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VáÏení pﬁátelé,
nabízíme vám jako kaÏdoroãnû pﬁehled na‰í ãinnosti za uplynul˘ rok.
Po ‰esti letech nepﬁetrÏitého standardního provozu krizového centra pro dûti a mládeÏ do‰lo v roce 2004 k zásadním zmûnám, které ovlivnily chod
celé organizace a díky kter˘m mohlo b˘t roz‰íﬁeno
spektrum námi poskytovan˘ch sluÏeb.
V ãervnu loÀského roku jsme získali do patnáctiletého pronájmu od mûsta Brna ãtyﬁpodlaÏní vilku
se zahradou o v˘mûﬁe 140 m2 v mûstské ãásti
âerná pole. Po ãásteãné rekonstrukci objektu jsou
pro poskytování sociálnû-zdravotních sluÏeb
dispozici tyto prostory:
pﬁízemí: samostatn˘ byt 1 + 1 (kuchyÀ, pokoj,
hygienické zázemí, WC, pﬁedsíÀ), tento prostor
slouÏí pro projekt Bytu na pÛli cesty
● první podlaÏí: lÛÏková ãást Krizového centra
pro dûti a mládeÏ, s moÏností krizového pobytu
i matky s dítûtem (2 loÏnice, herna, kuchyÀka,
pﬁíjmová místnost, pﬁedsíÀ, koupelna, toaleta)
● druhé podlaÏí: ambulantní ãást Krizového
centra vãetnû pracovny pro lékaﬁe a speciální
místnosti s polopropustn˘m zrcadlem a monitorovacím zaﬁízením za úãelem spolupráce s policií
a dal‰ími institucemi v pﬁípadû t˘rání a zneuÏívání dûtí (pracovna pro lékaﬁe, dvû terapeutické
místnosti, kanceláﬁ, ãekárna, pﬁedsíÀ, koupelna,
dvû toalety)
●

●

tﬁetí podlaÏí: pracovna, hygienické zázemí, toaleta.
Budova je podsklepená s prostory pro technické
zázemí (sklady, sklep, garáÏ).

Navíc jsme tedy zahájili provoz Bytu na pÛli cesty
a získali samostatné prostory pro lÛÏkovou ãást
krizového centra a samostatné pro ambulantní
ãást. Prostor na zahradû vyuÏíváme k herním terapiím, ke canisterapii, ke kontaktu dûtí s rodiãem
v pﬁípadech pﬁed a porozvodov˘ch sporÛ.
Pﬁestûhováním na novou adresu jsme nezískali jen
vût‰í prostory pro realizaci na‰ich ãinností, ale
pﬁedev‰ím mÛÏeme na‰im klientÛm díky tomu nabídnout estetické a klidné zázemí pro ﬁe‰ení jejich
problémÛ.
V roce 2005 bychom rádi zrekonstruovali pÛdní
prostor a získali tak místo pro realizaci skupinov˘ch forem terapií a aktivizaãních ãi resocializaãních programÛ.
Ráda bych touto cestou podûkovala v‰em sv˘m
kolegÛm a dal‰ím spolupracovníkÛm, pﬁíznivcÛm
a podporovatelÛm za aktivní úãast na ve‰keré spoleãné ãinnosti, která se v‰ak nevztahuje jen na rok
2004, ale i na celé období pﬁedcházející.
Mgr. Dagmar Úlehlová
ﬁeditelka spoleãnosti
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Krizové centrum pro dûti a mládeÏ
s nepﬁetrÏit˘m provozem

Osvûtová a pﬁedná‰ková ãinnost
pﬁedná‰ky a osvûtové programy na základních
‰kolách v regionu Jihomoravského kraje
● ‰kolící pracovi‰tû pro studenty vy‰‰ích odborn˘ch a vysok˘ch ‰kol
●

ambulantní poradenství a terapie, rodinná terapie,
canisterapie, sociálnû-právní poradenství, psychiatrická péãe
● azylové pobyty
● telefonická a internetová linka dÛvûry
●

Tento program realizujeme na základû povûﬁení
k v˘konu sociálnû-právní ochrany dítûte, které
jsme získali v roce 2000 od Ministerstva práce
a sociálních vûcí âR.
Sociálnû-právní ochranou dûtí se rozumí zejména ochrana práva dítûte na pﬁízniv˘ v˘voj a ﬁádnou
v˘chovu, ochrana zájmÛ dítûte a ve‰keré pÛsobení smûﬁující k obnovení naru‰en˘ch funkcí rodiny,
podpora práva dítû na oba rodiãe. Dále ochrana
dítûte v prÛbûhu trestního ﬁízení napﬁ. sniÏováním
v˘skytu sekundární viktimizace pﬁi opakovan˘ch
v˘sle‰ích dítûte.
Od roku 2000 rovnûÏ provozujeme psychiatrickou ambulanci pro na‰e klienty, a to v návaznosti
na zaﬁazení do sítû poskytovatelÛ nestátních zdravotnick˘ch sluÏeb.

