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Rozvaha za rok 2015
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 7 329 249 Půjčky 0 350 000

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 507 460 1 507 460 321 Dodavatelé 31 276 26 973

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 324 Přijaté zálohy 5 392 007 3 965 962

078
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

nehmotnému majetku
-7 329 -7 329 331 Zaměstnanci 19 014 0

082
Oprávky k samostatným movitým věcem 

a souborům movitých věcí
-884 600 -1 159 769 336

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění
16 263 0

088
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

hmotnému majetku
0 341 Daň z příjmu PO 44 080 0

211 Pokladna 68 401 63 635 342 Daň z příjmu ze závislé činnosti 0 1 410

213 Ceniny 0 345 Ostatní nepřímé daně a poplatky 1 560 0

221 Účty v bankách 1 786 920 37 421 346 Nároky na dotace a ostatní zúčt. 0

311 Odběratelé 2 500 se státním rozpočtem

314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 154 648 36 046 347 Nároky na příspěvky 0

315 Ostatní pohledávky 517 789 391 364 379 Jiné závazky 0

335 Pohledávky za zaměstnanci 383 Výdaje příštích období 0 43 550

336 Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení 76 384 Výnosy příštích období 517 789 391 365

341 Pohledávky – FÚ 13 930 389 Dohadné účty pasivní 121 850 39 467

342 Ostatní přímé daně 1 234 901 Vlastní jmění 258 154 258 154

346 Jiné pohledávky (státní rozpočet) 910 992 231 673 911 Fondy 315 392 669 640

347 Jiné pohledávky (ostatní dotace) 84 157 4 899 065 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 354 248

378 Jiné pohledávky 6 980 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

381 Náklady příštích období 11 449 32 312

385 Příjmy příštích období 2 833 800 56 797

388 Dohadné účty aktivní 69 903 Pasiva celkem 7 071 633 5 746 521
Aktiva celkem 7 071 633 6 110 010 Hospodářský výsledek 363 489

Výsledovka (údaje v Kč) za rok 2015
Služby dle zákona 108/2006 Sb., 

o sociálních službách

Projekty fi nancované 

z EU a EHP a Norských fondů
*1 Celkem

Krizová 

pomoc

Sociálně aktivi-

zační služby pro 

rodiny s dětmi

Inter-

venční 

centrum

*2

Násilí 

věc (ne)

veřejná

Bilaterál-

ní spolu-

práce

Dítě v centru 

NROS č. sml. 

817047

hlavní 

činnost

správní 

činnost

doplňková 

činnost 
Celkem

Náklady

50x Spotřebované nákupy 76 957 139 770 136 136 4 300 875 433 712 1 023 646 209 662 41 180 1 274 488

51x Služby 340 634 459 159 638 478 1 579 1 487 354 62 747 2 003 694 986 257 178 533 3 168 484

52x Osobní náklady 1 013 423 1 937 160 1 725 263 231 954 1 801 863 4 828 5 351 935 1 362 556 79 838 6 794 329

53x Daně a poplatky 1 308 143 263 1 915 3 012 617 3 506 7 135

54x Ostatní náklady 5 496 15 158 8 276 473 20 378 41 318 8 463 22 398 72 179

55x Odpisy 11 082 216 000 215 728 11 354 48 087 275 169

58x Příspěvky 6 107 150 6 257 4 243 10 500

59x Daň z příjmu 21 470 21 470

5xx Náklady celkem 1 437 818 2 551 390 2 525 605 238 306 4 403 093 63 459 4 828 8 645 589 2 578 910 399 255 11 623 754

Výnosy

60x Tržby za vlastní výkony 1 867 200 22 500 1 473 966 415 734 558 337 2 448 037

64x Ostatní výnosy 0 6 868 6 868

65x Tržby z prodeje majetku 0 0 0

68x Přijaté příspěvky, dary 311 664 70 500 12 000 4 380 593 63 459 4 828 3 777 574 1 065 470 198 284 5 041 328

69x Provozní dotace 1 126 000 2 480 604 646 100 238 306 3 502 988 988 022 4 491 010

6xx Výnosy celkem 1 437 664 2 551 104 2 525 300 238 306 4 403 093 63 459 4 828 8 754 528 2 469 226 763 489 11 987 243

Hospodářský výsledek -154 -286 -305 0 0 0 0 108 939 -109 684 364 234 363 489

*1 – Projekty fi nancované z nadačních příspěvků

*2 – 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

O společnosti
Statutárním orgánem společnosti je Správní rada, která v  roce 2015 pracovala ve složení: PhDr. Květoslava Němcová, 
JUDr. Petra Petrová, PhDr. Dagmar Úlehlová. Statutárním zástupcem společnosti byl ředitel Mgr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Dozorčí rada: Ing. Marie Kozlová, Ing. Kateřina Djak, Mgr. Renata Mikulcová

Finanční zabezpečení činnosti celé organizace bylo vícezdrojové.
Dotace a příspěvky obcí: Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice, Město Znojmo, Město 

Moravský Krumlov, Město Hodonín, Město Kuřim, Město Ivančice
Granty: Ministerstvo práce a sociálních věcí (Malé grantové schéma), Evropský sociální fond, Open society fund, Nadace 

naše dítě, Nadace rozvoje občanské společnosti
Soukromí dárci: Zdeněk Pilát, Bc. Tomáš Benešovský, Zdeněk Skácel, Mgr. Martin Kozel, MUDr. Blanka Dvořáková, 

Ing. František Mikulec



Činnost společnosti v roce 
2015

Rok 2015 byl rokem ve jménu práce s celou rodinou. Pozor-
nost byla věnována praktickému provázání oblastí odborné 
pomoci tak, aby pokryla komplexní potřebu jednotlivých čle-
nů rodin i  rodiny jako celku. Pomoc byla cílena do situací, 
kdy se v rodinách vyskytovalo násilí, kdy rodiny procházely 
těžkým rozvodovým konfl iktem, či byly zasaženy nějakou 
krizovou událostí. Centrem zájmu byly především děti, které 
v těchto rodinách vyrůstají. 

Za velký úspěch považujeme realizaci programu 
„Dítě v centru“.
Do Centra rodinného poradenství v roce 2015 často přichá-
zely rodiny ve vysokém stupni konfl iktu, které procházely 
komplikovaným rozvodem manželství. Právě pro tyto rodiny 
byl určen program Dítě v centru. 

Program vychází z holandského modelu No Kids in the 
Middle. Tým pracovníků společnosti Spondea za podpory 
autorek vytvořil vlastní verzi tohoto programu a uvedl ji do 
praxe začátkem roku 2015. V současnosti jsou zaměstnanci 
naší organizace jedinými certifi kovanými realizátory progra-
mu No Kids in the Middle v České republice. 

Cílem programu Dítě v centru je poskytnout rozvádějí-
cím se rodičům prostor pro nacházení nových cest, jak kon-
struktivně řešit jejich konfl ikty. V průběhu 8 setkání nahlíží 
rodiče prostřednictvím sebezkušenostních technik na  kon-
fl ikt v rodině očima dítěte. Souběžně s rodičovskou skupinou 
probíhá dětská skupina, které se účastní děti těchto rodičů

V roce 2015 se programu zúčastnilo 11 rodičovských 
párů a 21 dětí ve dvou bězích.

