Výroční zpráva 2019
1 979 lidem jsme pomohli
 68 dětí navštívilo programy
7
primární prevence
1 20 právních podání jsme
sepsali spolu s klienty
 0 odborníků se zúčastnilo
9
konference Násilí pod
kontrolou: Jak motivovat
ke zvládání agrese

Umíme to komplexně
Rodinu chápeme jako systém, kterému je třeba pomáhat na více úrovních. Podporujeme
všechny členy rodiny, jak děti, tak rodiče.
V roce 2019 jsme komplexnost služeb nadále zajišťovali prostřednictvím tří sociálních
služeb: Krizová pomoc, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Intervenční
centrum. Tyto služby rozvíjíme dalšími programy – programem Dítě v centru zájmu
určený rodičům v rozchodovém/rozvodovém
konfliktu a programem Chci ovládnout svůj
vztek určený osobám dopouštějící se násilí
v blízkých vztazích.

Krizová pomoc
a služby pro rodiny s dětmi

V organizaci SPONDEA se zaměřujeme na pomoc dětem, dospívajícím a rodinám. Provázíme
klienty v těžkém životním období, které vnímají
jako naléhavé, ohrožující, krizové a nedaří se je
zvládat běžnými způsoby. Společně hledáme
cestu, jak překonat traumatický zážitek způsobený například úmrtím v rodině, domácím
násilím, týráním, šikanou, nebezpečným pronásledováním (stalking). Pomáháme bezplatně.
Velký důraz klademe na pomoc dětem. V roce 2019 jsme se soustředili na
rozvoj služeb a programů, které vedou
k podpoře dobrých vztahů v rodinách. To
děláme v rámci sociálních služeb, ale

i prostřednictvím rozvíjejících projektů, díky
kterým přinášíme nové postupy inspirované
zahraničními partnery.
V roce 2019 jsme mohli projekty Dítě
v centru zájmu a Hrdinové všedního dne realizovat díky benefičnímu večeru, který pro
nás uspořádala společnost DELUVIS Wealth
Management. Chci touto cestou poděkovat
všem, kteří se do benefice zapojili – výtvarníkům, kteří poskytli svá díla, kupujícím, kteří
je vydražili a hlavně vedení DELUVIS, že
nám nevšední benefiční večer umožnili.

Jana Levová,

ředitelka společnosti

Provázíme těžkou
životní situací.

V životě mohou přijít těžké chvíle, kdy si nedokážeme poradit sami. Také v roce 2019 jsme
tu byli pro rodiny, dospívající, studenty a jejich blízké, abychom společně dokázali
překonat náročná životní období a následky
nečekaných událostí.
Oproti roku 2018 jsme zaznamenali výrazný
nárůst v počtu klientů i poskytnutých intervencí. Krizovou pomoc vyhledalo o 109 klientů
více. V roce 2019 se jednalo o 544 klientů.
Nejpočetněji zastoupeným tématem byly
deprese a úzkosti, u 193 klientů. Celkem bylo
v krizové pomoci poskytnuto 6724 intervencí. V sociálně - aktivizační službě pro rodiny
s dětmi se na nás obrátilo klientů 726, což je
oproti předchozímu roku o 98 více. Tito klienti byli podpořeni v rámci 9 772 intervencí,
nejvíce zastoupeným tématem byly rodinné
problémy, celkem se jednalo o 530 případů.
Pravidelně jsme vyjížděli i mimo Brno na detašovaná pracoviště v Moravském Krumlově
a v Hodoníně. Zde vyhledalo naše služby celkem 49 klientů.
V průběhu roku 2019 jsme od klientů obdrželi 327 emailů.

Sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi je hrazena z individuálního
projektu Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského
kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741.

Klinické pracoviště
SPONDEA je také nestátním zdravotnickým
zařízením. Klinický psycholog tu byl v roce
2019 nejen pro klienty Zdravotní pojišťovny
Ministerstva vnitra, ale i pro ty, kteří s ohledem
na prožité trauma potřebovali psychoterapeutickou pomoc či cílenou diagnostiku.

