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SPONDEA, o. p. s.
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
Mobil: +420 608 118 088, pevná linka: +420 541 235 511

E-mail: krizovapomoc@spondea.cz
Web: www.spondea.cz

Domácí násilí
Mobil: +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
Mobil: 725 005 367

E-mail: nasilivrodine@spondea.cz
Web: www.nasilivrodine.cz

Vzdělávání
E-mail: vzdelavani@spondea.cz

Web: www.spondea.cz

Rozvaha za rok 2016
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 350 000

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 507 460 1 507 460 321 Dodavatelé 26 973 30 288

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 324 Přijaté zálohy 3 965 962 2 806 708

078
Oprávky k drobnému dlouhodobému

nehmotnému majetku
-7 329 -7 329 331 Zaměstnanci

082
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 

movitých věcí
-1 159 769 -1 249 306 336

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení

a zdravotního pojištění

088
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

hmotnému majetku
341 Daň z příjmu 41 740

211 Pokladna 63 635 209 701 342 Daň z příjmu ze závislé činnosti 1 410

213 Ceniny 10 209 345 Ostatní nepřímé daně a poplatky

221 Účty v bankách 37 421 1 751 622 348 Nároky na dotace a ostatní zúčt. 219 409

311 Odběratelé 35 556 s rozpočtem územních celků

314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 36 046 66 967 379 Jiné závazky

315 Ostatní pohledávky 391 364 264 561 383 Výdaje příštích období 43 550 10 370

335 Pohledávky za zaměstnanci 384 Výnosy příštích období 391 365 264 561

336 Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení 76 76 389 Dohadné účty pasivní 39 467 59 105

341 Pohledávky - FÚ 13 930 901 Vlastní jmění 258 154 258 154

342 Ostatní přímé daně 911 Fondy 669 640 1 168 274

346 Jiné pohledávky (státní rozpočet) 231 673 1 458 814 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 363 489

347 Jiné pohledávky (ostatní dotace) 4 899 065 989 136 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená

378 Jiné pohledávky 

381 Náklady příštích období 32 312 49 294

385 Příjmy příštích období 56 797

388 Dohadné účty aktivní Pasiva celkem 6 110 010 4 858 609

Aktiva celkem 6 110 010 5 094 090 Hospodářský výsledek 235 481

Výsledovka (údaje v Kč) za rok 2016
Služby dle zákona 108/2006 Sb., 

o sociálních službách

MPSV – Nor-

ské fondy

OSF Norské 

fondy

OSF Norské 

fondy

Projekty fi nancova-

né z EU
Celkem

Inter-

venční 

centrum

Krizová 

pomoc

Sociálně 

aktivizační 

služby pro 

rodiny s 

dětmi

Dítě v cen-

tru MGS/

A3/2014

Násilí 

věc (ne)

veřejná

Bilaterální 

spoluprá-

ce– Dejme 

(že)nám 

šanci

*1

Nestátní 

zdravotnic-

ké zařízení 

Vzdělá-

vání
*2 *3 *4

hlavní 

činnost

správní 

činnost

doplň-

ková 

činnost 

Celkem

Náklady

50x Spotřebované nákupy 220 658 85 964 79 778 3 111 45 334 20 887 9 205 77 175 19 499 17 904 480 997 98 518 4 494 584 009

51x Služby 615 285 437 141 395 635 106 662 1 211 137 61 157 10 000 245 547 199 574 43 811 33 410 2 045 269 1 314 090 276 591 3 635 950

52x Osobní náklady 2 020 748 1 131 444 1 177 850 673 268 1 137 802 218 742 151 000 275 821 633 399 123 246 432 433 6 411 995 1 563 758 129 525 8 105 278

53x Daně a poplatky 1 457 517 1 500 2 883 591 2 878 6 352

54x Ostatní náklady 14 835 3 573 10 008 5 063 703 7 442 274 522 35 209 7 211 16 659 59 079

55x Odpisy 72 000 7 500 75 525 3 975 10 037 89 537

58x Příspěvky 3 794 900 1 530 276 6 500 5 000 11 500

59x Daň z příjmu 55 670 55 670

5xx Náklady celkem 2 876 777 1 659 539 1 664 801 783 041 2 473 112 61 157 249 629 151 000 538 776 917 590 186 830 484 269 9 058 379 2 988 142 500 854 12 547 375

Výnosy

60x Tržby za vlastní výkony 1 726 920 12 100 1 356 436 382 584 609 427 2 348 447

64x Ostatní výnosy 7 912 7 912 4 461 12 373

65x Tržby z prodeje majetku 0 0 0

68x Přijaté příspěvky, dary 435 558 33 090 61 157 249 629 545 604 233 830 126 804 906 238

69x Provozní dotace 1 148 400 1 213 557 1 664 801 783 041 2 440 022 151 000 526 288 917 590 186 830 484 269 7 422 322 2 093 476 9 515 798

6xx Výnosy celkem 2 875 320 1 657 027 1 664 801 783 041 2 473 112 61 157 249 629 151 000 538 388 917 590 186 830 484 269 9 332 274 2 709 890 740 692 12 782 856

Hospodářský výsledek -1 457 -2 512 0 0 0 0 0 0 -388 0 0 0 273 895 -278 252 239 838 235 481

*1 – Dítě v centru Nadace rozvoje občanské společnosti, *2 – Program pro osoby nezvládající agresi ve vztazích, *3 – Cesta od násilí CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000881, 

*4 – Profesní rozvoj jako cesta CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001957

Výrok auditora – Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti SPONDEA, o. p. s. (dále „Společnost“) se sídlem Brno, Sýpka 25, PSČ  613 00, IČ: 25346342, která se skládá z rozvahy 

k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. 

Údaje o společnosti SPONDEA, o. p. s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti SPONDEA, o. p. s. 

k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy. 

O společnosti
Statutárním orgánem společnosti je Správní rada, která v  roce 2016 pracovala ve složení: PhDr. Květoslava Němcová, 
JUDr. Petra Petrová, PhDr. Dagmar Úlehlová. Statutárním zástupcem společnosti je ředitelka Mgr. Jana Levová.

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, 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), Ministerstvo vnitra ČR (Prevence sociálně patolo-

gických jevů), Nadace Open Society Fund, Evropský sociální fond, Nadace naše dítě, Nadace rozvoje občanské společnosti. 
Soukromí dárci: Luňková Jiřina, Marie Kozlová, Martin Kozel, Firma Bensoft



Činnost společnosti v roce 2016
V  roce 2016 jsme se zaměřili na vzdělávání a  pokračovali 
jsme v rozvoji práce s celou rodinou. Pozornost byla věnová-
na provázání oblastí odborné pomoci a vzdělávacích aktivit 
tak, aby námi realizované vzdělávání vycházelo z  praktic-
kých zkušeností při poskytování pomoci lidem v  obtížných 
životních situacích.

