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- Individuální psychologická podpora pro osoby ohrožené domácím
 násil

ím

- Individuální psychologické poradenství pro děti a dospívající, te
rapie

- Program pro osoby nezvládající agresi ve vztazích

- Pomoc osobám vystaveným stalkingu

- Sociálně právní poradenství

- Právní poradenství

- I
ndividuální psychologické poradenství pro děti a dospívající, terapie

- Asistované kontakty a asistovaná předávání dětí

- Skupinová terapie pro matky dětí

- Sociálně právní poradenství

- Výchovné poradenství

- Rodinná mediace

- Rodinná terapie

- Odborné konzultace k absolventským a diplomovým prace
m

- Metodická podpora NNO pracujících s rodinami a dětm
i

- Akreditované kurzy pro sociální pracovníky

- Stáže studentů VŠ a odborníků z praxe

- Přednášková činnost na VŠ

- Školení policistů

- D

iagnostik
a syndromu týraného a zneužívaného dítěte

- Krizová intervence

- Práce s traumatem

Činnosti společnosti Spondea

 v roce 2013

Rozvaha za rok 2013
AKTIVA PASIVA

Číslo 

účtu
Název účtu

Počáteční 

stav

Koncový 

stav

Číslo 

účtu
Název účtu

Počáteční 

stav

Koncový 

stav

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 329 7 329 321 Dodavatelé 117 938 470 863

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 113 918 1 147 460 324 Přijaté zálohy 5 656 768 5 930 736

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 331 Zaměstnanci 0 0

078
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

nehmotnému majetku
‐7 329 ‐7 329 336

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění
0 0

082
Oprávky k samostatným movitým věcem 

a souborům movitých věcí
‐453 220 ‐684 559 341 Daň z příjmu 0 11 020

088
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

hmotnému majetku
0 0 249 Půjčky (NROS aj.) 500 000 0

211 Pokladna 29 810 16 414 348
Nároky na dotace a ostatní zúčt. 

s rozpočtem územních celků
0 0

213 Ceniny 105 105 379 Jiné závazky ‐4 635 0

221 Účty v bankách 675 607 848 293 383 Výdaje příštích období 0 4 818

311 Odběratelé 5 000 2 301 854 384 Výnosy příštích období 1 324 207 704 549

314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 916 285 2 018 665 389 Dohadné účty pasivní 694 099 155 000

315 Ostatní pohledávky 767 889 643 709 901 Vlastní jmění 258 154 258 154

335 Pohledávky za zaměstnanci 911 Fondy 101 000 1 481

336 Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení 2 938 1 554 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

342 Ostatní přímé daně 3 144 2 949 932
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

minulých let
‐180 027

346 Jiné pohledávky (státní rozpočet) 1 279 649 887 248

347 Jiné pohledávky (ostatní dotace) 142 725

381 Náklady příštích období 64 488 20 367

385 Příjmy příštích období 4 057 376 503 746

Aktiva celkem 8 462 989 7 850 530 Pasiva celkem 8 467 504 7 536 620
Hospodářský výsledek 313 911

Výsledovka (údaje v Kč) za rok 2013
Intervenční 

centrum
Projekty fi nancované z EU

Služby dle zákona 108/2006 

Sb., o sociálních službách
Celkem

Služby dle zákona 

108/2006 Sb., o 

sociálních službách

*1 *2
Krizová 

pomoc

Sociálně aktivi-

zační služby pro 

rodiny s dětmi

hlavní 

činnost

správní 

činnost

doplňková 

činnost 
Celkem

Náklady

50x Spotřebované nákupy 98 892 34 292 97 210 144 938 268 478 534 363 109 448 8 785 652 595

51x Služby 562 387 2 708 484 580 337 727 9 212 964 9 627 426 972 940 215 576 10 815 942

52x Osobní náklady 2 351 917 24 120 919 997 780 696 2 171 543 4 992 865 1 255 408 38 776 6 287 049

53x Daně a poplatky 294 260 752 195 1 245 255 1 100 2 600

54x Ostatní náklady 13 372 5 -621 5 132 9 636 22 845 4 679 17 088 44 611

55x Odpisy 24 132 96 583 16 092 129 967 6 840 94 532 231 339

58x Příspěvky 3 404 1 833 5 237 1 263 6 500

59x Daň z příjmu 11 020 11 020

5xx Náklady celkem 3 054 397 61 125 1 501 426 1 365 829 11 680 741 15 313 947 2 349 570 388 139 18 051 657

Výnosy

60x Tržby za vlastní výkony 3 054 397 11 680 741 13 364 409 1 370 729 524 613 15 259 751

64x Ostatní výnosy 0 0 12 178 12 178

65x Tržby z prodeje majetku 0 0 2 500 2 500

68x Přijaté příspěvky, dary 553 829 387 680 166 149 162 759 716 588

69x Provozní dotace 61 125 1 501 426 812 000 1 852 150 522 401 2 374 551

6xx Výnosy celkem 3 054 397 61 125 1 501 426 1 365 829 11 680 741 15 604 239 2 059 278 702 050 18 365 567

Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 290 292 -290 292 313 911 313 911

*1 – Cílená inovace systému vzdělávání v oblastech aplikované psychologie s cílem podpory diverzifi kace a internacionalizace těchto oborů reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0239

*2 – Usnadnění vstupu na trh práce osobám z rodin s výskytem DN reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00290



Pomoc dětem 
a dospívajícím v krizi

V roce 2013 se na nás klienti v krizových situacích obrace-
li nejčastěji s tématy rodinnými, s depresemi a úzkostmi, se 
vztahovými problémy a se školními problémy. Setkali jsme 
se také s tématy sebepoškozování, týrání, zneužívání a zane-
dbávání, myšlenky na sebevraždu či pokusy o sebevraždu. 
Celkem jsme poskytli podporu 197 klientům.

Týrání a zneužívání

Rodinné problémy

eužívíívánnívánní

Rodinné pr

Školní problémyDeprese a úzkosti

Vztahové problémy

Sebepoškozování

Ostatní 

Procentuální zastoupení jednotlivých případů

7 %

7 %

11 %

17 %

35 %
14 %

9 %

Krizová pomoc bez hranic

V  rámci projektu „Krizová pomoc bez hranic“ byla zajiš-
těna krizová pomoc a  poradenství dětem a  jejich rodinám 
v  regionech Jihomoravského kraje, kde taková služba není 
dostupná. Projekt byl realizován díky sbírce Pomozte dě-
tem!, kterou pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti 
spolu s Českou televizí, a pokračuje i v letošním roce. Sou-
částí projektu byly také programy primární prevence na ško-
lách a besedy u kulatých stolů s pracovníky OSPOD a jiných 

odborných institucí v daných regionech. V roce 2013 jsme 
uskutečnili celkem 43 výjezdů na pracoviště do Moravského 
Krumlova, Hodonína, Ivančic a  Slavkova, sociálně-právní 
poradenství a psychologická podpora byla poskytnuta dětem 
a jejich rodinám v rámci 215 konzultací.

