
 

VÝROČNÍ 
ZPRÁVA 
2013 

 

      

Network East-West 
U Nemocnice 148, 344 01 Domažlice 

Telefon +420 379 778 222 

Fax +420 379 778 222 

www.centrumjana.cz 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 

Stránka 1 

Úvod 

Od roku 1997 pracuje v česko-bavorském pohraničí. Zřizovatelem projektu na české straně je 

občanské sdružení Network East- West, na německé straně Vláda Horního Falcka v Regensburku. 

Sdružení Network East – West bylo založeno za účelem zvýšení informovanosti o problematice 

AIDS a pohlavně přenosných chorob, zajišťování spolupráce v česko-bavorském pohraničí. 

Občanské sdružení Network East–West poskytuje dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.  

v zařízení Centrum JANA sociální službu Terénní program (registrováno od roku 2007). 

Nezbytnou součástí našich služeb klientkám je testování na pohlavně přenosné choroby.  

Proto jsme v roce 2007 zřídili nestátní zdravotnické zařízení – dermatovenerologickou ambulanci. 

Testování provádíme v ambulanci v Centru JANA v Domažlicích nebo mobilní ambulanci v terénu. 

Vedle naší hlavní činnosti nabízíme rovněž programy pro školy zaměřené na prevenci pohlavně 

přenosných chorob, obchodu s lidmi, kriminality a na sexuální výchovu. 

 

Poslání 

Pomáháme ženám, které pracují v prostituci, při řešení jejich zdravotních a sociálních problémů. 

Svojí činností se snažíme klientky motivovat k jejich aktivnímu řešení. 

 

Hodnoty 

Ctíme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, státní a etnickou příslušnost, věk, 

zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, a bez ohledu na náboženské  

a politické přesvědčení. Možnost rozhodovat o vlastním životě a nést za tato rozhodnutí 

odpovědnost je výrazem svobody. Podporujeme taková rozhodnutí a snažíme se jim napomáhat 

vytvářením rovných šancí a překonáváním předsudků a stereotypů. 

 

Cíle 

 prevence sociálního vyloučení, 
 sociální začleňování, 
 pomoc klientkám získávat nebo znovu nabývat sociální kompetence,  
 motivace klientek ke změně rizikového chování a mírnění jeho negativních důsledků 
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 prevence HIV/AIDS a pohlavně přenosných chorob (STD)  

 

Cílová skupina 

 ženy ohrožené prostitucí 

 osoby komerčně zneužívané 

 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

 oběti obchodu s lidmi 

 

Principy poskytování služby 

 anonymita - klientka není povinna sdělovat své jméno a další osobní údaje 

 bezplatnost všech poskytovaných služeb 

 mlčenlivost - veškeré informace o klientkách jsou přísně důvěrné 

 dodržování práv uživatelek – sociální služba je poskytována s důrazem 
na respektování vůle, ochrany důstojnosti, soukromí a dalších práv našich klientek, včetně 
možnosti podat stížnost 

 nízkoprahovost – vytváříme bezpečné prostředí pro klientky a pracujeme v jejich prostředí 

 

Služby klientkám 

 sociální poradenství  

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 asistenční služby - doprovod klientek do příslušné organizace 

 zprostředkování následné zdravotní a sociální pomoci   

 krizová (i telefonická) intervence  

 poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 bezplatné poskytování kondomů, lubrikačních gelů a informačních materiálů  

 vše o bezpečném sexu (zásady safer-sex) 

 informace o HIV/AIDS a dalších pohlavně přenosných infekcích 

  před- a potestové poradenství  

 bezplatné testování na HIV, syfilis, hepatitis B a C, kapavku, chlamydie a další pohlavně 
přenosné infekce. 
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Vážení přátelé a podporovatelé projektu JANA. Předkládáme Vám výroční zprávu naší organizace 

za rok 2013. 

 

Srdečně bychom chtěli poděkovat všem, kteří o náš projekt projevili zájem a vyjádřili mu své 

sympatie či poskytli podporu. Zachovejte prosím projekt JANA i do budoucna ve své přízni! 

