
�

nabízíme vám tímto přehled naší činnosti za uplynulý rok.

Tak jako v letech minulých jsme v roce 2006 poskytovali našim klientům služby v Krizovém centrum pro děti a mládež, v Bytu na půli ces-
ty a prostřednictvím projektů financovaných z prostředků Evropské unie. Provoz celého zařízení je nepřetržitý a kontinuálně navázal na aktivity 
z předcházejícího období. Po celý kalendářní rok jsme pomáhali a podporovali naše dětské klienty a jejich rodiny,  mládež a  mladé dospělé. 

V září byla naše klientela rozšířena na celou populaci bez ohledu na věk a pohlaví. Bylo zprovozněno DONA Centrum Brno, odborné poradenské 
pracoviště pro osoby ohrožené domácím násilím. Vznik tohoto zařízení byl inicován Odborem zdravotnictví Magistrátu města Brna. DONA Centrum 
Brno se tak stalo jedním z hlavních členů brněnského interdisciplinárního týmu, který se pod koordinací Odboru zdravotnictví MMB podílí na řešení 
problematiky domácího násilí ve městě Brně.  
DONA Centrum Brno bylo 1. září 2006 slavnostně otevřeno za účasti hlavních představitelů města Brna, Jihomoravského kraje a  zástupců Min-
isterstva vnitra ČR. Záštitu nad slavnostním otevřením převzala RNDr. Barbora Javorová, členka Rady města Brna a patronka projektu atletka Šárka 
Kašpárková. 
K 1. lednu 2007 se DONA Centrum Brno v návaznosti na novou legislativu transformovalo na Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím 
násilím.

Během roku byla dokončena rekonstrukce půdního prostoru, získali jsme tak další místnosti pro realizaci skupinových forem terapií, aktivizačních či 
resocializačních programů a programů pro rodiče s dětmi.
 
Ráda bych touto cestou poděkovala všem svým kolegům a dalším spolupracovníkům, příznivcům a podporovatelům za aktivní účast na veškeré 
společné činnosti nejen v roce předcházejícím, ale i v letech minulých.  

Mgr. Dagmar Úlehlová, ředitelka společnosti

Vážení přátelé, 



�
HlaVní činnosti

Krizové centrum pro děti a mládež
Tento program realizujeme na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dítěte, které jsme získali v roce 2000 od Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR. Součástí nabídky služeb krizového centra je i psychiatrická péče ve vlastní psychiatrické ambulanci.

POSláNí, Cíl
Posláním krizového centra je poskytování  včasné a dosažitelné pomoci a podpory ambulantní i pobytovou formou dětem, mládeži a mladým lidem 
do 26ti let věku v obtížných životních situacích které nejsou sami schopni řešit, s cílem umožnit jim začlenit se do běžného života.
Cílem je okamžitá podpora, zklidnění a orientace dítěte v pro něj naléhavé situaci a překonání krizového stavu. Dále zaktivizování schopnosti dítěte 
řešit situaci vlastními silami a uklidnění situace v rodině dítěte, mezi vrstevníky, ve škole.

NAŠI KlIENTI
Klienty krizového centra jsou děti a mladí lidé do 18 let, dále pak studenti do 26 let věku, jejich rodiny a osoby blízké. V souvislosti s problémy, které 
se týkají dětí, se však na nás může obrátit kdokoliv, tedy i příbuzní, učitelé a další odborníci.

PROBléMy, SE KTERýMI ZA NáMI NAŠI KlIENTI PřICháZEJí, SE TýKAJí ZEJMéNA:
rodiny, tj.vztahů dětí s rodiči a rodičů navzájem, vztahů dětí k novým partnerům svých rodičů a k novým sourozencům, řešíme rozvodové a po-
rozvodové situace v rodině, stále častěji se podílíme na řešení syndromu zavrženého rodiče, staráme se o děti, které byly svědky nebo oběťmi 
domácího násilí, oběťmi nepřiměřených trestů, týrání či sexuálního zneužívání
klientů samotných, tedy těch, kteří řeší problém se vztahy k vrstevníkům, s láskou, sami se sebou, se svou nemocí či odlišností, se smyslem života, 
se samotou, kteří trpí depresí, úzkostí,  trápí je pocity bezmocnosti a mají sebevražedné myšlenky
školy, zde řešíme problémy jako je neprospěch, šikana, záškoláctví
dětí a mladých lidí bez přístřeší, těch, kteří ztratili střechu nad hlavou a ocitli se na ulici, utíkají z domova nebo z ústavu



