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Výroční zpráva projektu JANA 
za rok 2005 

 
 
 
Zřizovatel:    Regierung der Oberpfalz 
     Emmeramsplatz 8 
     D-93039 Regensburg 
     Internetové stránky: www.ropf.de (heslo: JANA) 
      
Vedení:  Elisabeth Suttner-Langer,diplomovaný sociální pedagog 
     Tel.: 0049 941 5680-649 
     Fax: 0049 941 5680-9649 
     E-mail: elisabeth.suttner-langer@reg-opf.bayern.de 
 
Administrativa:   Andrea Baumer, vládní vrchní sekretářka 
     Tel.: 0049 941 5680-675 
     Fax: 0049 941 5680-9675 
     E-mail: andrea.baumer@reg-opf.bayern.de 
 
Projekt:    JANA - Projekt pro prevenci HIV/AIDS a STD 
     U Nemocnice 148 
     CZ-344 01 Domažlice 
     Mgr. Lucie Černá 
     Bc. Kateřina Hrabíková (od 17.01.2005) 
     Tel.+Fax: 00420 379 778 222 
     E-mail: centrum.jana@centrum.cz 
     Internetové stránky: www.centrum-jana.wz.cz 
 
Otevírací doba  
v poradně:    psychosociální poradenství: 
     úterý  10.00 hod. - 17.00 hod.  
     středa 12.00 hod. - 16.00 hod. 
     venerologická ambulance: 
     úterý 15.00 hod. - 17.00 hod. 
 
Streetwork:   každé pondělí a čtvrtek 
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Pobočka projektu JANA: Radnice Furth im Wald 
 
o.s. Network East–West: U Nemocnice 148 
     CZ-344 01 Domažlice 
     IČO: 699 67 024 
     Číslo účtu: 0000000-0827622369/0800 
 
Förderkreis JANA e.V. : předseda: Wera Müller 

konto: 511 96 00 
Volksbank Straubing (BLZ 742 900 00) 

 
Financování:   Freistaat Bayern 

laboratorní náklady: dotace MZ ČR 
 
 
Kooperační partner:  Dermatovenerologická klinika FN Plzeň 
     Dr. Edvarda Beneše 13 
     CZ-305 99 Plzeň 

od podzimu 2003 je ambulance Projektu JANA 
 detašovaným pracovištěm FN Plzeň 

 
     vedení: prof. MUDr. Vladimír Resl ,CSc. 
 
     La Strada  
     P.O.Box 305 
     CZ-111 21 Praha 1 
     Tel.+Fax: 00420 2 22721810 
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1 Předmluva 
 
 
V této publikaci vám jako každým rokem předkládáme výroční zprávu o přeshraničním Projektu 
JANA. Opět vám poskytne přehled o naší práci. Při této příležitosti chceme vyslovit poděkování 
všem, kteří nás v naší práci doprovázejí a podporují. 
 

V loňském roce nás opustili dva mimořádní lidé, kteří byli pro náš projekt nepostradatelní 
 
 

Věnováno vzpomínce 
 

pana Reinholda Macha 
a 

paní Růženy Premové 
  

Pan starosta Macho podporoval od počátku náš projekt. Ihned rozpoznal, že sexturismus není pouze 
problémem českého pohraničí, ale že vyžaduje pozornost a spoluzodpvědnost i německé strany. 
Velmi mu záleželo na tom, aby problematika sexturismu byla pojmenována a řešena. Ztratili jsme  
v něm opravdového přítele, který nám otevíral mnoho dveří a nabízel vždy pomoc zastupitelstva 
města Furth im Wald. 
Jako zdravotní sestra stála paní Růžena Premová vždy na straně pracovnic projektu a klientek. 
Podílela se na vybudování lékařské praxe projektu. Empaticky, angažovaně a zodpovědně se starala  
o naše klientky. Po těžké nemoci zemřela v prosinci 2005. 

 
Rok 2005 proběhl ve znamení personálních změn. Po šesti letech se s naším projektem rozloučila 
sociální pracovnice Lenka Kurcová. Nová kolegyně Kateřina Hrabíková se pod vedením Lucie Černé 
velmi dobře zapracovala. 
 