Program byl roce 2015 spolufi nancován z  Fondů EHP 
programu Ohrožené děti a  mládež, z  grantu Nadace Naše 
dítě, Nadace rozvoje občanské společnosti a z vlastních zdro-
jů společnosti Spondea.

Rodiny v náročné situaci
V případě, že zařazení rodin do programu Dítě v centru ne-
bylo z různých důvodů možné, nabídli jsme rodičům i dětem 
další možnosti spolupráce. Jednalo se především o výchovné 
a sociálně právní poradenství pro rodiče, rodinnou mediaci, 
asistované kontakty a  předávání, individuální psychologic-
kou péči pro děti. Hlavním principem naší práce je kom-
plexní péče o celý rodinný systém, která vede ke stabilizaci 
rodinného prostředí, ve kterém vyrůstají děti.

V roce 2015 se na Centrum rodinného poradenství obra-
celi také rodiče dětí s výchovnými potížemi, šikanou a školní-
mi problémy, sebepoškozováním, úzkostnými projevy nebo 
po prožití traumatických zážitků. K dispozici jim byli jak po-
radenští psychologové, tak psychologové kliničtí. 

Naše služby též využili děti do 18let a studenti do 26let, 
u  kterých byly primárními tématy úzkostné stavy, deprese, 
sebepoškozování a vztahové problémy.

V  této souvislosti naše centrum v  roce 2015 oslovi-
lo 279 klientů, celkem bylo poskytnuto 1640 intervencí 
a uskutečnilo se 623 kontaktů.

Typ problému Počet případů

Rodinné problémy 753

Deprese a úzkosti 40

Vztahové problémy 18

Syndrom CAN 32

Školní problémy 66

Suicidální chování 22

Sebepoškozování 37

Závislostní chování 5

Rodinná mediace
Komplexní péči o rodinu vhodně doplňuje rodinná media-
ce, ve které se zaměřujeme na řešení konfl iktů vznikajících 
v  běžném rodinném soužití nebo v  rámci již probíhající-
ho rozvodového řízení. Klienti se na nás obracejí z vlastní-
ho zájmu či potřeby, nebo na doporučení státních institucí 
(převážně sociální odbor nebo soud). Rodinná mediace je 
indikována především tam, kde jsou obě strany motivovány 
ke změně a aktivně přistupují k řešení stávající nevyhovující 
situace. Mediace může probíhat jak mezi partnery, rodiči, 
mezi rodiči a dospívajícími dětmi, ale také v rámci mezigene-
račního soužití – děti, rodiče, prarodiče.

Rodinná mediace probíhá za přítomnosti mediátora, 
který řídí proces, podporuje zúčastněné v hledání konstruk-
tivního řešení jejich sporu a vede je ke společné dohodě. Role 
mediátora je neutrální a nestranná.

Na rozdíl od rodinné terapie je mediace zaměřena na 
proces, vyjasnění konkrétních témat a jejich řešení, které je 
zahrnuto do mediační dohody. V roce 2015 vyhledalo rodin-
nou mediaci 20 rodin, z toho 13 rodičů absolvovalo více než 
jedno tříhodinové mediační setkání.

Násilí v rodině
Domácí násilí se dotýká všech členů rodiny, dospělých 
i  dětí. Každoročně pomáháme obětem domácího násilí 
a od loňského roku i těm, kteří se násilí dopouštějí, ale 
chtějí své agresivní chování změnit. Naše služby posky-
tujeme dětem, dospělým, seniorům a  osobám blízkým. 
Vycházíme z  myšlenky, že každý má mít přístup k  pomo-
ci, proto nabízíme po předchozí domluvě konzultace i  ve 
vzdálenějších regionech Jihomoravského kraje, ze kterých 
je pro mnohé klienty do Brna špatná dostupnost. Jako sou-
část programu pro osoby nezvládající agresivitu ve vztazích 
jsme začali pracovat individuálně s  osobami, které se do-
pouštějí násilí ve vztazích. 

Počet klientů za rok 2015 celkem 609

Klienti z vykázání násilné 

osoby ze společného obydlí
183

Počet poskytnutých intervencí klientům 3369

Počet kontaktů s klienty 841

Profesní kontakty ve prospěch klientů 435

V  rámci služby Intervenční centrum Brno jsme posky-
tovali pomoc obětem násilí a jejich dětem. Pomoc zahrnuje 
individuální psychologické poradenství či terapii, sociální 
poradenství, právní poradenství. Pokračovali jsme v kon-
zultacích pro osoby ohrožené nebezpečným pronásledo-
váním – stalkingem.

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Vybrané služ-

by sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo 

CZ.1.04/3.1.00/05.00081, který je fi nancován z Evropského sociálního 

fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost.

V roce 2015 jsme pokračovali v realizaci projektu „Nási-
lí – věc (ne)veřejná“, který je primárně zaměřen na zajištění 
komplexních služeb pro celý rodinný systém, který je zasažen 
domácím násilím. Součástí projektu je i  rozvoj terénní péče 
a  vznik nových míst pro poskytování služby rodinám zasa-
ženým domácím násilím v Jihomoravském kraji. Praktickým 
přínosem projektu pro samotné oběti domácího násilí je také 
zvýšení dostupnosti advokátních služeb pro klienty, kteří ne-
mají dostatek fi nančních prostředků pro řešení sporů v občan-
ských a trestních věcech souvisejících s domácím násilím.

Možnost konzultace na pracovišti mimo Brno je přínosná 
hlavně pro klienty, kteří jsou sociálně znevýhodnění, případ-
ně pro klienty seniorského věku, pro které je často konzultace 
v krajském městě nedostupná. I když se nejedná o soustav-
nou intenzivní péči, ukazuje se, že i občasné poradenství nebo 
podpora je pro klienty důležitá při řešení jejich situace. Ob-
zvláště pro klienty z Hodonína a Veselí nad Moravou, které 
jsou od Brna vzdálenější, znamenala možnost využití služby 
v místě bydliště velké ulehčení. S klienty byly nejčastěji řešeny 
otázky sociálně právní a právní, ale také jim byla poskytnuta 
podpora a prostor pro rozhodování se v obtížné životní situa-
ci. V roce 2015 jsme vyjeli za více než 40 klienty a to v rám-
ci 30 výjezdů. Nejvíce byla tato služby využívaná v oblasti 
Hodonínska, Veselí nad Moravou a Boskovic. 

Díky projektu „Násilí věc (ne)veřejná“ jsme mohli rozšířit 
praxi pomoci obětem násilí o komplexní terapeutický program, 
který zahrnuje péči jak o ně, tak o děti, které vyrůstají v rodi-
nách s výskytem domácího násilí a o terapeutický program pro 
osoby, které mají problémy s agresivitou ve vztazích. 

