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Rozvaha (údaje v Kč) za rok 2017

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

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 507 460 1 193 170 321 Dodavatelé 30 288 59 610

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 324 Přijaté zálohy 2 806 708 4 056 979

078
Oprávky k drobnému dlouhodobému 
nehmotnému majetku

-7 329 -7 329 331 Zaměstnanci

082
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 
movitých věcí

-1 249 306 -935 016 336
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění

088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 341 Daň z příjmu 41 740 92 890

211 Pokladna 209 701 151 505 342 Daň z příjmu ze závislé činnosti

213 Ceniny 10 209 14 289 345 Ostatní nepřímé daně a poplatky 1 704

221 Účty v bankách 1 751 622 4 447 922 348
Nároky na dotace a ostatní zúčt. 
s rozpočtem územních celků

219 409

311 Odběratelé 35 556 14 599 379 Jiné závazky 10 210

314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 66 967 82 920 383 Výdaje příštích období 10 370

315 Ostatní pohledávky 264 561 136 868 384 Výnosy příštích období 264 561 231 577

335 Pohledávky za zaměstnanci 389 Dohadné účty pasivní 59 105 150 073

336 Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení 76 75 901 Vlastní jmění 258 154 258 154

341 Pohledávky - FÚ 911 Fondy 1 168 274 1 403 755

342 Ostatní přímé daně 2 070 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

346 Jiné pohledávky (státní rozpočet) 1 458 814 1 096 352 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená

347 Jiné pohledávky (ostatní dotace) 989 136 313 884

378 Jiné pohledávky 

381 Náklady příštích období 49 294 37 443

385 Příjmy příštích období

388 Dohadné účty aktivní Pasiva celkem 4 858 609 6 264 952

Aktiva celkem 5 094 090 6 556 081 Hospodářský výsledek 291 129

Výsledovka (údaje v Kč) za rok 2017

Služby dle zákona 108/2006 Sb.,                        
o sociálních službách

MPSV Nor-
ské fondy

Projekty fi nancované z EU OSF Norské 
fondy

Celkem

1 2 5 15 3 4 8 22 31 65 16 19 33/31 33/30

*1 Inter-
venční 

centrum

Krizová 
pomoc

Dítě v centru 
MGS/A3/ 

2014

Pro 
dětství 

Nestátní 
zdravot-

nické 
zařízení 

*2 *3 *4 *5 *6 Násilí 
věc (ne) 
veřejná 

hlavní 
činnost

správní 
činnost

doplňková 
činnost 

Celkem

Náklady

50x Spotřebované nákupy 377 199 127 080 137 684 6 824 10 388 61 438 47 715 175 227 943 555 951 944 506

51x Služby 658 185 563 995 320 938 170 452 16 114 233 278 541 421 160 574 2 664 957 35 212 358 448 3 058 617

52x Osobní náklady 1 907 964 2 749 217 1 562 610 306 830 562 395 100 000 1 146 544 654 842 721 797 9 712 199 54 311 9 766 510

53x Daně a poplatky 450 450 5 990 6 234 12 674

54x Ostatní náklady 13 160 9 523 9 933 740 7 118 634 -109 552 -68 444 725 111 025 43 306

55x Odpisy 0 0 0

58x Příspěvky 4 075 4 025 900 9 000 0 9 000

59x Daň z příjmu 0 138 890 138 890

5xx Náklady celkem 2 960 583 3 453 840 2 032 065 484 106 588 897 100 000 1 442 000 1 251 546 1 058 232 0 0 0 13 261 717 41 927 669 859 13 973 503

Výnosy

60x Tržby za vlastní výkony 3 453 840 3 453 840 504 930 3 958 770

64x Ostatní výnosy 0 6 159 6 159

65x Tržby z prodeje majetku 0 190 162 190 162

68x Přijaté příspěvky, dary 588 897 -109 552 479 345 306 492 785 837

69x Provozní dotace 2 960 583 2 032 065 484 106 100 000 1 442 000 1 251 546 1 058 232 -4 828 9 323 704 0 9 323 704

6xx Výnosy celkem 2 960 583 3 453 840 2 032 065 484 106 588 897 100 000 1 442 000 1 251 546 1 058 232 0 -4 828 -109 552 13 256 889 0 1 007 743 14 264 632

Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 828 0 -4 828 -41 927 337 884 291 129

*1 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; *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; *5 – Zaostřeno pro rodinu - inovace v práci s ohroženými dětmi a rodinami; *6 – Dítě v Centru Nadace občanské společnosti

Výrok auditora – Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti SPONDEA, o. p. s. (dále jen „Společnost“) se sídlem Brno, Sýpka 25, PSČ 613 00, IČ: 25346342, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, 
výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2017 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. 2017 a nákladů a výnosů 
a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.
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Spondea
SPONDEA je obecně prospěšnou společností, která se již 20 let věnuje dětem, dospívajícím a jejich rodinám, které se ocitly v těžké 
životní situaci a potřebují okamžitou pomoc a podporu. Desátým rokem poskytuje cílené služby osobám ohroženým domácím ná-
silím a nebezpečným pronásledováním a v posledních letech realizuje program na pomoc osobám nezvládajícím agresi 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, členem 
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 s ordinací 
klinické psychologie.