Poradna je stále více navštěvována, naše nabídka je velmi dobře přijímána. Stále nám dělá starosti 
explozivní nárůst nových HIV-infekcí ve východní Evropě, obzvláště na Ukrajině. Doposud se tento 
nárůst ještě neprojevil v naší spádové oblasti. Doufáme, že díky našemu preventivnímu působení se 
podaří toto nebezpečí minimalizovat. 
 
Jsme zavázáni Bavorské vládě, že i nadále v plném rozsahu podporuje náš projekt tak, že je 
i navzdory zkrácenému státnímu rozpočtu zabezpečeno financování naší činnosti pro další rok. 
 
Sociální pracovnice projektu JANA vykonávají průběžnou, angažovanou a odborně fundovanou 
osvětu. Sociální práce v tak náročném prostředí nepřináší žádné obdiv budící úspěchy a pracovnice 
jsou vystaveny nedoceňovanému vypětí. Proto náleží pracovnicím, v čele s paní Elisabeth 
Suttner-Langer, za jejich angažovanost velké uznání. 
 
 
Regensburg, únor 2006 

Jürgen Schörnig 

ředitel odboru 
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2 Rámcové podmínky 
 
 
2.1 Personální situace 
 
Projekt JANA je začleněn do struktury vlády Horní Falce do 5. odboru – zdravotnictví, který 
řídí pan Jürgen Schörnig. Vedením projektu je pověřena Elisabeth Suttner-Langer, 
diplomovaný sociální pedagog, na chodu projektu se podílí administrativní pracovnice 
Andrea Baumer (2/3 úvazku). 
 
Obě sociální pracovnice, Lucie Černá a Kateřina Hrabíková, vykonávají svoji práci v poradně 
v Domažlicích. Jejich hlavní pracovní náplní je péče o klientky na místě, zprostředkování 
pomoci, předávání informací a organizování lékařské praxe. 
Kateřina Hrabíková je u nás od ledna 2005, dobře se zapracovala a do našeho týmu se 
úspěšně začlenila. Díky následnému vzdělávání u Deutsche Aidshilfe a hospitaci 
u Zdravotního úřadu v Lipsku získala rychle jistotu a posílila své kompetence. 
 

 

 

Další vzdělávání a reflexe jsou v naší práci 
velmi důležité. Pravidelné týmové porady a 
evaluace cílů jsou stálou součástí naší práce. 
Spolupracujeme se zdravotními úřady a 
svépomocnými organizacemi, jako je 
Kassandra e.V. v Norimberku. 
 
 
 
 
 

L. Černá, A. Baumer, K. Hrabíková 
E. Suttner-Langer 

 

  

Lékařské ordinační hodiny byly 
i v tomto roce vedeny panem profesorem 
MUDr. Vladimírem Reslem, CSc. 
Kvůli svému těžkému onemocnění 
ukončila červnu 2005 činnost u našeho 
projektu paní Růžena Premová. Nahradila 
ji paní Marie Vlnařová, která je v projektu 
JANA zaměstnána jako zdravotní sestra 
od září 2005 

 
 Poradna v Domažlicích, prof. MUDr. V. Resl, CSc. M.Vlnařová 
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2.2 Cíle 
• Prevence, diagnostika a léčba HIV/AIDS a dalších pohlavně přenosných chorob (STDs) 

na scéně prostituce podél česko-bavorské hranice 
• Zlepšení zdravotní, sociální a psychické situace prostitutek 
• Vývoj nových koncepcí prevence AIDS pro zákazníky prostitutek 
• Mezistátní spolupráce odborníků obou zemí v oblastech sexuální osvěty, prevence 

HIV/AIDS a lékařství 
 
 
2.3 Cílové skupiny 
• Sexuální komerční pracovnice 
• Jejich zákazníci, převážně z Německa 
• Majitelé a provozovatelé klubů 
• Veřejnost: přeshraniční prevence HIV/AIDS 
 
 

2.4 Oblast působnosti 
Česko-bavorská hranice  
Hlavní oblast působnosti: okresy Domažlice, Klatovy und Tachov 
 
V těchto okresech se nachází 72 klubů, které navštěvujeme v pravidelných intervalech asi 
po šesti týdnech. Kontinuální práce je velmi důležitá pro udržení důvěry ve scéně. 
 
Výjezdy do okresu Prachatice podnikáme kvůli velké vzdálenosti jen sporadicky. Naše 
činnost je zde redukována na rozdávání kondomů a informačních materiálů a předávání 
preventivních poselství. Rovněž ženy, které zde pracují, nemohou z uvedených důvodů naši 
poradnu navštěvovat. 
 