Byt na pÛli cesty
●

2

roãní pobyty mlad˘ch lidí se zamûﬁením na
jejich integraci do spoleãnosti

Krizové centrum pro dûti a mládeÏ
Posláním krizového centra je ochrana a pomoc
dítûti, které se ocitlo bez jakékoliv péãe, dítûti,
kdy jsou závaÏn˘m zpÛsobem ohroÏena jeho základní práva, nebo je-li jeho Ïivot ãi pﬁízniv˘ v˘voj
váÏnû ohroÏen. Dále jde-li o dítû tûlesnû nebo du‰evnû t˘rané, zneuÏívané, dítû bez pﬁístﬁe‰í.
Pomoc spoãívá v uspokojování základních Ïivotních potﬁeb dítûte vãetnû ubytování, v zaji‰tûní
psychologické nebo jiné nutné odborné péãe.
Cílem je tedy poskytnout dítûti bezpeãí, podporu, nadûji a vedení v situaci, kterou ono samo vnímá jako neodkladnou a naléhavou, a má pocit, Ïe
je ve stavu nouze, kterou není schopno ﬁe‰it vlastními silami a z vlastních zdrojÛ. Cílem je také zv˘‰it schopnost dítûte situaci zvládat a následnû mu
nabídnout navazující sluÏby jako je poradenství,
pomoc v prosazování práv a zájmÛ, terapie.
V˘sledkem je návrat dítûte na pﬁedkrizovou úroveÀ, zlep‰ení jeho psychického stavu a zv˘‰ení
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sebedÛvûry, získání schopnosti náhledu na situaci, uklidnûní situace v rodinû, mezi vrstevníky,
ve ‰kole.

Klienty krizového centra jsou dûti a mladí lidé
do 18 let, dále pak studenti do 26 let vûku. MÛÏe
za námi ale pﬁijít i dospûl˘, kter˘ si neví rady s rÛzn˘mi problémy, které se t˘kají dûtí. MÛÏe se tedy
na nás obrátit kdokoli – dítû samotné, rodiãe
dítûte, pﬁíbuzní, uãitelé, rÛzní odborníci.
Problémy, se kter˘mi za námi na‰i klienti pﬁicházejí, se t˘kají zejména:
rodiny – vztahÛ dûtí s rodiãi a rodiãÛ navzájem,
vztahÛ dûtí k nov˘m partnerÛm sv˘ch rodiãÛ
a k nov˘m sourozencÛm, ﬁe‰íme rozvodové a porozvodové situace v rodinû, stále ãastûji se podílíme na ﬁe‰ení syndromu zavrÏeného rodiãe,
staráme se o dûti, které byly svûdky nebo obûÈmi
domácího násilí, obûÈmi nepﬁimûﬁen˘ch trestÛ, t˘rání ãi sexuálního zneuÏívání
klientÛ samotn˘ch – tûch, kteﬁí ﬁe‰í problém se
vztahy k vrstevníkÛm, s láskou, sami se sebou, se
svou nemocí ãi odli‰ností, se smyslem Ïivota, se
samotou, kteﬁí trpí depresí, úzkostí, fóbií, trápí je
pocity bezmocnosti a sebevraÏedné my‰lenky
‰koly – ﬁe‰íme problémy jako je neprospûch, ‰ikana, zá‰koláctví
dûtí a mlad˘ch lidí bez pﬁístﬁe‰í – tûch, kteﬁí
ztratili stﬁechu nad hlavou a ocitli se na ulici, utíkají z domova nebo z ústavu.