Pracoviště Počet výjezdů Počet klientů Počet konzultací

Moravský Krumlov 13 38 92

Slavkov u Brna 4 3 5

Ivančice 12 24 46

Hodonín 14 44 72

Celkem 43 109 215

Komplexní pomoc rodinám 
v krizové/tíživé a v rozvodové 
a porozvodové situaci

Komplexní pomoc rodinám s nezletilými dětmi spočívala 
v nabídce podpory v obtížných životních situacích. Prostřed-
nictvím poradenství, doprovázení a  terapie jsme pomáhali 
porozumět potřebám dětí a zlepšit vztahy mezi jednotlivými 
členy rodiny. V roce 2013 patřila mezi nejvíce frekventovaná 
témata rozvodová problematika, školní a prospěchové pro-
blémy, nefunkční styly výchovy, komunikační potíže v rodi-
ně, problematika domácího násilí a  prožití jednorázového 
traumatu. 

Služby byly fi nančně zabezpečeny z projektu „Zajištění 
vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, 
registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, fi nancovaného 
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR pro-
střednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost. 

V roce 2013 bylo podpořeno celkem 792 klientů, a to pro-
střednictvím 3581 intervencí a 1547 kontaktních hovorů.

Nejčastěji řešená problematika, přičemž u některých kli-
entů se jednalo o kombinaci problémů:

Rodinné problémy

Školní problémy

Deprese a úzkosti

Syndrom CAN

Vztahové problémy

Sebepoškozování

Ostatní

počet případů

45

24

10

65

42

82

601

Počet případů u jednotlivých problémů

Asistované kontakty
Asistovanými kontakty jsme v loňském roce podpořili sedm 
rodin, ve kterých žije 12 dětí. Asistovaná předávání využily 3 
rodiny s celkem pěti dětmi. Průměrná doba, po kterou tuto 
službu rodině poskytujeme, je půl roku až 1 rok. Hlavním 
cílem této služby je jednak udržení kontaktu dětí s  oběma 
rodiči v době odloučení nebo rozpadu rodiny, jednak pomo-
ci rodičům na přechodnou dobu zmírnit konfl iktní situace, 
které mohou během předávání dětí nastat. Samotné asistova-
né kontakty a asistovaná předávání však krizi v komunikaci 
rodičů nevyřeší. Proto nabízíme i další služby – jako rodin-
nou mediaci, poradenství pro rodiče, společné i  oddělené 
psychologické konzultace – abychom tak společně předchá-
zeli nadměrné zátěži dětí partnerským konfl iktem a podpo-
řili rodiče v řešení rozchodu či rozvodu bez zloby a nenávisti.

Rodinná mediace
Rodinná mediace doplňuje komplexnost služeb poskyto-
vaných rodinám s dětmi v rozvodové situaci nebo v období 
po rozvodu. Cílem rodinné mediace je kultivovaná domluva 
rodičů ohledně péče o děti v situaci, kdy již spolu nemohou 
žít. Tato domluva nezahrnuje pouze písemnou mediační do-
hodu, která je konkrétní a zohledňuje zájmy obou rodičů, ale 

rovněž jejich dovednost věcně a slušně komunikovat o zdra-
votním stavu dětí, jejich škole, volnočasových aktivitách atd. 
Rodinná mediace tak snižuje psychickou zátěž rodinného 
konfl iktu na  děti a  podporuje udržení úcty a  důstojnos-
ti rodičů v očích dětí. V roce 2013 proběhlo ve společnosti 
SPONDEA 84 mediačních setkání pro 17 rodin.

Ordinace klinického psychologa
Od ledna 2013 jsme rozšířili svůj tým o atestovaného klinic-
kého psychologa. Kromě dosavadních služeb krizové inter-
vence a psychologického poradenství je klientům nabízena 
také systematická psychoterapie. 

Psychoterapie je žádoucí například u  práce s  násled-
ky traumatu či posttraumatické stresové poruchy u  dětí 
a dospívajících. Může se jednat o případy týraných a zne-
užívaných dětí, nezletilých, kteří se stali svědky násilného 
trestného činu a další. 

Klinický psycholog provádí také základní psychodia-
gnostiku umožňující vyloučení závažné psychopatologie 
u  dětí. Spolupracuje také s  dětskými lékaři a  psychiatry 
v  případech vyžadujících nasazení léků (např. proti depre-
si, úzkosti, apod.). V oblasti psychodiagnostiky se zaměřu-
je na  základní odlišení patologie a  širší normy, například 
v otázkách závažnosti poruch nálady, disharmonického vý-
voje osobnosti a dalších vývojových poruch. Na základě vy-
šetření je schopen posoudit, do  jaké míry může nevhodné 
chování ovlivňovat intelekt.  

Komplexní pomoc rodinám 
s výskytem domácího násilí 
a osobám vystaveným násilí 
v partnerském vztahu.

Tak jako v letech minulých jsme poskytovali odbornou po-
moc a podporu osobám ohroženým nebo již vystaveným 
domácímu násilí, a to bez ohledu na věk a pohlaví. Služba 
byla určena také rodinným příslušníkům a osobám blízkým, 
které podporovaly ohroženou osobu v  řešení její situace. 
Tyto služby byly poskytovány v rámci činnosti Intervenční-
ho centra Brno.

V květnu 2013 jsme zavedli konzultace pro osoby ohro-
žené nebezpečným pronásledováním – stalkingem. Prak-
tické rady jak odhalit stalking a pracovat s ním můžete najít 
v archivu Brněnské televize, pořad „Vlna z Brna“, ze dne 6. 3. 
2013, pod č. 707.

Rok 2013 a Intervenční centrum Brno v číslech
Počet klientů celkem 613

Klienti z vykázání násilné osoby ze společného obydlí 129

Počet poskytnutých intervencí klientům 1259

Počet kontaktů s klienty 629

Profesní kontakty 388

Projekt mezinárodní spolupráce
V rámci projektu „Usnadnění vstupu na trh práce osobám 

z rodin s výskytem domácího násilí - přenos dobré praxe ze 
zemí EU pro práci s celou rodinou jako systémem“, byla na-
bídka služeb rozšířena o program s názvem Pomoc osobám 
s agresivním chováním ve vztazích. Program je zaměřen 
na to, aby klient porozuměl, co u něj hněv a agresi spouští, 
aby se naučil projevy rozpoznat a pracovat s nimi. Za tímto 
účelem byly také spuštěny nové edukativní webové stránky 
www.nasilivrodine.cz, které nabízejí informace nejen oso-
bám, jichž se domácí násilí přímo dotýká, ale i odborné ve-
řejnosti. 

Osobám ohroženým domácím násilím bylo kromě so-
ciálního, právního a psychologického poradenství nabízeno 
i poradenství v kontextu jejich uplatnění se na trhu práce. 
Za rok 2013 bylo podpořeno celkem 70 osob.

Projekt č. CZ.1.04/5.1.01/77.00290 je fi nancován z pro-
středků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a  zaměstnanost. Jeho partnery jsou Kaunas county 
women crisis centre v  Litvě a  Moviera v  Utrechtu, dalším 
spolupracujícím subjektem je londýnská organizace Respect.

Mediální aktivity
Mezi mediální aktivity Intervenčního centra v roce 2013 pa-
třila reportáž v pořadu Dobré ráno (ČT2) na téma „Domácí 
násilí a děti“ odvysílaná 18. 10. 2013. Dne 22. 10. 2013 byla 
odvysílána reportáž v pořadu „Sama doma“ na téma „Do-
mácí násilí“ (ČT1). Obě reportáže jsou dostupné v archivu 
České televize.