�

NAŠE SlužBy
V rámci okamžité pomoci poskytujeme dětem a mladým lidem bezpečí, podporu, naději a vedení v pro ně obtížné životní situaci. Pomáháme 
jim situaci zvládat, čímž se dostávají na předkrizovou úroveň. Snažíme se zlepšit jejich psychický stav, pomáháme zvýšit jejich sebedůvěru, získat 
schopnost náhledu na situaci, ve které se momentálně nachází. K tomu slouží následující služby:
ambulantní poradenství, diagnostika a okamžitá osobní pomoc – osobní pomoc usiluje o to, aby klienti v osobní akutní krizi pocítili úlevu, získali 
naději a odvahu ke zvládnutí bezprostřední budoucnosti. Na tuto pomoc většinou navazuje poradenství a krátkodobá terapie.V rámci poradenství se 
poskytují zejména doporučení zaměřená na řešení vzájemných vztahů rodičů a jejich dětí, pomoc je poskytována ale i v dalších otázkách týkajících se 
rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů vyplývajících z péče o dítě. Poradenství je poskytováno i samotným dětem a mládeži, především 
při řešení jejich osobní situace, vztahů s vrstevníky, školní problematiky apod. Cílem diagnostiky je rozpoznání příčin problémů dítěte, vlastní diagno-
stická práce se nevztahuje pouze na dítě samotné, nýbrž zahrnuje celý rodinný systém.
rodinná terapie – dlouhodobá i krátkodobá psychologická péče o klienta samotného nebo jeho rodinu. Péče o rodinu vždy závisí na chuti spolu-
pracovat s našim zařízením, na snaze změnit nepříznivou situaci v rodině.
mediace – pomoc rodičům při řešení rozvodových a porozvodových sporů v souvislosti se svěřením dítěte do péče. Pomoc spočívá ve zprostředkování 
bezkonfliktní komunikace obou rodičů na neutrální půdě za přítomnosti odborníka, eventuelně umožnění styku rodiče s dítětem v našich prostorách, 
nebo možnost předávání dítěte mezi rodiči při realizaci pravidelných porozvodových styků s dítětem
telefonická krizová pomoc – tento způsob komunikace je určen převážně klientům, kteří nechtějí se svým trápením přijít osobně a více jim vyhovuje 
bavit se o něm přes telefon, nebo se chtějí pouze poradit či získat kontakt na jiné zařízení.
internetová linka důvěry – tato forma komunikace vyhovuje zejména těm, pro které je obtížné přijít za námi osobně nebo mají z jakéhokoliv důvodu 
obavy z osobního kontaktu a těm, kteří chtějí záměrně zůstat v co největší anonymitě.
poradenství prostřednictvím chatu – je určeno klientům, kteří nemohou přijít nebo z jakéhokoliv důvodu nechtějí telefonovat. Mohou využít chatovací 
hodiny nebo se k chatu objednat.
azylové pobyty pro děti a mládež –  jsou určeny pro krátkodobé dobrovolné pobyty dětí a mladých lidí zejména v případech násilí v rodině, týrání, 
zneužívání, nepochopení, těžkých konfliktů pramenících z rozvodové situace v rodině apod.
azylové pobyty matek s nezletilými dětmi – poskytovány v případech, kdy se matka a dítě stanou oběťmi domácího násilí a navíc se nacházejí v 
naprosto nevyhovující a neřešitelné bytové situaci.
canisterapie – speciální léčebná metoda za přítomnosti psa, při níž se uvolňuje napětí, zbavuje strachu, stresu a úzkosti.
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sociálně-právní poradenství – zejména v rozvodových situacích, dále obětem domácího násilí a klientům bez přístřeší. O děti a mládež se starají 
psychologové, terapeuti, speciální pedagog, sociální pracovnice, krizoví pracovníci/vychovatelé a psychiatr.