Centrum pro rodinu
Náš tým, který v roce 2016 tvořili sociální pracovnice, psy-
chologové, kliničtí psychologové a rodinný mediátor, podpo-
řil v uplynulém roce celkem 1155 klientů. Obracely se na nás 
nejen rodiny v náročných životních situacích, ale i dospívají-
cí a studenti do 26 let. 

Rodiny nejčastěji žádaly poradenství a  psychologickou 
péči v  rozvodových a  porozvodových situacích (564 klien-
tů), dalších 141 klientů vyhledalo odborné služby z důvodu 
jiných rodinných potíží. 

S  ohledem na důraz zajistit komplexní péči celému ro-
dinnému systému byla práce s rodinami doplněna o nabídku 
programu Dítě v centru, práci klinických psychologů, ro-
dinnou mediaci, asistované kontakty dětí s rodiči a asisto-
vaná předávání dětí mezi rodiči. 

Dospívající a  studenti do 26 let vyhledali podporu 
ve 450 případech. Převažovaly depresivní a úzkostné stavy, 

vztahové problémy a sebepoškozování. Dospívající a studen-
ti do 26 let mohou vyhledat naše služby nízkoprahově (tzn. 
bez předchozího objednání), anonymně a bez doprovodu zá-
konného zástupce.

Dítě v centru
Pro důstojné zvládnutí konfl iktních rozvodových situací náš 
tým opět pracoval v programu Dítě v centru. Program vy-
chází z holandského modelu No Kids in the Middle. Za me-
todické podpory autorek jsme vytvořili vlastní verzi a uvedli 
ji do praxe začátkem roku 2015. Cílem programu je vytvořit 
rozvádějícím se rodičům možnost konstruktivně řešit jejich 
konfl ikty. Souběžně pracujeme s dětskou a rodičovskou sku-
pinou. V roce 2016 se uskutečnily dva běhy, každý po 8 se-
tkáních dětské a  rodičovské skupiny. Celkově se programu 
zúčastnilo 15 dětí a 20 rodičů. 

DÍT  V CENTRU
Naši zaměstnanci byli i  v  roce 2016 jedinými certifi ko-

vanými realizátory programu No Kids in the Middle v České 
republice. V průběhu roku 2016 jsme intenzivně spolupra-
covali s  holandskými autorkami na certifi kaci vzdělávání 
odborné veřejnosti v programu Dítě v centru. Certifi kace 
proběhla úspěšně, samotné vzdělávání odborných pracovní-
ků jsme zahájili v březnu 2017.

Klinické pracoviště
Nedílnou součástí poskytovaných služeb je práce klinických 
psychologů. Díky nim v balíku služeb „na míru“ nechyběla 
cílená diagnostika, práce s  traumaty (sexuální zneužívání, 

týrání svěřené osoby nebo úmrtí v rodině) a následná syste-
matická psychoterapie.

Rodinná mediace
Komplexní nabídku služeb pro rodiny doplňuje rodinná me-
diace. Ta je určena nejen pro řešení rozvodových konfl iktů, 
ale i  pro náročné situace v  rámci běžného soužití. V  roce 
2016 vyhledalo rodinnou mediaci 48 klientů, s 19 páry pro-
bíhala dlouhodobější spolupráce v délce 3–6 tříhodinových 
mediačních setkání.

Detašovaná pracoviště
V  roce 2016 jsme zajišťovali poradenství a  psychologickou 
péči na detašovaném pracovišti v Hodoníně a v Moravském 
Krumlově. Naše služby na těchto pracovištích využilo cel-
kem 31 dětí, kterým bylo poskytnuto 270 intervencí.

Typ problému Počet případů

Rodinné problémy 739

Deprese a úzkosti 91

Školní problémy 56

Vztahové problémy 51

Syndrom CAN 46

Sebepoškozování 24

Suicidální pokus 3

Závislostní chování 3

Tabulka: „Počet případů u jednotlivé problematiky“

Další důležitá čísla
V roce 2016 jsme odpověděli na 413 e-mailů, z toho 119 bylo 
krizově – intervenčních a poradenských. 

Nedílnou součástí naší práce je úzká spolupráce s orgá-
nem sociálně-právní ochrany dětí. V roce 2016 jsme vypra-
covali 111 odborných zpráv z  konzultací, účastnili jsme se 
10 případových konferencí. 

Násilí v rodině
Pomáháme obětem domácího násilí i ostatním členům rodi-
ny, kterých se násilí týká. Naše služby poskytujeme dětem, 
dospělým, seniorům a osobám blízkým. Služba intervenční 
centrum zahrnuje individuální psychologické poradenství 
či terapii, sociální poradenství, právní poradenství. Pra-
cujeme i  s  osobami, které jsou ohrožené nebezpečným 
pronásledováním – stalkingem. 

V roce 2016 jsme se zaměřili více na práci s nezletilými 
dětmi, které žijí v  rodinách zasažených domácím násilím. 
Z naší zkušenosti je tato péče pro děti velmi důležitá, protože 
si z primární rodiny odnášejí vzorce chování, které pak opa-
kují v dalších vztazích. 

Za rok 2016 jsme se setkali téměř v 500 případech s tím, 
že v rodině byly nezletilé děti, které byly svědkem nebo přímo 
obětí násilí. 

Vnímáme, že je důležité, aby přístup k pomoci měli kli-
enti i  z  jiných regionů, než jen z  Brna. Proto vyjíždíme za 
klienty do vzdálenějších míst, jako je Veselí nad Moravou, 
Hodonín, Znojmo, Břeclav. Obzvláště pro klienty z oblastí, 
které jsou od Brna vzdálenější, znamenala možnost využití 
služby v místě bydliště velké ulehčení. S klienty byly nejčas-
těji řešeny otázky sociálně právní a právní. V roce 2016 jsme 
vyjeli v rámci 21 výjezdů za téměř 40 klienty. 

V  roce 2016 jsme dokončili realizaci projektu Násilí – 
věc (ne)veřejná, který byl zaměřen na zajištění komplex-
ních služeb pro celý rodinný systém zasažený domácím 
násilím. Součástí projektu byl již zmiňovaný rozvoj terénní 
péče a  vznik nových míst pro poskytování služby rodinám 
zasaženým domácím násilím v  Jihomoravském kraji. Jako 
velmi přínosné pro samotné oběti domácího násilí se ukáza-
lo také zvýšení dostupnosti advokátních služeb pro klienty, 
kteří nemají dostatek fi nančních prostředků pro řešení sporů 
v občanských a trestních věcech souvisejících s domácím ná-
silím. V rámci projektu došlo také k realizaci herního modulu 
k tématu domácí násilí pro mládež a studenty včetně herního 
manuálu formou odborné publikace pro pedagogy a pracov-
níky v resortu školství. 