 
2.5 Občanské sdružení Network East–West 
Občanské sdružení Network East–West bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR v roce 
1999. Bylo založeno za účelem podpory česko – německého projektu JANA. Členové 
Network East – West o.s. pracují jako dobrovolníci a svým úsilím umožňují rozšíření 
činností projektu. Mezi jeho hlavní úkoly v roce 2005 patřilo pořizování finančních 
prostředků nutných k realizaci mobilní venerologické ambulance. Network East-West je 
realizátorem žádostí o finanční dotace směřované na české instituce. 
 
 
2.6 Förderkreis JANA e. V. 
Spolek JANA e.V. byl založen roku 1998 angažovanými občany z příhraniční oblasti. Slouží 
k podpoře Projektu JANA a zajišťuje pro něj širokou základnu veřejnosti. Klade si za cíl 
zajišťovat dodatečné financování Projektu JANA a přímou pomoc jednotlivým ženám  
v nouzi. Předsedkyní je paní Wera Müller. 
Výše jmenovaná činnost spolku je možná díky sponzorským darům a členským příspěvkům. 
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3 Konkrétní čísla z roku 2005 
 
 
3.1 Kontakty 
 

 

Návštěvy  
v klubech 

2005 
 

Kontakty  
při streetworku 

2005 
 

Kontakty  
v poradně JANA 

2005 

Všechny kontakty 
2005 

 

1.kvartál: 112 1075 228 1303 

2.kvartál: 151 1248 442 1690 

3.kvartál: 155 1281 340 1621 

4. kvartál: 126 969 338 1307 

CELKEM: 544 4573 1348 5921 
 
 
Horní tabulka znázorňuje počet kontaktů (i opakovaných) při streetworku a v poradně. Díky 
streetworku je naše nabídka známá, jen tak můžeme navázat kontakt se ženami a motivovat 
je k návštěvě naší poradny a využití lékařské prohlídky. Kontakty v poradně během 
posledních tří let pravidelně narůstají. Některé ženy a rovněž i někteří majitelé klubů 
informují ostatní o nabídkách projektu JANA. 
 
Vycházíme z toho, že na našem území je přítomno asi 500 žen pracujících v sexbyznyse. 
Fluktuace mezi nimi je velmi vysoká, odhadujeme, že naše preventivní činnost využije 
během roku minimálně 1700 různých žen. Během rozhovorů jsou předávána preventivní 
poselství a zodpovídány konkrétní dotazy. Ženy dostávají kvalitní kondomy 
a lubrikační gely. Akceptující přístup umožňuje našim klientkám, aby se dokázaly vyrovnat 
se svojí momentální krizovou situací a byly schopné své chování této situaci přizpůsobit. 
 
Streetwork a neustálá přítomnost na scéně je naším nejdůležitějším úkolem, neboť naši 
poradnu navštěvuje jen menší část žen. Na jedné straně je to způsobeno velkými 
vzdálenostmi klubů od našeho centra a špatným dopravním spojením, na druhé straně také 
tím, že ženy nesmějí nebo nemohou klub (své pracovní místo) opustit na delší dobu. 
Ekonomický tlak nedovoluje našim klientkám, aby se vystavily nebezpečí, že přijdou 
o zákazníka. V neposlední řadě hraje důležitou roli strach a nedůvěra k institucím a jejich 
personálu. Získat jejich důvěru je pro nás nejdůležitější ale také nejobtížnější. 
 
Naše statistika mimo jiné zahrnuje kontakty s provozovateli klubů nebo barmany. Většina 
z nich Projekt JANA zná. Pravidla scény se snažíme akceptovat, avšak jasně signalizujeme, 
že stojíme za všech okolností na straně žen. Ale jen díky toleranci majitelů máme umožněn 
přístup do klubů. Balancování mezi dvěma tak rozdílnými skupinami klientů není vždy 
jednoduché. 
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Jen malá část našich klientek pracuje na ulici, jsou to převážně české občanky. Hledáme a 
nacházíme k nim cestu. Mnohé z nich využívají našich služeb. Práci s nimi nám neulehčuje 
fakt, že některé z nich jsou přiváženy do našeho regionu jen na velmi krátký časový úsek, 
poté jsou odvezeny na jiné místo. To nám ztěžuje vytváření atmosféry důvěry. 
 