STATISTICKé ÚDAJE
Za rok 2006 vyhledalo pomoc Krizového centra celkem 798 nových klientů. Celkem jsme poskytli těmto klientům 3319 krizových intervencí 
a konzultací, z toho bylo 1261 formou krizové telefonické pomoci, 1082 formou osobní intervence, 274 formou SMS, 336 formou emailové 
korespondence a 366 formou chatového poradenství. 85 klientů využilo možnosti azylového pobytu v krizovém centru.
Okruhy řešených problémů u klientů nově evidovaných v roce 2006: 

rodinné problémy 34% (vztahové, útěky z domova, ztráta rodičů, rozvodové situace v rodině)
osobní problémy 19 % (pokusy o sebevraždu, neurózy, deprese, závislosti, poruchy příjmu potravy, fobie)
žádost o azyl 11%
problematika syndromu CAN 8 % (týrané, zneužívané a zanedbávané děti)
sociálně – právní poradenství, poskytnutí informací, o zprostředkování kontaktu s jiným zařízením 7%
testovací hovory, žádost o jiný typ služeb 7%
vztahové problémy 6 % (intimní nebo s vrstevníky)
poruchy chování 5%
školní problémy 3% (šikana, neprospěch)

Nejvíce klientů se na nás v roce 2006 obrátilo v březnu, květnu a listopadu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nové případy dle typu problému
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 CAN ................................. 8,27%
 Osobní .............................. 19,05%
 Ostatní  .............................. 6,89%
 Poruchy chování  .................  5,01%
 Rodinné problémy  ............... 33,83%
 Školní problémy  .................. 3,63%
 Vztahové problémy  .............. 6,02%
 Poradenství  ........................ 6,64%
 žádost o ubytování  .............. 10,65%

7.58%

12,12%

19,70%

21,21%

25,76%

9,09%
4,55%

Syndrom CAN

 Fyzické a psychické týrání rodiči ................  7,58%
 Fyzické týrání rodiči  ................................  12,12%
 Sexuální obtěžování  ...............................  19,70%
 Sexuální zneužívání rodinným příslušníkem  ..   21,21%
 Zanedbávání  ........................................  25,76%
 Sexuální zneužívání cizí osobou  ................  9,09%
 Psychycké týrání rodiči  ...........................  4,55%

 Domácí násilí  ...................... 39,63%
 Útěk z domova  ................... 3,33%
 Vztahové  ........................... 37,41%
 Rozvodová situace  ..............  17,78%
 Ztráta rodičů  ...................... 1,85%

Rodinné problémy

39,63%

3,33%
37,41%

17,78%

1,85%
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Byt na půli cesty

V Bytě na půli cesty byl nabízen dvěma mladým lidem roční pobyt se zaměřením na jejich integraci do společnosti. Cílovou skupinou byli mladí 
dospělí, kteří po dovršení plnoletosti opouštějí některý typ ústavní péče, početné pěstounské rodiny.
Primárním cílem byla jejich adaptace na běžné životní podmínky, vedení k přijetí kvalitních hodnot, postojů a zdravého životního stylu. Kromě 
přechodného ubytování byla mladým lidem nabízena pomoc při hledání zaměstnání, pomoc při hledání vlastního samostatného bydlení, dále od-
borná pomoc psychologa a sociální pracovnice.
Projekt byl ukončen k 31.12. 2006 pro splnění svého cíle, přičemž noví klienti již nebyli pro další období přijímáni.

Dona Centrum Brno
V září 2006 zahájila naše organizace nepřetržitý provoz DONA Centra Brno, poradenského pracoviště pro osoby ohrožené domácím násilím. Služby 
Centra jsou poskytovány všem osobám bez rozdílu věku a pohlaví. Poradenské služby jsou bezplatné, není potřeba doporučení jiné instituce.
Posláním DONA Centra je poskytování odborné pomoci a podpory ambulantní, terénní i pobytovou formou těm osobám, které se pod vlivem 
domácího násilí dostaly do sociálně nepříznivé situace.
Cílem je zklidnění klienta v pro něj nepříznivé životní situaci, jeho směřování k zajištění vlastního bezpečí a zmobilizování jeho vlastní aktivity tak, aby 
byl schopen vlastními silami realizovat další kroky vedoucí k životu bez násilí.
Osobám ohroženým domácím násilím, rodinám, přátelům a známým těchto osob je k dispozici právník, sociální pracovnice a psycholog.