Na‰im klientÛm nabízíme
Ambulantní poradenství, diagnostiku a okamÏitou osobní pomoc – osobní pomoc usiluje
o to, aby klienti v osobní akutní krizi pocítili úlevu, získali nadûji a odvahu ke zvládnutí bezprostﬁední budoucnosti. Na tuto pomoc vût‰inou
navazuje poradenství a terapie.
V rámci poradenství se poskytují zejména doporuãení zamûﬁená na ﬁe‰ení vzájemn˘ch vztahÛ rodiãÛ a jejich dûtí, zprostﬁedkovávají se rodiãÛm
rady ve vûcech v˘chovy a v dal‰ích otázkách t˘kajících se rodinn˘ch, sociálních a mezigeneraãních
problémÛ vypl˘vajících z péãe o dûti. Poradenství
je poskytováno i samotn˘m dûtem a mládeÏi, t˘ká
se pﬁedev‰ím ﬁe‰ení jejich osobní situace, vztahÛ
s vrstevníky, ‰kolní problematiky apod.
Cílem diagnostiky je rozpoznání pﬁíãin problémÛ
dítûte, vlastní diagnostická práce se nevztahuje
pouze na dítû samotné, n˘brÏ zahrnuje cel˘ rodinn˘ systém.
Pomoc mÛÏe b˘t dle charakteru problému a pﬁání klienta buì jednorázová, nebo se mÛÏe opakovat po dobu, neÏ se v‰e urovná ãi vyﬁe‰í.
Individuální a rodinnou terapii – dlouhodobá
i krátkodobá psychologická péãe o klienta samotného nebo jeho rodinu. Péãe o rodinu vÏdy závisí
na chuti spolupracovat s na‰im zaﬁízením, na snaze zmûnit krizovou situaci v rodinû.
3
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Canisterapii – je to speciální léãebná metoda za
pﬁítomnosti psa, pﬁi níÏ se uvolÀuje napûtí, zbavuje se strachu, stresu a úzkosti
Sociálnû-právní poradenství – zejména v rozvodov˘ch situacích, dále obûtem domácího násilí
a klientÛm bez pﬁístﬁe‰í
Telefonickou krizovou pomoc – k tomu slouÏí zvlá‰tní telefonická linka, pevná i mobilní, která
je obsluhována nepﬁetrÏitû. Je vyuÏívána pﬁedev‰ím klienty, kteﬁí chtûjí zÛstat v anonymitû a dûtmi, kteﬁí se stydí sdûlit svá trápení pﬁímo osobnû.
Nezﬁídka se v tûchto pﬁípadech jedná o obûti t˘rání a zneuÏívání.
Internetovou linku dÛvûry – zpÛsob e-mailové
komunikace vyhovuje zejména klientÛm, kteﬁí nejsou z Brna, nebo klientÛm, kteﬁí chtûjí zámûrnû
zÛstat v co nejvût‰í anonymitû.
Azylové pobyty – jsou to krátkodobé a dlouhodobé dobrovolné pobyty dûtí a mlad˘ch lidí v na‰em zaﬁízení v pﬁípadech, kdy se v rodinû objeví
násilí, t˘rání, zneuÏívání, nepochopení, rÛzné tûÏké konflikty pramenící z rozvodov˘ch situací nebo

ocitne-li se dítû z rÛzn˘ch dÛvodÛ bez pﬁístﬁe‰í.
U dlouhodob˘ch azylov˘ch pobytÛ se jedná o pobyt dûtí bez pﬁeru‰ení docházky do kmenové ‰koly, o intenzivní terapii a intenzivní spolupráci
s celou rodinou. V˘hodu dlouhodobého pobytu
dûtí v krizovém centru spatﬁujeme pﬁedev‰ím
v moÏnosti získat dostatek ãasu a prostoru pro dÛkladné pro‰etﬁení jednotliv˘ch pﬁípadÛ. Dítûti
jsou zabezpeãeny ve‰keré jeho potﬁeby, je mu
poskytnuta pﬁimûﬁená ochrana a je s ním intenzivnû pracováno, souãasnû dochází k ‰etﬁení pﬁípadu v terénu. V rámci intenzivní spolupráce
s dal‰ími odborníky je získan˘ ãas vyuÏit v co nejvût‰í míﬁe ke získání objektivních informací a ke
zmapování celé situace t˘kající se dítûte. Více neÏ
polovina pﬁípadÛ je tak moÏná ﬁe‰it formou individuální a rodinné terapie, není nutné volit ustanovení pﬁedbûÏného opatﬁení a umísÈovat dítû do
ústavní péãe.
Azylové pobyty matek s nezletil˘mi dûtmi
– ty poskytujeme v pﬁípadech, kdy matka a dítû
jsou obûÈmi domácího násilí a navíc se nacházejí