 
3.2 Registrované ženy v ambulanci od roku 1998 
 
Každá žena, která přijde do naší poradny, aby si nechala provést testy na STDs, je zařazena 
do naší kartotéky, na přání i anonymně. Ze získaných dat vyplývá, že naši ambulanci 
navštívilo v rozmezí let 1998 až 2005 celkem 899 žen. 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 celkem 

248 65 192 56 31 115 87 105 899 
 
 
3.3 Věková struktura 
 
 
   

 

 

 

   

 
 

Věková struktura nových klientek 

po
če

t  
že

n 

rok narození 
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3.4 Provedené testy v letech 1998 až 2005 
 
 

 HIV Hep. B Hep. C Syfilis GO Chlam. 

1998 167 167 0 167 0 0 

1999 333 329 0 329 150 160 

2000 387 217 0 344 217 238 

2001 102 98 62 98 27 28 

2002 37 37 27 37 0 0 

2003 174 173 173 174 2 0 

2004 132 123 123 132 58 59 

2005 169 157 158 170 88 50 

celkem 1501 1301 543 1451 542 535 
 
 
Náklady na laboratorní vyšetření jsou hrazeny z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR 
a spravovány Fakultní nemocnicí v Plzni. Z finančních důvodů jsou testy na Ch. Trachomatis 
a a myco- a ureaplasma prováděny symptomaticky podle klinického obrazu. Ze všech testů 
provedených na Ch. Trachomatis bylo 14% pozitivních. 
 
Potěšujícím faktem je, že počet pozitivních výsledků na syfilis byl nižší 
než v předcházejících letech. Oproti roku 2004 jsme neměli žádný případ HIV pozitivity. 
Pozitivní výsledky na Hepatitis B a C zůstávají i nadále vysoké. 
 
V roce 2005 byl rozpočet na laboratorní náklady navýšen, takže mohlo dojít k provedení 
vyššímu počtu testů. 
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3.5 Národnosti žen v lékařské praxi 
 
Přesné údaje o původu známe jen u klientek vyšetřených v poradně. Češky a Slovenky 
představují více než polovinu. Ostatní pocházejí ze zemí mimo Evropskou unii, dvě třetiny 
z nich jsou Ukrajinky. 
Fluktuace je jako v předcházejících letech velmi vysoká, přesto stoupá počet žen, které náš 
projekt provází v delším časovém období. Každou čtvrtou známe déle než jeden rok. 
 
Národnosti registrovaných žen v ambulanci v roce 2005: 
 

národnost nové loňské celkem Nově registrované ženy 
od začátku 

česká 50 11 61 353 

ukrajinská 21 17 38 273 

slovenská 23 5 28 80 

ruská 5 2 7 62 

moldavská 0 2 2 26 

rumunská 2 0 2 46 

běloruská 2 0 2 22 

bulharská 1 0 1 8 

litevská 1 0 1 10 

jiné --- --- --- 19 

celkem 105 37 142 899 
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61 Česká republika 38 Ukrajina
7 Rusko 2 Rumunsko
28 Slovensko 2 Moldávie
2 Bělorusko 1 Litva
1 Bulharsko

 
Registrované ženy v praxi projektu JANA 

 v roce 2005 
(celkem: 142 žen – z toho 105 nové) 
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3.6 Kazuistiky 
 
IVANA 
 
Ivaně je 27 let, je české národnosti, svobodná. 
 