V rámci projektu Statutárního města Brna byl na pod-
zim 2013 v  rozhlase a  televizi odvysílán spot „Víte, co se 
děje u  Vašich sousedů?“. Hlavní myšlenkou spotu bylo 
ukázat veřejnosti různé formy násilí i skutečnost, že domá-
cím násilím nejsou ohroženy pouze ženy. Spot poukazoval 
na domácí násilí také na mužích, dětech, seniorech a zdra-
votně handicapovaných osobách. Intervenční centrum par-
ticipovalo na myšlence i vizualizaci spotu.

Vzdělávací a školící činnost
V  březnu roku 2013 zahájila SPONDEA činnost Vzdělá-
vacího centra. Kromě již standardních preventivních pro-
gramů pro školy, vzdělávání sociálních, zdravotnických 
a  pedagogických pracovníků, policistů, studentů, jsme 
začali jako vzdělávací instituce, akreditovaná pod MPSV, č. 
2013/0254-I, nabízet i akreditované odborné kurzy pro so-
ciální pracovníky: „Úvod do problematiky vedení rozhovo-
ru s dítětem jako svědkem či obětí domácího násilí“, „Úvod 
do problematiky domácího násilí páchaného na seniorech“.

Základním a středním školám jsme nabízeli preventivní 
programy pro třídní kolektivy žáků. Preventivní programy 
jsme vedli formou besedy a  jejich realizace probíhala bez 
přítomnosti učitele. Cílem programů bylo především moti-
vovat děti a dospívající k diskuzi o obtížných životních situ-
acích, ve kterých se mohou ocitnout.

V  rámci již zmiňovaného projektu „Zajištění vybra-
ných služeb sociální prevence v  Jihomoravském kraji“ 
SPONDEA poskytla opakovaně metodickou podporu 
čtyřem poskytovatelům sociální služby sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi, která byla zaměřena na obsah 
a kvalitu poskytované služby.

Společná školení s policisty
V roce 2013 jsme pokračovali ve výcviku policistů společ-
ně s  krajskými metodiky policie pro oblast domácího ná-
silí. Společně připravený program školení, který je založen 
na  modelových situacích a  kazuistikách, je policisty velmi 
dobře hodnocen. Považují ho za  významnou pomoc pro 
svoji praxi při rozpoznávání domácího násilí od jiných part-
nerských a  rodinných hádek při zásazích v  terénu. V  loň-
ském roce bylo tímto programem proškoleno 217 policistů 
z celého Jihomoravského kraje. Jednalo se o 13 školení v cel-
kovém rozsahu 75 hodin. 

Vzdělávání studentů vysokých škol
„Právo do praxe, praxe do práva“ - podílíme se na výuce 
předmětu Právo proti domácímu násilí, který je volitelným 
předmětem na Právnické fakultě MU v Brně. 

Rodinné lékařství - zajišťujeme také výuku v  prak-
tickém předmětu rodinného lékařství na  Lékařské fakultě 
MU v Brně, kde pravidelně přednášíme medikům ve čtyř-
hodinovém programu o  problematice domácího násilí 
v  kontextu zdravotnické praxe. V  roce 2013 prošlo tímto 
vzděláváním více než 300 mediků. 

Sociální pedagogika – celý jeden semestr přednáší-
me na Filozofi cké fakultě MU v Brně problematiku týrání 
a zneužívání.

O společnosti
Statutárním orgánem společnosti je Správní rada: PhDr. 
Květoslava Němcová, JUDR. Petra Petrová, Mgr. Zdeněk 
Trávníček, Ph.D. Statutárním zástupcem společnosti je její 
ředitelka, PhDr. Dagmar Úlehlová.
Dozorčí rada: JUDr. Hana Funková, p. Ludmila Matouško-
vá, p. Jana Borecká, DiS. 

Finanční zabezpečení činnosti celé organizace je vícezdrojové.
Dotace:

MPSV, JMK, Statutární město Brno,
městská část Brno-Židenice

Granty:
ESF, NROS, Nadace Naše dítě

Dárci:
ARBITERS AD HOC, Brenz s.r.o., Dixon Retail 

SSC s.r.o., Dočekal Pavel, IBM Česká republika spol. s.r.o. 
LMC s.r.o., STILLA, o.s.

O nás
SPONDEA je obecně prospěšnou společností, která se od zahájení své činnosti v roce 1998 věnuje dětem, dospívajícím a jejich 
rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci a potřebují okamžitou pomoc a podporu. Současně poskytuje služby osobám 
ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním a realizuje program na pomoc osobám s agresivním chováním 
ve vztazích. Individuální přístup ke každému klientovi, respekt k jeho rozhodnutí a zachování diskrétnosti svěřených infor-
mací, zahrnuje současně komplexní nabídku služeb, součinnost mezi jednotlivými službami organizace i spolupráci s dalšími 
odborníky v zájmu a ve prospěch klientů. Cílem je podpora klientů ve schopnosti řešit obtížné životní situace a opětovně se 
začlenit do společnosti.

SPONDEA je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, členem Asociace nestátních neziskových organizací a čle-
nem Asociace pracovníků intervenčních center, a je zapsána do registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

Kromě poskytování sociálních služeb plní sociálně právní ochranu dětí a je poskytovatelem zdravotních služeb ordinací 
klinické psychologie.

Klíčovými partnery společnosti jsou Statutární město Brno a Jihomoravský kraj, akademická obec a další spolupracující 
subjekty – PČR, OSPODy, soudy.



Pomoc dětem 
a dospívajícím v krizi

V roce 2013 se na nás klienti v krizových situacích obrace-
li nejčastěji s tématy rodinnými, s depresemi a úzkostmi, se 
vztahovými problémy a se školními problémy. Setkali jsme 
se také s tématy sebepoškozování, týrání, zneužívání a zane-
dbávání, myšlenky na sebevraždu či pokusy o sebevraždu. 
Celkem jsme poskytli podporu 197 klientům.
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Krizová pomoc bez hranic

V  rámci projektu „Krizová pomoc bez hranic“ byla zajiš-
těna krizová pomoc a  poradenství dětem a  jejich rodinám 
v  regionech Jihomoravského kraje, kde taková služba není 
dostupná. Projekt byl realizován díky sbírce Pomozte dě-
tem!, kterou pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti 
spolu s Českou televizí, a pokračuje i v letošním roce. Sou-
částí projektu byly také programy primární prevence na ško-
lách a besedy u kulatých stolů s pracovníky OSPOD a jiných 

odborných institucí v daných regionech. V roce 2013 jsme 
uskutečnili celkem 43 výjezdů na pracoviště do Moravského 
Krumlova, Hodonína, Ivančic a  Slavkova, sociálně-právní 
poradenství a psychologická podpora byla poskytnuta dětem 
a jejich rodinám v rámci 215 konzultací.

Pracoviště Počet výjezdů Počet klientů Počet konzultací

Moravský Krumlov 13 38 92

Slavkov u Brna 4 3 5

Ivančice 12 24 46

Hodonín 14 44 72

Celkem 43 109 215

Komplexní pomoc rodinám 
v krizové/tíživé a v rozvodové 
a porozvodové situaci

Komplexní pomoc rodinám s nezletilými dětmi spočívala 
v nabídce podpory v obtížných životních situacích. Prostřed-
nictvím poradenství, doprovázení a  terapie jsme pomáhali 
porozumět potřebám dětí a zlepšit vztahy mezi jednotlivými 
členy rodiny. V roce 2013 patřila mezi nejvíce frekventovaná 
témata rozvodová problematika, školní a prospěchové pro-
blémy, nefunkční styly výchovy, komunikační potíže v rodi-
ně, problematika domácího násilí a  prožití jednorázového 
traumatu. 