On, 10 let, t˘rání, zanedbávání Chlapec, u kterého se objevily první problémy jiÏ ve druhé tﬁídû, byl do na‰eho Krizového centra umístûn na základû Ïádosti sociální pracovnice. Podnût k ‰etﬁení dala ‰kola, a to po opakovan˘ch stupÀujících se agresivních záchvatech chlapce aÈ o pﬁestávce, ãi bûhem vyuãování, a po zji‰tûní, Ïe chlapce mívá na tûle opakovanû hematomy, jejichÏ pÛvod
nechtûl vysvûtlit. Souãasnû bylo zji‰tûno, Ïe u matky chlapce je podezﬁení na zneuÏívání psychotropních látek. Matka syna nikdy
nechtûla, ãasto stﬁídala partnery, tito ob˘vali s chlapcem spoleãn˘ pokoj bez topení a základního materiálního vybavení. Biologick˘
otec o chlapce rovnûÏ pﬁíli‰ velk˘ zájem nejevil, vidûli se maximálnû jednou za mûsíc, a chlapec o tom, Ïe je tento muÏ opravdu jeho otcem, v˘raznû pochyboval. Matka syna oslovovala velmi vulgárnû, a to i v pﬁítomnosti pracovníkÛ Krizového centra, spoluprá4
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v naprosto nevyhovující a neﬁe‰itelné bytové situaci.
Psychiatrickou péãi – ambulance slouÏí
v˘hradnû klientÛm krizového centra.
Za rok 2004 jsme poskytli na‰e sluÏby celkem
381 nov˘m klientÛm, a to v rámci 2385 kontaktÛ,
aÈ jiÏ formou krizov˘ch intervencí ãi poradenství.
41 dûtí vyuÏilo moÏnosti azylového pobytu. Z let
pﬁedchozích zÛstalo v péãi 26 klientÛ, kteﬁí docházeli na terapie v rámci dlouhodobé péãe, nebo
kteﬁí se do péãe znovu vrátili v˘skytem nov˘ch
problémÛ. Celkovû o jednu tﬁetinu pﬁevaÏovaly
dívky nad chlapci, nejvíce dûtí bylo ve vûku ãtyﬁ,
deseti a ãtrnácti let.
Nejvíce pﬁípadÛ jsme ﬁe‰ili v souvislosti s rodinn˘mi problémy (zejména problémy související
s rozvodovou situací v rodinû a se syndromem
zavrÏeného rodiãe), dále v souvislosti se syndromem t˘raného dítûte a v souvislosti s osobními
problémy jednotliv˘ch klientÛ.
● Rodinné problémy: domácí násilí, rozvodová
problematika, vztahové problémy v rodinû, útûky
z domova, ztráta rodiãÛ – celkem 110 pﬁípadÛ,

nejvíce ve vûku 4-10 let u rozvodÛ a 14 – 17 let
u vztahov˘ch problémÛ v rodinû, rovnûÏ ﬁe‰eny
pﬁípady dûtí do 1 roku vûku
● T˘rání, zneuÏívání a zanedbávání: 54 pﬁípadÛ,
nejvíce ve vûku 4, 10 a 12 let, i dûti do 1 roku vûku
● Testovací hovory, Ïádosti o informace:
49 pﬁípadÛ, nejvíce ve vûku 10 let
● Osobní problémy: osobní krize, deprese,
neurózy, suicidální tendence, závislosti, nemoc,
odli‰ná sexuální orientace – 43 pﬁípadÛ, nejvíce
ve vûku 14 aÏ 18 let
● Poradenství sociální, právní: 41 pﬁípadÛ, nejvíce ve vûku 15 – 18 let
● Îádost o ubytování: 40 pﬁípadÛ, zde se jednalo pﬁeváÏnû o matky s dûtmi do 10ti let vûku
v pﬁípadech domácího násilí
● Poruchy chování: 21 pﬁípadÛ, nejvíce ve vûku
12 – 16 let
● Vztahové problémy intimního charakteru,
s vrstevníky: 15 pﬁípadÛ, nejvíce u 17ti let˘ch
● ·kolní problémy: zá‰koláctví, ‰ikana, neprospûch – 8 pﬁípadÛ, pﬁeváÏnû u 14ti let˘ch

ci odmítala. Po její náv‰tûvû v KC se chlapec choval agresivnû, rozbíjel drobné pﬁedmûty, vyhroÏoval sebepo‰kozováním, ohroÏoval i ostatní dûti.Po intenzivní psychodiagnostické i terapeutické práci a na základû psychiatrického vy‰etﬁení bylo konstatováno, Ïe
je chlapec silnû emoãnû deprivován a Ïe vzhledem k narÛstající intenzitû poruch chování nelze situaci ﬁe‰it jinak, neÏ jeho umístûním do ústavní péãe. ■ Ona, 5 a pÛl let, problematické pﬁedávání dítûte otci Na Krizové centrum se obrátila matka s Ïádostí o poskytnutí prostor, ve kter˘ch by mohlo probíhat pﬁedávání její dcery biologickému otci za pﬁítomnosti na‰eho pracovníka.
Svoji Ïádost odÛvodnila tím, Ïe dcera, která byla soudem pﬁedbûÏnû svûﬁena do její péãe, v poslední dobû k otci odmítá odejít, je
plaãtivá a pﬁi samotném aktu pﬁedání se u ní spou‰tí hysterické reakce, kdy se matky kﬁeãovitû drÏí a pﬁedání je tak témûﬁ ne5
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Byt na pÛli cesty
Byt na pÛli cesty jsme zprovoznili v listopadu roku 2004, a to na základû poptávky po tomto druhu sluÏeb. Jedná se o plnû komfortní bytovou
jednotku, která je k dispozici dvûma mlad˘m lidem. Jsou to mladí dospûlí, kteﬁí po dovr‰ení plnoletosti opou‰tûjí nûkter˘ typ ústavní péãe,
poãetné pûstounské rodiny. Tito mladí lidé nemají Ïádné zázemí a mnohdy nejsou pﬁipraveni na
bûÏn˘ Ïivot. Ocitají se tak v obtíÏné Ïivotní situaci,
kterou nejsou schopni ﬁe‰it vlastními silami,
obtíÏnû se zaﬁazují do spoleãnosti, nedisponují
základními pro Ïivot praktick˘mi dovednostmi.
Primárním cílem je adaptace mladého ãlovûka na
bûÏné Ïivotní podmínky, pﬁijetí kvalitních hodnot,
postojÛ a takového Ïivotního stylu, kter˘ povede
k intergraci tohoto ãlovûka do spoleãnosti.
Dále kromû poskytnutí pﬁechodného ubytování
pomoc mlad˘m lidem pﬁi hledání zamûstnání, pomoc pﬁi hledání vlastního samostatného bydlení,