POSKyTOVANé SlužBy
poradenství v oblasti trestněprávní, sociálně-právní a organizační
psychologická pomoc
telefonická krizová pomoc
navazující psychologická péče
krátkodobé azylové ubytování
zprostředkování kontaktu s jiným odborným pracovištěm, poskytnutí informací
nadstandardní služby: doprovod k soudu, na přestupkové oddělení, na policii a úřady

•
•
•
•
•
•
•
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STATISTICKé ÚDAJE
Za období září – prosinec 2006 kontaktovalo osobně DONA centrum 33 osob, z toho 29 žen a 4 muži. O domácí násilí se jednalo ve 26ti 
případech. Telefonických kontaktů bylo rovněž 33, volalo 31 žen a 2 muži, nejčastější věk volajících byl mezi 26 – 40 ti lety.
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Délka trvání domácího násilí
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Přítomnost dětí u domácího násilí

 Nezjištěno  .......................... 5
 Ano, jsou obětí DN ............... 16
 Ano, jsou svědky DN ............ 3
 Bezdětný  ...........................  3
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ProjeKty sPolufinanCoVané z fonDů eVroPsKé unie

Multimediální forma pomoci a vzdělávání sociálně znevýhodněných: zpřístupnění služeb

          

Projekt je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím JmK v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP).
Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech.
Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionu.
Doba trvání projektu: 1.9.2005 – 30.6.2007
hlavním cílem projektu je snížení izolace sociálně znevýhodněných a ohrožených skupin obyvatelstva na území Jihomoravského kraje a jejich 
integrace do společnosti, jakož i prevence sociálně patologických jevů. Specifickými cíli projektu jsou vyhledávání jedinců a skupin ohrožených 
rizikovým vývojem, poradenství, psychologická pomoc a předcházení vzniku společensky patologických jevů. Cílovou skupinu tvoří mladí lidé ve 
věku 15-26 let.
Díky tomuto projektu bylo rozšířeno spektrum služeb naší organizace o tyto služby:
Prostřednictvím chatového a videochatového poradenství má klient možnost prodiskutovat problém osobního charakteru s příslušným odborníkem 
přes volně dostupný program ICQ či Skype prostřednictvím internetu. Tuto službu může využít ze soukromého, školního či jiného počítače, anebo 
může navštívit jednu z partnerských organizací, kde mu je umožněn bezplatný přístup k internetové síti. Výhodou je dostupnost produktu, osobní 
přístup a možnost soukromí a anonymity klienta.                                                           
Vzdělávání sociálně znevýhodněných mladých lidí je vzdělávací program, který je primárně zaměřen na  nácvik sociálních kompetencí. Výukový 
program je určen pro nezaměstnané ve věku 18 – 26 let, vytváří podmínky pro rozvoj osobnosti, pro základní uživatelství PC a zvýšení sociálně 
právního povědomí.
Během 3 etap projektu bylo vytvořeno 6 veřejných stanovišť pro chat a videochat (Blansko, Brno, Břeclav, hustopeče) a zároveň bylo zavedeno 
standardní chatové a videochatové poradenství. Výsledkem je 365 kontaktů od 120 klientů. V návaznosti na chatové poradenství byly poskytovány 
ambulantní psychologické služby jako součást procesu sociální integrace mladých lidí. V rámci skupinových vzdělávacích programů bylo odučeno 
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348 hodin, kurz úspěšně absolvovalo 19 klientů. Během projektu jsme navázali či prohloubili spolupráci se státními i nestátními organizacemi 
v celém Jihomoravském kraji.

Komplexní přístup ke vzdělání pracovníků v sociálních službách jako pilíř naplnění 
standardů kvality sociálních služeb.