Dítě v centru zájmu
Pro rodiny, kterým se nedaří překonat
rozvodový či rozchodový konflikt, jsme
otevřeli jarní a podzimní běh programu
Dítě v centru zájmu (DVCz), program
absolvovalo 17 dětí a 24 rodičů. Doposud
jsme jediným certifikovaným realizátorem
tohoto programu v České republice. Program
vychází z holandského modelu “No Kids in
the Middle“ a zaměřuje se na práci s celou
rodinou. Za metodické podpory autorek jsme
vytvořili vlastní verzi programu a uvedli ji do
praxe. Jsme kromě Holandska jedinou zemí,
která v roce 2020 bude realizovat již 10 běh
programu! Tuto metodu předáváme dál
a pořádali jsme už šestý Vzdělávací kurz pro
odbornou veřejnost. Úspěšně jej absolvovalo
30 odborníků. Dva naši kolegové se v rámci
mezinárodního kurzu v Itálii v květnu 2019 stali
mezinárodními supervizory programu.

Doposud programem prošlo 62 dětí, celkem 46 rodin. Od roku 2015 jsme proškolili
celkem 102 odborníků. Kolegové z týmu Dítě
v centru zájmu věnovali tomuto programu
v práci s klienty více jak 1 500 hodin a v práci s odborníky 210 hodin. Zúčastnili jsme se
Sympozia rodinné terapie a konference, kterou
pořádal Úřad pro mezinárodní ochranu dětí
(UMPOD), kde jsme vedli workshop na téma
Dítě v centru zájmu.

Společně s kolegy z programu „Chci ovládnout
vztek“ jsme na případech pracovali tak, abychom pomohli rodinnému systému jako celku.
Společně jsme si pro klienty Intervenčního
centra připravily jednodenní workshop na téma
„Zvládnutí emocí ve výchově dětí“. Zúčastnilo
se jej 6 klientů.
Je pro nás důležité, abychom problematiku
násilí v blízkých vztazích řešili komplexně
a na různých úrovních, v nichž ohroženým
osobám zasahuje do života. Proto dále
s klienty pracujeme také v rámci kariérového
poradenství či spolupracujeme s advokátní
kanceláří. Uplatnění se na trhu práce a ochrana
práv ohrožených osob má významný vliv na
zkvalitnění jejich života.
Podíleli jsme se také na vzdělávání příslušníků z řad Policie České republiky a to formou
workshopu, který byl zaměřen na zdokonalování praktických dovedností při řešení případů
domácího násilí. Přednášeli jsme studentům lékařské fakulty a v několika základních
a středních školách jsme realizovali programy
primární prevence.
Velmi rádi jsme u nás na podzim 2019 přivítali kolegy z neziskových organizací a policie ze
Slovenska. Přišli se k nám také podívat studenti
pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
a vyšší odborné školy z České Třebové.

Násilí v rodině
Pomáháme obětem domácího násilí i ostatním členům rodiny, kterých se násilí týká.
Naše služby poskytujeme dětem, dospělým
a seniorům. Intervenční centrum (IC) zahrnuje
individuální psychologické poradenství či terapii, sociální a právní poradenství. Pracujeme
také s osobami, které jsou ohrožené nebezpečným pronásledováním (stalkingem).

V roce 2019 jsme pracovali celkem
s 665 klienty (s 491 ženami, 69 muži, 105 dětmi), což je téměř totožný počet jako v loňském

roce. S klienty proběhlo celkem 8 954 intervencí, tedy o 1 930 více než loni. K vykázání
násilné osoby ze společného obydlí došlo
Policií České republiky ve 115 případech. Za
klienty jsme se několikrát vypravili na detašovaná pracoviště v Hodoníně a Veselí nad
Moravou. V individuálních případech, kdy došlo k vykázání, je dostupnost služby zajištěna
terénní formou. Problematiku stalkingu jsme
řešili s 34 klienty. Klientům jsme pomohli se
120 právními podáními.

Stejně jako v minulých letech jsme pracovali
také s dětmi zasaženými domácím násilím.

Zdroje vnitřní motivace s nimi teprve hledáme.
Pracujeme na pojmenování spouštěčů vzteku, učíme techniky na konstruktivní zvládání
konfliktů i asertivní vyjadřování svých potřeb
a emocí. Díky tomu se nám daří klienty oslovovat s tématy, která jim připadají smysluplná
a na kterých mohou dále pracovat.
Odbornou pomoc jsme nabízeli také ve
městech mimo Brno. Pro výchovný ústav ve
Velkém Meziříčí jsme vedli v květnu preventivní
program: „Konstruktivní zvládání agrese“, kterého se zúčastnilo 25 studentek. V říjnu jsme
představili program: Chci ovládnout vztek ve
Znojmě úředníkům ze sociálně právní ochrany
dětí (OSPOD) a úředníkům přestupkových komisí v rámci týdne sociálních služeb. Navázali
jsme spolupráci s organizacemi PMS Karviná
a o.p.s. RUBIKON Ostrava. 3 klienti z Karviné
(2 muži, 1 žena) měli nařízenou spolupráci
v rámci Probačního plánu dohledu, 1 klientka
vstoupila do programu dobrovolně.