uskuteãnitelné. Rodiãe se navzájem oãerÀují, s velkou pravdûpodobností i pﬁed dcerou, pﬁi kontaktu se nezdraví a viní ze souãasné situace jeden druhého. Matce bylo nabídnuto kromû prostor pro pﬁedávání dcery také pravidelné vedení psychologem a canisterapie, kterou pﬁijala, ale následnû kontakt minimalizovala. Pﬁi prvních pﬁedáních byla dívenka velmi odmítavá a pﬁimût ji k tomu,
aby s otcem z Krizového centra ode‰la, trvalo více jak hodinu. Pﬁi návratu v‰ak byla vÏdy veselá a usmûvavá. V prÛbûhu dvou mûsícÛ se podaﬁilo u dívky v˘raznû sníÏit úzkost, která pﬁedávání doprovázela, a upravit scénáﬁ pﬁedávání tak, Ïe ta jiÏ zcela spontánnû
s otcem odchází. ■ Ona, 22 let, strach z ﬁe‰ení problémÛ a neschopnost sdílet trápení Krizové centrum prostﬁednictvím
emailu oslovila studentka vysoké ‰koly. Ve svém dopise popsala stavy, kter˘mi v poslední dobû trpí. Není schopna se donutit vstát
6
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odbornou pomoc psychologa a sociální pracovnice. Nabídka útoãi‰tû pﬁed negativními vlivy spoleãnosti a takov˘ sociální trénink, kter˘ je zamûﬁen
pﬁedev‰ím na rozvoj jejich psychosociálních dovedností.

Osvûtová ãinnost, v˘chovné
programy a dal‰í aktivity
V rámci osvûtové ãinnosti a v˘chovn˘ch programÛ se jedná o pravidelné besedy se Ïáky základních ‰kol na témata, která jsou pﬁedem vybrána
v˘chovn˘mi poradci ‰kol. Nabídka témat vychází
ze skuteãnosti, která odráÏí nejãastûj‰í problémy,
se kter˘mi se na nás dûti a mládeÏ obracejí. Jedná
se pﬁedev‰ím o tato témata: rozvodové situace
v rodinû, t˘rání, ‰ikana, negativní ovlivÀování, neprospûch, zá‰koláctví, vztahové problémy, problémy s odli‰ností. Pﬁedchází se tak situacím
ohroÏujícím v˘voj dítûte obecnû, pﬁedchází se sociálnímu selhání, prvnímu kontaktu dítûte s dro-

gou, apod. Souãástí besed je nabídka osvûtov˘ch
materiálÛ, které pﬁipravuje na‰e zaﬁízení.
Spolupráce s veﬁejností, s dal‰ími institucemi,
‰kolící pracovi‰tû, medializace - jiÏ nûkolik let poskytujeme krátkodobé stáÏe i dlouhodobé praxe
studentÛm vysok˘ch ‰kol z oborÛ pedagogika,
psychologie, sociální práce a studentÛm vy‰‰ích
odborn˘ch ‰kol sociálnû-právních. Tyto praxe
jsou realizovány na základû smluvního vztahu
s jednotliv˘mi ‰kolami.
Organizujeme jednodenní pracovní schÛzky a besedy u kulatého stolu s kolegy z jin˘ch odborn˘ch
pracovi‰È nejen z Jihomoravského kraje, a to
v rámci v˘mûny zku‰eností a nabídky spolupráce.
Navázali jsme kontakt s Krizov˘m centrem v chorvatském Záhﬁebu, plánujeme spoleãné setkání
a v˘mûnnou stáÏ.
V souvislosti s komplexním ﬁe‰ením pﬁípadÛ jednotliv˘ch klientÛ úzce spolupracujeme se zaﬁízeními návazné péãe, kter˘mi jsou pﬁedev‰ím
orgány sociálnû-právní ochrany dûtí (vãetnû zpracovávání podkladÛ pro dal‰í opatﬁení), orgány