               

Projekt je financován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů (OPRlZ).
Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí
Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.
Doba trvání projektu: 1.4.2006 – 30.9.2007
Cílem projektu je odborné vzdělávání pracovníků, kteří podporují integraci znevýhodněných osob do společnosti a na trh práce s cílem posílit jejich 
schopnosti a dovednosti při poskytování sociálních služeb.
V rámci projektu absolvují psychologové, sociální pracovnici, speciální pedagogové a krizoví pracovníci sérii vzdělávacích kurzů a výcviků (telefonická 
krizová intervence, krizová intervence, mediace, internetové poradenství…), které jim umožní posílit jejich odbornost při práci s klienty.
Součástí projektu je i posilování odborných i osobnostních kapacit pracovníků organizace prostřednictvím individuálních případových supervizí a 
Bálintovských skupin.

Komplexní péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením „pod jednou střechou“

               

Projekt je financován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů (OPRlZ).
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Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí
Opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb.
Doba trvání projektu: 1.8.2006 – 31.1.2008
Projekt svými klíčovými aktivitami z velké části navazuje na dva předcházející projekty financované rovněž z Evropského sociálního fondu a rozpočtu 
ČR a reaguje na aktuální potřeby klientů Krizového centra, DONA Centra a klientů vzdělávaných v rámci projektu „Program rozvoje lidských zdrojů 
v regionu“.
Cílem projektu je: 
Trvalé zvýšení odbornosti psychologů organizace, kteří se přímo podílejí na integraci znevýhodněných osob na trh práce. Zvýšení odbornosti je 
garantováno absolvováním dlouhodobých stáží ve zdravotnických zařízeních, přičemž výsledkem bude příprava psychologů k atestaci z klinické 
psychologie. 
Zkvalitnění poskytovaných služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Především pak pro osoby se zdravotním a duševním postižením, osoby 
pocházející ze znevýhodněného sociálního prostředí a oběti domácího násilí či oběti jiných trestných činů, u kterých přetrvávají následky v jejichž 
důsledku jsou tyto osoby limitovány v procesu sociálního začlenění.
Díky realizaci projektu bude dosaženo zkvalitnění a rozšíření vzdělání psychologů organizace. Konkrétně se jedná o rozvoj schopností a osvojení 
dovedností, které umožní organizaci globálnější, cílenější a efektivnější péči o jedince ohroženého sociální exkluzí.