Služby byly fi nančně zabezpečeny z projektu „Zajištění 
vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, 
registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, fi nancovaného 
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR pro-
střednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost. 

V roce 2013 bylo podpořeno celkem 792 klientů, a to pro-
střednictvím 3581 intervencí a 1547 kontaktních hovorů.

Nejčastěji řešená problematika, přičemž u některých kli-
entů se jednalo o kombinaci problémů:
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Syndrom CAN

Vztahové problémy

Sebepoškozování

Ostatní

počet případů
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65
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Počet případů u jednotlivých problémů

Asistované kontakty
Asistovanými kontakty jsme v loňském roce podpořili sedm 
rodin, ve kterých žije 12 dětí. Asistovaná předávání využily 3 
rodiny s celkem pěti dětmi. Průměrná doba, po kterou tuto 
službu rodině poskytujeme, je půl roku až 1 rok. Hlavním 
cílem této služby je jednak udržení kontaktu dětí s  oběma 
rodiči v době odloučení nebo rozpadu rodiny, jednak pomo-
ci rodičům na přechodnou dobu zmírnit konfl iktní situace, 
které mohou během předávání dětí nastat. Samotné asistova-
né kontakty a asistovaná předávání však krizi v komunikaci 
rodičů nevyřeší. Proto nabízíme i další služby – jako rodin-
nou mediaci, poradenství pro rodiče, společné i  oddělené 
psychologické konzultace – abychom tak společně předchá-
zeli nadměrné zátěži dětí partnerským konfl iktem a podpo-
řili rodiče v řešení rozchodu či rozvodu bez zloby a nenávisti.

Rodinná mediace
Rodinná mediace doplňuje komplexnost služeb poskyto-
vaných rodinám s dětmi v rozvodové situaci nebo v období 
po rozvodu. Cílem rodinné mediace je kultivovaná domluva 
rodičů ohledně péče o děti v situaci, kdy již spolu nemohou 
žít. Tato domluva nezahrnuje pouze písemnou mediační do-
hodu, která je konkrétní a zohledňuje zájmy obou rodičů, ale 

rovněž jejich dovednost věcně a slušně komunikovat o zdra-
votním stavu dětí, jejich škole, volnočasových aktivitách atd. 
Rodinná mediace tak snižuje psychickou zátěž rodinného 
konfl iktu na  děti a  podporuje udržení úcty a  důstojnos-
ti rodičů v očích dětí. V roce 2013 proběhlo ve společnosti 
SPONDEA 84 mediačních setkání pro 17 rodin.

Ordinace klinického psychologa
Od ledna 2013 jsme rozšířili svůj tým o atestovaného klinic-
kého psychologa. Kromě dosavadních služeb krizové inter-
vence a psychologického poradenství je klientům nabízena 
také systematická psychoterapie. 

Psychoterapie je žádoucí například u  práce s  násled-
ky traumatu či posttraumatické stresové poruchy u  dětí 
a dospívajících. Může se jednat o případy týraných a zne-
užívaných dětí, nezletilých, kteří se stali svědky násilného 
trestného činu a další. 

Klinický psycholog provádí také základní psychodia-
gnostiku umožňující vyloučení závažné psychopatologie 
u  dětí. Spolupracuje také s  dětskými lékaři a  psychiatry 
v  případech vyžadujících nasazení léků (např. proti depre-
si, úzkosti, apod.). V oblasti psychodiagnostiky se zaměřu-
je na  základní odlišení patologie a  širší normy, například 
v otázkách závažnosti poruch nálady, disharmonického vý-
voje osobnosti a dalších vývojových poruch. Na základě vy-
šetření je schopen posoudit, do  jaké míry může nevhodné 
chování ovlivňovat intelekt.  

Komplexní pomoc rodinám 
s výskytem domácího násilí 
a osobám vystaveným násilí 
v partnerském vztahu.

Tak jako v letech minulých jsme poskytovali odbornou po-
moc a podporu osobám ohroženým nebo již vystaveným 
domácímu násilí, a to bez ohledu na věk a pohlaví. Služba 
byla určena také rodinným příslušníkům a osobám blízkým, 
které podporovaly ohroženou osobu v  řešení její situace. 
Tyto služby byly poskytovány v rámci činnosti Intervenční-
ho centra Brno.

V květnu 2013 jsme zavedli konzultace pro osoby ohro-
žené nebezpečným pronásledováním – stalkingem. Prak-
tické rady jak odhalit stalking a pracovat s ním můžete najít 
v archivu Brněnské televize, pořad „Vlna z Brna“, ze dne 6. 3. 
2013, pod č. 707.

Rok 2013 a Intervenční centrum Brno v číslech
Počet klientů celkem 613

Klienti z vykázání násilné osoby ze společného obydlí 129

Počet poskytnutých intervencí klientům 1259

Počet kontaktů s klienty 629

Profesní kontakty 388

Projekt mezinárodní spolupráce
V rámci projektu „Usnadnění vstupu na trh práce osobám 

z rodin s výskytem domácího násilí - přenos dobré praxe ze 
zemí EU pro práci s celou rodinou jako systémem“, byla na-
bídka služeb rozšířena o program s názvem Pomoc osobám 
s agresivním chováním ve vztazích. Program je zaměřen 
na to, aby klient porozuměl, co u něj hněv a agresi spouští, 
aby se naučil projevy rozpoznat a pracovat s nimi. Za tímto 
účelem byly také spuštěny nové edukativní webové stránky 
www.nasilivrodine.cz, které nabízejí informace nejen oso-
bám, jichž se domácí násilí přímo dotýká, ale i odborné ve-
řejnosti. 

Osobám ohroženým domácím násilím bylo kromě so-
ciálního, právního a psychologického poradenství nabízeno 
i poradenství v kontextu jejich uplatnění se na trhu práce. 
Za rok 2013 bylo podpořeno celkem 70 osob.

Projekt č. CZ.1.04/5.1.01/77.00290 je fi nancován z pro-
středků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a  zaměstnanost. Jeho partnery jsou Kaunas county 
women crisis centre v  Litvě a  Moviera v  Utrechtu, dalším 
spolupracujícím subjektem je londýnská organizace Respect.

Mediální aktivity
Mezi mediální aktivity Intervenčního centra v roce 2013 pa-
třila reportáž v pořadu Dobré ráno (ČT2) na téma „Domácí 
násilí a děti“ odvysílaná 18. 10. 2013. Dne 22. 10. 2013 byla 
odvysílána reportáž v pořadu „Sama doma“ na téma „Do-
mácí násilí“ (ČT1). Obě reportáže jsou dostupné v archivu 
České televize.

V rámci projektu Statutárního města Brna byl na pod-
zim 2013 v  rozhlase a  televizi odvysílán spot „Víte, co se 
děje u  Vašich sousedů?“. Hlavní myšlenkou spotu bylo 
ukázat veřejnosti různé formy násilí i skutečnost, že domá-
cím násilím nejsou ohroženy pouze ženy. Spot poukazoval 
na domácí násilí také na mužích, dětech, seniorech a zdra-
votně handicapovaných osobách. Intervenční centrum par-
ticipovalo na myšlence i vizualizaci spotu.