Program pro osoby nezvládající agresivitu ve vztazích 
je určen mužům a ženám, kteří se dopustili násilí na svých 
blízkých osobách (partneři/partnerky, děti, rodiče, prarodi-
če…). Do programu mohou vstoupit jak ti, kteří se pro něj 
rozhodli dobrovolně, tak ti, kteří to mají doporučené nebo 
nařízené orgánem sociálně-právní ochrany dítěte, probační 
a mediační službou, státním zastupitelstvím či soudem.

V rámci programu je třeba zjistit, jak klienti vnímají ná-
silí, jak chápou jeho důsledky a závažnosti. Klíčový je nácvik 
dovedností umožňující aplikaci strategií nenásilného jedná-
ní v každodenním životě. 

Klienti mohli v  roce 2015 využívat jednak individuální 
programy terapeutických intervencí a  od května 2015 také 
program skupinové terapie. V roce 2015 využilo těchto slu-
žeb 30 klientů, bylo jim poskytnuto 335 intervencí. 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z pro-
gramu Dejme (že)nám šanci, který je fi nancován z Norských 

fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke 
snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzá-
jemné spolupráce v  Evropě. Program Dejme (že)nám šanci 
podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osob-
ním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v Čes-
ké republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, 
která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a de-
mokracie v  České republice. http://www.dejmezenamsanci.
cz/o-programu/dejme-ze-nam-sanci-a-norske-fondy/

Centrum klinické psychologie
V roce 2015 jsme jako smluvní partner Zdravotní pojišťov-
ny ministerstva vnitra pracovali s  dětmi a  dospívajícími, 
kteří trpí poruchami nálad, úzkostmi a nutkavým jednáním, 
sebepoškozováním, poruchami chování, jsou oběťmi nebo 
pachateli šikany.

Dalšími tématy práce klinických psychologů je syndrom 
zavrženého rodiče, syndrom CAN, traumatické události, 
posttraumatická stresová porucha a svědectví při spáchání 
trestného činu – v těchto případech se práce kliniků zamě-
řuje na poskytnutí krizové intervence a  následné syste-
matické terapie. 

V našem týmu pracují dva kliničtí psychologové, kteří 
dále spolupracují s lékaři a psychiatry v případech, které vy-
žadují medikaci.

Krizová mobilní služba pro 
školy

Novinkou v  poskytování služeb byla v  roce 2015 Krizová 
mobilní služba pro školy. Obsahem dvouletého projektu, 
podpořeného Nadací rozvoje občanské společnosti z  pro-
středků VELUX Foundations v rámci programu Včasná po-
moc dětem, je nabídka bezplatných konzultací a odborného 
poradenství školám a třídním kolektivům či pedagogickým 
pracovníkům zaměřená na podporu vhodných reakcí pro 
zvládnutí krizové situace. Krizovými událostmi mohou být 
např. vážný úraz, pohřešování, nemoc nebo smrt žáka či pe-
dagoga školy, tragická událost zasahující školu, např. pří-
rodní katastrofy, apod.

Další významnou aktivitou projektu je poskytování kri-
zových intervencí dětem a  mládeži v  místě dosažitelném 
z jejich bydliště na tzv. detašovaných pracovištích. 

Činnost v centru rozvoje 
a vzdělávání

Realizovali jsme:
• programy všeobecné primární prevence rizikového 

chování žáků základních a středních škol
• vzdělávání sociálních, zdravotnických a pedagogických 

pracovníků
• pokračovali jsme ve spolupráci při vzdělávání policistů
• nabízeli jsme akreditované odborné kurzy pro sociální 

pracovníky (Úvod do problematiky vedení rozhovoru s dí-

tětem jako svědkem či obětí domácího násilí“; Úvod do 
problematiky domácího násilí páchaného na seniorech“

Podíleli jsme se na:
• výuce předmětu Právo proti domácímu násilí, který je 

volitelným předmětem na Právnické fakultě MU v Brně
• výuce v  praktickém předmětu rodinného lékařství na 

Lékařské fakultě MU v Brně
• přednáškách na Filozofi cké fakultě MU v Brně k proble-

matice týrání a zneužívání pro studenty sociální peda-
gogiky

• dalším vzdělávání metodiků prevence a výchovných po-
radců základních škol

Zajišťovali jsme odborné stáže pro studenty vysokých 
škol a rovněž pro kolegy z jiných odborných pracovišť. Kro-
mě stáží jsme v roce 2015 poskytli také několik odborných 
konzultací k diplomovým pracím zaměřeným na specifi cká 
témata naší práce.

V loňském roce jsme dále rozvíjeli mezioborovou spo-
lupráci převážně účastí na workshopech a  případových 
konferencích. Zaměřovali jsme se na pořádání metodických 
setkání pro OSPODy a  další odborníky. Jako aktivní člen 
jsme se v rámci pracovních skupin podíleli na komunitním 
plánování sociálních služeb ve městě Brně a v dalších regio-
nech Jihomoravského kraje.

Významné události a aktivity 
roku 2015

Jako aktivní člen Asociace pracovníků intervenčních cen-
ter ČR se aktivně podílíme na realizaci projektu s názvem 
„Zlepšení praxe při prevenci, identifi kaci a potírání domá-
cího násilí prostřednictvím profesní specializace“. Projekt 
podpořila Nadace Open Society Fund Praha z  programu 
Dejme (že)nám šanci, který je fi nancován z Norských fon-
dů. Součástí projektu je mezioborová spolupráce, realizace 
rozsáhlého výzkumu zaměřeného na vnímání domácího ná-
silí v ČR a kampaň „Mlčení bolí“, ke které se připojila řada 
mediálně známých osobností. 

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. Od roku 2007 poskytuje cílené služby 
osobám ohroženým domácím násilím a  nebezpečným pronásledováním a  v  posledních letech realizuje program na pomoc 
osobám s agresivním chováním ve vztazích. 

Primárními hodnotami ve spolupráci s klienty je individuální přístup ke každému klientovi, respekt k jeho rozhodnutí a za-
chování diskrétnosti svěřených informací. 

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

Kromě poskytování sociálních služeb plní sociálně právní ochranu dítěte 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 a neziskové organizace v ČR i v zahraničí.



Činnost společnosti v roce 
2015

Rok 2015 byl rokem ve jménu práce s celou rodinou. Pozor-
nost byla věnována praktickému provázání oblastí odborné 
pomoci tak, aby pokryla komplexní potřebu jednotlivých čle-
nů rodin i  rodiny jako celku. Pomoc byla cílena do situací, 
kdy se v rodinách vyskytovalo násilí, kdy rodiny procházely 
těžkým rozvodovým konfl iktem, či byly zasaženy nějakou 
krizovou událostí. Centrem zájmu byly především děti, které 
v těchto rodinách vyrůstají. 

Za velký úspěch považujeme realizaci programu 
„Dítě v centru“.
Do Centra rodinného poradenství v roce 2015 často přichá-
zely rodiny ve vysokém stupni konfl iktu, které procházely 
komplikovaným rozvodem manželství. Právě pro tyto rodiny 
byl určen program Dítě v centru. 