osVětoVá činnost, VýCHoVné PrograMy, Další aKtiVity

VýChOVNé PROgRAMy
Organizujeme besedy  se žáky základních a středních škol na témata, která jsou předem vybrána pedagogickými pracovníky škol.  Jedná se 
především o téma „rodina, šikana, negativní ovlivňování, týrání a zneužívání,  vztahy mezi vrstevníky“. Prostřednictvím besed se žáky se předchází 
situacím ohrožujícím vývoj dítěte obecně, předchází se jeho sociálnímu selhání, prvnímu kontaktu dítěte s drogou, apod. Součástí besed je nabídka 
osvětových materiálů, které připravuje naše zařízení.
ŠKOlíCí PRACOVIŠTě
Již několik let poskytujeme krátkodobé stáže  a praxe studentům vysokých škol z oborů pedagogika, psychologie, sociální práce a studentům 
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vyšších odborných škol sociálně-právních. Tyto praxe jsou realizovány na základě smluvního vztahu s jednotlivými školami.
SPOluPRáCE S PARTNERy
Organizujeme a účastníme se pracovních schůzek a besed u kulatého stolu s kolegy z jiných odborných pracovišť  nejen z Jihomoravského kraje, a 
to v rámci výměny zkušeností a nabídky spolupráce. Aktivně se podílíme rovněž na projektu „Komunitní plánování sociálních služeb“ v městě Brně. 
Partnerství rozvíjíme také v rámci našich projektů financovaných Evropskou unií.
V souvislosti s komplexním řešením případů jednotlivých klientů úzce spolupracujeme se zařízeními návazné péče, kterými jsou především  orgány 
sociálně-právní ochrany dětí (včetně zpracovávání podkladů pro další opatření),  orgány činné v trestním řízení, soudy, školy, diagnostické ústavy,  
pedagogicko-psychologické poradny, pečovatelská služba, zdravotnická zařízení.
MEZINáRODNí SPOluPRáCE 
V loňském roce jsme zorganizovali společně s našimi partnery z Vilniuské Charity dva mezinárodní workshopy, kterých se zúčastnili zástupci nestát-
ních organizací z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina a zástupci z několika státních i nestátních organizací z celé litvy. Společný projekt nazvaný 
„Community and Social Services: Experience of lithuania and Czech Republic“ byl financován Open Society Fund Praha a Open Society Fund 
lithuania.
V letošním roce se zúčastníme celosvětové konference „Supporting Prevention and Recovery from Child Abuse and Neglect: Role of Professionals, 
Communities and Families“, kterou organizuje The International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) a navážeme tak na 
účast na předloňské celosvětové konferenci s tématem ochrany a péče o zneužívané a zanedbávané děti pořádanou stejnou organizací. 
KOMuNIKACE S VEřEJNOSTí
Ve shodě s naší dlouhodobou strategií komunikace s veřejností a informováním o našich službách jsme již tradičně uspořádali den otevřených dveří 
v krizovém centru, který byl spojený s přednáškou o psychohygieně doplněné praktickým nácvikem dovedností pro zvládání každodenního života. 
Naše organizace se také podílela dvěma veřejnými přednáškami a několika mediálními vystoupeními na kampani Brněnské dny pro zdraví, kterou 
organizuje Kancelář Brno – zdravé město při Magistrátu města Brna. 
V rámci našich mediálních aktivit spolupracujeme s regionálními periodiky. Účastníme se pravidelných rozhlasových vysílání, prostřednictvím kterých 
informujeme veřejnost o naší činnosti a hlavně na ni působíme preventivně, což považujeme za jeden z našich prioritních úkolů. 
INTERVIZE A SuPERVIZE
Nedílnou součástí naší práce jsou pravidelné intervize a supervize, které napomáhají ke zvyšování kvality péče o klienty a k duševnímu zdraví všech 
pracovníků. Zaměstnanci krizového centra se účastní také pravidelných týmových supervizí.
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Pracovní tým
Speciální pedagog, rodinný terapeut: Mgr. Dagmar Úlehlová, ředitelka společnosti
Psychologové: Mgr. Ivana Jakubeková, Mgr. David Navrátil, Mgr. Jan Rajchl, 
Sociální pracovnice: Eva hrabálková, DiS., Blanka Klimešová, DiS.
Krizoví pracovníci: Bc. Martina hájková, Bc. Petra Fojtíková, lenka hunalová
Canisterapeut: Andrea Černá
Dětský psychiatr: MuDr. Josef Blažek
Projektový manažer: Mgr. Zdeněk Trávníček
Technický pracovník: Jiří hrabálek

financování
Zařízení poskytuje služby na mezirezortní úrovni, finanční zabezpečení činnosti je proto vícezdrojové. Jako nestátní nezisková organizace se však 
často potýkáme s nedostatkem finančních prostředků, neboť dotace ze státního i místního rozpočtu nepokryjí ani dvě třetiny provozních nákladů. 
Finanční prostředky musí být tedy doplňovány i z jiných zdrojů. Každoročně proto vypracováváme odborné granty zaměřené na naši činnost. 
Snažíme se oslovovat stálé i potencionální sponzory a prostřednictvím jejich darů tak zabezpečit plynulý provoz celého zařízení.

Dárci a partneři
Děkujeme všem, kteří v loňském roce podpořili naši činnost ať již finančně, materiálně či morálně. Jejich podporu jsme se snažili co nejefektivněji 
využít ve prospěch našich klientů.
hlavní sponzor:
Nadace O2
Dotace ze státního a místního rozpočtu:
Magistrát města Brna:  sociální odbor, odbor zdravotnictví
Krajský úřad Jihomoravského kraje: odbor sociální
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
granty a nadační příspěvky:
Nadace Eurotel
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Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Naše dítě
Nadace Open Society Fund Praha
Dárci:
AWD-Stiftung Kinderhilfe
Veletrhy Brno, a.s.
C & A Moda ČR, v.o.s.
Rádio Petrov
Arbiters ad hoc
Š & K nábytek
SNIP&CO
Petra computers, s.r.o.
Jiří Kolařík
Věcné dary:
ADAM-zahradnická a.s.
MEANDER Publishing
Investice do přestavby půdních prostor realizovaná v roce 2006 byla financovaná z finančních darů od:
PPF majetková a.s. (finanční dar získán v roce 2004); honeywell, spol. s r.o. (finanční dar získán v roce 2004); AWD-Stiftung Kinderhilfe (finanční 
dar získán v roce 2006); Nadace O2 (finanční dar získán v roce 2006)
Děkujeme všem anonymním dárcům, kteří přispěli na naše sbírkové konto nebo nás podpořili formou rádcovské SMS (DMS).