Sociální služba intervenční centrum je hrazena z individuálního projektu Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje,
registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207.

Program
Chci ovládnout svůj vztek
V roce 2019 jsme pokračovali v práci s klienty
nezvládajícími vztek a agresivní chování. Do
individuálního programu Chci ovládnout svůj
vztek vstoupilo 44 nových klientů (32 mužů
a 12 žen). Těmto klientům jsme poskytli celkem 598 hodin přímé péče. Dobrovolně nebo
na doporučení někoho blízkého se na nás
obrátilo 37 klientů. Čtyři z nich přišli na doporučení Policie ČR nebo sociálně právní ochrany
dětí a 3 klienti měli program nařízen probační
a mediační službou či soudem. Nejčastějším
tématem bylo nezvládání konfliktních situací
v partnerském vztahu. U několika klientů jsme
pracovali s tematikou nezvládání vzteku směrem k dětem.
Klientům, kteří mají účast nařízenou a sami
nejsou vnitřně motivovaní měnit své chování,
nabízíme zpočátku spíše edukativní přístup.

Za podpory Města Brna jsme společně s organizací Persefona realizovali projekt s názvem
„Násilí pod kontrolou: Jak účinně motivovat ke
zvládání agrese“. Ze spolupráce vznikl manuál
pro odborníky, kteří pracují s původci násilí
v blízkých vztazích. V závěru roku jsme také
společně uspořádali konferenci pro odbornou
veřejnost, kde jsme se představili terapeutické
programy na zvládání vzteku.

Spolupráce, prevence a vzdělávání
Z našeho pohledu je pro efektivní pomoc
důležitá mezioborová spolupráce. Jsme
stále v kontaktu s mnoha institucemi včetně škol, kde se zaměřujeme ve větší míře
na předcházení vzniku problémů, které
následně řešíme.
V oblasti primární prevence na školách jsme
vyvinuli zábavnou hru: DOBRONAUTI: Zpátky
v čase pro žáky 3., 4. a 5. tříd ZŠ, která jim
umožňuje učit se zvládat krizové a konfliktní situace zcela novým způsobem než jsou běžné
přednášky či workshopy. Hra podporuje zdravé sebevědomí dětí, naučí je, jak mají samy
reagovat v konfliktních situacích, kdy eskaluje
agrese mezi vrstevníky a není v dosahu žádný
dospělý. Přináší efektivní řešení prevence způsobem, kterému děti rozumí. Hra využívá karet,
video i audio nahrávek. Pracujeme na převedení hry do online verze.

Díky hře se dětem citlivě a zábavnou formou
otevře téma agrese ve škole:
• zapojeny jsou všechny děti ve třídě
• děti získají tipy, jak jednat v různých situacích a v různých rolích
• uvědomí si, že mají moc mnoho situací pozitivně ovlivnit
• pomůžeme jim poznat více sebe sama i jeden druhého

Nadále jsme v roce 2019 realizovali programy
primární prevence, kterých se uskutečnilo
36 a zúčastnilo se jich 628 žáků základních
a středních škol. Nejčastěji se jednalo o programy zaměřené na vztahy mezi vrstevníky
a prevenci násilí v blízkých vztazích. Zájem
o naše programy se každoročně zvyšuje, pedagogové je hodnotí jako přínosné. Oceňují
zejména interaktivnost a zapojení žáků formou
diskuze. Ze zpětných vazeb žáků vyplývá, že
se jim líbí možnost se navzájem více poznat
a vítají informace o tom, kam je možné se
v případě nouze obrátit. Všechny programy
primární prevence mají certifikaci Národního
ústavu vzdělávání.
SPONDEA pokračuje ve vzdělávání pro
odborné pracovníky např. pro zdravotníky, policisty, pedagogy či sociální pracovníky. V roce
2019 jsme realizovali tyto akreditované vzdělávací kurzy (MPSV):
• Individuální plánování při práci s celou rodinou
• Vedení rozhovoru s dítětem jako svědkem
či obětí domácího násilí
• Úvod do problematiky domácího násilí pro
sociální pracovníky
• Problematika domácího násilí páchaného
na seniorech
• Dítě v centru zájmu