Program vychází z holandského modelu No Kids in the 
Middle. Tým pracovníků společnosti Spondea za podpory 
autorek vytvořil vlastní verzi tohoto programu a uvedl ji do 
praxe začátkem roku 2015. V současnosti jsou zaměstnanci 
naší organizace jedinými certifi kovanými realizátory progra-
mu No Kids in the Middle v České republice. 

Cílem programu Dítě v centru je poskytnout rozvádějí-
cím se rodičům prostor pro nacházení nových cest, jak kon-
struktivně řešit jejich konfl ikty. V průběhu 8 setkání nahlíží 
rodiče prostřednictvím sebezkušenostních technik na  kon-
fl ikt v rodině očima dítěte. Souběžně s rodičovskou skupinou 
probíhá dětská skupina, které se účastní děti těchto rodičů

V roce 2015 se programu zúčastnilo 11 rodičovských 
párů a 21 dětí ve dvou bězích.

Program byl roce 2015 spolufi nancován z  Fondů EHP 
programu Ohrožené děti a  mládež, z  grantu Nadace Naše 
dítě, Nadace rozvoje občanské společnosti a z vlastních zdro-
jů společnosti Spondea.

Rodiny v náročné situaci
V případě, že zařazení rodin do programu Dítě v centru ne-
bylo z různých důvodů možné, nabídli jsme rodičům i dětem 
další možnosti spolupráce. Jednalo se především o výchovné 
a sociálně právní poradenství pro rodiče, rodinnou mediaci, 
asistované kontakty a  předávání, individuální psychologic-
kou péči pro děti. Hlavním principem naší práce je kom-
plexní péče o celý rodinný systém, která vede ke stabilizaci 
rodinného prostředí, ve kterém vyrůstají děti.

V roce 2015 se na Centrum rodinného poradenství obra-
celi také rodiče dětí s výchovnými potížemi, šikanou a školní-
mi problémy, sebepoškozováním, úzkostnými projevy nebo 
po prožití traumatických zážitků. K dispozici jim byli jak po-
radenští psychologové, tak psychologové kliničtí. 

Naše služby též využili děti do 18let a studenti do 26let, 
u  kterých byly primárními tématy úzkostné stavy, deprese, 
sebepoškozování a vztahové problémy.

V  této souvislosti naše centrum v  roce 2015 oslovi-
lo 279 klientů, celkem bylo poskytnuto 1640 intervencí 
a uskutečnilo se 623 kontaktů.

Typ problému Počet případů

Rodinné problémy 753

Deprese a úzkosti 40

Vztahové problémy 18

Syndrom CAN 32

Školní problémy 66

Suicidální chování 22

Sebepoškozování 37

Závislostní chování 5

Rodinná mediace
Komplexní péči o rodinu vhodně doplňuje rodinná media-
ce, ve které se zaměřujeme na řešení konfl iktů vznikajících 
v  běžném rodinném soužití nebo v  rámci již probíhající-
ho rozvodového řízení. Klienti se na nás obracejí z vlastní-
ho zájmu či potřeby, nebo na doporučení státních institucí 
(převážně sociální odbor nebo soud). Rodinná mediace je 
indikována především tam, kde jsou obě strany motivovány 
ke změně a aktivně přistupují k řešení stávající nevyhovující 
situace. Mediace může probíhat jak mezi partnery, rodiči, 
mezi rodiči a dospívajícími dětmi, ale také v rámci mezigene-
račního soužití – děti, rodiče, prarodiče.

Rodinná mediace probíhá za přítomnosti mediátora, 
který řídí proces, podporuje zúčastněné v hledání konstruk-
tivního řešení jejich sporu a vede je ke společné dohodě. Role 
mediátora je neutrální a nestranná.

Na rozdíl od rodinné terapie je mediace zaměřena na 
proces, vyjasnění konkrétních témat a jejich řešení, které je 
zahrnuto do mediační dohody. V roce 2015 vyhledalo rodin-
nou mediaci 20 rodin, z toho 13 rodičů absolvovalo více než 
jedno tříhodinové mediační setkání.

Násilí v rodině
Domácí násilí se dotýká všech členů rodiny, dospělých 
i  dětí. Každoročně pomáháme obětem domácího násilí 
a od loňského roku i těm, kteří se násilí dopouštějí, ale 
chtějí své agresivní chování změnit. Naše služby posky-
tujeme dětem, dospělým, seniorům a  osobám blízkým. 
Vycházíme z  myšlenky, že každý má mít přístup k  pomo-
ci, proto nabízíme po předchozí domluvě konzultace i  ve 
vzdálenějších regionech Jihomoravského kraje, ze kterých 
je pro mnohé klienty do Brna špatná dostupnost. Jako sou-
část programu pro osoby nezvládající agresivitu ve vztazích 
jsme začali pracovat individuálně s  osobami, které se do-
pouštějí násilí ve vztazích. 

Počet klientů za rok 2015 celkem 609

Klienti z vykázání násilné 

osoby ze společného obydlí
183

Počet poskytnutých intervencí klientům 3369

Počet kontaktů s klienty 841

Profesní kontakty ve prospěch klientů 435

V  rámci služby Intervenční centrum Brno jsme posky-
tovali pomoc obětem násilí a jejich dětem. Pomoc zahrnuje 
individuální psychologické poradenství či terapii, sociální 
poradenství, právní poradenství. Pokračovali jsme v kon-
zultacích pro osoby ohrožené nebezpečným pronásledo-
váním – stalkingem.

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Vybrané služ-

by sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo 

CZ.1.04/3.1.00/05.00081, který je fi nancován z Evropského sociálního 

fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost.

V roce 2015 jsme pokračovali v realizaci projektu „Nási-
lí – věc (ne)veřejná“, který je primárně zaměřen na zajištění 
komplexních služeb pro celý rodinný systém, který je zasažen 
domácím násilím. Součástí projektu je i  rozvoj terénní péče 
a  vznik nových míst pro poskytování služby rodinám zasa-
ženým domácím násilím v Jihomoravském kraji. Praktickým 
přínosem projektu pro samotné oběti domácího násilí je také 
zvýšení dostupnosti advokátních služeb pro klienty, kteří ne-
mají dostatek fi nančních prostředků pro řešení sporů v občan-
ských a trestních věcech souvisejících s domácím násilím.

Možnost konzultace na pracovišti mimo Brno je přínosná 
hlavně pro klienty, kteří jsou sociálně znevýhodnění, případ-
ně pro klienty seniorského věku, pro které je často konzultace 
v krajském městě nedostupná. I když se nejedná o soustav-
nou intenzivní péči, ukazuje se, že i občasné poradenství nebo 
podpora je pro klienty důležitá při řešení jejich situace. Ob-
zvláště pro klienty z Hodonína a Veselí nad Moravou, které 
jsou od Brna vzdálenější, znamenala možnost využití služby 
v místě bydliště velké ulehčení. S klienty byly nejčastěji řešeny 
otázky sociálně právní a právní, ale také jim byla poskytnuta 
podpora a prostor pro rozhodování se v obtížné životní situa-
ci. V roce 2015 jsme vyjeli za více než 40 klienty a to v rám-
ci 30 výjezdů. Nejvíce byla tato služby využívaná v oblasti 
Hodonínska, Veselí nad Moravou a Boskovic. 