 

Mgr. Lucie Černá 

předsedkyně Network East-West 

6. června 2014 
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Organizační struktura 
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Oblast působnosti terénního programu Centrum JANA - 2013

 

 

Okresy Domažlice, Klatovy a Tachov  - terénní program v klubech a na ulici zajišťuje Centrum 

JANA 

Okres Cheb – terénní program v klubech zajišťuje Centrum JANA , na ulici Kotec,o.s. 

Okres Prachatice (Strážný) – terénní program zajišťuje Rozkoš bez rizika,o.s. - Centrum JANA se 

podílí na testování klientek 

 

Chebsko – nová oblast naší působnosti 

Po domluvě s o.p.s. Kotec jsme v únoru 2013 převzali výjezdy do nočních klubů na Chebsku. 

S Kotcem jsme dohodli, že o ženy na ulici se budou i nadále starat jejich pracovníci. 
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Sociální práce v této lokalitě probíhá zcela ve shodě s našimi standardy kvality terénního 

programu.  Jedinou výjimkou je způsob testování.  Z technických a finančních důvodů testujeme 

v oblasti Chebska pomocí tzv. rychlotestů. Škálu testovaných chorob jsme zachovali – tzn., 

testujeme na protilátky HIV, LU, HCV a HBsAg.  Samozřejmostí bylo i rozšíření registrace sociální 

služby na Karlovarský kraj. Financování celé sociální služby na Chebsku je zcela zajišťováno  

ze zdrojů Vlády Horní Falce v Regensburku. 

V lokalitě Chebsko jsme v roce 2013 provedli v období únor až listopad 10 výjezdů a 63 návštěv 

v jednotlivých nočních klubech. O sociální práci na scéně pouliční prostituce se i nadále stará 

o.p.s. Kotec. Výjezdy do terénu probíhají pomocí naší mobilní ambulance a dvoučlenného týmu. 

Výjezdy zajišťovaly kolegyně Lucie Černá, Regina Ulrichová nebo Kateřina Němečková spolu 

s Miroslavou Bláhovou, která pracuje v místě a stala se naší novou spolupracovnicí. V daném 

období jsme v Chebu a okolí provedli 299 kontaktů u 82 klientů, z toho 77 bylo žen.  

V prvních třech měsících (tj. únor, březen, duben) jsme se seznamovali s prostředím nočních 

klubů a  klientkami, které ve většině případů vřele uvítaly naši nabídku poskytování sociální 

služby. Situaci na Chebsku jsme vyhodnotili jako velmi podobnou našemu stávajícímu regionu.  

Struktura žen pracujících v tamních nočních klubech se nijak neliší od té na Domažlicku, 

Tachovsku či Klatovsku. Rozmístění, velikost i vybavenost nočních klubů je také velmi podobné.   

Ze 14ti navštěvovaných klubů ve 3 klubech odmítli naši sociální službu přijmout.  Vysvětlujeme  

si to neznalostí naší nabídky a budeme i nadále pracovat na tom, abychom do klubů mohli 

vstoupit a ženám naši sociální službu včetně testování nabídnout. 

Podobnost Chebského a našeho dosavadního působiště přisuzujeme velmi podobné sociální, 

ekonomické i geografické situaci v celém česko-bavorském pohraničí. Po zhodnocení terénu  

a zjištění míry poptávky po testování na pohlavně přenosné choroby jsme v květnu 2013 

přistoupili k testování a provedli celkem 89 rychlotestů u 54 klientů. Všechny testy proběhly 

s výsledkem negativní. 

Práce na Chebsku se jeví velmi pozitivně. Poptávka po naší sociální službě se zvyšuje a Centrum 

JANA se začíná velmi dobře v tomto regionu etablovat. Proto jsme se rozhodli v práci pokračovat  

i nadále a pomalu naši nabídku rozšiřovat. V příštím roce plánujeme zvýšení počtu výjezdů na dva 

měsíčně a rozšíření pracovního týmu na dvě kolegyně v místě. 