Klientka poprvé přišla do našeho centra před dvěma lety, bylo to ovšem na popud její 
kamarádky z trasy, sama by si k nám cestu nenašla. Její mentální schopnosti jí nedovolují 
zvládání některých závažnějších nebo složitějších životních situací. Ani v rodině nemá dobré 
zázemí. 
S Ivanou jsme pracovali intenzivně a adekvátně jejím schopnostem. Výsledkem toho bylo, že 
naše centrum navštěvovala velice pravidelně. Asi po roce jedno vyšetření ukázalo pozitivní 
výsledek na syfilis. Ten se ale po dalších testech ukázal jako falešně pozitivní. 
Ve stejné době se zjistilo, že je Ivana těhotná. Po celé těhotenství, o kterém Ivana nevěděla až 
do pátého měsíce, nepřestala pracovat, na silnici stála až do porodu. 
Po narození dcery odešla Ivana i s dítětem do Azylového domu pro matku a dítě. Péče o dítě 
není v jejích silách, a proto se často stává, že nechává nemluvně o samotě bez péče a jde na 
ulici vydělávat. Několikrát opustila Azylový dům i s dítětem. O jejich osud se zajímá 
Oddělení sociální péče o dítě, které rovněž kontaktovalo náš projekt s žádostí o podání 
informací o naší klientce. 
Přestože je na dítě uvaleno předběžné opatření, Ivana dostala druhou šanci. Musí teď 
prokázat, že se dokáže o svou dceru postarat. 
Bohužel se zatím nedá jednoznačně stanovit, za jakých podmínek bude soužití Ivany a její 
dcery do budoucna probíhat. 
Informace o Ivaně po porodu jsou zprostředkované, klientka nás vyhledala pouze jednou, aby 
nám ukázala dítě. Od té doby se v naší poradně neobjevila. 
 
 
RUSLANA 
 
Ruslaně je 20 let, je svobodná a pochází z Ukrajiny. 
 
Na práci do České republiky byla zlákána, jako mnoho jejích krajanek, svojí kamarádkou. Ta 
jí slíbila atraktivní práci na „Západě“ a vysoký výdělek. Oxana nemá kromě dokončené 
desetileté školní docházky žádné jiné vzdělání, není ničím vyučená. Přesto jí nabídka 
skvělého místa nepřišla podivná. Vždyť kamarádku znala od dětství a neměla důvod jí 
nedůvěřovat. 
Samozřejmě do Německa nedorazila. Skončila těsně před jeho hranicemi v nočním klubu. 
Neměla na vybranou, musela si odpracovat svůj dluh .Během jejího prvního měsíce v klubu 
jsme ji při STW kontaktovali. Oxana,doprovázena „spolehlivými“ kolegyněmi ,přišla na 
testování k nám do poradny. Výsledky ukázaly pozitivní syfilis. 
Podařilo se ji dopravit do nemocnice v Plzni, kde absolvovala léčbu. Jak se však během 
jejího pobytu v nemocnici ukázalo, měla „špatnou“ zdravotní kartičku. Byla rovněž bez 
finančních prostředků , a proto byla její léčba hrazena z prostředků JANA e.V. 
Konec jejího příběhu se zdá být optimistický: vrátila se domů, vyléčená. Ale na jak dlouho? 
Komu sedne na lep příště? Svému chlapci?  
Doufejme, že si ze svého předchozího zážitku vezme ponaučení. 
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 Foto: Johannes Paffrath 
 
4 Práce s veřejností 
 
4.1 V České republice 
 
Témata prostituce, obchodování s lidmi, příprava zákona o prostituci, ochrana obětí atd. jsou 
v poslední době velmi aktuální. Tato problematika může být řešena pouze pomocí 
multidisciplinárního a koordinovaného přístupu nestátních organizací, sociálních, 
zákonodárných, výkonných a migračních úřadů. Je smutným faktem, že ČR se během svého 
polistopadového vývoje stala  nejen cílovou ale i tranzitní zemí pro ženy, které se staly 
obětmi obchodování s lidmi za účelem prostituce. Obětem je nutno věnovat péči, je nutné 
vytvořit účinné strategie pomoci. 
 
NNO a místní samosprávy v oblastech s výskytem pouliční prostituce na tento problém 
upozorňovaly již od počátku 90.let a postupem času mu začaly věnovat zvýšenou pozornost 
i státní instituce. Pro MV ČR je toto téma jednou z priorit, potřeba spolupráce je stále více 
uznávána i na vládní úrovni. Neziskové organizace pociťují potřebu stále užší kooperace. 
 
Za tímto účelem se v roce 2005 konala celá řada odborných seminářů a pracovních setkání. 
Pracovnice Projektu JANA se několika z nich zúčastnily. 
 