Vzdělávací a školící činnost
V  březnu roku 2013 zahájila SPONDEA činnost Vzdělá-
vacího centra. Kromě již standardních preventivních pro-
gramů pro školy, vzdělávání sociálních, zdravotnických 
a  pedagogických pracovníků, policistů, studentů, jsme 
začali jako vzdělávací instituce, akreditovaná pod MPSV, č. 
2013/0254-I, nabízet i akreditované odborné kurzy pro so-
ciální pracovníky: „Úvod do problematiky vedení rozhovo-
ru s dítětem jako svědkem či obětí domácího násilí“, „Úvod 
do problematiky domácího násilí páchaného na seniorech“.

Základním a středním školám jsme nabízeli preventivní 
programy pro třídní kolektivy žáků. Preventivní programy 
jsme vedli formou besedy a  jejich realizace probíhala bez 
přítomnosti učitele. Cílem programů bylo především moti-
vovat děti a dospívající k diskuzi o obtížných životních situ-
acích, ve kterých se mohou ocitnout.

V  rámci již zmiňovaného projektu „Zajištění vybra-
ných služeb sociální prevence v  Jihomoravském kraji“ 
SPONDEA poskytla opakovaně metodickou podporu 
čtyřem poskytovatelům sociální služby sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi, která byla zaměřena na obsah 
a kvalitu poskytované služby.

Společná školení s policisty
V roce 2013 jsme pokračovali ve výcviku policistů společ-
ně s  krajskými metodiky policie pro oblast domácího ná-
silí. Společně připravený program školení, který je založen 
na  modelových situacích a  kazuistikách, je policisty velmi 
dobře hodnocen. Považují ho za  významnou pomoc pro 
svoji praxi při rozpoznávání domácího násilí od jiných part-
nerských a  rodinných hádek při zásazích v  terénu. V  loň-
ském roce bylo tímto programem proškoleno 217 policistů 
z celého Jihomoravského kraje. Jednalo se o 13 školení v cel-
kovém rozsahu 75 hodin. 

Vzdělávání studentů vysokých škol
„Právo do praxe, praxe do práva“ - podílíme se na výuce 
předmětu Právo proti domácímu násilí, který je volitelným 
předmětem na Právnické fakultě MU v Brně. 

Rodinné lékařství - zajišťujeme také výuku v  prak-
tickém předmětu rodinného lékařství na  Lékařské fakultě 
MU v Brně, kde pravidelně přednášíme medikům ve čtyř-
hodinovém programu o  problematice domácího násilí 
v  kontextu zdravotnické praxe. V  roce 2013 prošlo tímto 
vzděláváním více než 300 mediků. 

Sociální pedagogika – celý jeden semestr přednáší-
me na Filozofi cké fakultě MU v Brně problematiku týrání 
a zneužívání.

O společnosti
Statutárním orgánem společnosti je Správní rada: PhDr. 
Květoslava Němcová, JUDR. Petra Petrová, Mgr. Zdeněk 
Trávníček, Ph.D. Statutárním zástupcem společnosti je její 
ředitelka, PhDr. Dagmar Úlehlová.
Dozorčí rada: JUDr. Hana Funková, p. Ludmila Matouško-
vá, p. Jana Borecká, DiS. 
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V  rámci projektu „Krizová pomoc bez hranic“ byla zajiš-
těna krizová pomoc a  poradenství dětem a  jejich rodinám 
v  regionech Jihomoravského kraje, kde taková služba není 
dostupná. Projekt byl realizován díky sbírce Pomozte dě-
tem!, kterou pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti 
spolu s Českou televizí, a pokračuje i v letošním roce. Sou-
částí projektu byly také programy primární prevence na ško-
lách a besedy u kulatých stolů s pracovníky OSPOD a jiných 

odborných institucí v daných regionech. V roce 2013 jsme 
uskutečnili celkem 43 výjezdů na pracoviště do Moravského 
Krumlova, Hodonína, Ivančic a  Slavkova, sociálně-právní 
poradenství a psychologická podpora byla poskytnuta dětem 
a jejich rodinám v rámci 215 konzultací.

Pracoviště Počet výjezdů Počet klientů Počet konzultací

Moravský Krumlov 13 38 92

Slavkov u Brna 4 3 5

Ivančice 12 24 46

Hodonín 14 44 72

Celkem 43 109 215

Komplexní pomoc rodinám 
v krizové/tíživé a v rozvodové 
a porozvodové situaci

Komplexní pomoc rodinám s nezletilými dětmi spočívala 
v nabídce podpory v obtížných životních situacích. Prostřed-
nictvím poradenství, doprovázení a  terapie jsme pomáhali 
porozumět potřebám dětí a zlepšit vztahy mezi jednotlivými 
členy rodiny. V roce 2013 patřila mezi nejvíce frekventovaná 
témata rozvodová problematika, školní a prospěchové pro-
blémy, nefunkční styly výchovy, komunikační potíže v rodi-
ně, problematika domácího násilí a  prožití jednorázového 
traumatu. 

Služby byly fi nančně zabezpečeny z projektu „Zajištění 
vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, 
registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, fi nancovaného 
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR pro-
střednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost. 

V roce 2013 bylo podpořeno celkem 792 klientů, a to pro-
střednictvím 3581 intervencí a 1547 kontaktních hovorů.

Nejčastěji řešená problematika, přičemž u některých kli-
entů se jednalo o kombinaci problémů:

Rodinné problémy

Školní problémy

Deprese a úzkosti

Syndrom CAN

Vztahové problémy

Sebepoškozování

Ostatní

počet případů

45

24

10

65

42

82

601

Počet případů u jednotlivých problémů

Asistované kontakty
Asistovanými kontakty jsme v loňském roce podpořili sedm 
rodin, ve kterých žije 12 dětí. Asistovaná předávání využily 3 
rodiny s celkem pěti dětmi. Průměrná doba, po kterou tuto 
službu rodině poskytujeme, je půl roku až 1 rok. Hlavním 
cílem této služby je jednak udržení kontaktu dětí s  oběma 
rodiči v době odloučení nebo rozpadu rodiny, jednak pomo-
ci rodičům na přechodnou dobu zmírnit konfl iktní situace, 
které mohou během předávání dětí nastat. Samotné asistova-
né kontakty a asistovaná předávání však krizi v komunikaci 
rodičů nevyřeší. Proto nabízíme i další služby – jako rodin-
nou mediaci, poradenství pro rodiče, společné i  oddělené 
psychologické konzultace – abychom tak společně předchá-
zeli nadměrné zátěži dětí partnerským konfl iktem a podpo-
řili rodiče v řešení rozchodu či rozvodu bez zloby a nenávisti.

Rodinná mediace
Rodinná mediace doplňuje komplexnost služeb poskyto-
vaných rodinám s dětmi v rozvodové situaci nebo v období 
po rozvodu. Cílem rodinné mediace je kultivovaná domluva 
rodičů ohledně péče o děti v situaci, kdy již spolu nemohou 
žít. Tato domluva nezahrnuje pouze písemnou mediační do-
hodu, která je konkrétní a zohledňuje zájmy obou rodičů, ale 

rovněž jejich dovednost věcně a slušně komunikovat o zdra-
votním stavu dětí, jejich škole, volnočasových aktivitách atd. 
Rodinná mediace tak snižuje psychickou zátěž rodinného 
konfl iktu na  děti a  podporuje udržení úcty a  důstojnos-
ti rodičů v očích dětí. V roce 2013 proběhlo ve společnosti 
SPONDEA 84 mediačních setkání pro 17 rodin.