 

Rok 2013 v číslech 

Díky poskytnutým finančním prostředkům byl v roce 2013 zajištěn chod jak sociální služby, tak i 

provoz naší dermatovenerologické ambulance. Proto jsme v roce 2013 mohli bez problémů 
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pokračovat v naší předchozí práci, dokonce jsme, jak bylo uvedeno výše, rozšířili pole naší 

působnosti i na Karlovarský kraj - oblast  Aše, Chebu, Františkových a Mariánských Lázní .Rovněž 

se nám podařilo rozjet výměnný program pro klientky – uživatelky drog.  Rok 2013 byl tak 

z hlediska objemu odvedené práce historicky nejúspěšnější.  

 

   KLIENTI  - TERÉNNÍ PROGRAM  2013 

Počet všech klientů 
Domažlice/Klatovy/Tachov/Cheb/Strážný 

594 
267/90/132/82/23 

Z toho žen  
Domažlice/Klatovy/Tachov/Cheb/Strážný 

545 
240/86/121/77/21 

Z toho mužů 
Domažlice/Klatovy/Tachov/Cheb/Strážný 

49 
27/4/11/5/2 

Počet kontaktů 
Domažlice/Klatovy/Tachov/Cheb/Strážný 

1879 
861/329/367/299/23 

Z toho kontakty při streetworku 1591 

Z toho kontakty v Centru JANA v Domažlicích  288 

 

VÝJEZDY  2013 

Počet navštěvovaných erotických klubů celkem: 
Domažlice, Klatovy a Tachov/Cheb/Strážný 

57 
36/14/7 

Počet stanovišť pouliční a silniční prostituce 4 

Počet výjezdů do terénu  
 Domažlice, Klatovy a Tachov/Cheb/Strážný 

103 
92/10/1 

Počet návštěv v klubech  
Domažlice, Klatovy a Tachov/Cheb/Strážný 

385 
315/63/7 
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Dermatovenerologická ambulance Centrum JANA 

V roce 2013 jsme v dermatovenerologické ambulanci v Centru JANA Domažlicích a v mobilní 

ambulanci v terénu prováděli testování na HIV a další závažné STI.   

Metodologicky přitom vycházíme z doporučení mezinárodních i místních odborných společností 

(WHO, Česká dermatovenerologická společnost apod.), jejichž guidlines jasně deklarují souvislosti 

mezi přenosem viru HIV a nákazou další. Z toho plyne nutnost lege artis vyšetřovat většinu 

závažných infekcí současně, čímž nejlépe postupujeme i preventivně a v intencích epidemiologie. 

Tato skutečnost je hodná zřetele obzvláště u žen ohrožených prostitucí - klientek Centra JANA.  

Snažíme se proto klientky motivovat k pravidelným vyšetřením na HIV a STI. Doporučujeme 

periodické prohlídky v intervalech 3 měsíců. Toto by byl optimální stav, který je vzhledem 

k omezeným finančním. prostředkům a také k vysoké fluktuaci našich klientek prozatím nereálný. 

Odborným zástupcem zdravotnického zařízení je prof. MUDr. Vladimír Resl. Na chodu našich 

ambulancí se dále podílejí MUDr. Magda Kumpová a zdravotní sestry Vladislava Klukanová  

a Michaela Klášterková.  

 

 

Vyšetření klienti / počet provedených HIV testů / opakovaná vyšetření: 

V roce 2013 jsme celkem vyšetřili 312 klientů (300 žen a 12 mužů). Z toho 163 klientů naše 

zařízení navštěvovalo již v předchozích letech, 149 klientů bylo v roce 2013 testováno v naší 

ambulanci poprvé.  

 

 

Naším cílem je, aby každý klient, který projde ordinací či pojízdnou ambulancí, byl vyšetřen  

na HIV/AIDS . Z 312 vyšetřených klientů bylo na na HIV+ testováno 306 osob, přičemž bylo 

provedeno 436 HIV testů. Jen 6 klientek z celkového počtu nebylo tedy na HIV testováno: dvěma 

klientkám jsme kvůli špatným žilám nedokázali nabrat krev (mnoho z našich klientů má zničené 

TESTOVANÍ KLIENTI 2013 Celkem Z toho noví /é 

Počet všech testovaných klientů v roce 2013 312 149 

Z toho ženy 301 142 

Z toho muži 11 7 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 

Stránka 10 

žíly kvůli intravenózní aplikaci drog), 4 klientky požadovaly jen výtěry. Počty vyšetření HIV jsou tak 

nejvyšší ze škály nabízených testů. 