Tématu podpory obětí obchodování s lidmi byl věnován březnový seminář pořádaný MV ČR 
ve spolupráci s nizozemskými experty z „STV“ - nadace proti obchodování s lidmi. Tématem 
byla „Motivace obětí obchodování s lidmi ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení.“ 
 
V srpnu 2005 IOM v Praze záhájila přípravnou fázi své rozsáhlé preventivní kampaně 
zaměřené na zákazníky prostitutek. Pracovnice projektu JANA spolu se zástupkyněmi  
o.s. R-R, České katolické Charity a La Strady byly přizvány do expertní skupiny, která se 
podílela na vývoji konceptu dotazníku kampaně pro zákazníky prostitutek. Posléze proběhlo 
na našem území dotazování zákazníků prostitutek. V závěrečné fázi projektu poskytla Mgr. 
Lucie Černá expertní interview. 
 
V září 2005 jsme se zúčastnili dvoudenního semináře pro pracovníky NNO a policisty  
pořádaného o.s. R-R. Tématem semináře byla: „Práce s obětí obchodování s lidmi.“ Cílem 



 

 

 

 
 

15

semináře nebylo pouze vzdělávání se v teoretické oblasti, ale jeho výsledkem měl být 
konkrétní výstup, a to vypracování manuálu na identifikaci obětí a práci s nimi pro terénní 
pracovníky. Kromě toho došlo k navázání cenných kontaktů mezi NNO a policií na úrovni 
krajů. 
 
Prostituce kromě problematiky porušování lidských práv s sebou přináší i problematiku 
ochrany před STDs. V tomto směru jsme se aktivně účastnili společných zasedání Fóra 
nevládních organizací a Výkonného výboru Národní komise HIV/AIDS. 
Dále  Mgr. Lucie Černá přednesla na semináři KÚ Plzeňského kraje věnovanému 
problematice HIV/AIDS a drogové závislosti v Plzeňském kraji referát o zkušenosti 
s realizací Projektu JANA. 
O našem projektu bylo pojednáno v odborném lékařském časopise „Praktický lékař“ 
v článku: „Mezinárodní zdravotnické projekty prevence sexuálně přenosných infekcí 
u prostitutek v České republice“. Byly jsme při natáčení třináctidílného seriálu České televize 
„Synkopa imunity“, který se bude vysílat počátkem roku 2006. 
 
Pracovnice projektu JANA si  roce 2005 stanovily jako důležitý bod své práce prohloubit 
vztahy a zlepšit kooperaci s ostatními NNO v ČR. Toto jsme pociťovali jako naši slabší 
stránku, dříve jsme se orientovali více na kooperaci s německými NNO. Snad se nám 
podařilo tento deficit napravit. 
 
Zdá se, že v České Republice je v poslední době problematice prostituce se všemi jejími 
aspekty věnována nebývalá pozornost ze strany NNO, ale i politická reprezentace přikládá 
řešení tohoto problému důležitost. Je důležité, aby naše politická reprezentace pohlížela  
na tuto problematiku  stejně a nerozdrobovala její řešení v politických diskusích. 
 
 
4.2 V Německu 
 
Stejně jako dříve tvoří muži žijící v Německu 90% zákazníků prostitutek Poptávka ovlivňuje 
nabídku, proto je správné, že Německo se cítí zodpovědné za možné následky tohoto vývoje 
a vytvořilo nabídku pomoci pro ženy, které v česko-bavorském pohraničí nabízejí sexuální 
služby. 
 
Mnoho lidí si neuvědomuje velikost této problematiky, téměř nikdo se nezajímá o konkrétní 
poměry. Scéna prostituce je velmi diferencovaná, černobílá řešení nejsou možná. Mezi 
veřejností panuje i dnes názor, že jsou to především prostitutky, kdo překračují morální 
hranice a právě ony rozšiřují choroby. Dokud budou takováto tabu existovat, bude těžké 
senzibilizovat veřejnost pro danou problematiku. 
 
Našimi referáty chceme vnést do emocionálně vypjatých diskusí odborný úhel pohledu, 
a to bez moralizujícího hodnocení. Naším cílem je vytvořit strategie k dosažení 
zodpovědného a lidského přístupu pro všechny zúčastněné. Na setkáních referujeme 
o zdravotní prevenci, legalizaci prostituce, problematice obchodování se ženami a násilí. 
Mezi účastníky našich setkání patří studenti, preventivní pracovníci, angažované ženské 
spolky, odborníci v oblasti AIDS prevence nebo kolegové a kolegyně z veřejných 
zdravotních úřadů. Často využíváme k informování obyvatelstva médií. 
Rádi přijímáme pozvání k pódiovým diskusím nebo odborným grémiím, abychom 
prezentovali naše pracovní nasazení. 
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4.3 Informační odborné semináře v roce 2005 
 
Spolupráce v oblasti sexuální výchovy a prevence AIDS v odborné i laické sféře je velmi 
důležitá. 
Také odborné vzdělávání našich spolupracovnic je pro naši kvalifikovanou práci nezbytné. 
 