Ordinace klinického psychologa
Od ledna 2013 jsme rozšířili svůj tým o atestovaného klinic-
kého psychologa. Kromě dosavadních služeb krizové inter-
vence a psychologického poradenství je klientům nabízena 
také systematická psychoterapie. 

Psychoterapie je žádoucí například u  práce s  násled-
ky traumatu či posttraumatické stresové poruchy u  dětí 
a dospívajících. Může se jednat o případy týraných a zne-
užívaných dětí, nezletilých, kteří se stali svědky násilného 
trestného činu a další. 

Klinický psycholog provádí také základní psychodia-
gnostiku umožňující vyloučení závažné psychopatologie 
u  dětí. Spolupracuje také s  dětskými lékaři a  psychiatry 
v  případech vyžadujících nasazení léků (např. proti depre-
si, úzkosti, apod.). V oblasti psychodiagnostiky se zaměřu-
je na  základní odlišení patologie a  širší normy, například 
v otázkách závažnosti poruch nálady, disharmonického vý-
voje osobnosti a dalších vývojových poruch. Na základě vy-
šetření je schopen posoudit, do  jaké míry může nevhodné 
chování ovlivňovat intelekt.  

Komplexní pomoc rodinám 
s výskytem domácího násilí 
a osobám vystaveným násilí 
v partnerském vztahu.

Tak jako v letech minulých jsme poskytovali odbornou po-
moc a podporu osobám ohroženým nebo již vystaveným 
domácímu násilí, a to bez ohledu na věk a pohlaví. Služba 
byla určena také rodinným příslušníkům a osobám blízkým, 
které podporovaly ohroženou osobu v  řešení její situace. 
Tyto služby byly poskytovány v rámci činnosti Intervenční-
ho centra Brno.

V květnu 2013 jsme zavedli konzultace pro osoby ohro-
žené nebezpečným pronásledováním – stalkingem. Prak-
tické rady jak odhalit stalking a pracovat s ním můžete najít 
v archivu Brněnské televize, pořad „Vlna z Brna“, ze dne 6. 3. 
2013, pod č. 707.

Rok 2013 a Intervenční centrum Brno v číslech
Počet klientů celkem 613

Klienti z vykázání násilné osoby ze společného obydlí 129

Počet poskytnutých intervencí klientům 1259

Počet kontaktů s klienty 629

Profesní kontakty 388

Projekt mezinárodní spolupráce
V rámci projektu „Usnadnění vstupu na trh práce osobám 

z rodin s výskytem domácího násilí - přenos dobré praxe ze 
zemí EU pro práci s celou rodinou jako systémem“, byla na-
bídka služeb rozšířena o program s názvem Pomoc osobám 
s agresivním chováním ve vztazích. Program je zaměřen 
na to, aby klient porozuměl, co u něj hněv a agresi spouští, 
aby se naučil projevy rozpoznat a pracovat s nimi. Za tímto 
účelem byly také spuštěny nové edukativní webové stránky 
www.nasilivrodine.cz, které nabízejí informace nejen oso-
bám, jichž se domácí násilí přímo dotýká, ale i odborné ve-
řejnosti. 

Osobám ohroženým domácím násilím bylo kromě so-
ciálního, právního a psychologického poradenství nabízeno 
i poradenství v kontextu jejich uplatnění se na trhu práce. 
Za rok 2013 bylo podpořeno celkem 70 osob.

Projekt č. CZ.1.04/5.1.01/77.00290 je fi nancován z pro-
středků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a  zaměstnanost. Jeho partnery jsou Kaunas county 
women crisis centre v  Litvě a  Moviera v  Utrechtu, dalším 
spolupracujícím subjektem je londýnská organizace Respect.

Mediální aktivity
Mezi mediální aktivity Intervenčního centra v roce 2013 pa-
třila reportáž v pořadu Dobré ráno (ČT2) na téma „Domácí 
násilí a děti“ odvysílaná 18. 10. 2013. Dne 22. 10. 2013 byla 
odvysílána reportáž v pořadu „Sama doma“ na téma „Do-
mácí násilí“ (ČT1). Obě reportáže jsou dostupné v archivu 
České televize.

V rámci projektu Statutárního města Brna byl na pod-
zim 2013 v  rozhlase a  televizi odvysílán spot „Víte, co se 
děje u  Vašich sousedů?“. Hlavní myšlenkou spotu bylo 
ukázat veřejnosti různé formy násilí i skutečnost, že domá-
cím násilím nejsou ohroženy pouze ženy. Spot poukazoval 
na domácí násilí také na mužích, dětech, seniorech a zdra-
votně handicapovaných osobách. Intervenční centrum par-
ticipovalo na myšlence i vizualizaci spotu.

Vzdělávací a školící činnost
V  březnu roku 2013 zahájila SPONDEA činnost Vzdělá-
vacího centra. Kromě již standardních preventivních pro-
gramů pro školy, vzdělávání sociálních, zdravotnických 
a  pedagogických pracovníků, policistů, studentů, jsme 
začali jako vzdělávací instituce, akreditovaná pod MPSV, č. 
2013/0254-I, nabízet i akreditované odborné kurzy pro so-
ciální pracovníky: „Úvod do problematiky vedení rozhovo-
ru s dítětem jako svědkem či obětí domácího násilí“, „Úvod 
do problematiky domácího násilí páchaného na seniorech“.

Základním a středním školám jsme nabízeli preventivní 
programy pro třídní kolektivy žáků. Preventivní programy 
jsme vedli formou besedy a  jejich realizace probíhala bez 
přítomnosti učitele. Cílem programů bylo především moti-
vovat děti a dospívající k diskuzi o obtížných životních situ-
acích, ve kterých se mohou ocitnout.

V  rámci již zmiňovaného projektu „Zajištění vybra-
ných služeb sociální prevence v  Jihomoravském kraji“ 
SPONDEA poskytla opakovaně metodickou podporu 
čtyřem poskytovatelům sociální služby sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi, která byla zaměřena na obsah 
a kvalitu poskytované služby.

Společná školení s policisty
V roce 2013 jsme pokračovali ve výcviku policistů společ-
ně s  krajskými metodiky policie pro oblast domácího ná-
silí. Společně připravený program školení, který je založen 
na  modelových situacích a  kazuistikách, je policisty velmi 
dobře hodnocen. Považují ho za  významnou pomoc pro 
svoji praxi při rozpoznávání domácího násilí od jiných part-
nerských a  rodinných hádek při zásazích v  terénu. V  loň-
ském roce bylo tímto programem proškoleno 217 policistů 
z celého Jihomoravského kraje. Jednalo se o 13 školení v cel-
kovém rozsahu 75 hodin. 

Vzdělávání studentů vysokých škol
„Právo do praxe, praxe do práva“ - podílíme se na výuce 
předmětu Právo proti domácímu násilí, který je volitelným 
předmětem na Právnické fakultě MU v Brně. 

Rodinné lékařství - zajišťujeme také výuku v  prak-
tickém předmětu rodinného lékařství na  Lékařské fakultě 
MU v Brně, kde pravidelně přednášíme medikům ve čtyř-
hodinovém programu o  problematice domácího násilí 
v  kontextu zdravotnické praxe. V  roce 2013 prošlo tímto 
vzděláváním více než 300 mediků. 

Sociální pedagogika – celý jeden semestr přednáší-
me na Filozofi cké fakultě MU v Brně problematiku týrání 
a zneužívání.