Jak již bylo výše zmíněno, doporučujeme klientkám vyšetření periodicky opakovat. Ženy,  

které zůstávají v oblasti naší působnosti delší dobu, využívají našich služeb pravidelně. Takovýchto 

žen je ale menšina, mobilita klientek je z různých důvodů extrémně vysoká.  

Počet opakovaných HIV testů v roce 2013 byl následující: 

203 klienti podstoupili vyšetření 1x,  

76 klientů se na test dostavilo 2x a  

27 klientů bylo na HIV testováno 3x. 

 

V našem zdravotnickém zařízení nabízíme kromě testů HIV vyšetření i na další STI : syfilis, 

žloutenky B a C, chlamýdie, kapavku a další bakteriální infekce. Následující tabulka ukazuje počty 

provedených vyšetření a pozitivních výsledků v roce 2013. 

 

Zatímco v letech 1998-2001 byla incidence HIV+ 0,2%, v posledním sledovaném období  

2010-2013 to už bylo 1% (několikanásobně vyšší než u „běžné“ populace v ČR). Alarmující je  

i nárůst incidence HCV – 7,2%. Ve většině případů se jedná o drogově závislé klientky, které tak 

představují mimořádně rizikovou podskupinu naší cílové klientely. V důsledku ekonomické krize  

a následných sociálních problémů takovýchto klientů valem přibývá… Následující graf znázorňuje 

 vývoj incidencí nejzávažnějších chorob u našich klientek: 

 

PROVEDENÉ TESTY 2013 Celkem Z toho pozitivní 

HIV 436 2 

Hepatitis B 432 1 

Hepatitis C 432 12 

Syfilis 440 3 

Kapavka 130 2 

Chlamydia trachomatis 109 8 
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Přístup ke klientům je nerepresivní. Z několika zahraničních příkladů vyplývá, že důsledek 

represivního přístupu v minulosti vedl k prudkému poddiagnostikování HIV pozitivit a k většímu 

šíření infekce. Při vypracování sofistikovaných (na první pohled měkkých regulí), při existenci 

liberálních legislativních pravidel a při dobrém navázání důvěry a kontaktu je  reálná šance,  

že klienti s pozitivním výsledkem testu upraví své chování ve smyslu snížení rizikovosti (versus 

žádná změna pokud se vůbec otestovat nedají). I proto je důležitá možnost anonymity testování 

Po sdělení výsledků jsou klienti informováni o tom, jak se mají chovat bezpečně k sobě i ke svému 

okolí a jsou informováni o právních důsledcích svého jednání. Jsou motivováni k léčbě, jsou jim 

předány kontakty na spádová zdravotnická zařízení s doporučením, aby se tam dostavili. Pokud  

si přejí, jsme připraveni nabídnout jim psychosociální pomoc a doprovod sociální pracovnice.  

 

Jak bylo výše uvedeno, celkem jsme vyšetřili 312 klientů (300 žen a 12 mužů). Z toho 163 

klientů naše zařízení navštěvovalo již v předchozích letech, 149 klientů bylo v roce 2013 testováno 

v naší ambulanci poprvé. Níže uvedené grafy ukazují počty vyšetřených klientů a jejich složení  

dle zemí původu.   
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Klienti, kteří navštívili naše zdravotnické zařízení, se rekrutovali ze 17 zemí původu. V posledních 
letech se mění poměr v zastoupení cizinek. V minulosti bývalo českých žen jen kolem jedné 
třetiny, zatímco v roce 2013 Češky tvoří už 55% všech testovaných klientů. Mění se i složení cizích 
státních příslušníků. V tomto roce jsme nezaznamenali např. žádnou novou ženu z Ruska, naopak 
pozorujeme příliv žen z Afriky, zejména z Nigérie. Nejpočetnější skupinou cizinek stále zůstávají 