orgány společnosti
Statutárním orgánem společnosti je Správní rada, která v roce 2006 pracovala ve složení: PhDr. Květoslava Němcová , předsedkyně Správní rady, 
Ivana holásková a  Jitka Fikarová, členky Správní rady
Dozorčí rada pracovala ve složení:  PhDr. Marie Výšková, předsedkyně Dozorčí rady,  ludmila Křížová a  Iveta Elzerová, členky Dozorčí rady
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PřEhlED O PENěžNíCh PříJMECh A VýDAJíCh ( V TIS. KČ)

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 1 046
Peněžní toky z provozní činnosti  
Z. Účetní zisk před zdaněním -12
A.1. Úpravy o nepeněžní operace 148
 - odpisy stálých aktiv 24
 - změna stavu zůstatků přechodných účtů aktiv -196
 - změna stavu zůstatků přechodných účtů pasiv 320
A*  Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z + A.1.) 136
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 202
  - změna stavu pohledávek z provozní činnosti -100
  - změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti 302
  - změna stavu zásob 0
A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (A* + A.2.) 338
A.3. Výdaje z plateb úroků s vyjímkou kapitalizovaných úroků 0
A.4. Přijaté úroky s vyjímkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost 0
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období 0
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 0
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A** + A.3. + A.4. + A.5. + A.6.) 338

Peněžní toky z investiční činnosti  
B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv 0
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 0
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0
B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1. + B.2. + B.3.) 0
  
Peněžní toky z finanční činnosti  
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků 0
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky 3
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku s vyjímkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost 0
C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1. + C.2. + C.3.) 3
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A*** + B*** + C***) 341

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období (P + F) 1 387
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VýSlEDOVKA (ÚDAJE V KČ) VýSlEDOVKA (ÚDAJE V KČ)

Krizové centrum Byt na půli cesty DONA Centrum Intervenční centrum

Multimediální forma po-
moci a vzdělávání sociálně 

znevýhodněných: zpřístupnění 
služeb

Komplexní přístup ke 
vzdělávání pracovníků v 

sociálních službách jako pilíř 
naplnění standardů kvality 

sociálních služeb

Komplexní péče o 
osoby ohrožené sociálním 
vyloučením „pod jednou 

střechou“

Mezinárodní workshop
Přednášková 

činnost
Propagace

CElKEM

hlavní 
činnost

správní 
činnost

celkem
hlavní 

činnost
správní 
činnost

celkem
hlavní 

činnost
správní 
činnost

celkem hlavní činnost
správní 
činnost

celkem
hlavní 

činnost
správní 
činnost

celkem
hlavní 

činnost
správní 
činnost

celkem
hlavní 

činnost
správní 
činnost

celkem
hlavní 

činnost
správní 
činnost

celkem
doplňková 

činnost

Náklady

50x Spotřebované nákupy 262 490 21 925 284 415 13 103 2 314 15 417 68 621 634 69 255 80 710 0 80 710 45 885 0 45 885 88 543 0 88 543 4 614 0 4 614 2 242 0 2 241 0 0 591 080

51x Služby 341 935 235 524 577 459 21 935 16 242 38 177 161 840 149 161 989 11 088 0 11 088 320 199 0 320 199 141 796 0 141 796 41 298 0 41 298 111 254 0 111 255 0 0 1 403 261

52x Osobní náklady 942 851 315 382 1 258 233 59 577 18 806 78 383 91 718 12 704 104 422 14 742 0 14 742 593 413 0 593 413 109 540 0 109 540 56 130 0 56 130 4 600 0 4 600 0 0 2 219 463

53x Daně a poplatky 2 280 600 2 880 1 740 0 1 740 0 0 0 0 0 0 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 520

54x Ostatní náklady 20 731 3 369 24 100 1 112 143 1 255 244 0 244 0 0 0 39 863 0 39 863 1 803 0 1 803 856 0 856 0 0 0 0 0 68 121

