fundraiserů, které probíhá jak formou 

účasti na seminářích českého centra fundraisingu, tak formou individuálních konzultací.  

 

 

Mgr. Zuzana Prouzová 

výkonná ředitelka SPRSV 

koordinátorka projektu 
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PODPOŘENÉ PROJEKTY 

 

 

Projekt Netopeer  - vrstevnické vzdělávání v oblasti prevence rizikového sexuálního chování, 

identifikační číslo projektu HIV/AIDS: 1632, realizovaný v roce 2014 v rámci dotačního 

programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS obdržel podporu MZ 50 000 

Kč na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze ČR na rok 2014 č. 

SOZ/1632/6305/2014/Z1 vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR.  

 

Projekt Netopeer  - vrstevnické vzdělávání v oblasti prevence rizikového sexuálního chování, 

byl také podpořen Hlavním městem Praha částkou 25 000 Kč. 

 

Hlavní město Praha také podpořilo projekt Motivace pedagogických a dalších pracovníků 

k prevenci HIV prostřednictvím aktuálních statistických údajů částkou 22 000 Kč. 

 

Podporu 20 000 Kč obdržel od Statutárního města Pardubice 22. kongres k sexuální výchově. 

 

Nejvýznamnější událostí roku 2014 bylo čerpání grantu od Hlavního města Prahy – 

Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a 

vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků. Grant byl přidělen z Operačního programu Praha – 

Adaptabilita, Evropský sociální fond na období 1.9.2013 až 30.11.2014 a představuje hodnotu 

1,388.211,00 Kč, včetně  spoluúčasti SPRSV, která činí 69.410,55 Kč.  

 

IPPF podpořilo projekty skupiny mladých v rámci MYX grantu částkou 5 000 USD. V rámci 

tohoto grantu byly podpořeny projekty: Prima Gynda, Kam s ním, webové stránky Labestra a 

vytvoření vzdělávacích videí o znalostech lidí v oblasti prevence HIV/AIDS a antikoncepce. 

Videa se budou využívat při preventivních aktivitách vrstevnických vzdělavatelů. 
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 

 

 

Příjmy 

 

Celkové příjmy SPRSV za rok 2014 činily 1,653.554,82 Kč 
 

Na nich se podílely tržby z prodeje služeb ve výši 329.424,18 Kč 

Z toho:    

 reklama, inzerce 40.300,33 Kč 

 úč. poplatky kongres Pardubice  83.114,73 Kč 

 účastnické poplatky konferencí 94.606,08 Kč 

 přednášky, vzdělávání  58.299,83 Kč 

 úč.poplatky vrstevnické vzdělávání 53.103,21 Kč 

 

Významnými zdroji byly přijaté granty – celkem 1,210.684,75 Kč 

Z toho:    

 grant Hlavního města Prahy - EU 956.993,59 Kč 

 ostatní granty HLMP  47.000,00 Kč 

 granty IPPF celkem 136.691,16 Kč 

 dotace Ministerstva zdravotnictví 50.000,00 Kč 

 dotace Město Pardubice 20.000,00 Kč 

 

Přijaté členské příspěvky 32.518,57 Kč 

 

Přijaté dary celkem 72.463,97 Kč 

Z toho: dary od fyzických osob 53.867,00 Kč 

  - z toho: Šlapáková  24.000,00 Kč 

  dary od právnických osob  18.498,97 Kč 

  - z toho: Gynartis  12.500,00 Kč 

  Nadace Via – dary zprostř. tlačítky 3.430,00 Kč 

 

Zbývající část výnosů tvoří tržby z prodeje publikací a sborníků a přijaté bankovní úroky. 
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Náklady 

 

Celkové náklady SPRSV za rok 2014 činily 1,592.451,12 Kč 
 

Na nich se podílely nakoupené služby 623.903,08 Kč 

Z toho:   

 náklady na školení 228.843,46 Kč 

 nájemné a s tím spojené služby 108.009,40 Kč 

 ubytování, pronájem prostor na akce  77.379,17 Kč 

 poradenství, přednášky 64.800,00 Kč 

 telefony, internet, poštovné  41.686,71 Kč 

 náklady spojené s pořádanými akcemi 85.111,82 Kč 

 ekonomickoprávní servis  18.000,00 Kč 

 

Osobní náklady činily 778.087,00 Kč 

Z toho:   

 mzdové náklady 445.423,00 Kč 

  OON  181.220,00 Kč 

  náklady na soc. zabezpečení 151.444,00 Kč 

 

Spotřeba materiálu celkem 135.368,80 Kč 

Z toho:   

 publikace a sborníky  17.075,00 Kč 

 kancelářské potřeby  27.472,61 Kč 

 výukové pomůcky  10.249,49 Kč 

 potraviny na akce 29.698,90 Kč 

 pohlednice, letáky, kalendáře  19.412,20 Kč 

 drobný majetek  31.460,60 Kč 

 

Ostatní služby činily 47.601,73 Kč 

Z toho:   

 cestovné 30.673,00 Kč 

 reprezentace ( kongres) 11.270,83 Kč 

 

Z dalších zbývajících nákladů jsou nejvýznamnější 

 úrazové pojištění zaměstnanců a 
bankovní poplatky 

5.511,73 Kč 
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Hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek za rok 2014 zisk 61.103,70 Kč 
 

Celková aktiva společnosti ke dni 31.12.2014 činila částku   567 tis.Kč 

- z toho:  finanční majetek (pokladna, bankovní účty)  62 tis.Kč 

 pohledávky 56 tis.Kč 

 zásoby (publikace, sborníky) 4 tis.Kč 
 

Hmotný majetek společnosti představuje částku   418 tis.Kč a je ze 100 % zcela odepsán. 