Rozvaha (údaje v Kč) za rok 2019
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PASIVA
VLASTNÍ ZDROJE CELKEM
Jmení celkem
Vlastní jmění
Fondy
Ocenovací rozdíly z precenení finančního majetku a závazku
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím rízení
Nerozdelený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
CIZÍ ZDROJE CELKEM
Rezervy celkem
Rezervy
Dlouhodobé závazky celkem
Dlouhodobé úvery
Vydané dluhopisy
Závazky z pronájmu
Prijaté dlouhodobé zálohy
Dlouhodobé smenky k úhrade
Dohadné úcty pasivní
Ostatní dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Smenky k úhrade
Prijaté zálohy
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A.IV.
A.IV.1.
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A.IV.7.
A.IV.8.
A.IV.9.
A.IV.10.
A.IV.11.

AKTIVA
DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM
Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky
Umelecká díla, predmety a sbírky
Stavby
Hmotné movité veci a jejich soubory
Pestitelské celky trvalých porostu
Dospělá zvírata a jejich skupiny
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
Podíly - podstatný vliv
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Zápujcky organizacním složkám
Ostatní dlouhodobé zápujcky
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k nehmotným výsledkum výzkumu a vývoje
Oprávky k softwaru
Oprávky k ocenitelným právum
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným hmotným movitým vecem a souborum hmotných movitých věcí
Oprávky k pestitelským celkum trvalých porostu
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíratum
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

Výrok auditora

Statutárním orgánem
společnosti je Správní rada,
která v roce 2019 pracovala
ve složení:
PhDr. Květoslava Němcová,
Petr Lerch,
PhDr. Dagmar Úlehlová.

Provedli jsme audit přiložené účetní uzávěrky společnosti
SPONDEA, o. p. s. se sídlem Brno, Sýpka 25, PSČ 613 00,
IČ: 253 46 342, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu
zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní
uzávěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních
metod a dalších vysvětlující informace. Údaje o společnosti
SPONDEA, o.p.s. jsou uvedeny v příloze této účetní uzávěrky.
Podle našeho názoru účetní uzávěrka podává věrný a poctivý
obraz aktiv a pasiv společnosti SPONDEA, o. p. s. k 31. 12. 2019
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Statutární zástupkyní
společnosti je ředitelka
Mgr. Jana Levová
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PASIVA
Ostatní závazky
Zamestnanci
Ostatní závazky vuci zamestnancum
Závazky k institucím sociálního zabezpecení a verejného zdravotního pojištení
Dan z príjmu
Ostatní prímé dane
Dan z pridané hodnoty
Ostatní dane a poplatky
Závazky ze vztahu k státnímu rozpoctu
Závazky ze vztahu k rozpoctu orgánu územních samosprávných celku
Závazky z upsaných nesplacených cenných papíru a podílu
Závazky ke spolecníkum sdruženým ve spolecnosti
Závazky z pevných termínovaných operací a opcí
Jiné závazky
Krátkodobé úvery
Eskontní úvery
Vydané krátkodobé dluhopisy
Vlastní dluhopisy
Dohadné úcty pasivní
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
Jiná pasiva celkem
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Výnosy príštích období
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B.II.9.
B.II.10.
B.II.11.
B.II.12.
B.II.13.
B.II.14.
B.II.15.
B.II.16.
B.II.17.
B.II.18.
B.II.19.
B.III.
B.III.1.
B.III.2.
B.III.3.
B.III.4.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
B.IV.
B.IV.1
B.IV.2.

AKTIVA
KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM
Zásoby celkem
Materiál na sklade
Materiál na ceste
Nedokoncená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Mladá a ostatní zvírata a jejich skupiny
Zboží na sklade a v prodejnách
Zboží na ceste
Poskytnuté zálohy na zásoby
Pohledávky celkem
Odberatelé
Smenky k inkasu
Pohledávky za eskontované cenné papíry
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zamestnanci
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpecení a verejného zdravotního pojištení
Dan z príjmu
Ostatní prímé dane
Dan z pridané hodnoty
Ostatní dane a poplatky
Nároky na dotace a ostatní zúctování se státním rozpoctem
Nároky na dotace a ostatní zúctování s rozpoctem orgánu územních samosprávných celků
Pohledávky za spolecníky sdruženými ve spolecnosti
Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí
Pohledávky z vydaných dluhopisu
Jiné pohledávky
Dohadné úcty aktivní
Opravná položka k pohledávkám
Krátkodobý finanční majetek celkem
Penežní prostredky v pokladne
Ceniny
Penežní prostredky na úctech
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Ostatní cenné papíry
Peníze na ceste
Jiná aktiva celkem
Náklady príštích období
Príjmy príštích období
AKTIVA CELKEM