Díky projektu „Násilí věc (ne)veřejná“ jsme mohli rozšířit 
praxi pomoci obětem násilí o komplexní terapeutický program, 
který zahrnuje péči jak o ně, tak o děti, které vyrůstají v rodi-
nách s výskytem domácího násilí a o terapeutický program pro 
osoby, které mají problémy s agresivitou ve vztazích. 

Program pro osoby nezvládající agresivitu ve vztazích 
je určen mužům a ženám, kteří se dopustili násilí na svých 
blízkých osobách (partneři/partnerky, děti, rodiče, prarodi-
če…). Do programu mohou vstoupit jak ti, kteří se pro něj 
rozhodli dobrovolně, tak ti, kteří to mají doporučené nebo 
nařízené orgánem sociálně-právní ochrany dítěte, probační 
a mediační službou, státním zastupitelstvím či soudem.

V rámci programu je třeba zjistit, jak klienti vnímají ná-
silí, jak chápou jeho důsledky a závažnosti. Klíčový je nácvik 
dovedností umožňující aplikaci strategií nenásilného jedná-
ní v každodenním životě. 

Klienti mohli v  roce 2015 využívat jednak individuální 
programy terapeutických intervencí a  od května 2015 také 
program skupinové terapie. V roce 2015 využilo těchto slu-
žeb 30 klientů, bylo jim poskytnuto 335 intervencí. 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z pro-
gramu Dejme (že)nám šanci, který je fi nancován z Norských 

fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke 
snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzá-
jemné spolupráce v  Evropě. Program Dejme (že)nám šanci 
podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osob-
ním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v Čes-
ké republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, 
která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a de-
mokracie v  České republice. http://www.dejmezenamsanci.
cz/o-programu/dejme-ze-nam-sanci-a-norske-fondy/

Centrum klinické psychologie
V roce 2015 jsme jako smluvní partner Zdravotní pojišťov-
ny ministerstva vnitra pracovali s  dětmi a  dospívajícími, 
kteří trpí poruchami nálad, úzkostmi a nutkavým jednáním, 
sebepoškozováním, poruchami chování, jsou oběťmi nebo 
pachateli šikany.

Dalšími tématy práce klinických psychologů je syndrom 
zavrženého rodiče, syndrom CAN, traumatické události, 
posttraumatická stresová porucha a svědectví při spáchání 
trestného činu – v těchto případech se práce kliniků zamě-
řuje na poskytnutí krizové intervence a  následné syste-
matické terapie. 

V našem týmu pracují dva kliničtí psychologové, kteří 
dále spolupracují s lékaři a psychiatry v případech, které vy-
žadují medikaci.

Krizová mobilní služba pro 
školy

Novinkou v  poskytování služeb byla v  roce 2015 Krizová 
mobilní služba pro školy. Obsahem dvouletého projektu, 
podpořeného Nadací rozvoje občanské společnosti z  pro-
středků VELUX Foundations v rámci programu Včasná po-
moc dětem, je nabídka bezplatných konzultací a odborného 
poradenství školám a třídním kolektivům či pedagogickým 
pracovníkům zaměřená na podporu vhodných reakcí pro 
zvládnutí krizové situace. Krizovými událostmi mohou být 
např. vážný úraz, pohřešování, nemoc nebo smrt žáka či pe-
dagoga školy, tragická událost zasahující školu, např. pří-
rodní katastrofy, apod.

Další významnou aktivitou projektu je poskytování kri-
zových intervencí dětem a  mládeži v  místě dosažitelném 
z jejich bydliště na tzv. detašovaných pracovištích. 

Činnost v centru rozvoje 
a vzdělávání

Realizovali jsme:
• programy všeobecné primární prevence rizikového 

chování žáků základních a středních škol
• vzdělávání sociálních, zdravotnických a pedagogických 

pracovníků
• pokračovali jsme ve spolupráci při vzdělávání policistů
• nabízeli jsme akreditované odborné kurzy pro sociální 

pracovníky (Úvod do problematiky vedení rozhovoru s dí-

tětem jako svědkem či obětí domácího násilí“; Úvod do 
problematiky domácího násilí páchaného na seniorech“

Podíleli jsme se na:
• výuce předmětu Právo proti domácímu násilí, který je 

volitelným předmětem na Právnické fakultě MU v Brně
• výuce v  praktickém předmětu rodinného lékařství na 

Lékařské fakultě MU v Brně
• přednáškách na Filozofi cké fakultě MU v Brně k proble-

matice týrání a zneužívání pro studenty sociální peda-
gogiky

• dalším vzdělávání metodiků prevence a výchovných po-
radců základních škol

Zajišťovali jsme odborné stáže pro studenty vysokých 
škol a rovněž pro kolegy z jiných odborných pracovišť. Kro-
mě stáží jsme v roce 2015 poskytli také několik odborných 
konzultací k diplomovým pracím zaměřeným na specifi cká 
témata naší práce.

V loňském roce jsme dále rozvíjeli mezioborovou spo-
lupráci převážně účastí na workshopech a  případových 
konferencích. Zaměřovali jsme se na pořádání metodických 
setkání pro OSPODy a  další odborníky. Jako aktivní člen 
jsme se v rámci pracovních skupin podíleli na komunitním 
plánování sociálních služeb ve městě Brně a v dalších regio-
nech Jihomoravského kraje.

Významné události a aktivity 
roku 2015

Jako aktivní člen Asociace pracovníků intervenčních cen-
ter ČR se aktivně podílíme na realizaci projektu s názvem 
„Zlepšení praxe při prevenci, identifi kaci a potírání domá-
cího násilí prostřednictvím profesní specializace“. Projekt 
podpořila Nadace Open Society Fund Praha z  programu 
Dejme (že)nám šanci, který je fi nancován z Norských fon-
dů. Součástí projektu je mezioborová spolupráce, realizace 
rozsáhlého výzkumu zaměřeného na vnímání domácího ná-
silí v ČR a kampaň „Mlčení bolí“, ke které se připojila řada 
mediálně známých osobností. 

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. Od roku 2007 poskytuje cílené služby 
osobám ohroženým domácím násilím a  nebezpečným pronásledováním a  v  posledních letech realizuje program na pomoc 
osobám s agresivním chováním ve vztazích. 

Primárními hodnotami ve spolupráci s klienty je individuální přístup ke každému klientovi, respekt k jeho rozhodnutí a za-
chování diskrétnosti svěřených informací. 

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

Kromě poskytování sociálních služeb plní sociálně právní ochranu dítěte 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 a neziskové organizace v ČR i v zahraničí.