Klíčovými partnery společnosti jsou Statutární město Brno a Jihomoravský kraj, akademická obec a další spolupracující sub-
jekty – PČR, OSPODy, soudy a neziskové organizace v ČR i v zahraničí.

V roce 2017 jsme oslavili 

20 let činnosti společnosti

Rok 2017 byl pro nás ve znamení oslav 20 výročí působení 
společnosti Spondea. Od začátku roku jsme připravovali „Den 
Spondea“, který se uskutečnil v září. Společně s naší patron-
kou Šárkou Kašpárkovou jsme uspořádali oslavu v Café práh, 

Centrum pro rodinu
Centrum rodinného poradenství nabízelo své služby rodinám 
v náročném období, dospívajícím a studentům do 26 let také 
v roce 2017.

Důležitá čísla

V rámci krizové pomoci jsme klientům poskytli 4324 inter-
vencí, v sociálně - aktivizačních službě pro rodiny s dětmi 
8069 intervencí. V průběhu roku 2017 žádalo poradenství 
prostřednictvím emailu 112 klientů. Nejčastějším tématem, se 
kterým klienti vyhledali naše služby, byly rodinné problémy 
– 622 klientů. Následovaly depresivní a úzkostné stavy – 139 
klientů, se vztahovými problémy vyhledalo naše centrum 121 
klientů. Školní potíže (šikana, docházka do školy) konzulto-
valo 62 klientů, problematiku týrání a zneužívání 35 klientů 
a sebepoškozování 16 klientů.

Dítě v centru zájmu

Pro důstojné zvládnutí konfliktních rozvodových situací náš 
tým už třetím rokem pracoval v programu Dítě v centru zá-
jmu. Program vychází z holandského modelu No Kids in the 

Middle. Za metodické podpory autorek jsme vytvořili vlastní 
verzi a uvedli ji do praxe začátkem roku 2015. Spondea je od 
roku 2016 jediným certifikovaným realizátorem programu No 

Kids in the Middle v České republice. 

DÍ T  V CENTRU

V roce 2017 jsme získali také certifikaci vzdělávání od-

borné veřejnosti v programu Dítě v centru zájmu, na kte-
ré jsme intenzivně spolupracovali s holandskými autorkami. 

I v loňském roce mohli klienti Intervenčního centra vy-
užít služeb kariérového poradenství, které má za cíl usnadnit 
osobám zasaženým domácím násilím orientaci a uplatnění se 
na trhu práce. Konzultace mohou být vedeny individuálně, 
ale i skupinově. V rámci této nástavbové služby realizované 
z projektu „Cesta od násilí k soběstačnosti a důstojnosti“ 
bylo klientům poskytnuto zhruba 251 hodin podpory. 

K plnohodnotnější ochraně práv a oprávněných zájmů 
osob zasažených domácím násilím nebo nebezpečným pro-
následování přispívají také služby advokátní kanceláře. Pře-
vážná část klientů řeší zejména problematiku úpravy poměrů 
k nezletilým dětem a rozvodu. V návaznosti je poskytováno 
poradenství ohledně vypořádání společného jmění manželů. 
V neposlední řadě poskytuje advokátní kancelář klientům své 
služby také v trestním řízení. 

Pro Intervenční centrum je důležité budovat také vzta-
hy se státními instituce a to zejm. orgánem sociálně právní 
ochrany dětí či Policií České republiky a také jinými sociální-
mi službami. K tomu slouží společná setkání v rámci působe-
ní interdisciplinárního týmu na území města Brna. 

Stejně jako v minulých letech se IC podílelo na školení 
odborníků z oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a veřejné 
správy v otázkách domácího násilí. Studenti pomáhajících pro-
fesí na středních, vyšších odborných a vysokých školách měli 
možnost zúčastnit se vzdělávacích přednášek na téma DN.  

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vy-
braných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“, 

registra ní íslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207, který je 
fi nancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpo tu R 

prostřednictvím Opera ního programu Zaměstnanost.

Klinické pracoviště
Nedílnou součástí poskytovaných služeb je práce klinického 
psychologa. Nejen klientům Zdravotní pojišťovny minister-
stva vnitra ČR poskytujeme cílenou diagnostiku, práci s trau-
maty a následnou systematickou psychoterapii.