Na podzim 2016 jsme začali s  realizací projektu Cesta 
od násilí k důstojnosti a soběstačnosti. Projekt řeší nepří-
znivé sociální situace vznikající v důsledku ohrožení domá-
cím násilím. Aktivity cílí na problematické oblasti běžného 
života, které souvisejí s dopady násilí na pracovní výkon či 
na udržení se na trhu práce. Podporují procesy v osobním ži-
votě, které zmírňují riziko opakování násilných incidentů při 
setrvání ve vztahu. 

I v roce 2016 jsme pokračovali v nabízení péče pro osoby, 
které se násilí dopouští, a to v rámci programu ONA pro oso-
by nezvládající agresi ve vztazích. V roce 2016 využilo mož-
nosti opakovaně docházet do tohoto programu 31 klientů, 
a to jak klientů mužů, tak klientek žen, které se potýkají se 
vztekem a agresí. Spolupráce probíhala formou individuál-
ních setkávání i formou skupinovou. 

Počet klientů za rok 2016 celkem 598

Klienti z vykázání násilné osoby ze společného obydlí 215

Počet vykázání za 2016 118

I v roce 2016 se intervenční centrum dále podílelo na školení 
studentů i odborných pracovníků z řad zdravotníků, sociál-
ních pracovníků i policistů v oblasti problematiky domácího 

násilí. V rámci interdisciplinární spolupráce a s podporou 
Magistrátu města Brna jsme se podíleli na školení měst-
ských strážníků v celém Jihomoravském kraji.  

V  roce 2016 jsme pracovali s  klientkami ženami, a  to 
v 63 % případů. Klientů mužů bylo 19 % a 18 % bylo ne-
zletilých dětí. Nejčastější věkovou skupinou jsou lidé ve věku 
30–55 let. Každoročně se ale setkáváme i s klienty v senior-
ském věku, kterých v roce 2016 bylo 10 % z celkového počtu 
klientů. Ve 119 případech jsme psali klientům návrh na před-
běžné opatření, případně prodloužení návrhu na předběžné 
opatření. Okolo 50 klientů spolupracovalo opakovaně, a  to 
většinou formou dlouhodobější psychologické péče. 

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných 

sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo CZ

.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207, který je fi nancován z Evropského 

sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního 

programu Zaměstnanost.

Ve spolupráci s  Asociací pracovníků intervenčních 
center ČR jsme v roce 2016 dokončili aktivity spojené s re-
alizací projektu s názvem Zlepšení praxe při prevenci, iden-
tifi kaci a potírání domácího násilí prostřednictvím profesní 
specializace. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund 
Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je fi nanco-
ván z  Norských fondů. Součástí projektu je mezioborová 
spolupráce, realizace rozsáhlého výzkumu zaměřeného na 
vnímání domácího násilí v ČR a kampaň Mlčení bolí, ke kte-
ré se připojila řada mediálně známých osobností.  V rámci 
tohoto projektu byly vydány dvě knihy, na jejichž vzniku 
jsme se podíleli: „Mlčení bolí“ a „Domácí násilí z perspekti-
vy aplikovaného výzkumu“.

Spondea a vzdělávání
Díky mnohaleté zkušenosti při provázení a podpoře lidí při 
zvládání jejich obtížné životní situace jsme se v uplynulých 

letech postupně stali pracovištěm, na které se obracejí jak 
různí odborníci pracující s  danými osobami, tak studenti 
vyšších odborných a vysokých škol, kteří se na takovou prá-
ci teprve připravují. Přicházejí za námi s žádostí se něčemu 
novému naučit, získat náhled na realizovanou dobrou pra-
xi, případně s námi sdílet svoje zkušenosti z oblasti práce 
s lidmi v obtížných životních situacích. 

Aby mělo předávání zkušeností řád a  smysl, připravili 
jsme různé vzdělávací programy jak pro odborníky, tak pro 
studenty. Také jsme připravili a  realizujeme preventivní 
programy pro žáky základních škol. 

Díky zázemí, které máme k dispozici, realizujeme vět-
šinu vzdělávacích aktivit ve vlastních prostorách, připra-
vujeme ale také vzdělávání „na klíč“, se kterým jezdíme za 
odborníky na jejich pracoviště. S  preventivními programy 
dojíždíme do jednotlivých škol.

V roce 2016 jsme realizovali nebo se podíleli na:
• Vzdělávání pro sociální pracovníky a  pracovníky 

v sociálních službách v akreditovaných programech 
MPSV, č. 2013/0254-I.

• Vzdělávací kurz dítě v centru
• Vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
• Vzdělávání policistů a městských strážníků
• Programy všeobecné primární prevence rizikového 

chování pro žáky základních a studenty středních škol
• Vzdělávání pedagogů – Nově realizujeme vzdělávací 

program pro pedagogy Prevence rizikového chování 
žáků z  rodin s  výskytem domácího násilí. Program 
v rozsahu 7 vyučovacích hodin je akreditovaný u MŠMT, 
č. 11192/2016-1-365. Součástí programu je také edu-
kativní hra TAJEMSTVÍ ZAVŘENÝCH DVEŘÍ. 

V p ípadech domácího násilí jde nejd íve o lidskou 
d stojnost... pozd ji o zdraví a nakonec m že jít i o život!

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, 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 2016
V  roce 2016 jsme se zaměřili na vzdělávání a  pokračovali 
jsme v rozvoji práce s celou rodinou. Pozornost byla věnová-
na provázání oblastí odborné pomoci a vzdělávacích aktivit 
tak, aby námi realizované vzdělávání vycházelo z  praktic-
kých zkušeností při poskytování pomoci lidem v  obtížných 
životních situacích.

Centrum pro rodinu
Náš tým, který v roce 2016 tvořili sociální pracovnice, psy-
chologové, kliničtí psychologové a rodinný mediátor, podpo-
řil v uplynulém roce celkem 1155 klientů. Obracely se na nás 
nejen rodiny v náročných životních situacích, ale i dospívají-
cí a studenti do 26 let. 

Rodiny nejčastěji žádaly poradenství a  psychologickou 
péči v  rozvodových a  porozvodových situacích (564 klien-
tů), dalších 141 klientů vyhledalo odborné služby z důvodu 
jiných rodinných potíží. 