V následujících řádcích je uveden výběr důležitých termínů práce pro veřejnost a dalšího 
vzdělávání. 
 
03./04.02.05 Linec 

Workshop zemí Rakouska, AIDS-Hilfe Vídeň 
Téma: Migrantky a HIV/AIDS 

24.02.05  Domažlice 
Představení projektu Vyšší odborné škole v Domažlicích 

27.02.05  Folmava 
Tisková konference s biskupem Mons. Františkem Radkovským, Plzeň, ředitelem plzeňské 
charity Ing. Jiřím Lodrem, a biskupem Gerhardem Ludwigem Müllerem, Regensburg 

08.03.05 Norimberk/Mezinárodní den žen 
Odobrný seminář Nadace Hanns-Seidel 
Téma: „Moderní obchod s otroky – uprostřed nás“ 

10.03.05 Praha 
Seminář českého ministerstva vnitra v rámci projektu  PHARE 
Téma: “Péče o oběti obchodování s lidmi v kooperaci s institucemi činnými v trestním řízení“ 

16./19.03.05 Praha 
Závěrečný seminář, evaluace 
Projekt Kalendář pro mládež 2005/2006 

04.04.05 Furth im Wald 
Setkání se starostou města Furth im Wald panem Reinholdem Macho 
Téma: aktuální situace/spolupráce 

06.04.05 Mnichov 
Symposium Poradny psychosociální pomoci Kliniky a Polikliniky pro dermatologii  
a alergologii v Mnichově 
Téma: „HIV infekce a východní Evropa“ 

06.04.05  Domažlice 
Představení Kalendáře pro mládež na konferenci Pedagogicko-psychologické poradny  
a výchovných poradců 

26.05.05 Domažlice 
Představení projektu pracovníkům Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice v Praze 
a Projektu prevence HIV a STD v Gentu v Belgii 

14.06.05 Praha 
Společné zasedání nestátních organizací a Výkoného výboru České národní komise  
pro HIV/AIDS 

21.06.05 Frankfurt 
Den studia 2005 sdružení Evangelische Frauenarbeit in Deutschland e.V. (EFD) 

  Téma: „Boj proti obchodu se ženami a péče o oběti v Německu“ 
02.07.05 Regensburk 

„Noc solidarity“ 
21./22.07.05 Laufen  

4. bavorské fórum prevence AIDS Národní zdravotní centrály LZG Bayern e.V. 
01.08.05  Praha 

International Organisation for Migration (IOM) Praha 
Pracovní schůzka: „Prevence u zákazníků prostitutek“ 

08.08.05  Furth im Wald 
Rozhovor s panem MdL Markusem Sackmanem, členem Ackermanngemeinde a panem 
starostou Reinholdem Machem 

08./09.09.05 Šlovice 
Seminář pro pracovníky NNO a policii 
Téma: „Práce s obětí obchodování s lidmi“ 
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12.10.05 Regensburg 
Informační panel ke Dni zdraví v prostorách vlády Horní Falce 

18.10.05  Domažlice 
Představení projektu pro studentky a studenty Odborné vysoké školy v Bamberku 

24.10.05  Nittendorf 
Výstava Grenzlandschaften od Johannese Paffratha 
 

 
 

07.11.05  Furth im Wald 
Výroční zasedání Förderverein  JANA e.V. 

14.11.05  Landshut 
Představení projektu na Odborné vysoké škole 

22.11.05 Plzeň 
Představení projektu na odborném semináři 
Téma: „Problematika HIV/AIDS a drogových závislostí v Plzeňském kraji.“ 

23.11.05 Domažlice 
Seminář pro naše klientky ve spolupráci s Kassandra e.V. 
Téma: „Tipy a triky, aneb bezpečnost a profesionalita“ 