a jít do ‰koly, domluvit si termíny zkou‰ek, které jí chybí z loÀského roku. Nezvládá promluvit si o tûchto sv˘ch trápeních se sv˘m
okolím, kamarády ãi rodinou. SvÛj stav vnímala jako váÏn˘ a zvaÏovala dokonce náv‰tûvu psychiatra. Této mladé Ïenû byla nabídnuta konzultace s psychologem, kterou pﬁijala a zahájila v na‰em zaﬁízení terapii, která úspû‰nû pokraãuje. Prozatím do‰lo k ãásteãnému obnovení b˘val˘ch pﬁátelsk˘ch vztahÛ i doãasnému vyﬁe‰ení problémÛ, které hrozily ve ‰kolním prostﬁedí. Studentku se
zatím daﬁí motivovat k dal‰í práci na sobû i k pokraãování terapie. ■ On, 13 let, poruchy chování U chlapce byly diagnostikovány poruchy chování (krádeÏe, podvody, zá‰koláctví, útûky z domu apod.), které se rozvinuly po smrti otce. S chlapcem bylo
úspû‰nû systematicky pracováno a tyto projevy po nûkolika mûsících zcela vymizely. V prÛbûhu letních prázdnin, na základû nû7
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Pracovní t˘m
ãinné v trestním ﬁízení, soudy, ‰koly, diagnostické
ústavy, pedagogicko-psychologické poradny, peãovatelská sluÏba, zdravotnická zaﬁízení.
V rámci na‰ich mediálních aktivit spolupracujeme s regionálními periodiky. Úãastníme se pravideln˘ch rozhlasov˘ch vysílání, prostﬁednictvím
kter˘ch informujeme veﬁejnost o na‰í ãinnosti
a hlavnû na ni pÛsobíme preventivnû, coÏ povaÏujeme za jeden z na‰ich prioritních úkolÛ.
Preventivní programy zamûﬁené na nej‰ir‰í veﬁejnost realizujeme také u pﬁíleÏitosti kampanû Brno
- Zdravé mûsto.
Nedílnou souãástí na‰í práce jsou pravidelné intervize a supervize, které napomáhají ke zvy‰ování
kvality péãe o klienty a k du‰evnímu zdraví v‰ech
pracovníkÛ.

Speciální pedagog, rodinn˘ terapeut
Mgr. Dagmar Úlehlová, ﬁeditelka spoleãnosti
Psychologové a psychoterapeuti:
Mgr. Jana Kﬁivánková
Mgr. Jan Rajchl
Mgr. Roman Hytych
Sociální pracovnice
Eva Koloniãná,DiS.
Krizoví pracovníci
Mgr. Daniela Kabelková
Petra Hackerová, DiS.
Markéta Brhlíková
Jan Hoza
Canisterapeut
Andrea âerná
Dûtsk˘ psychiatr
MUDr. Josef BlaÏek
Technick˘ pracovník
Jiﬁí Hrabálek

kolika zmûn v rodinû, se v‰ak kromû v˘‰e zmiÀovan˘ch problémÛ vyskytla i opakovaná konzumace alkoholu a ‰ikana ve ‰kolním
prostﬁedí. Chlapec byl znovu pﬁijat do terapie, av‰ak na pﬁedchozí úspûchy se tentokráte nepovedlo navázat. Problémy postupnû
gradovaly. Do‰lo k váÏnému naru‰ení dÛvûry mezi matkou a synem, i k naru‰ení dÛvûry k psychologovi, kter˘ chlapce vedl, a kterému chlapec v prÛbûhu péãe systematicky lhal. Opakovanû se objevily tendence vyhnout se docházce do na‰eho Krizového centra. Rodinná terapie byla matkou odmítnuta. V souãasnosti se na základû Ïádosti matky i ‰koly, která chlapci udûlila sníÏenou známku z chování, jedná o jeho nástupu do Stﬁediska v˘chovné péãe, neboÈ ambulantní péãe se tentokráte ukázala jako nedostateãná.
■ On, 9 let, reakce na rozvod rodiãÛ Chlapec byl do na‰eho Krizového centra pﬁeposlán dûtsk˘m psychiatrem poté, co byl na8
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Financování