S  ohledem na důraz zajistit komplexní péči celému ro-
dinnému systému byla práce s rodinami doplněna o nabídku 
programu Dítě v centru, práci klinických psychologů, ro-
dinnou mediaci, asistované kontakty dětí s rodiči a asisto-
vaná předávání dětí mezi rodiči. 

Dospívající a  studenti do 26 let vyhledali podporu 
ve 450 případech. Převažovaly depresivní a úzkostné stavy, 

vztahové problémy a sebepoškozování. Dospívající a studen-
ti do 26 let mohou vyhledat naše služby nízkoprahově (tzn. 
bez předchozího objednání), anonymně a bez doprovodu zá-
konného zástupce.

Dítě v centru
Pro důstojné zvládnutí konfl iktních rozvodových situací náš 
tým opět pracoval v programu Dítě v centru. Program vy-
chází z holandského modelu No Kids in the Middle. Za me-
todické podpory autorek jsme vytvořili vlastní verzi a uvedli 
ji do praxe začátkem roku 2015. Cílem programu je vytvořit 
rozvádějícím se rodičům možnost konstruktivně řešit jejich 
konfl ikty. Souběžně pracujeme s dětskou a rodičovskou sku-
pinou. V roce 2016 se uskutečnily dva běhy, každý po 8 se-
tkáních dětské a  rodičovské skupiny. Celkově se programu 
zúčastnilo 15 dětí a 20 rodičů. 

DÍT  V CENTRU
Naši zaměstnanci byli i  v  roce 2016 jedinými certifi ko-

vanými realizátory programu No Kids in the Middle v České 
republice. V průběhu roku 2016 jsme intenzivně spolupra-
covali s  holandskými autorkami na certifi kaci vzdělávání 
odborné veřejnosti v programu Dítě v centru. Certifi kace 
proběhla úspěšně, samotné vzdělávání odborných pracovní-
ků jsme zahájili v březnu 2017.

Klinické pracoviště
Nedílnou součástí poskytovaných služeb je práce klinických 
psychologů. Díky nim v balíku služeb „na míru“ nechyběla 
cílená diagnostika, práce s  traumaty (sexuální zneužívání, 

týrání svěřené osoby nebo úmrtí v rodině) a následná syste-
matická psychoterapie.

Rodinná mediace
Komplexní nabídku služeb pro rodiny doplňuje rodinná me-
diace. Ta je určena nejen pro řešení rozvodových konfl iktů, 
ale i  pro náročné situace v  rámci běžného soužití. V  roce 
2016 vyhledalo rodinnou mediaci 48 klientů, s 19 páry pro-
bíhala dlouhodobější spolupráce v délce 3–6 tříhodinových 
mediačních setkání.

Detašovaná pracoviště
V  roce 2016 jsme zajišťovali poradenství a  psychologickou 
péči na detašovaném pracovišti v Hodoníně a v Moravském 
Krumlově. Naše služby na těchto pracovištích využilo cel-
kem 31 dětí, kterým bylo poskytnuto 270 intervencí.

Typ problému Počet případů

Rodinné problémy 739

Deprese a úzkosti 91

Školní problémy 56

Vztahové problémy 51

Syndrom CAN 46

Sebepoškozování 24

Suicidální pokus 3

Závislostní chování 3

Tabulka: „Počet případů u jednotlivé problematiky“

Další důležitá čísla
V roce 2016 jsme odpověděli na 413 e-mailů, z toho 119 bylo 
krizově – intervenčních a poradenských. 

Nedílnou součástí naší práce je úzká spolupráce s orgá-
nem sociálně-právní ochrany dětí. V roce 2016 jsme vypra-
covali 111 odborných zpráv z  konzultací, účastnili jsme se 
10 případových konferencí. 

Násilí v rodině
Pomáháme obětem domácího násilí i ostatním členům rodi-
ny, kterých se násilí týká. Naše služby poskytujeme dětem, 
dospělým, seniorům a osobám blízkým. Služba intervenční 
centrum zahrnuje individuální psychologické poradenství 
či terapii, sociální poradenství, právní poradenství. Pra-
cujeme i  s  osobami, které jsou ohrožené nebezpečným 
pronásledováním – stalkingem. 

V roce 2016 jsme se zaměřili více na práci s nezletilými 
dětmi, které žijí v  rodinách zasažených domácím násilím. 
Z naší zkušenosti je tato péče pro děti velmi důležitá, protože 
si z primární rodiny odnášejí vzorce chování, které pak opa-
kují v dalších vztazích. 

Za rok 2016 jsme se setkali téměř v 500 případech s tím, 
že v rodině byly nezletilé děti, které byly svědkem nebo přímo 
obětí násilí. 

Vnímáme, že je důležité, aby přístup k pomoci měli kli-
enti i  z  jiných regionů, než jen z  Brna. Proto vyjíždíme za 
klienty do vzdálenějších míst, jako je Veselí nad Moravou, 
Hodonín, Znojmo, Břeclav. Obzvláště pro klienty z oblastí, 
které jsou od Brna vzdálenější, znamenala možnost využití 
služby v místě bydliště velké ulehčení. S klienty byly nejčas-
těji řešeny otázky sociálně právní a právní. V roce 2016 jsme 
vyjeli v rámci 21 výjezdů za téměř 40 klienty. 

V  roce 2016 jsme dokončili realizaci projektu Násilí – 
věc (ne)veřejná, který byl zaměřen na zajištění komplex-
ních služeb pro celý rodinný systém zasažený domácím 
násilím. Součástí projektu byl již zmiňovaný rozvoj terénní 
péče a  vznik nových míst pro poskytování služby rodinám 
zasaženým domácím násilím v  Jihomoravském kraji. Jako 
velmi přínosné pro samotné oběti domácího násilí se ukáza-
lo také zvýšení dostupnosti advokátních služeb pro klienty, 
kteří nemají dostatek fi nančních prostředků pro řešení sporů 
v občanských a trestních věcech souvisejících s domácím ná-
silím. V rámci projektu došlo také k realizaci herního modulu 
k tématu domácí násilí pro mládež a studenty včetně herního 
manuálu formou odborné publikace pro pedagogy a pracov-
níky v resortu školství. 

Na podzim 2016 jsme začali s  realizací projektu Cesta 
od násilí k důstojnosti a soběstačnosti. Projekt řeší nepří-
znivé sociální situace vznikající v důsledku ohrožení domá-
cím násilím. Aktivity cílí na problematické oblasti běžného 
života, které souvisejí s dopady násilí na pracovní výkon či 
na udržení se na trhu práce. Podporují procesy v osobním ži-
votě, které zmírňují riziko opakování násilných incidentů při 
setrvání ve vztahu. 