172 

50 

29 

28 

13 

Všichni klienti testovaní v r. 2013 
312 ( z toho 11 ♂ - CZ-9, D-1, UA-1, TR-1) 

 

CZ 172 UA 50 

SK 29 RO 28 

NG 13 MD 4 

BY 3 LV 2 

RU 2 TH 2 

BG 1 D 1 

HR 1 KAZ 1 

PL 1 TR 1 

VZ 1 

82 

21 

15 

10 

10 

Noví klienti testovaní v r. 2013 
149 (z toho 7 ♂: CZ-6,D-1, UA-1 TR-1) 

CZ 82 UA 21 

SK 15 NG 10 

RO 10 LV 2 

MD 2 BG 1 

BY 1 DE 1 

KZ 1 TH 1 

TR 1 VE 1 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 

Stránka 13 

Ukrajinky, Slovenky a Rumunky. Tuto tendenci dobře zachycuje následující graf. Je na něm 
zobrazeno, jak se v průběhu času měnily počty žen, které k nám přicházejí z šesti nejvíce 
zastoupených zemí původu. 
 
 

 

V poslední době rovněž pozorujeme i nepatrné změny ve věkové struktuře žen. Věk našich 

klientek se mírně zvyšuje, přibývá zastoupení ve skupině 46let a více. Starší klientky jsou převážně 

ženy, které do prostituce nastoupily v důsledku ztráty zaměstnání a na trhu práce vzhledem  

ke svému věku již nenašly uplatnění. 
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Závěrem přikládáme graf, který ukazuje všechny klienty, kteří byli od roku 1998 v našem zařízení 

vyšetřeni.  Za dobu existence našeho projektu navštívilo naši ambulanci 2 107 klientů z 28 zemí 

původu. 

 

 

978 

520 

178 

115 

77 

46 
44 

37 

Klienti vyšetření v Centru JANA v letech 
1998-2013 (celkem: 2 107 - unikátní id) 

 

CZ 978 UA 520 SK 178 RO 115 RU 77 MD 46 NG 44 BY 37 LT 23 BR 15 

BG 14 TH 12 ??? 10 PL 6 KZ 5 VN 4 DE 4 LV 4 BA 2 GH 2 

TR 2 VE 2 IT 1 GR 1 HR 1 JAM 1 KE 1 TM 1 ZA 1 
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Konference „Pátý bavorsko – český kulatý stůl k tématům AIDS 

prevence“ 

V posledních letech počty nově infikovaných HIV a STD prudce vzrůstají. Zvláště nárůst  

ve východoevropských zemích je znepokojující. V pohraničí pracuje mnoho žen a dívek z východní 

Evropy. Rovněž také víme, že mnoho mužů požaduje pohlavní styk bez ochrany. Za riziko nákazy 

sexuálně přenosnou chorobou nebo HIV nenesou zodpovědnost pouze samotné klientky.  

Je nutné zohlednit sociální, ekonomické, politické a kulturní podmínky, ve kterých tyto ženy žijí. Je 

třeba dbát nejen na kompenzaci informačního deficitu nýbrž i na zohlednění souvislostí rizika 

nákazy se strukturálními příčinami.  

Na tomto pozadí jsou osvěta a informace zvláště důležité. Sexuální výchova a prevence v oblasti 

HIV/AIDS představuje v bavorském příhraničí velkou výzvu. Binacionální Projekt JANA se zde jeví 

jako ideální prostředník v příhraniční spolupráci – činný v sexuální osvětě a v prevenci AIDS, která 

je pedagogicky účinná a zaměřená na různé cílové skupiny. Svojí činností chce JANA přispívat 

k tomu, aby v regionu Západních Čech vznikla fungující síť spolupracujících odborníků pro otázky 

k daným tématům. Naše zkušenosti a poznatky předáváme dál v nadregionálních pracovních 

skupinách. 