Orgány spoleãnosti

Zaﬁízení poskytuje sluÏby na mezirezortní úrovni,
finanãní zabezpeãení ãinnosti je proto vícezdrojové.
Jako nestátní nezisková organizace se v‰ak po celou dobu existence pot˘káme s nedostatkem finanãních prostﬁedkÛ, neboÈ dotace ze státního
i místního rozpoãtu nepokryjí ani dvû tﬁetiny provozních nákladÛ. Finanãní prostﬁedky musí b˘t tedy doplÀovány i z jin˘ch zdrojÛ. KaÏdoroãnû
proto vypracováváme odborné granty zamûﬁené
na na‰i ãinnost. SnaÏíme se oslovovat stálé i potencionální sponzory a prostﬁednictvím jejich darÛ tak zabezpeãit plynul˘ provoz celého zaﬁízení.
Rádi bychom touto cestou podûkovali v‰em, kteﬁí
v loÀském roce podpoﬁili na‰i ãinnost aÈ jiÏ finanãnû, materiálnû ãi morálnû. Jejich podporu
jsme se snaÏili co nejefektivnûji vyuÏít ve prospûch
v‰ech potﬁebn˘ch dûtí. Za pomoc, pochopení
a podporu dûkujeme a doufáme, Ïe nám zÛstanou
pﬁíznivû naklonûni i v dal‰ích letech.

Statutárním orgánem spoleãnosti je Správní rada,
která v roce 2004 pracovala ve sloÏení: PhDr.
Kvûtoslava Nûmcová , pﬁedsedkynû Správní rady,
Ivana Holásková a Jitka Fikarová, ãlenky Správní
rady
Dozorãí rada pracovala ve sloÏení: PhDr. Marie
V˘‰ková, pﬁedsedkynû Dozorãí rady, Ludmila
KﬁíÏová a Iveta Elzerová, ãlenky Dozorãí rady

lezen nad ránem na ulici pouze v pyÏamu. Oba rodiãe, byÈ rozvedení, projevili velké obavy o psychick˘ stav svého syna. Pﬁi vysvûtlování celé události si chlapec velmi vym˘‰lel, nebyl ochoten spolupracovat ani sdûlit dÛvod pro svÛj útûk. Byl pﬁijat do intenzivní
terapeutické péãe v jejímÏ poãátku se opakovanû vyskytly krádeÏe velk˘ch finanãních ãástek, lhaní a podvody. V prÛbûhu docházky do Krizového centra byla provedena odpovídající diagnostika, která rozkryla mnoho dal‰ích souvislostí (konfliktní vztah s matãin˘m pﬁítelem, rozporupln˘ vztah chlapce se setrou, nezdrav˘ postoj k otcovû nové rodinû apod.) Terapie, i díky spolupráci
s rodiãi, úspû‰nû pokroãila. U chlapce vymizely v˘‰e zmiÀované krádeÏe i podvody, a chlapec dluhy, které rodiãÛm zpÛsobil, úspû‰nû ze svého kapesného splatil. V souãasnosti je s rodiãi jednáno o cílech dal‰í docházky do Krizového centra.
9
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Finanãní zpráva
V¯KAZ ZISKU A ZTRÁTY (vybrané údaje v Kã)
NÁKLADY
hlavní
Spotﬁebované nákupy
spotﬁeba materiálu
spotﬁeba energie
SluÏby
opravy a udrÏování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní sluÏby
Osobní náklady
mzdové náklady
zákonné soc. poji‰tûní
ostatní sociální náklady
Danû a poplatky
poplatky
Ostatní náklady

317 609
51 624

1 633
5 737

0
0

319 242
57 361

3 883
4 908
373
399 339

111
0
0
30 718

0
0
0
0

3 994
4 908
373
430 057

868 642
282 885
15 235

42 813
17 094
0

0
0
0

911 455
299 979
15 235

756

84

0

840

333 201
Odpisy, prodan˘ majetek
zÛst. cena prodaného DHM 5 871
prodan˘ materiál
37 185

1 537

0

334 738

0
0

0
0

5 871
37 185

V¯NOSY
hlavní
TrÏby za vlastní v˘kony
trÏby z prodeje sluÏeb
Krizové centrum
7 360
trÏby z prodeje sluÏeb
Byt na pÛli cesty
1 300
Aktivace
Aktivace DHM
22 775
Ostatní v˘nosy
úroky
2 781
jiné ostatní v˘nosy
6 575
TrÏby z prodeje majetku
trÏby z prodeje DHM
13 000
trÏby z prodeje materiálu
3 050
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âinnosti
správní doplÀková celkem

âinnosti
správní doplÀková celkem

0

0

7 360

0

0

1 300

0

0

22 775

0
0

0
0

2 781
6 575

0
0

0
0

13 000
3 050

Pﬁijaté nadaãní pﬁíspûvky
"Nadace Eurotel"
376 596
"NROS"
125 662
"Nadace NOVA"
55 834
"Nadace Duhová energie" 178 831
finanãní dary
88 368
veﬁejná sbírka
4 207
Provozní dotace
dotace MPSV
106 785
dotace MMB
521 732
dotace JMK
368 193