I v roce 2016 jsme pokračovali v nabízení péče pro osoby, 
které se násilí dopouští, a to v rámci programu ONA pro oso-
by nezvládající agresi ve vztazích. V roce 2016 využilo mož-
nosti opakovaně docházet do tohoto programu 31 klientů, 
a to jak klientů mužů, tak klientek žen, které se potýkají se 
vztekem a agresí. Spolupráce probíhala formou individuál-
ních setkávání i formou skupinovou. 

Počet klientů za rok 2016 celkem 598

Klienti z vykázání násilné osoby ze společného obydlí 215

Počet vykázání za 2016 118

I v roce 2016 se intervenční centrum dále podílelo na školení 
studentů i odborných pracovníků z řad zdravotníků, sociál-
ních pracovníků i policistů v oblasti problematiky domácího 

násilí. V rámci interdisciplinární spolupráce a s podporou 
Magistrátu města Brna jsme se podíleli na školení měst-
ských strážníků v celém Jihomoravském kraji.  

V  roce 2016 jsme pracovali s  klientkami ženami, a  to 
v 63 % případů. Klientů mužů bylo 19 % a 18 % bylo ne-
zletilých dětí. Nejčastější věkovou skupinou jsou lidé ve věku 
30–55 let. Každoročně se ale setkáváme i s klienty v senior-
ském věku, kterých v roce 2016 bylo 10 % z celkového počtu 
klientů. Ve 119 případech jsme psali klientům návrh na před-
běžné opatření, případně prodloužení návrhu na předběžné 
opatření. Okolo 50 klientů spolupracovalo opakovaně, a  to 
většinou formou dlouhodobější psychologické péče. 

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných 

sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo CZ

.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207, který je fi nancován z Evropského 

sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního 

programu Zaměstnanost.

Ve spolupráci s  Asociací pracovníků intervenčních 
center ČR jsme v roce 2016 dokončili aktivity spojené s re-
alizací projektu s názvem Zlepšení praxe při prevenci, iden-
tifi kaci a potírání domácího násilí prostřednictvím profesní 
specializace. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund 
Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je fi nanco-
ván z  Norských fondů. Součástí projektu je mezioborová 
spolupráce, realizace rozsáhlého výzkumu zaměřeného na 
vnímání domácího násilí v ČR a kampaň Mlčení bolí, ke kte-
ré se připojila řada mediálně známých osobností.  V rámci 
tohoto projektu byly vydány dvě knihy, na jejichž vzniku 
jsme se podíleli: „Mlčení bolí“ a „Domácí násilí z perspekti-
vy aplikovaného výzkumu“.

Spondea a vzdělávání
Díky mnohaleté zkušenosti při provázení a podpoře lidí při 
zvládání jejich obtížné životní situace jsme se v uplynulých 

letech postupně stali pracovištěm, na které se obracejí jak 
různí odborníci pracující s  danými osobami, tak studenti 
vyšších odborných a vysokých škol, kteří se na takovou prá-
ci teprve připravují. Přicházejí za námi s žádostí se něčemu 
novému naučit, získat náhled na realizovanou dobrou pra-
xi, případně s námi sdílet svoje zkušenosti z oblasti práce 
s lidmi v obtížných životních situacích. 

Aby mělo předávání zkušeností řád a  smysl, připravili 
jsme různé vzdělávací programy jak pro odborníky, tak pro 
studenty. Také jsme připravili a  realizujeme preventivní 
programy pro žáky základních škol. 

Díky zázemí, které máme k dispozici, realizujeme vět-
šinu vzdělávacích aktivit ve vlastních prostorách, připra-
vujeme ale také vzdělávání „na klíč“, se kterým jezdíme za 
odborníky na jejich pracoviště. S  preventivními programy 
dojíždíme do jednotlivých škol.

V roce 2016 jsme realizovali nebo se podíleli na:
• Vzdělávání pro sociální pracovníky a  pracovníky 

v sociálních službách v akreditovaných programech 
MPSV, č. 2013/0254-I.
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• Programy všeobecné primární prevence rizikového 

chování pro žáky základních a studenty středních škol
• Vzdělávání pedagogů – Nově realizujeme vzdělávací 

program pro pedagogy Prevence rizikového chování 
žáků z  rodin s  výskytem domácího násilí. Program 
v rozsahu 7 vyučovacích hodin je akreditovaný u MŠMT, 
č. 11192/2016-1-365. Součástí programu je také edu-
kativní hra TAJEMSTVÍ ZAVŘENÝCH DVEŘÍ. 
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chování diskrétnosti svěřených informací. 
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týrání svěřené osoby nebo úmrtí v rodině) a následná syste-
matická psychoterapie.

Rodinná mediace
Komplexní nabídku služeb pro rodiny doplňuje rodinná me-
diace. Ta je určena nejen pro řešení rozvodových konfl iktů, 
ale i  pro náročné situace v  rámci běžného soužití. V  roce 
2016 vyhledalo rodinnou mediaci 48 klientů, s 19 páry pro-
bíhala dlouhodobější spolupráce v délce 3–6 tříhodinových 
mediačních setkání.

Detašovaná pracoviště
V  roce 2016 jsme zajišťovali poradenství a  psychologickou 
péči na detašovaném pracovišti v Hodoníně a v Moravském 
Krumlově. Naše služby na těchto pracovištích využilo cel-
kem 31 dětí, kterým bylo poskytnuto 270 intervencí.

Typ problému Počet případů

Rodinné problémy 739

Deprese a úzkosti 91

Školní problémy 56

Vztahové problémy 51

Syndrom CAN 46

Sebepoškozování 24

Suicidální pokus 3

Závislostní chování 3

Tabulka: „Počet případů u jednotlivé problematiky“

Další důležitá čísla
V roce 2016 jsme odpověděli na 413 e-mailů, z toho 119 bylo 
krizově – intervenčních a poradenských. 

Nedílnou součástí naší práce je úzká spolupráce s orgá-
nem sociálně-právní ochrany dětí. V roce 2016 jsme vypra-
covali 111 odborných zpráv z  konzultací, účastnili jsme se 
10 případových konferencí. 

Násilí v rodině
Pomáháme obětem domácího násilí i ostatním členům rodi-
ny, kterých se násilí týká. Naše služby poskytujeme dětem, 
dospělým, seniorům a osobám blízkým. Služba intervenční 
centrum zahrnuje individuální psychologické poradenství 
či terapii, sociální poradenství, právní poradenství. Pra-
cujeme i  s  osobami, které jsou ohrožené nebezpečným 
pronásledováním – stalkingem. 