Činnost společnosti v roce 
2015

Rok 2015 byl rokem ve jménu práce s celou rodinou. Pozor-
nost byla věnována praktickému provázání oblastí odborné 
pomoci tak, aby pokryla komplexní potřebu jednotlivých čle-
nů rodin i  rodiny jako celku. Pomoc byla cílena do situací, 
kdy se v rodinách vyskytovalo násilí, kdy rodiny procházely 
těžkým rozvodovým konfl iktem, či byly zasaženy nějakou 
krizovou událostí. Centrem zájmu byly především děti, které 
v těchto rodinách vyrůstají. 

Za velký úspěch považujeme realizaci programu 
„Dítě v centru“.
Do Centra rodinného poradenství v roce 2015 často přichá-
zely rodiny ve vysokém stupni konfl iktu, které procházely 
komplikovaným rozvodem manželství. Právě pro tyto rodiny 
byl určen program Dítě v centru. 

Program vychází z holandského modelu No Kids in the 
Middle. Tým pracovníků společnosti Spondea za podpory 
autorek vytvořil vlastní verzi tohoto programu a uvedl ji do 
praxe začátkem roku 2015. V současnosti jsou zaměstnanci 
naší organizace jedinými certifi kovanými realizátory progra-
mu No Kids in the Middle v České republice. 

Cílem programu Dítě v centru je poskytnout rozvádějí-
cím se rodičům prostor pro nacházení nových cest, jak kon-
struktivně řešit jejich konfl ikty. V průběhu 8 setkání nahlíží 
rodiče prostřednictvím sebezkušenostních technik na  kon-
fl ikt v rodině očima dítěte. Souběžně s rodičovskou skupinou 
probíhá dětská skupina, které se účastní děti těchto rodičů

V roce 2015 se programu zúčastnilo 11 rodičovských 
párů a 21 dětí ve dvou bězích.

Program byl roce 2015 spolufi nancován z  Fondů EHP 
programu Ohrožené děti a  mládež, z  grantu Nadace Naše 
dítě, Nadace rozvoje občanské společnosti a z vlastních zdro-
jů společnosti Spondea.

Rodiny v náročné situaci
V případě, že zařazení rodin do programu Dítě v centru ne-
bylo z různých důvodů možné, nabídli jsme rodičům i dětem 
další možnosti spolupráce. Jednalo se především o výchovné 
a sociálně právní poradenství pro rodiče, rodinnou mediaci, 
asistované kontakty a  předávání, individuální psychologic-
kou péči pro děti. Hlavním principem naší práce je kom-
plexní péče o celý rodinný systém, která vede ke stabilizaci 
rodinného prostředí, ve kterém vyrůstají děti.

V roce 2015 se na Centrum rodinného poradenství obra-
celi také rodiče dětí s výchovnými potížemi, šikanou a školní-
mi problémy, sebepoškozováním, úzkostnými projevy nebo 
po prožití traumatických zážitků. K dispozici jim byli jak po-
radenští psychologové, tak psychologové kliničtí. 

Naše služby též využili děti do 18let a studenti do 26let, 
u  kterých byly primárními tématy úzkostné stavy, deprese, 
sebepoškozování a vztahové problémy.

V  této souvislosti naše centrum v  roce 2015 oslovi-
lo 279 klientů, celkem bylo poskytnuto 1640 intervencí 
a uskutečnilo se 623 kontaktů.

Typ problému Počet případů

Rodinné problémy 753

Deprese a úzkosti 40

Vztahové problémy 18

Syndrom CAN 32

Školní problémy 66

Suicidální chování 22

Sebepoškozování 37

Závislostní chování 5

Rodinná mediace
Komplexní péči o rodinu vhodně doplňuje rodinná media-
ce, ve které se zaměřujeme na řešení konfl iktů vznikajících 
v  běžném rodinném soužití nebo v  rámci již probíhající-
ho rozvodového řízení. Klienti se na nás obracejí z vlastní-
ho zájmu či potřeby, nebo na doporučení státních institucí 
(převážně sociální odbor nebo soud). Rodinná mediace je 
indikována především tam, kde jsou obě strany motivovány 
ke změně a aktivně přistupují k řešení stávající nevyhovující 
situace. Mediace může probíhat jak mezi partnery, rodiči, 
mezi rodiči a dospívajícími dětmi, ale také v rámci mezigene-
račního soužití – děti, rodiče, prarodiče.

Rodinná mediace probíhá za přítomnosti mediátora, 
který řídí proces, podporuje zúčastněné v hledání konstruk-
tivního řešení jejich sporu a vede je ke společné dohodě. Role 
mediátora je neutrální a nestranná.

Na rozdíl od rodinné terapie je mediace zaměřena na 
proces, vyjasnění konkrétních témat a jejich řešení, které je 
zahrnuto do mediační dohody. V roce 2015 vyhledalo rodin-
nou mediaci 20 rodin, z toho 13 rodičů absolvovalo více než 
jedno tříhodinové mediační setkání.

Násilí v rodině
Domácí násilí se dotýká všech členů rodiny, dospělých 
i  dětí. Každoročně pomáháme obětem domácího násilí 
a od loňského roku i těm, kteří se násilí dopouštějí, ale 
chtějí své agresivní chování změnit. Naše služby posky-
tujeme dětem, dospělým, seniorům a  osobám blízkým. 
Vycházíme z  myšlenky, že každý má mít přístup k  pomo-
ci, proto nabízíme po předchozí domluvě konzultace i  ve 
vzdálenějších regionech Jihomoravského kraje, ze kterých 
je pro mnohé klienty do Brna špatná dostupnost. Jako sou-
část programu pro osoby nezvládající agresivitu ve vztazích 
jsme začali pracovat individuálně s  osobami, které se do-
pouštějí násilí ve vztazích. 

Počet klientů za rok 2015 celkem 609

Klienti z vykázání násilné 

osoby ze společného obydlí
183

Počet poskytnutých intervencí klientům 3369

Počet kontaktů s klienty 841

Profesní kontakty ve prospěch klientů 435

V  rámci služby Intervenční centrum Brno jsme posky-
tovali pomoc obětem násilí a jejich dětem. Pomoc zahrnuje 
individuální psychologické poradenství či terapii, sociální 
poradenství, právní poradenství. Pokračovali jsme v kon-
zultacích pro osoby ohrožené nebezpečným pronásledo-
váním – stalkingem.

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Vybrané služ-

by sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo 

CZ.1.04/3.1.00/05.00081, který je fi nancován z Evropského sociálního 

fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost.

V roce 2015 jsme pokračovali v realizaci projektu „Nási-
lí – věc (ne)veřejná“, který je primárně zaměřen na zajištění 
komplexních služeb pro celý rodinný systém, který je zasažen 
domácím násilím. Součástí projektu je i  rozvoj terénní péče 
a  vznik nových míst pro poskytování služby rodinám zasa-
ženým domácím násilím v Jihomoravském kraji. Praktickým 
přínosem projektu pro samotné oběti domácího násilí je také 
zvýšení dostupnosti advokátních služeb pro klienty, kteří ne-
mají dostatek fi nančních prostředků pro řešení sporů v občan-
ských a trestních věcech souvisejících s domácím násilím.