Společnost ke dni 31.12.2014 nemá žádné závazky z obchodního styku, závazky vůči státu – 

daň ze závislé činnosti, srážková a silniční daň byly ke dni 31.1.2015 vyrovnány. Ke stejnému 

datu byly vyrovnány i závazky vůči orgánům sociálního a zdravotního pojištění. Za rok 2014 

byla zpracována řádná účetní závěrka a ve stanovených termínech podána daňová přiznání (k 

DPH, silniční dani a dani z příjmů právnických osob).     

 

Nejvýznamnější událostí roku 2014 bylo čerpání grantu od Hlavního města Prahy – 

Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a 

vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků. 

Grant byl přidělen na období 1. 9. 2013 až 30. 11. 2014 a představuje hodnotu 1,388.211,00 Kč, 

včetně  spoluúčasti SPRSV, která činí 69.410,55 Kč. Grant byl ke dni 30. 11. 2014 ukončen, 

poslední monitorovací zpráva byla předána ke schválení. Finančně bylo v roce 2014 

poskytnuto celkem 375.040,82 Kč, do výnosů společnosti bylo vzhledem k čerpání nákladů 

zúčtováno již uvedených 956.993,59 Kč. Celkově bylo vyčerpáno 1,377.785,11 Kč, tj. 99,25 % 

rozpočtu.    

Ing. Milan Kamler 

účetní 
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Zápis o revizi finančního hospodaření SPRSV za rok 2014 

 

Finanční hospodaření SPRSV bylo prováděno v souladu se zákony České republiky a veškerá 

předložená dokumentace je v naprostém pořádku bez zjištěných nesrovnalostí. 

Dle příslušných zákonných ustanovení postačuje toto vyjádření a není zapotřebí provádět další 

externí audit profesionální firmou, která by dále ještě více zatěžovala rozpočet SPRSV. 

Celkový stav finančního hospodaření se začleňuje jako součást výroční zprávy za rok 2014. 

 

 

Zápis o revizi finančního hospodaření SPRSV v rámci projektu Dotačního 

programu MZ ČR Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS  

za rok 2014 

  

Dne 28. ledna 2015 provedla komise kontrolu finančního hospodaření SPRSV v rámci projektu 

Dotačního programu MZ ČR: Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS. Po 

prostudování materiálů komise konstatuje, že finanční hospodaření SPRSV bylo prováděno v 

souladu se zákony České republiky a veškerá předložená dokumentace je v naprostém 

pořádku bez zjištěných nesrovnalostí. Komise konstatuje, že čerpání státní dotace za rok 2014 

probíhalo v souladu s příslušnými rozhodnutími vč. Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční 

dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 č. SOZ/1632/6305/2014/Z1 vydaného 

Ministerstvem zdravotnictví ČR. Čerpání probíhalo rovněž v souladu s usnesením vlády č. 

92/2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky 

nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a zák. 218/2000. 

Rozhodnutí č. SOZ/1632/6305/2014/Z1 bylo vydáno dne 1. 12. 2014. 

 

 

Jakub Lídl 

předseda revizní komise 
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PLENÁRNÍ SCHŮZE 

 

 

Plenární schůze SPRSV se konala dne 19. 9. 2014 v Pardubicích. Přítomno nebo zastoupeno 

bylo 30 z 88 členů s hlasovacím právem, 24 členů hlasovalo později elektronicky, celkem 

hlasovalo 54 členů, plenární schůze tedy byla usnášení schopná. Na programu bylo 

představení výroční zprávy organizace za rok 2013, zpráva o hospodaření a revizní zpráva za 

rok 2013, úprava stanov v souladu s NOZ, informace o projektu EU a novém způsobu řízení 

organizace, návrh plánu a rozpočtu na následující období a vyloučení těch členů a členek, kteří 

v předchozích 3 letech nezaplatili členské příspěvky. 

V rámci projektu EU došlo k reorganizaci vedení SPRSV, které bylo rozloženo na více pozic. 

Dobrovolnická práce ve vedení organizace je však natolik náročná, že některé pozice zůstaly 

prozatím neobsazené.  

 

 

Bc. Tereza Sadková 

jednající ředitelka SPRSV 
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DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE 

 

Dovolujeme si poděkovat všem dárcům i všem dalším, kteří pomohli činnost SPRSV zajišťovat 

jiným způsobem – dobrovolnickou prací či jiným způsobem. 

 

Všichni, bez kterých bychom se neobešli: 

 

Operační program Praha – Adaptabilita 

Evropský sociální fond 

Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti 

 

     

      
 

 .  

          

              

            
Korálkový Sen.cz 

 

Děkujeme všem dárcům, kteří nám pomáhají zajistit zdroje pro chod organizace 

finančními dary i jinak. 
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Společnost pro plánování rodiny  

a sexuální výchovu 

Czech Family Planning Association 

U Topíren 2, 170 Praha 7, Česká republika 

IČ: 17046173, DIČ: CZ17046173 

www.planovanirodiny.cz 

www.labestra.cz 

tel. + 420 224 231 524 
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