V roce 2016 jsme se zaměřili více na práci s nezletilými 
dětmi, které žijí v  rodinách zasažených domácím násilím. 
Z naší zkušenosti je tato péče pro děti velmi důležitá, protože 
si z primární rodiny odnášejí vzorce chování, které pak opa-
kují v dalších vztazích. 

Za rok 2016 jsme se setkali téměř v 500 případech s tím, 
že v rodině byly nezletilé děti, které byly svědkem nebo přímo 
obětí násilí. 

Vnímáme, že je důležité, aby přístup k pomoci měli kli-
enti i  z  jiných regionů, než jen z  Brna. Proto vyjíždíme za 
klienty do vzdálenějších míst, jako je Veselí nad Moravou, 
Hodonín, Znojmo, Břeclav. Obzvláště pro klienty z oblastí, 
které jsou od Brna vzdálenější, znamenala možnost využití 
služby v místě bydliště velké ulehčení. S klienty byly nejčas-
těji řešeny otázky sociálně právní a právní. V roce 2016 jsme 
vyjeli v rámci 21 výjezdů za téměř 40 klienty. 

V  roce 2016 jsme dokončili realizaci projektu Násilí – 
věc (ne)veřejná, který byl zaměřen na zajištění komplex-
ních služeb pro celý rodinný systém zasažený domácím 
násilím. Součástí projektu byl již zmiňovaný rozvoj terénní 
péče a  vznik nových míst pro poskytování služby rodinám 
zasaženým domácím násilím v  Jihomoravském kraji. Jako 
velmi přínosné pro samotné oběti domácího násilí se ukáza-
lo také zvýšení dostupnosti advokátních služeb pro klienty, 
kteří nemají dostatek fi nančních prostředků pro řešení sporů 
v občanských a trestních věcech souvisejících s domácím ná-
silím. V rámci projektu došlo také k realizaci herního modulu 
k tématu domácí násilí pro mládež a studenty včetně herního 
manuálu formou odborné publikace pro pedagogy a pracov-
níky v resortu školství. 

Na podzim 2016 jsme začali s  realizací projektu Cesta 
od násilí k důstojnosti a soběstačnosti. Projekt řeší nepří-
znivé sociální situace vznikající v důsledku ohrožení domá-
cím násilím. Aktivity cílí na problematické oblasti běžného 
života, které souvisejí s dopady násilí na pracovní výkon či 
na udržení se na trhu práce. Podporují procesy v osobním ži-
votě, které zmírňují riziko opakování násilných incidentů při 
setrvání ve vztahu. 

I v roce 2016 jsme pokračovali v nabízení péče pro osoby, 
které se násilí dopouští, a to v rámci programu ONA pro oso-
by nezvládající agresi ve vztazích. V roce 2016 využilo mož-
nosti opakovaně docházet do tohoto programu 31 klientů, 
a to jak klientů mužů, tak klientek žen, které se potýkají se 
vztekem a agresí. Spolupráce probíhala formou individuál-
ních setkávání i formou skupinovou. 

Počet klientů za rok 2016 celkem 598

Klienti z vykázání násilné osoby ze společného obydlí 215

Počet vykázání za 2016 118

I v roce 2016 se intervenční centrum dále podílelo na školení 
studentů i odborných pracovníků z řad zdravotníků, sociál-
ních pracovníků i policistů v oblasti problematiky domácího 

násilí. V rámci interdisciplinární spolupráce a s podporou 
Magistrátu města Brna jsme se podíleli na školení měst-
ských strážníků v celém Jihomoravském kraji.  

V  roce 2016 jsme pracovali s  klientkami ženami, a  to 
v 63 % případů. Klientů mužů bylo 19 % a 18 % bylo ne-
zletilých dětí. Nejčastější věkovou skupinou jsou lidé ve věku 
30–55 let. Každoročně se ale setkáváme i s klienty v senior-
ském věku, kterých v roce 2016 bylo 10 % z celkového počtu 
klientů. Ve 119 případech jsme psali klientům návrh na před-
běžné opatření, případně prodloužení návrhu na předběžné 
opatření. Okolo 50 klientů spolupracovalo opakovaně, a  to 
většinou formou dlouhodobější psychologické péče. 

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných 

sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo CZ

.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207, který je fi nancován z Evropského 

sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního 

programu Zaměstnanost.

Ve spolupráci s  Asociací pracovníků intervenčních 
center ČR jsme v roce 2016 dokončili aktivity spojené s re-
alizací projektu s názvem Zlepšení praxe při prevenci, iden-
tifi kaci a potírání domácího násilí prostřednictvím profesní 
specializace. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund 
Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je fi nanco-
ván z  Norských fondů. Součástí projektu je mezioborová 
spolupráce, realizace rozsáhlého výzkumu zaměřeného na 
vnímání domácího násilí v ČR a kampaň Mlčení bolí, ke kte-
ré se připojila řada mediálně známých osobností.  V rámci 
tohoto projektu byly vydány dvě knihy, na jejichž vzniku 
jsme se podíleli: „Mlčení bolí“ a „Domácí násilí z perspekti-
vy aplikovaného výzkumu“.

Spondea a vzdělávání
Díky mnohaleté zkušenosti při provázení a podpoře lidí při 
zvládání jejich obtížné životní situace jsme se v uplynulých 

letech postupně stali pracovištěm, na které se obracejí jak 
různí odborníci pracující s  danými osobami, tak studenti 
vyšších odborných a vysokých škol, kteří se na takovou prá-
ci teprve připravují. Přicházejí za námi s žádostí se něčemu 
novému naučit, získat náhled na realizovanou dobrou pra-
xi, případně s námi sdílet svoje zkušenosti z oblasti práce 
s lidmi v obtížných životních situacích. 

Aby mělo předávání zkušeností řád a  smysl, připravili 
jsme různé vzdělávací programy jak pro odborníky, tak pro 
studenty. Také jsme připravili a  realizujeme preventivní 
programy pro žáky základních škol. 

Díky zázemí, které máme k dispozici, realizujeme vět-
šinu vzdělávacích aktivit ve vlastních prostorách, připra-
vujeme ale také vzdělávání „na klíč“, se kterým jezdíme za 
odborníky na jejich pracoviště. S  preventivními programy 
dojíždíme do jednotlivých škol.

V roce 2016 jsme realizovali nebo se podíleli na:
• Vzdělávání pro sociální pracovníky a  pracovníky 

v sociálních službách v akreditovaných programech 
MPSV, č. 2013/0254-I.