27 442
2 338
9 937
5 211
1 409
0

0
0
0
0
0
0

404 038
128 000
65 771
184 042
89 777
4 207

6 015
38 268
9 107

0
0
0

112 800
560 000
377 300

INVESTICE
z veﬁejné sbírky
z nadaãního pﬁíspûvku
"Nadace NOVA"
z finanãního daru
"Siemens"
z finanãního daru
"MVV Energie"

14 207
120 023
9 569
75 000
218 799

ROZVAHA (vybrané údaje v Kã)
Stav k prvnímu dni
úãetního období

Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek
software
14864
drobn˘ DNM
12329
Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek
stavby
428471
samostatné movité vûci
a soubory movit˘ch vûcí
197866
drobn˘ dlouhodob˘
hmotn˘ majetek
708444
nedokonãen˘ dlouhodob˘
hmotn˘ majetek
0
Oprávky k dlouhodobému majetku
k softwaru
-14 864
k DNM
-12 329
ke stavbám
-92 018
k sam. mov. vûcem
-70 293
k drobnému DHM
-666 564

Stav k poslednímu
dni úãetního období

14864
12329
0
158866
708444
229995
-14 864
-12 329
0
-29 000
-666 564
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Zásoby
materiál na skladû

190 125

Pohledávky celkem
odbûratelé
0
provozní zálohy
7 290
za zamûstnanci
0
za inst. soc. zab. a veﬁ. zdr. poji‰tûní 0
dohadné úãty aktivní
0
Krátkodob˘ finanãní majetek
pokladna
8 180
ceniny
400
úãty v bankách
773 565
Jiná aktiva celkem
náklady pﬁí‰tích období
4 930
AKTIVA CELKEM

1 490 396

Stránka 11

155 161

0
31 252
0
0
0

dohadné úãty pasivní
Jiná pasiva
v˘nosy pﬁí‰tích období
PASIVA CELKEM

43 700

25 500

572 038

2 267 762

1 490 396

2 945 442

V˘rok auditora

35 750
0
2 310 319
11 219
2 945 442

PASIVA
Stav k prvnímu dni
úãetního období

VLASTNÍ ZDROJE
Jmûní
vlastní jmûní
fondy
V˘sledek hospodaﬁení
úãet v˘sledku hospodaﬁení
v˘sledek hospodaﬁení
ve schvalovacím ﬁízení
nerozdûlen˘ zisk,
ztráta z minul˘ch let

Stav k poslednímu
dni úãetního období

691 815
109 417

968 135
109 417

0

-438 462

0

0

0

0

-166
45 122

-5 868
0

26 246
2 224
0

0
0
18 958

CIZÍ ZDROJE
Krátkodobé závazky
dodavatelé
zamûstnanci
k institucím soc. zabezp.
a veﬁ. zdravot. poji‰tûní
daÀ z pﬁíjmu
jiné závazky

11
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Dárci a partneﬁi
pﬁi ââK Brno, o.p.s.

Dotace ze státního a místního rozpoãtu
Magistrát mûsta Brna
sociální odbor
odbor zdravotnictví
Krajsk˘ úﬁad Jihomoravského kraje
odbor sociální
Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR
Granty a nadaãní pﬁíspûvky
Nadace Eurotel
NROS/âT „Pomozte dûtem!"
Nadace Duhová energie
Nadace Siemens
Generální partneﬁi
Honeywell,spol.s.r.o., PPF majetková a.s.
Dárci
EFCON, a.s. / Fagor Elektro, s.r.o. / Grisoft, s.r.o.
Hewlett-Packard, s.r.o. / Ing. Arch.SoÀa Lahodová
– projektová kanceláﬁ / Ing. Vûra Valová – Audit
Consulting, a.s. / Ing. Vojtûch Odcházel – stavební
firma / p. ·árka Pavlová / Jihomoravská plynárenská,
a.s. / JUDr. Petr Pﬁehnil, Ph.D. – www.znalectvi.cz /
Mgr. Pavel Brabec / KIWANIS CLUB Brno / MUDr.
Vladimír ·koda / MVV Energie CZ / Náﬁadí Vesel˘
Brno, s.r.o. / SO· a SOU dopravní a mechanizaãní –
Ivanãice / p. Hana Skoupá / SkyNet, a.s / p. Petráková
a p. Kadlecová – Domov dÛchodcÛ HavlíãkÛv Brod
/ anonymní dárci, kteﬁí pﬁispûli na na‰e sbírkové konto
12
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