Rodinná mediace

Komplexní nabídku služeb pro rodiny doplňuje rodinná me-
diace. Ta je určena nejen pro řešení rozvodových konfliktů, ale 
i pro náročné situace v rámci běžného soužití. Pro naše klienty, 
které v roce 2017 představovalo 21 rodičovských párů, poskytla 
rodinnou mediaci zapsaná mediátorka v našich prostorách. 

Kontaktní místa

V roce 2017 jsme stejně jako v předchozím roce zajišťovali 
poradenství a psychologickou péči na kontaktních místech 
v Hodoníně, Břeclavi a v Moravském Krumlově. Naše služby 
na těchto pracovištích využilo celkem 31 dětí, kterým bylo po-
skytnuto 270 intervencí.

Násilí v rodině
Pomáháme obětem domácího násilí i ostatním členům ro-
diny, kterých se násilí týká. Naše služby poskytujeme dětem, 
dospělým, seniorům a osobám blízkým. Služba intervenční 
centrum zahrnuje individuální psychologické poraden-

ství či terapii, sociální poradenství, právní poradenství. 
Pracujeme i s osobami, které jsou ohrožené nebezpečným 

pronásledováním – stalkingem. 
V roce 2017 jsme v Intervenčním centru spolupracovali 

s 695 klienty (694 žen, 64 mužů, 137 dětí do 18 let), kterým 
jsme poskytli 5504 intervencí. 192 klientů si vyžádalo jedno-
rázové poradenství, v 503 případech se jednalo o opakované 
konzultace. Během roku 2017 došlo k 106 vykázáním násil-
ných osob ze společné domácnosti. Nejvíce klientů bylo z Brna 
a blízkého okolí, další lokalitou, z níž se na nás obracely osoby 
ohrožené domácím násilím, bylo hodonínsko. Pro zvýšení do-
stupnosti služby v rámci Jihomoravského kraje, mohou pra-
covníci vyjíždět na detašovaná pracoviště. Z celkového počtu 
klientů se na IC obrátilo 50 osob pro pomoc s problematikou 
stalkingu. Pracovníci Intervenčního centra v roce 2017 dopo-
mohli klientům se sepisem 90 právních podání.

Snahou Intervenčního centra je pracovat s celým rodin-
ným systémem, a proto svou pozornost věnuje také práci 
s dětmi. Aby byla práce s rodinou komplexní, mají pracovní-
ci IC možnost spolupracovat s kolegy, kteří zajišťují program 
pro osoby nezvládající agresi.  

Program ONA

V roce 2017 pokračovala naše činnost i v oblasti práce s oso-
bami nezvládajícími vztek a agresivní chování v blízkých 
vztazích. V loňském roce jsme intenzivně pracovali se 41 kli-
enty, kterým jsme poskytli celkem 297 intervencí.

Spondea a vzdělávání

V roce 2017 jsme připravili a realizovali různé vzdělávací programy 
jak pro odborníky, tak pro studenty. O domácím násilí přednášíme 
studentům na právnické a lékařské fakultě. Zaměřujeme se také na 
žáky základních a středních škol s preventivními programy ve škol-
ním roce 2017/18 jsme uskutečnili celkem 41 programů primární 
prevence, z toho bylo 25 programů primární prevence na 8 základ-
ních školách a 16 programů primární prevence na 3 středních ško-
lách. Programů se zúčastnilo cca 1000 dětí a studentů.

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

V roce 2017 jsme realizovali nebo se podíleli na:
� Vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky 

v sociálních službách v akreditovaných progra-

mech 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 – v programu Prevence riziko-

vého chování žáků z rodin s výskytem domácího 

násilí. Program v rozsahu 7 vyučovacích hodin je akredi-
tovaný u MŠMT, č. 11192/2016-1-365. 

kde jsme se potkali s kolegy, přáteli, partnery i bývalými za-
městnanci. Na programu byly i soutěže pro děti, hudební vy-
stoupení či výuka tance v podání patronky organizace Šárky 
Kašpárkové a Jana Tománka, jejího partnera ze StarDance. 
Víme, že pracujeme s neveselými tématy, proto jsme uspořá-
dali oslavu tak, aby byla co nejveselejší, a dvacetileté jubileum 
jsme si užili se všemi, kteří nás kdy podporovali. Minulých 
dvacet let je tak pro nás velkým závazkem do budoucna.

O společnosti
Statutárním orgánem společnosti je Správní rada, která v roce 2017 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 vícezdro-
jové. Soukromí dárci: společnost IBM Česká republika; společnost qzp, s. r. o.; Ing. František Mikulec; Mgr. Martin Kozel.