24./26.11.05  Poděbrady 
14. mezinárodní seminář: AIDS, drogy a my 

28./29.11.05 Praha 
Seminář 
Téma: Primární prevence rizikového chování 

29.11.05 Pasov  
Představení projektu na Univerzitě ke Světovému dni boje proti AIDS 2005 

01.12.05 Domažlice 
Seminář pro klientky – „Vánoční čarování“ 

01.12.05 Domažlice 
Akce STOP AIDS ve spolupráci s poradnou „D-Kontakt“ 

01./12.12.05 Domažlice 
Rozdělování vánočních balíčků klientkám od sdružení Fraueninteressen e.V. v Mnichově 

12.12.05 Regensburg 
Koordinační rozhovor se sdružením Servis e.V. z Norimberka 
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5 Plány do budoucna a poděkování 
 
Ženy doufají, že se jejich situace znovu zlepší a že se budou moci vrátit zpátky domů 
ke svým rodinám. Přejí si zůstat zdravé a proto potřebují naší podporu. Existují odůvodněné 
prognosy, že díky explozivnímu rozšiřovaní infekce HIV dojde v zemích východní Evropy 
k hospodářské a společenské katastrofě. 
  
Hlavním úkolem Projektu JANA je umožnit ohroženým okrajovým společenským skupinám 
přístup k lékařské péči. Proto chceme ještě v následujícím roce uvést do provozu mobilní 
venerologickou ambulanci, abychom mohli našim klientkám, které nemohou z různých 
důvodů přijet do našeho centra, nabídnout testování na pohlavně přenosné choroby přímo 
na místě, kde pracují. 
 
Naším cílem není proti prostituci bojovat nebo ji hodnotit z morálního hlediska. Chceme 
našim klientkám pomoci vytvořit si náhled na svoji momentální situaci, vyvinout s nimi 
účinné strategie k nalezení vlastní hodnoty. 
 
Pojmenování nedůstojných podmínek, ve kterých některé ženy žijí a nabídka lékařské péče 
jsou naším přínosem k řešení tohoto sociálně patologického jevu, který prostituce 
představuje. 
 
Kvůli strachu z prozrazení jejich situace jsou naše klientky vystavovány neustálému tlaku. 
Proto často ztrácí důvěru v lidi. Toto bezpráví je nutno oteřeně deklarovat. 
 
Jako podporu naší práce vnímáme pozitivní ohlasy zvenčí. Chtěli bychom poděkovat všem, 
kteří stojí na naší straně slovem i činnem, posilují nás v naší činnosti a finančně přispívají 
na konto Förderverein JANA e.V. a o.s. Network East – West. 
 
Obzvláště bychom chtěli poděkovat Krajskému úřadu v Plzni, kasinu American Chance 
a dámám ze spolku Soroptimist e. V., jejichž velkorysý finanční dar nás přiblížil našemu cíli 
- mobilní venerologické ambulanci. Nezanedbatelný příspěvek byl také vybrán na Univerzitě 
v Pasově při příležitosti týdne věnovanému Mezinárodnímu dni boje proti AIDS. Těmito 
prostředky můžeme bezprostředně podpřit ženy v nouzi a rozšířit zdravotní péči. 
 
Ženy ze sdružení Fraueninteressen e.V. v Mnichově opět láskyplně připravily vánoční 
balíčky určené našim klientkám. Právě takovýto projev solidarity mezi ženami je srdečným 
gestem. 
 
V neposlední řadě patří naše díky týmu Univerzitní kliniky v Plzni, jež pod vedení pana 
profesora Vladimíra Resla vykonal neobyčejně dobrou práci. 
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V loňském roce byla zpracována dokumentace k našemu odbornému semináři 
„AIDS a prostiutce v rozšířené Evropské  unii. Staré téma – nové cesty“ 
Je k nahlédnutí na internetových adresách www.ropf.de a www.centrum-jana.wz.cz 
v pdf formátu. V případě vašeho zájmu ji můžeme zaslat ve vázané podobě. Doufáme, 
že jsme tímto přispěli k dalšímu vyvíjení konceptů v oblasti preventivní práce na obou 
stranách hranice. 
 
Máte-li zájem o uspořádání informačního semináře o projektu JANA, ráda vám budu 
k dispozici. Těším se, pokud mne v případě dotazů kontaktujete. 
 
 
 
 
Regensburg/Domažlice, únor 2006 
 
Elisabeth Suttner-Langer 
Dipl.-Soz.Päd.(FH) 
vedoucí projektu JANA 
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