*Z

0

2

0
-2

324
41
97

0

2 659

0

2

113
76
37
4 729

301
1
300
10 173

*Y
4 729
0

*Z
10 155
0

1 986
29

4 988
4

62
6

8

3

111

1 365
402

21
827

11

4 128

2 539
127
30
2 382

5 080
45
5 035

204
204

87
87

4 729

10 173

Výsledovka (údaje v Kč) za rok 2019
Název položky

Organizace

*Y
1 326
1 695

A.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.
A.I.4.
A.I.5.
A.I.6.
A.II.
A.II.7.
A.II.8.
A.II.9.
A.III.
A.III.10.
A.III.11.
A.III.12.
A.III.13.
A.III.14
A.IV.
A.IV.15.
A.V.
A.V.16.
A.V.17
A.V.18.
A.V.19.
A.V.20.
A.V.21.
A.V.22.
A.VI.
A.VI.23.
A.VI.24.
A.VI.25.

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek
Prodané zboží
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Zmena stavu zásob vlastní cinnosti a aktivace
Zmena stavu zásob vlastní cinnosti
Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizacních služeb
Aktivace dlouhodobého majetku
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištení
Ostatní sociální pojištení
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Dane a poplatky
Dane a poplatky
Ostatní náklady
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Nákladové úroky
Kursové ztráty
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý majetek
Prodané cenné papíry a podíly

činnost
hlavní
1

činnost
hospodářská
2

3 501
317

0

28
81
9
3 066
0

10 668
8 014
2 618

0

0

36
3
3
330

0
0

1

329
0

0

celkem
3
3 501
317
0
28
81
9
3 066
0
0
0
0
10 668
8 014
2 618
0
36
0
3
3
330
0
0
0
1
0
0
329
0
0
0
0

Název položky
A.VI.26.
A.VI.27.
A.VII.
A.VII.28
A.VIII.
A.VIII.29
B.
B.I.
B.I.1.
B.II.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.
B.III.
B.IV.
B.IV.5.
B.IV.6.
B.IV.7.
B.IV.8.
B.IV.9.
B.IV.10.
B.V.
B.V.11.
B.V.12.
B.V.13.
B.V.14.
B.V.15.
C.
D.

Prodaný materiál
Tvorba a použití rezerv a opravných položek
Poskytnuté příspěvky
Poskytnuté clenské příspěvky
a příspěvky zúctované mezi organizacními složkami
Dan z príjmu
Dan z príjmu
Náklady celkem
Výnosy
Provozní dotace
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky zúctované mezi organizacními složkami
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté clenské příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky
Výnosové úroky
Kursové zisky
Zúctování fondu
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje cenných papíru a podílu
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy z krátkodobého financního majetku
Výnosy z dlouhodobého financního majetku
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření pred zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

činnost
hlavní
1

činnost
hospodářská
2

0

0

153
153
14 655

0

celkem
3
0
0
0
0

14 020
14 020
82

0
0
0

82
645
954

0

9

945
0

0

15 701
1 199
1 046

0
0
0

153
153
14 655
14 020
14 020
82
0
82
0
645
954
0
0
9
0
0
945
0
0
0
0
0
0
15 701
1 199
1 046

Finanční zabezpečení činnosti celé organizace bylo vícezdrojové.
Darem nás podpořili: Czech Theater, z. s., Darujme.cz, EDM Trade, s. r. o.,
DELUVIS Wealth Management, Sociální nadační fond města Brna.
Děkujeme také všem drobným dárcům, kteří nás podpořili přímo nebo přes Darujme.cz.

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
spondea@spondea.cz
www.spondea.cz
KRIZOVÁ POMOC, POMOC RODINÁM
Mobil: +420 608 118 088, pevná linka: +420 541 235 511
krizovapomoc@spondea.cz
DOMÁCÍ NÁSILÍ
Mobil: +420 739 078 078, pevná linka: +420 544 501 121
intervencni-centrum@spondea.cz
www.ic-brno.cz
PROGRAM CHCI OVLÁDNOUT SVŮJ VZTEK
mobil: ´420 725 005 367
vztek@spondea.cz
VZDĚLÁVÁNÍ
mobil: +420 725 427 241
vzdelavani@spondea.cz