Z výše uvedeného vyplývá, že jedním z důležitých cílů našeho projektu jsou služby pro odbornou  

veřejnost, které zahrnují přednášky a informace o naší práci, rozhovory o předsudcích a klišé, 

přinášejí realistický náhled do prostituční scény, poukazují na životní a pracovní podmínky 

v sexbyznysu, propojení nabídky a poptávky apod. Zaměřují se na témata prevence u zákazníků 

prostitutek, metody bezpečného sexu, sexuální zdraví a odpovědnost v kontaktu s prostitutkami, 

odpovědný přístup k sexualitě.  Výměna zkušeností a spolupráce česko-německých odborníků a 

vytváření sítě spolupracujících organizací jsou významným cílem těchto setkání. 

K naplnění našich cílů přispívá mimo jiné i organizování příhraničních konferencí a workshopů. 

Proto jsme 15.10.2013 uspořádali Pátý bavorsko – český kulatý stůl k tématům AIDS prevence. 

Akce se konala v prostorách Krajského úřadu v Plzni. Touto cestou bychom rádi poděkovali  

za jejich podporu, díky níž jsme již potřetí mohli konferenci uspořádat v důstojném  

a reprezentativním prostředí. 

Konference byla určena pro odborníky v oblasti prevence AIDS, a to zejména na odborníky 

v přímém kontaktu s klienty, kteří jsou vzhledem ke svému způsobu života vystaveni zvýšenému 

riziku nákazy HIV a STI a na zdravotnické pracovníky, kteří s našimi klienty přicházejí v rámci 
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diagnostiky a terapie do kontaktu. Konference zúčastnilo 56 osob z 20 organizací z Německa a 

České republiky.  

Úvodní slovo přednesli  paní Brigitte Brunner, prezidentka Vlády Horní Falce a pan Mgr. Zdeněk 

Honz , člen Rady Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí 

Dále následovaly referáty : 

Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.: „Spektrum a četnost mikrobiologických nálezů u klientek Centra 

JANA a jejich řešení za 16 let sledování „ 

dr. Wolfgang Hautmann:  „Epidemiologie STD v Bavorsku” 

Hans-Peter Dorsch, diplom. psycholog:  „PEP, PrEP, TaP – anebo přeci jenom kondom? Obrat v 

prevenci!”  

Dr. Stefan Zippel: „2003 - 2013 HIV- a STI prevence u více než 100 000 žáků a žákyň. Zpráva z 

praxe“  

Doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.: „Změny epidemiologických charakteristik HIV v ČR a Plzeňském 

kraji“ 

Mgr. Lucie Černá: Novinky z Projektu JANA  

 

Účastníci jasně vyjádřili potřebu další odborné výměny. V diskuzích jsme měli možnost porovnat 

s kolegy i protichůdné názory a přístupy. Jsem si vědomi toho, že právě takováto setkání vytvářejí 

příležitost pro zlepšení pracovních postupů.   

Setkání bylo všemi účastníky vnímáno velmi pozitivně. Doufáme, že budeme moci v následujících 

letech uskutečnit další setkání, které nám umožní stejně úspěšnou výměnu informací a 

zkušeností. 
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Financování: 
 

 

                        

 

 

                                                                                    

Město Domažlice 

 

Kooperační partneři:  
 
 
 
 
 
        
 

Förderkreis JANA e.V., Furth im Wald 

http://www.kotec.cz/
http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=601


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 

Stránka 18 

 
Dermatovenerologická klinika  Fakultní nemocnice Plzeň 
 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 

Stránka 19 

Kontaktní informace 

 

Mgr. Lucie Černá 
předsedkyně NEW 

 Mgr. Kateřina Němečková 

vedoucí terénního programu 

 prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc. 

odborný zástupce 

     

Telefon +420 605255385 

centrum.jana@centrum.cz 

 Telefon +420 724027951 

centrum.jana@centrum.cz 

 Telefon +420 379778222 

resl@fzs.zcu.cz 

 

Informace o společnosti 

 

      

Network East-West 
U Nemocnice 148, 344 01 Domažlice 

IČ: 69967024 

Telefon +420 379 778 222 

Fax +420 379 778 222 

www.centrumjana.cz 