• Vzdělávací kurz dítě v centru
• Vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
• Vzdělávání policistů a městských strážníků
• Programy všeobecné primární prevence rizikového 

chování pro žáky základních a studenty středních škol
• Vzdělávání pedagogů – Nově realizujeme vzdělávací 

program pro pedagogy Prevence rizikového chování 
žáků z  rodin s  výskytem domácího násilí. Program 
v rozsahu 7 vyučovacích hodin je akreditovaný u MŠMT, 
č. 11192/2016-1-365. Součástí programu je také edu-
kativní hra TAJEMSTVÍ ZAVŘENÝCH DVEŘÍ. 

V p ípadech domácího násilí jde nejd íve o lidskou 
d stojnost... pozd ji o zdraví a nakonec m že jít i o život!

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, 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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SPONDEA, o. p. s.
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
Mobil: +420 608 118 088, pevná linka: +420 541 235 511

E-mail: krizovapomoc@spondea.cz
Web: www.spondea.cz

Domácí násilí
Mobil: +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
Mobil: 725 005 367

E-mail: nasilivrodine@spondea.cz
Web: www.nasilivrodine.cz

Vzdělávání
E-mail: vzdelavani@spondea.cz

Web: www.spondea.cz

Rozvaha za rok 2016
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 350 000

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 507 460 1 507 460 321 Dodavatelé 26 973 30 288

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 324 Přijaté zálohy 3 965 962 2 806 708

078
Oprávky k drobnému dlouhodobému

nehmotnému majetku
-7 329 -7 329 331 Zaměstnanci

082
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 

movitých věcí
-1 159 769 -1 249 306 336

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení

a zdravotního pojištění

088
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

hmotnému majetku
341 Daň z příjmu 41 740

211 Pokladna 63 635 209 701 342 Daň z příjmu ze závislé činnosti 1 410

213 Ceniny 10 209 345 Ostatní nepřímé daně a poplatky

221 Účty v bankách 37 421 1 751 622 348 Nároky na dotace a ostatní zúčt. 219 409

311 Odběratelé 35 556 s rozpočtem územních celků

314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 36 046 66 967 379 Jiné závazky

315 Ostatní pohledávky 391 364 264 561 383 Výdaje příštích období 43 550 10 370

335 Pohledávky za zaměstnanci 384 Výnosy příštích období 391 365 264 561

336 Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení 76 76 389 Dohadné účty pasivní 39 467 59 105

341 Pohledávky - FÚ 13 930 901 Vlastní jmění 258 154 258 154

342 Ostatní přímé daně 911 Fondy 669 640 1 168 274

346 Jiné pohledávky (státní rozpočet) 231 673 1 458 814 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 363 489

347 Jiné pohledávky (ostatní dotace) 4 899 065 989 136 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená

378 Jiné pohledávky 

381 Náklady příštích období 32 312 49 294

385 Příjmy příštích období 56 797

388 Dohadné účty aktivní Pasiva celkem 6 110 010 4 858 609

Aktiva celkem 6 110 010 5 094 090 Hospodářský výsledek 235 481

Výsledovka (údaje v Kč) za rok 2016
Služby dle zákona 108/2006 Sb., 

o sociálních službách

MPSV – Nor-

ské fondy

OSF Norské 

fondy

OSF Norské 

fondy

Projekty fi nancova-

né z EU
Celkem

Inter-

venční 

centrum

Krizová 

pomoc

Sociálně 

aktivizační 

služby pro 

rodiny s 

dětmi

Dítě v cen-

tru MGS/

A3/2014

Násilí 

věc (ne)

veřejná

Bilaterální 

spoluprá-

ce– Dejme 

(že)nám 

šanci

*1

Nestátní 

zdravotnic-

ké zařízení 

Vzdělá-

vání
*2 *3 *4

hlavní 

činnost

správní 

činnost

doplň-

ková 

činnost 

Celkem

Náklady

50x Spotřebované nákupy 220 658 85 964 79 778 3 111 45 334 20 887 9 205 77 175 19 499 17 904 480 997 98 518 4 494 584 009

51x Služby 615 285 437 141 395 635 106 662 1 211 137 61 157 10 000 245 547 199 574 43 811 33 410 2 045 269 1 314 090 276 591 3 635 950

52x Osobní náklady 2 020 748 1 131 444 1 177 850 673 268 1 137 802 218 742 151 000 275 821 633 399 123 246 432 433 6 411 995 1 563 758 129 525 8 105 278

53x Daně a poplatky 1 457 517 1 500 2 883 591 2 878 6 352

54x Ostatní náklady 14 835 3 573 10 008 5 063 703 7 442 274 522 35 209 7 211 16 659 59 079

55x Odpisy 72 000 7 500 75 525 3 975 10 037 89 537

58x Příspěvky 3 794 900 1 530 276 6 500 5 000 11 500

59x Daň z příjmu 55 670 55 670

5xx Náklady celkem 2 876 777 1 659 539 1 664 801 783 041 2 473 112 61 157 249 629 151 000 538 776 917 590 186 830 484 269 9 058 379 2 988 142 500 854 12 547 375

Výnosy

60x Tržby za vlastní výkony 1 726 920 12 100 1 356 436 382 584 609 427 2 348 447

64x Ostatní výnosy 7 912 7 912 4 461 12 373

65x Tržby z prodeje majetku 0 0 0

68x Přijaté příspěvky, dary 435 558 33 090 61 157 249 629 545 604 233 830 126 804 906 238

69x Provozní dotace 1 148 400 1 213 557 1 664 801 783 041 2 440 022 151 000 526 288 917 590 186 830 484 269 7 422 322 2 093 476 9 515 798

6xx Výnosy celkem 2 875 320 1 657 027 1 664 801 783 041 2 473 112 61 157 249 629 151 000 538 388 917 590 186 830 484 269 9 332 274 2 709 890 740 692 12 782 856

Hospodářský výsledek -1 457 -2 512 0 0 0 0 0 0 -388 0 0 0 273 895 -278 252 239 838 235 481

*1 – Dítě v centru Nadace rozvoje občanské společnosti, *2 – Program pro osoby nezvládající agresi ve vztazích, *3 – Cesta od násilí CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000881, 

*4 – Profesní rozvoj jako cesta CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001957

Výrok auditora – Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti SPONDEA, o. p. s. (dále „Společnost“) se sídlem Brno, Sýpka 25, PSČ  613 00, IČ: 25346342, která se skládá z rozvahy 

k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. 

Údaje o společnosti SPONDEA, o. p. s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti SPONDEA, o. p. s. 

k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy. 

O společnosti
Statutárním orgánem společnosti je Správní rada, která v  roce 2016 pracovala ve složení: PhDr. Květoslava Němcová, 
JUDr. Petra Petrová, PhDr. Dagmar Úlehlová. Statutárním zástupcem společnosti je ředitelka Mgr. Jana Levová.