55x Odpisy 23 756 0 23 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 756

5xx Náklady celkem 1 594 043 576 800 2 170 843 97 467 37 505 134 972 322 423 13 487 335 910 106 540 0 106 540 1 000 260 0 1 000 260 341 682 0 341 682 102 898 0 102 898 118 096 0 118 096 0 0 4 311 201

Výnosy

60x Tržby za vlastní výkony 81 712 0 81 712 15 600 0 15 600 233 882 400 234 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 323 0 3 323 1 500 8 871 345 288

64x Ostatní výnosy 7 525 0 7 525 262 0 262 0 0 0 0 0 0 265 0 265 51 0 51 82 0 82 0 0 0 0 0 8 185

68x Přijaté příspěvky, dary 337 084 67 492 404 576 18 839 9 871 28 710 11 076 234 11 310 2 098 0 2 098 25 560 0 25 560 297 0 297 110 0 110 114 773 0 114 773 0 0 587 434

69x Provozní dotace 1 145 292 509 308 1 654 600 62 766 27 634 90 400 77 465 12 853 90 318 104 442 0 104 442 974 435 0 974 435 341 334 0 341 334 102 706 0 102 706 0 0 0 0 0 3 358 235

6xx Výnosy celkem 1 571 613 576 800 2 148 413 97 467 37 505 134 972 322 423 13 487 335 910 106 540 0 106 540 1 000 260 0 1 000 260 341 682 0 341 682 102 898 0 102 898 118 096 0 118 096 1 500 8 871 4  299 142

hospodářský výsledek -22 430 0 0 0 0 0 0 0 1 500 8 871 -12 059
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ROZVAhA

AKTIVA
Číslo účtu Název účtu Počáteční stav Koncový stav
013 Software 14 864 14 864
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 12 329 12 329
022 Samostatné movité věci a soubory 
 movitých věcí 158 866 158 866
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 687 707 584 163
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 322 814 1 711 362
073 Oprávky k softwaru -14 864 -14 864
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému 
 nehmotnému majetku -12 329 -12 329
082 Oprávky  k samost. movitým věcem 
 a souborům movitých věcí -29 000 -29 000
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému 
 hmotnému majetku -645 827 -557 763
112 Materiál na skladě 155 161 155 161
211 Pokladna 10 244 31 970
213 Ceniny 200 200
221 Účty v bankách 1 035 253 1 354 911
311 Odběratelé 0 450
314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy 
 na zásoby 49 300 72 036
335 Pohledávky za zaměstnanci, 
 ostatní pohledávky 0 76 673
381 Náklady příštích období 4 117 26 720
385 Příjmy příštích období 315 630 488 581

Aktiva celkem 2 064 465 4 074 330
   

PASIVA
Číslo účtu Název účtu Počáteční stav Koncový stav
249 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0 200 000
321 Dodavatelé 28 710 48 115
324 Přijaté zálohy 1 700 900
331 Zaměstnanci 0 0
336 Zúčtování s institucemi sociál. 
 zabezpečení a zdravot. pojištění 0 -6
342 Ostatní přímé daně 0 -185
346 Nároky na dotace a ost. zúčt. se 
 státním rozpočtem 0 0
348 Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem 
 územních celků 0 7 198
379 Jiné závazky 0 76 673
383 Výdaje příštích období 0 1 200
384 Výnosy příštích období 1 252 003 1 542 399
389 Dohadné účty pasivní 54 800 82 900
901 Vlastní jmění 1 060 955 2 460 898
911 Fondy 0 0
931 Výsledek hospodaření 
 ve schvalovacím řízení -4 658 0
932 Nerozdělený zisk, neuhrazená 
 ztráta minulých let -329 045 -333 703

Pasiva celkem 2 064 465 4 086 389
hospodářský výsledek  -12 059
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naše projekty jsou podporoványVýrok auditora
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při ČČK Brno, o.p.s.

IČO 25 34 63 42
613 00 Brno, Sýpka 25
tel.+fax:  541 213 732

non-stop linka: 541 235 511
non-stop linka DONA Centrum: 739 078 078

mobil: 608 118 088
www.spondea.cz

www.donacentrum.cz
spondea@spondea.cz

KB Brno – město 1102848-621/0100 
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