
Občanské sdružení Rozkoš bez Rizika

Zdraví každého z nás 
ovlivňuje zdraví nás 
všech 

Nic neomlouvá páchání 
bezpráví a násilí na ženě 
(člověku) 

Každý má právo na 
pomoc, když chce se 
sebou něco dělat 
(změnit svůj život 
k lepšímu)



Přednášející

Mgr. Lucie Šídová
Koordinátorka regionálních terénních týmů 

Mobil: 724 760 171

Email : sidova@rozkosbezrizika.cz

www.rozkosbezrizika.cz

mailto:sidova@rozkosbezrizika.cz
http://www.rozkosbezrizika.cz/


Naše sanita



Kdo jsme

Rozkoš bez Rizika neboli 
R-R je občanské 
sdružení, jehož cílem je 
prevence a léčba 
sexuálně přenosných 
infekcí (SPI) a HIV/AIDS

4



Cílová skupina

Cílovou skupinou pro odborné sociální 
poradenství jsou sexuální pracovnice, bývalé 
sexuální pracovnice a ženy, které vedou 
rizikový způsob života či jsou tímto způsobem 
života ohroženy (tj. např. život na ulici, užívání 
návykových látek apod.).



Cílová skupina pro terénní programy 
R-R a pokrytí v ČR

Sexuální pracovnice (ženy 
poskytující placené sexuální služby). 
Sekundárně jsou služby poskytovány 
i personálu erotických podniků 
(barmankám, manažerům, 
provozním apod.), bezdomovkyním 
a dívkám žijícím na ulici 

12 týmů ve 12 krajích

Pobočky: 

Praha

Brno

budujeme České Budějovice
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Naše činnost

• Monitorujeme prostituční scénu
• Vyhledáváme a kontaktujeme osoby poskytujících placené 

sexuální služby
• Poskytujeme základní a odborné sociální poradenství
• Vykonáváme terénní práci nebo-li streetwork
• Nabízíme zdravotní služby 
• Pořádáme akce pro děti, jejich matky a veřejnost
• Hrajeme divadlo
• Působíme v mezinárodních organizacích
• Vedeme dva zahraniční projekty v Zimbabwe a na Ukrajině 



Cílové skupině poskytujeme

Sociální služby:

Sociálně právní poradenství

Asistenční služby

Pomoc při hledání 
zaměstnání a ubytování

Pomoc s opuštěním 
sexbyznysu

Sociální servis 

Zdravotnické služby:

Testování na HIV/AIDS + 
poradenství

Gynekologicko-
venerologické vyšetření 

Diagnostika a léčba 
pohlavně přenosných infekcí

Informace o zásadách 
bezpečného sexu



Co možná nevíte

Počet dívek/žen 
v databázi: 7300

Ročně provedeme  přes 
2000 testů na  HIV a STI  

Celkový počet výjezdů 
za rok sanitou 20



Něco z historie R-R

1992 založení PhDr. Hanou Malinovu, CSc. ,poprvé v terénu

1995 vybudováno pražské středisko
1995 vznik divadelního souboru Rozkoš
1997 terénní tým – Brno
1998 máme sanitu
2000 poprvé pořádáme AIDS Day – testování pro veřejnost
2003 pojízdná ambulance do Zimbabwe
2003 jsme součástí mezinárodní organizace SWAN
2004-2010 postupně vznikají regionální týmy

2004 další pojízdná ambulance do Oděsy
2005 založení poradenského střediska v Brně
2005 R-R je národním koordinátorem za ČR v TAMPEP
2010 dokončujeme nové centrum v Budějovicích



Odborné sociální poradenství
Poradenství:

• Kluby - snižování rizik 
zdravotních, 
sociálních,viktimizace - až 50% 

• Ulice – téměř každá žena hledání 
ubytování, práci, řeší dluhy, 
vztahové problémy, domácí násilí, 
umístění dětí do ústavní péče

Prostředky prevence (kondomy, 
lubrikanty), osobní alarmy

Počet kontaktů s klientkami:
• 2009 (1313), 2010 (1060)

Počet nových kontaktů:
• 2009 (198), 2010 (158)
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Terénní program R-R Praha

• Poskytování sociálních a zdravotních služeb sexuálním 
pracovnicím v místech jejich působení

• Rychlotesty na HIV, syfilis. 

• Výjezdy 6x měsíčně, využití i mobilní ambulance. 

Místa:

• Sexkluby – cca kolem 55 v Praze

• Priváty – stovky, skryté

• Ulice – Praha 1, 2 (vyhláška č. 20/2007 Sb. Hl. m. Prahy)       

• Eskortní agentury/služby
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Terénní program R-R Praha

Národnosti:
• 80% kontaktovaných – česká národnost (2009, 2010)
• Ostatní – ženy z Afriky, Bulharky, Slovenky (cca 5 %), ženy z 

bývalého SSSR (cca 5%)

Speciální akce: „Hlavák“ – epidemie hepatitidy A, účast na sex 
veletrhu (2009)

Provedené  rychlotesty:
• HIV, syfilis – 2009 (215)
• HIV – 2010 (254), syfilis - 2010 (244).
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Terénní program R-R Praha

Trendy a specifika:

• Úbytek zákazníků, boj o zákazníka (slevy, bonusy 
apod.)

• Cena/h

• na pokoji (kluby) od 1500 do 4000 Kč – obvykle 50 %
pro pracovnici, priváty - levnější

• Pronájem pokoje – 4000 Kč/den

• Pokutování pracovnic – pozdní příchody, 
nepředložení výsledků (stopka)

• Požadavky zákazníků na styk bez kondomu
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Zdravotní služby R-R

Vyšetření na pohlavně přenosné infekce 
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Právní aspekty sexuální práce

• Prostituce není povolena, ani výslovně 
zakázána - není trestným činem, může být za 
určitých okolností přestupkem (Odbor 
prevence kriminality MV ČR, 1999). 

• Trestně postižitelné jsou některé negativní 
jevy (např. kuplířství, obchodování s lidmi, 
ohrožování pohlavní nemocí, atd.).

• Zákon č. 241/1922 Sb., o potírání pohlavních 
nemocí – zákaz zřizování nevěstinců
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Právní aspekty sexuální práce

• Obce – obecně závazné  vyhlášky: mohou 
zakázat plošně nabízení a poskytování 
sexuálních služeb na veřejných prostranstvích 
na území obce (nález Ústavního soudu 69/04 z 
8. 3. 2007).

• Praha – vyhláška č. 20/2007 Sb. hl.m. Prahy 
(plošný zákaz), vyhláška č. 11/2005 Sb. hl.m. 
Prahy (povolení z ulice Ďáblické k areálu 
skládky)
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Právní aspekty sexuální práce

• Snahy o vytvoření speciálního zákona - již od 
roku 1994.

• Poslední návrh zákona o regulaci prostituce –
2010 – návrh Zastupitelstva HMP.
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Naši sponzoři



Nové www.rozkosbezrizika.cz

Ke stažení:

Deklarace práv sexuálních 
pracovníků a pracovnic v 
Evropě