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, 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), Ministerstvo vnitra ČR (Prevence sociálně patolo-

gických jevů), Nadace Open Society Fund, Evropský sociální fond, Nadace naše dítě, Nadace rozvoje občanské společnosti. 
Soukromí dárci: Luňková Jiřina, Marie Kozlová, Martin Kozel, Firma Bensoft
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E-mail: krizovapomoc@spondea.cz
Web: www.spondea.cz

Domácí násilí
Mobil: +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
Mobil: 725 005 367

E-mail: nasilivrodine@spondea.cz
Web: www.nasilivrodine.cz

Vzdělávání
E-mail: vzdelavani@spondea.cz

Web: www.spondea.cz

Rozvaha za rok 2016
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 350 000

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 507 460 1 507 460 321 Dodavatelé 26 973 30 288

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 324 Přijaté zálohy 3 965 962 2 806 708

078
Oprávky k drobnému dlouhodobému

nehmotnému majetku
-7 329 -7 329 331 Zaměstnanci

082
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 

movitých věcí
-1 159 769 -1 249 306 336

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení

a zdravotního pojištění

088
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

hmotnému majetku
341 Daň z příjmu 41 740

211 Pokladna 63 635 209 701 342 Daň z příjmu ze závislé činnosti 1 410

213 Ceniny 10 209 345 Ostatní nepřímé daně a poplatky

221 Účty v bankách 37 421 1 751 622 348 Nároky na dotace a ostatní zúčt. 219 409

311 Odběratelé 35 556 s rozpočtem územních celků

314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 36 046 66 967 379 Jiné závazky

315 Ostatní pohledávky 391 364 264 561 383 Výdaje příštích období 43 550 10 370

335 Pohledávky za zaměstnanci 384 Výnosy příštích období 391 365 264 561

336 Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení 76 76 389 Dohadné účty pasivní 39 467 59 105

341 Pohledávky - FÚ 13 930 901 Vlastní jmění 258 154 258 154

342 Ostatní přímé daně 911 Fondy 669 640 1 168 274

346 Jiné pohledávky (státní rozpočet) 231 673 1 458 814 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 363 489

347 Jiné pohledávky (ostatní dotace) 4 899 065 989 136 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená

378 Jiné pohledávky 

381 Náklady příštích období 32 312 49 294

385 Příjmy příštích období 56 797

388 Dohadné účty aktivní Pasiva celkem 6 110 010 4 858 609

Aktiva celkem 6 110 010 5 094 090 Hospodářský výsledek 235 481

Výsledovka (údaje v Kč) za rok 2016
Služby dle zákona 108/2006 Sb., 

o sociálních službách

MPSV – Nor-

ské fondy

OSF Norské 

fondy

OSF Norské 

fondy

Projekty fi nancova-

né z EU
Celkem

Inter-

venční 

centrum

Krizová 

pomoc

Sociálně 

aktivizační 

služby pro 

rodiny s 

dětmi

Dítě v cen-

tru MGS/

A3/2014

Násilí 

věc (ne)

veřejná

Bilaterální 

spoluprá-

ce– Dejme 

(že)nám 

šanci

*1

Nestátní 

zdravotnic-

ké zařízení 

Vzdělá-

vání
*2 *3 *4

hlavní 

činnost

správní 

činnost

doplň-

ková 

činnost 

Celkem

Náklady

50x Spotřebované nákupy 220 658 85 964 79 778 3 111 45 334 20 887 9 205 77 175 19 499 17 904 480 997 98 518 4 494 584 009

51x Služby 615 285 437 141 395 635 106 662 1 211 137 61 157 10 000 245 547 199 574 43 811 33 410 2 045 269 1 314 090 276 591 3 635 950

52x Osobní náklady 2 020 748 1 131 444 1 177 850 673 268 1 137 802 218 742 151 000 275 821 633 399 123 246 432 433 6 411 995 1 563 758 129 525 8 105 278

53x Daně a poplatky 1 457 517 1 500 2 883 591 2 878 6 352

54x Ostatní náklady 14 835 3 573 10 008 5 063 703 7 442 274 522 35 209 7 211 16 659 59 079

55x Odpisy 72 000 7 500 75 525 3 975 10 037 89 537

58x Příspěvky 3 794 900 1 530 276 6 500 5 000 11 500

59x Daň z příjmu 55 670 55 670

5xx Náklady celkem 2 876 777 1 659 539 1 664 801 783 041 2 473 112 61 157 249 629 151 000 538 776 917 590 186 830 484 269 9 058 379 2 988 142 500 854 12 547 375

Výnosy

60x Tržby za vlastní výkony 1 726 920 12 100 1 356 436 382 584 609 427 2 348 447

64x Ostatní výnosy 7 912 7 912 4 461 12 373

65x Tržby z prodeje majetku 0 0 0

68x Přijaté příspěvky, dary 435 558 33 090 61 157 249 629 545 604 233 830 126 804 906 238

69x Provozní dotace 1 148 400 1 213 557 1 664 801 783 041 2 440 022 151 000 526 288 917 590 186 830 484 269 7 422 322 2 093 476 9 515 798

6xx Výnosy celkem 2 875 320 1 657 027 1 664 801 783 041 2 473 112 61 157 249 629 151 000 538 388 917 590 186 830 484 269 9 332 274 2 709 890 740 692 12 782 856

Hospodářský výsledek -1 457 -2 512 0 0 0 0 0 0 -388 0 0 0 273 895 -278 252 239 838 235 481

*1 – Dítě v centru Nadace rozvoje občanské společnosti, *2 – Program pro osoby nezvládající agresi ve vztazích, *3 – Cesta od násilí CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000881, 

*4 – Profesní rozvoj jako cesta CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001957

Výrok auditora – Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti SPONDEA, o. p. s. (dále „Společnost“) se sídlem Brno, Sýpka 25, PSČ  613 00, IČ: 25346342, která se skládá z rozvahy 

k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. 

Údaje o společnosti SPONDEA, o. p. s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti SPONDEA, o. p. s. 

k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy. 

O společnosti
Statutárním orgánem společnosti je Správní rada, která v  roce 2016 pracovala ve složení: PhDr. Květoslava Němcová, 
JUDr. Petra Petrová, PhDr. Dagmar Úlehlová. Statutárním zástupcem společnosti je ředitelka Mgr. Jana Levová.

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, 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), Ministerstvo vnitra ČR (Prevence sociálně patolo-

gických jevů), Nadace Open Society Fund, Evropský sociální fond, Nadace naše dítě, Nadace rozvoje občanské společnosti. 
Soukromí dárci: Luňková Jiřina, Marie Kozlová, Martin Kozel, Firma Bensoft