O společnosti
Statutárním orgánem společnosti je Správní rada: PhDr. 
Květoslava Němcová, JUDR. Petra Petrová, Mgr. Zdeněk 
Trávníček, Ph.D. Statutárním zástupcem společnosti je její 
ředitelka, PhDr. Dagmar Úlehlová.
Dozorčí rada: JUDr. Hana Funková, p. Ludmila Matouško-
vá, p. Jana Borecká, DiS. 

Finanční zabezpečení činnosti celé organizace je vícezdrojové.
Dotace:

MPSV, JMK, Statutární město Brno,
městská část Brno-Židenice

Granty:
ESF, NROS, Nadace Naše dítě

Dárci:
ARBITERS AD HOC, Brenz s.r.o., Dixon Retail 

SSC s.r.o., Dočekal Pavel, IBM Česká republika spol. s.r.o. 
LMC s.r.o., STILLA, o.s.

O nás
SPONDEA je obecně prospěšnou společností, která se od zahájení své činnosti v roce 1998 věnuje dětem, dospívajícím a jejich 
rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci a potřebují okamžitou pomoc a podporu. Současně poskytuje služby osobám 
ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním a realizuje program na pomoc osobám s agresivním chováním 
ve vztazích. Individuální přístup ke každému klientovi, respekt k jeho rozhodnutí a zachování diskrétnosti svěřených infor-
mací, zahrnuje současně komplexní nabídku služeb, součinnost mezi jednotlivými službami organizace i spolupráci s dalšími 
odborníky v zájmu a ve prospěch klientů. Cílem je podpora klientů ve schopnosti řešit obtížné životní situace a opětovně se 
začlenit do společnosti.

SPONDEA je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, členem Asociace nestátních neziskových organizací a čle-
nem Asociace pracovníků intervenčních center, a je zapsána do registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

Kromě poskytování sociálních služeb plní sociálně právní ochranu dětí a je poskytovatelem zdravotních služeb ordinací 
klinické psychologie.

Klíčovými partnery společnosti jsou Statutární město Brno a Jihomoravský kraj, akademická obec a další spolupracující 
subjekty – PČR, OSPODy, soudy.
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tel.: +420 541 213 732
fax: +420 544 526 561

e-mail: spondea@spondea.cz,
web: www.spondea.cz

Krizová pomoc, pomoc rodinám s dětmi
tel.: +420 608 118 088, 

pevná linka: +420 541 235 511
e-mail: krizovapomoc@spondea.cz

web: www.spondea.cz

Domácí násilí
tel.: +420 739 078 078,

pevná linka: +420 544 501 121 
e-mail: intervencni-centrum@spondea.cz

web: www.ic-brno.cz

Programy pro osoby nezvládající agresi ve vztazích
tel.: +420 725 005 367

e-mail: nasilivrodine@spondea.cz
web: www.nasilivrodine.cz
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 násil

ím

- Individuální psychologické poradenství pro děti a dospívající, te
rapie

- Program pro osoby nezvládající agresi ve vztazích

- Pomoc osobám vystaveným stalkingu

- Sociálně právní poradenství

- Právní poradenství

- I
ndividuální psychologické poradenství pro děti a dospívající, terapie

- Asistované kontakty a asistovaná předávání dětí

- Skupinová terapie pro matky dětí

- Sociálně právní poradenství

- Výchovné poradenství

- Rodinná mediace

- Rodinná terapie

- Odborné konzultace k absolventským a diplomovým prace
m

- Metodická podpora NNO pracujících s rodinami a dětm
i

- Akreditované kurzy pro sociální pracovníky

- Stáže studentů VŠ a odborníků z praxe

- Přednášková činnost na VŠ

- Školení policistů

- D

iagnostik
a syndromu týraného a zneužívaného dítěte

- Krizová intervence

- Práce s traumatem

Činnosti společnosti Spondea

 v roce 2013

Rozvaha za rok 2013
AKTIVA PASIVA

Číslo 

účtu
Název účtu

Počáteční 

stav

Koncový 

stav

Číslo 

účtu
Název účtu

Počáteční 

stav

Koncový 

stav

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 329 7 329 321 Dodavatelé 117 938 470 863

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 113 918 1 147 460 324 Přijaté zálohy 5 656 768 5 930 736

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 331 Zaměstnanci 0 0

078
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

nehmotnému majetku
‐7 329 ‐7 329 336

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění
0 0

082
Oprávky k samostatným movitým věcem 

a souborům movitých věcí
‐453 220 ‐684 559 341 Daň z příjmu 0 11 020

088
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

hmotnému majetku
0 0 249 Půjčky (NROS aj.) 500 000 0

211 Pokladna 29 810 16 414 348
Nároky na dotace a ostatní zúčt. 

s rozpočtem územních celků
0 0

213 Ceniny 105 105 379 Jiné závazky ‐4 635 0

221 Účty v bankách 675 607 848 293 383 Výdaje příštích období 0 4 818

311 Odběratelé 5 000 2 301 854 384 Výnosy příštích období 1 324 207 704 549

314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 916 285 2 018 665 389 Dohadné účty pasivní 694 099 155 000

315 Ostatní pohledávky 767 889 643 709 901 Vlastní jmění 258 154 258 154

335 Pohledávky za zaměstnanci 911 Fondy 101 000 1 481

336 Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení 2 938 1 554 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

342 Ostatní přímé daně 3 144 2 949 932
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

minulých let
‐180 027

346 Jiné pohledávky (státní rozpočet) 1 279 649 887 248

347 Jiné pohledávky (ostatní dotace) 142 725

381 Náklady příštích období 64 488 20 367

385 Příjmy příštích období 4 057 376 503 746

Aktiva celkem 8 462 989 7 850 530 Pasiva celkem 8 467 504 7 536 620
Hospodářský výsledek 313 911

Výsledovka (údaje v Kč) za rok 2013
Intervenční 

centrum
Projekty fi nancované z EU

Služby dle zákona 108/2006 

Sb., o sociálních službách
Celkem

Služby dle zákona 

108/2006 Sb., o 

sociálních službách

*1 *2
Krizová 

pomoc

Sociálně aktivi-

zační služby pro 

rodiny s dětmi

hlavní 

činnost

správní 

činnost

doplňková 

činnost 
Celkem

Náklady

50x Spotřebované nákupy 98 892 34 292 97 210 144 938 268 478 534 363 109 448 8 785 652 595

51x Služby 562 387 2 708 484 580 337 727 9 212 964 9 627 426 972 940 215 576 10 815 942

52x Osobní náklady 2 351 917 24 120 919 997 780 696 2 171 543 4 992 865 1 255 408 38 776 6 287 049

53x Daně a poplatky 294 260 752 195 1 245 255 1 100 2 600

54x Ostatní náklady 13 372 5 -621 5 132 9 636 22 845 4 679 17 088 44 611

55x Odpisy 24 132 96 583 16 092 129 967 6 840 94 532 231 339

58x Příspěvky 3 404 1 833 5 237 1 263 6 500

59x Daň z příjmu 11 020 11 020

5xx Náklady celkem 3 054 397 61 125 1 501 426 1 365 829 11 680 741 15 313 947 2 349 570 388 139 18 051 657

Výnosy

60x Tržby za vlastní výkony 3 054 397 11 680 741 13 364 409 1 370 729 524 613 15 259 751

64x Ostatní výnosy 0 0 12 178 12 178

65x Tržby z prodeje majetku 0 0 2 500 2 500

68x Přijaté příspěvky, dary 553 829 387 680 166 149 162 759 716 588

69x Provozní dotace 61 125 1 501 426 812 000 1 852 150 522 401 2 374 551

6xx Výnosy celkem 3 054 397 61 125 1 501 426 1 365 829 11 680 741 15 604 239 2 059 278 702 050 18 365 567

Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 290 292 -290 292 313 911 313 911

*1 – Cílená inovace systému vzdělávání v oblastech aplikované psychologie s cílem podpory diverzifi kace a internacionalizace těchto oborů reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0239

*2 – Usnadnění vstupu na trh práce osobám z rodin s výskytem DN reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00290



IČO 25 34 63 42
Sýpka 25, 613 00 Brno, Česká republika

tel.: +420 541 213 732
fax: +420 544 526 561

e-mail: spondea@spondea.cz,
web: www.spondea.cz

Krizová pomoc, pomoc rodinám s dětmi
tel.: +420 608 118 088, 

pevná linka: +420 541 235 511
e-mail: krizovapomoc@spondea.cz

web: www.spondea.cz

Domácí násilí
tel.: +420 739 078 078,

pevná linka: +420 544 501 121 
e-mail: intervencni-centrum@spondea.cz

web: www.ic-brno.cz

Programy pro osoby nezvládající agresi ve vztazích
tel.: +420 725 005 367

e-mail: nasilivrodine@spondea.cz
web: www.nasilivrodine.cz

KOMPLEXNÍ
POMOC RODINÁM
V KRIZOVÉ/TÍŽIVÉ
A V ROZVODOVÉ 
A POROZVODOVÉ

SITUACI

KOMPLEXNÍ
POMOC RODINÁM 

S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO
NÁSILÍ A OSOBÁM

VYSTAVENÝM NÁSILÍ 
V PARTNERSKÉM

VZTAHU

VZDĚLÁVACÍ
A ŠKOLÍCÍ
ČINNOST

POMOC DĚTEM
A DOSPÍVAJÍCÍM

V KRIZI

EXNÍ
DINÁM 

DOMÁCÍHO

A V 
A PO

VZDĚL
A ŠK

KRIZI

- Pom

oc osobám ohroženým domácím násilím s uplatněním se na trh
u prá

ce

- Individuální psychologická podpora pro osoby ohrožené domácím
 násil

ím

- Individuální psychologické poradenství pro děti a dospívající, te
rapie

- Program pro osoby nezvládající agresi ve vztazích

- Pomoc osobám vystaveným stalkingu

- Sociálně právní poradenství

- Právní poradenství

- I
ndividuální psychologické poradenství pro děti a dospívající, terapie

- Asistované kontakty a asistovaná předávání dětí

- Skupinová terapie pro matky dětí

- Sociálně právní poradenství

- Výchovné poradenství

- Rodinná mediace

- Rodinná terapie

- Odborné konzultace k absolventským a diplomovým prace
m

- Metodická podpora NNO pracujících s rodinami a dětm
i

- Akreditované kurzy pro sociální pracovníky

- Stáže studentů VŠ a odborníků z praxe

- Přednášková činnost na VŠ

- Školení policistů
- D

iagnostik
a syndromu týraného a zneužívaného dítěte

- Krizová intervence

- Práce s traumatem

Činnosti společnosti Spondea

 v roce 2013

Rozvaha za rok 2013
AKTIVA PASIVA

Číslo 

účtu
Název účtu

Počáteční 

stav

Koncový 

stav

Číslo 

účtu
Název účtu

Počáteční 

stav

Koncový 

stav

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 329 7 329 321 Dodavatelé 117 938 470 863

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 113 918 1 147 460 324 Přijaté zálohy 5 656 768 5 930 736

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 331 Zaměstnanci 0 0

078
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

nehmotnému majetku
‐7 329 ‐7 329 336

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění
0 0

082
Oprávky k samostatným movitým věcem 

a souborům movitých věcí
‐453 220 ‐684 559 341 Daň z příjmu 0 11 020

088
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

hmotnému majetku
0 0 249 Půjčky (NROS aj.) 500 000 0

211 Pokladna 29 810 16 414 348
Nároky na dotace a ostatní zúčt. 

s rozpočtem územních celků
0 0

213 Ceniny 105 105 379 Jiné závazky ‐4 635 0

221 Účty v bankách 675 607 848 293 383 Výdaje příštích období 0 4 818

311 Odběratelé 5 000 2 301 854 384 Výnosy příštích období 1 324 207 704 549

314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 916 285 2 018 665 389 Dohadné účty pasivní 694 099 155 000

315 Ostatní pohledávky 767 889 643 709 901 Vlastní jmění 258 154 258 154

335 Pohledávky za zaměstnanci 911 Fondy 101 000 1 481

336 Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení 2 938 1 554 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

342 Ostatní přímé daně 3 144 2 949 932
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

minulých let
‐180 027

346 Jiné pohledávky (státní rozpočet) 1 279 649 887 248

347 Jiné pohledávky (ostatní dotace) 142 725

381 Náklady příštích období 64 488 20 367

385 Příjmy příštích období 4 057 376 503 746

Aktiva celkem 8 462 989 7 850 530 Pasiva celkem 8 467 504 7 536 620
Hospodářský výsledek 313 911

Výsledovka (údaje v Kč) za rok 2013
Intervenční 

centrum
Projekty fi nancované z EU

Služby dle zákona 108/2006 

Sb., o sociálních službách
Celkem

Služby dle zákona 

108/2006 Sb., o 

sociálních službách

*1 *2
Krizová 

pomoc

Sociálně aktivi-

zační služby pro 

rodiny s dětmi

hlavní 

činnost

správní 

činnost

doplňková 

činnost 
Celkem

Náklady

50x Spotřebované nákupy 98 892 34 292 97 210 144 938 268 478 534 363 109 448 8 785 652 595

51x Služby 562 387 2 708 484 580 337 727 9 212 964 9 627 426 972 940 215 576 10 815 942

52x Osobní náklady 2 351 917 24 120 919 997 780 696 2 171 543 4 992 865 1 255 408 38 776 6 287 049

53x Daně a poplatky 294 260 752 195 1 245 255 1 100 2 600

54x Ostatní náklady 13 372 5 -621 5 132 9 636 22 845 4 679 17 088 44 611

55x Odpisy 24 132 96 583 16 092 129 967 6 840 94 532 231 339

58x Příspěvky 3 404 1 833 5 237 1 263 6 500

59x Daň z příjmu 11 020 11 020

5xx Náklady celkem 3 054 397 61 125 1 501 426 1 365 829 11 680 741 15 313 947 2 349 570 388 139 18 051 657

Výnosy

60x Tržby za vlastní výkony 3 054 397 11 680 741 13 364 409 1 370 729 524 613 15 259 751

64x Ostatní výnosy 0 0 12 178 12 178

65x Tržby z prodeje majetku 0 0 2 500 2 500

68x Přijaté příspěvky, dary 553 829 387 680 166 149 162 759 716 588

69x Provozní dotace 61 125 1 501 426 812 000 1 852 150 522 401 2 374 551

6xx Výnosy celkem 3 054 397 61 125 1 501 426 1 365 829 11 680 741 15 604 239 2 059 278 702 050 18 365 567

Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 290 292 -290 292 313 911 313 911

*1 – Cílená inovace systému vzdělávání v oblastech aplikované psychologie s cílem podpory diverzifi kace a internacionalizace těchto oborů reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0239

*2 – Usnadnění vstupu na trh práce osobám z rodin s výskytem DN reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00290
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