Možnost konzultace na pracovišti mimo Brno je přínosná 
hlavně pro klienty, kteří jsou sociálně znevýhodnění, případ-
ně pro klienty seniorského věku, pro které je často konzultace 
v krajském městě nedostupná. I když se nejedná o soustav-
nou intenzivní péči, ukazuje se, že i občasné poradenství nebo 
podpora je pro klienty důležitá při řešení jejich situace. Ob-
zvláště pro klienty z Hodonína a Veselí nad Moravou, které 
jsou od Brna vzdálenější, znamenala možnost využití služby 
v místě bydliště velké ulehčení. S klienty byly nejčastěji řešeny 
otázky sociálně právní a právní, ale také jim byla poskytnuta 
podpora a prostor pro rozhodování se v obtížné životní situa-
ci. V roce 2015 jsme vyjeli za více než 40 klienty a to v rám-
ci 30 výjezdů. Nejvíce byla tato služby využívaná v oblasti 
Hodonínska, Veselí nad Moravou a Boskovic. 

Díky projektu „Násilí věc (ne)veřejná“ jsme mohli rozšířit 
praxi pomoci obětem násilí o komplexní terapeutický program, 
který zahrnuje péči jak o ně, tak o děti, které vyrůstají v rodi-
nách s výskytem domácího násilí a o terapeutický program pro 
osoby, které mají problémy s agresivitou ve vztazích. 

Program pro osoby nezvládající agresivitu ve vztazích 
je určen mužům a ženám, kteří se dopustili násilí na svých 
blízkých osobách (partneři/partnerky, děti, rodiče, prarodi-
če…). Do programu mohou vstoupit jak ti, kteří se pro něj 
rozhodli dobrovolně, tak ti, kteří to mají doporučené nebo 
nařízené orgánem sociálně-právní ochrany dítěte, probační 
a mediační službou, státním zastupitelstvím či soudem.

V rámci programu je třeba zjistit, jak klienti vnímají ná-
silí, jak chápou jeho důsledky a závažnosti. Klíčový je nácvik 
dovedností umožňující aplikaci strategií nenásilného jedná-
ní v každodenním životě. 

Klienti mohli v  roce 2015 využívat jednak individuální 
programy terapeutických intervencí a  od května 2015 také 
program skupinové terapie. V roce 2015 využilo těchto slu-
žeb 30 klientů, bylo jim poskytnuto 335 intervencí. 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z pro-
gramu Dejme (že)nám šanci, který je fi nancován z Norských 

fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke 
snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzá-
jemné spolupráce v  Evropě. Program Dejme (že)nám šanci 
podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osob-
ním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v Čes-
ké republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, 
která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a de-
mokracie v  České republice. http://www.dejmezenamsanci.
cz/o-programu/dejme-ze-nam-sanci-a-norske-fondy/

Centrum klinické psychologie
V roce 2015 jsme jako smluvní partner Zdravotní pojišťov-
ny ministerstva vnitra pracovali s  dětmi a  dospívajícími, 
kteří trpí poruchami nálad, úzkostmi a nutkavým jednáním, 
sebepoškozováním, poruchami chování, jsou oběťmi nebo 
pachateli šikany.

Dalšími tématy práce klinických psychologů je syndrom 
zavrženého rodiče, syndrom CAN, traumatické události, 
posttraumatická stresová porucha a svědectví při spáchání 
trestného činu – v těchto případech se práce kliniků zamě-
řuje na poskytnutí krizové intervence a  následné syste-
matické terapie. 

V našem týmu pracují dva kliničtí psychologové, kteří 
dále spolupracují s lékaři a psychiatry v případech, které vy-
žadují medikaci.

Krizová mobilní služba pro 
školy

Novinkou v  poskytování služeb byla v  roce 2015 Krizová 
mobilní služba pro školy. Obsahem dvouletého projektu, 
podpořeného Nadací rozvoje občanské společnosti z  pro-
středků VELUX Foundations v rámci programu Včasná po-
moc dětem, je nabídka bezplatných konzultací a odborného 
poradenství školám a třídním kolektivům či pedagogickým 
pracovníkům zaměřená na podporu vhodných reakcí pro 
zvládnutí krizové situace. Krizovými událostmi mohou být 
např. vážný úraz, pohřešování, nemoc nebo smrt žáka či pe-
dagoga školy, tragická událost zasahující školu, např. pří-
rodní katastrofy, apod.

Další významnou aktivitou projektu je poskytování kri-
zových intervencí dětem a  mládeži v  místě dosažitelném 
z jejich bydliště na tzv. detašovaných pracovištích. 

Činnost v centru rozvoje 
a vzdělávání

Realizovali jsme:
• programy všeobecné primární prevence rizikového 

chování žáků základních a středních škol
• vzdělávání sociálních, zdravotnických a pedagogických 

pracovníků
• pokračovali jsme ve spolupráci při vzdělávání policistů
• nabízeli jsme akreditované odborné kurzy pro sociální 

pracovníky (Úvod do problematiky vedení rozhovoru s dí-

tětem jako svědkem či obětí domácího násilí“; Úvod do 
problematiky domácího násilí páchaného na seniorech“

Podíleli jsme se na:
• výuce předmětu Právo proti domácímu násilí, který je 

volitelným předmětem na Právnické fakultě MU v Brně
• výuce v  praktickém předmětu rodinného lékařství na 

Lékařské fakultě MU v Brně
• přednáškách na Filozofi cké fakultě MU v Brně k proble-

matice týrání a zneužívání pro studenty sociální peda-
gogiky

• dalším vzdělávání metodiků prevence a výchovných po-
radců základních škol

Zajišťovali jsme odborné stáže pro studenty vysokých 
škol a rovněž pro kolegy z jiných odborných pracovišť. Kro-
mě stáží jsme v roce 2015 poskytli také několik odborných 
konzultací k diplomovým pracím zaměřeným na specifi cká 
témata naší práce.

V loňském roce jsme dále rozvíjeli mezioborovou spo-
lupráci převážně účastí na workshopech a  případových 
konferencích. Zaměřovali jsme se na pořádání metodických 
setkání pro OSPODy a  další odborníky. Jako aktivní člen 
jsme se v rámci pracovních skupin podíleli na komunitním 
plánování sociálních služeb ve městě Brně a v dalších regio-
nech Jihomoravského kraje.

Významné události a aktivity 
roku 2015

Jako aktivní člen Asociace pracovníků intervenčních cen-
ter ČR se aktivně podílíme na realizaci projektu s názvem 
„Zlepšení praxe při prevenci, identifi kaci a potírání domá-
cího násilí prostřednictvím profesní specializace“. Projekt 
podpořila Nadace Open Society Fund Praha z  programu 
Dejme (že)nám šanci, který je fi nancován z Norských fon-
dů. Součástí projektu je mezioborová spolupráce, realizace 
rozsáhlého výzkumu zaměřeného na vnímání domácího ná-
silí v ČR a kampaň „Mlčení bolí“, ke které se připojila řada 
mediálně známých osobností. 

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. Od roku 2007 poskytuje cílené služby 
osobám ohroženým domácím násilím a  nebezpečným pronásledováním a  v  posledních letech realizuje program na pomoc 
osobám s agresivním chováním ve vztazích. 

Primárními hodnotami ve spolupráci s klienty je individuální přístup ke každému klientovi, respekt k jeho rozhodnutí a za-
chování diskrétnosti svěřených informací. 

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

Kromě poskytování sociálních služeb plní sociálně právní ochranu dítěte 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 a neziskové organizace v ČR i v zahraničí.
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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

Rozvaha za rok 2015
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 7 329 249 Půjčky 0 350 000

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 507 460 1 507 460 321 Dodavatelé 31 276 26 973

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 324 Přijaté zálohy 5 392 007 3 965 962

078
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

nehmotnému majetku
-7 329 -7 329 331 Zaměstnanci 19 014 0

082
Oprávky k samostatným movitým věcem 

a souborům movitých věcí
-884 600 -1 159 769 336

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění
16 263 0

088
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

hmotnému majetku
0 341 Daň z příjmu PO 44 080 0

211 Pokladna 68 401 63 635 342 Daň z příjmu ze závislé činnosti 0 1 410

213 Ceniny 0 345 Ostatní nepřímé daně a poplatky 1 560 0

221 Účty v bankách 1 786 920 37 421 346 Nároky na dotace a ostatní zúčt. 0

311 Odběratelé 2 500 se státním rozpočtem

314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 154 648 36 046 347 Nároky na příspěvky 0

315 Ostatní pohledávky 517 789 391 364 379 Jiné závazky 0

335 Pohledávky za zaměstnanci 383 Výdaje příštích období 0 43 550

336 Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení 76 384 Výnosy příštích období 517 789 391 365

341 Pohledávky – FÚ 13 930 389 Dohadné účty pasivní 121 850 39 467

342 Ostatní přímé daně 1 234 901 Vlastní jmění 258 154 258 154

346 Jiné pohledávky (státní rozpočet) 910 992 231 673 911 Fondy 315 392 669 640

347 Jiné pohledávky (ostatní dotace) 84 157 4 899 065 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 354 248

378 Jiné pohledávky 6 980 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

381 Náklady příštích období 11 449 32 312

385 Příjmy příštích období 2 833 800 56 797

388 Dohadné účty aktivní 69 903 Pasiva celkem 7 071 633 5 746 521
Aktiva celkem 7 071 633 6 110 010 Hospodářský výsledek 363 489

Výsledovka (údaje v Kč) za rok 2015
Služby dle zákona 108/2006 Sb., 

o sociálních službách

Projekty fi nancované 

z EU a EHP a Norských fondů
*1 Celkem

Krizová 

pomoc

Sociálně aktivi-

zační služby pro 

rodiny s dětmi

Inter-

venční 

centrum

*2

Násilí 

věc (ne)

veřejná

Bilaterál-

ní spolu-

práce

Dítě v centru 

NROS č. sml. 

817047

hlavní 

činnost

správní 

činnost

doplňková 

činnost 
Celkem

Náklady

50x Spotřebované nákupy 76 957 139 770 136 136 4 300 875 433 712 1 023 646 209 662 41 180 1 274 488

51x Služby 340 634 459 159 638 478 1 579 1 487 354 62 747 2 003 694 986 257 178 533 3 168 484

52x Osobní náklady 1 013 423 1 937 160 1 725 263 231 954 1 801 863 4 828 5 351 935 1 362 556 79 838 6 794 329

53x Daně a poplatky 1 308 143 263 1 915 3 012 617 3 506 7 135

54x Ostatní náklady 5 496 15 158 8 276 473 20 378 41 318 8 463 22 398 72 179

55x Odpisy 11 082 216 000 215 728 11 354 48 087 275 169

58x Příspěvky 6 107 150 6 257 4 243 10 500

59x Daň z příjmu 21 470 21 470

5xx Náklady celkem 1 437 818 2 551 390 2 525 605 238 306 4 403 093 63 459 4 828 8 645 589 2 578 910 399 255 11 623 754

Výnosy

60x Tržby za vlastní výkony 1 867 200 22 500 1 473 966 415 734 558 337 2 448 037

64x Ostatní výnosy 0 6 868 6 868

65x Tržby z prodeje majetku 0 0 0

68x Přijaté příspěvky, dary 311 664 70 500 12 000 4 380 593 63 459 4 828 3 777 574 1 065 470 198 284 5 041 328

69x Provozní dotace 1 126 000 2 480 604 646 100 238 306 3 502 988 988 022 4 491 010

6xx Výnosy celkem 1 437 664 2 551 104 2 525 300 238 306 4 403 093 63 459 4 828 8 754 528 2 469 226 763 489 11 987 243

Hospodářský výsledek -154 -286 -305 0 0 0 0 108 939 -109 684 364 234 363 489

*1 – Projekty fi nancované z nadačních příspěvků

*2 – 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

O společnosti
Statutárním orgánem společnosti je Správní rada, která v  roce 2015 pracovala ve složení: PhDr. Květoslava Němcová, 
JUDr. Petra Petrová, PhDr. Dagmar Úlehlová. Statutárním zástupcem společnosti byl ředitel Mgr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Dozorčí rada: Ing. Marie Kozlová, Ing. Kateřina Djak, Mgr. Renata Mikulcová

Finanční zabezpečení činnosti celé organizace bylo vícezdrojové.
Dotace a příspěvky obcí: Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice, Město Znojmo, Město 

Moravský Krumlov, Město Hodonín, Město Kuřim, Město Ivančice
Granty: Ministerstvo práce a sociálních věcí (Malé grantové schéma), Evropský sociální fond, Open society fund, Nadace 

naše dítě, Nadace rozvoje občanské společnosti
Soukromí dárci: Zdeněk Pilát, Bc. Tomáš Benešovský, Zdeněk Skácel, Mgr. Martin Kozel, MUDr. Blanka Dvořáková, 

Ing. František Mikulec



Centrum

pro osoby zažívající

 násilí v
e vztazích

Centrumkrizové
intervence

Centrum
rozvoje 

a vzdělávání

Centrum
klinické

 psychologie

Ce
nt

ru
m

ro
di

nn
éh

o

po
ra

de
ns

tv
í

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

Rozvaha za rok 2015
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 7 329 249 Půjčky 0 350 000

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 507 460 1 507 460 321 Dodavatelé 31 276 26 973

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 324 Přijaté zálohy 5 392 007 3 965 962

078
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

nehmotnému majetku
-7 329 -7 329 331 Zaměstnanci 19 014 0

082
Oprávky k samostatným movitým věcem 

a souborům movitých věcí
-884 600 -1 159 769 336

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění
16 263 0

088
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

hmotnému majetku
0 341 Daň z příjmu PO 44 080 0

211 Pokladna 68 401 63 635 342 Daň z příjmu ze závislé činnosti 0 1 410

213 Ceniny 0 345 Ostatní nepřímé daně a poplatky 1 560 0
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