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VYHNĚME SE RIZIKU! 
 

     Učebnice sociální práce upozorňují začínající pracovníky pomáhajících profesí, že snaha 

omezovat riziko s sebou nese nutnost rozhodovat se mezi dvěma chybami. Na jedné straně je 

v řadě situací možné "nesprávně zasáhnout". Na druhé straně je stejně dobře možné 

"nesprávně nezasáhnout". Jako příklad první z uvedených chyb by mohlo posloužit počínání 

dobrovolníka, který by nešťastně zamilovanému klientovi "LATY" ve snaze zmírnit jeho 

utrpení světácky vysvětloval, že s láskou je jen trápení a dělal by to tak důkladně, že by mu 

způsobil komunikační potíže ve vztahu k vrstevnicím. Ukázkou opačné chyby by bylo zdržet 

se v obavě z přílišné autoritativnosti vlastního postupu jakéhokoliv komentáře vkusu alkoholu 

chtivého klienta, který by toto mlčení pochopil jako tichý souhlas s jeho konzumními spády.  

     Ve společnosti není mnoho lidí, kteří se upřímně starají o rizika, s nimiž se mohou setkat 

děti a mladí lidé, jejichž život se zašmodrchal víc než je zdrávo. Část z těch, kteří tak činí, 

pracuje v Ratolesti Brno. Rád bych jim za to poděkoval. Myslím totiž, že nezapojit se do 

práce v Ratolesti by znamenalo nesprávně nezasáhnout. 

 

 

 

 

 

     doc. PhDr.  Libor Musil CSc. 

     předseda Rady o.s. Ratolest Brno 
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POSLÁNÍ A CÍLE SDRUŽENÍ 

 

Poslání 
Pomoc a podpora lidem, především dětem a mládeži, kteří se ocitli v nouzi nebo jsou jiným 

způsobem vystaveni riziku. 

 

Cíle 

• orientované na děti a mládež - preventivní, poradenské, asistenční,  volnočasové         

programy a aktivity 

• orientované  na laickou a odbornou veřejnost - informační, vzdělávací, výcviková a  

publikační činnost 
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HISTORIE SDRUŽENÍ 

 
Občanské sdružení RATOLEST BRNO je neziskovou organizací, jejímž posláním je 

především pomoc dětem a mladým lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Sdružení 

vzniklo v dubnu roku 1999 přejmenováním občanského sdružení LATA BRNO.  

  Občanské sdružení LATA BRNO  bylo založeno v září roku 1995. Svým vznikem 

reagovalo na existující problémy mládeže ve městě Brně. Ideou sdružení bylo nabídnout 

alternativu, která by vhodně doplnila stávající formy práce s mládeží. Usilovalo především     

o  pomoc mladým lidem, kteří mají neurovnané vztahy v rodině, problémy ve škole, projevují 

sklony k trestné činnosti, konzumaci drog, alkoholu a podobně. Brněnská LATA navázala      

na zkušenost občanského sdružení LATA Praha.  

V průběhu čtyřleté existence občanského sdružení  LATA BRNO jsme na základě získaných 

zkušeností postupně rozšiřovali svoji působnost o další projekty. V  roce 1997 jsme poskytli 

zázemí Sri Kumarovi Vishwanathanovi, který začal pracovat v Ostravě převážně s romskými  

rodinami postiženými povodněmi. V roce 1998 jsme pro zájemce  o sociální práci metodou 

streetwork – sociální asistence zahájili vzdělávací program Příprava streetworkerů. V roce 

1999 jsme vybudovali Informační centrum Děti ulice usilující o vytvoření součinnosti a určité 

formy vzájemné spolupráce organizací, jejichž cílovou skupinou jsou děti na ulicích..           

Ve snaze poskytovat komplexnější péči jsme se na začátku roku 1999 rozhodli připojit  

k organizacím realizujícím projekt Pět P, jehož cílovou skupinou jsou děti od 6 od 15 let.  

 

 RATOLEST BRNO nyní zastřešuje všechny aktivity a projekty, které byly realizovány 

občanským sdružením LATA BRNO, a které nadále rozšiřujeme. 
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PŘEHLED PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH SDRUŽENÍM  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RATOLEST BRNO 

občanské sdružení 

Informační centrum 

Děti ulice 

 

Streetwork  a 

prevence  

 
Povodeň 

 
     Pět P 

 
    LATA 

 

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ 

 

 

PROJEKT  LATA  
Koordinátorka: Monika Šišláková1

E-mail: lata@ratolest.cz 

 

Cíl projektu 
 

Cílovou skupinou projektu LATA jsou mladí lidé ve věku 15 - 22 let, kteří se dopustili 

trestného činu,  jsou v situaci, kdy nebezpečí spáchání trestného činu hrozí, mají 

problematický kontakt s vrstevníky, s rodinou, se školou, jsou fyzicky nebo psychicky týraní 

a podobně. Naší snahou je pomoci jim začlenit se znovu do společnosti. 

                                                           
1 Současným kordinátorem projektu LATA je Vítězslav Čadra. 
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Vycházíme  z předpokladu, že nejpřirozenější autoritou pro mladého člověka je opět 

mladý člověk - v našem případě supervidovaný dobrovolník. Ten může poskytnout klientovi, 

mladšímu kamarádovi, doprovod v problematických životních situacích. Společně sportují, 

navštěvují kulturní představení, když je třeba,  pomáhají dobrovolníci klientům s učením,       

s hledáním  zaměstnání, doporučí jim kontakt na sociální instituci, doprovodí ho  

na nepříjemné jednání apod. Další formou spolupráce je dopisování s klienty ve vězení. 

 

Realizace projektu 

 

Během celého roku spolupracují dobrovolníci  s klienty. Naši dobrovolníci jsou  mladí 

lidé  od 18-ti let, kteří se zajímají o práci s  "rizikovou mládeží". Každý dobrovolník se schází 

aspoň jednou týdně na dvě až tři hodiny se svým  klientem po dobu nejméně šesti měsíců. 

Průběh kontaktu s klientem konzultují dobrovolníci na pravidelných supervizích vedených 

PhDr. Renatou Musilovou a Mgr. Pavlem Navrátilem2. 
 

V březnu proběhl na Vysočině výcvik stávajících dobrovolníků. V červnu a v září se 

konaly nábory nových dobrovolníků. Před začátkem práce s klienty absolvovali budoucí 

dobrovolníci víkendový výcvik v Brně.  V obou kurzech byl kladen důraz na rozvoj 

komunikačních schopností, osobního potenciálu, na posílení vztahů v  kolektivu, na pozitivní 

vylaďování. Účastníci se také  seznámili se základními momenty existenciální analýzy a 

logoterapie.  

Společné akce 

  Nejméně jednou ročně pořádáme pro klienty a dobrovolníky pobytové akce. Jejich 

snahou je prohloubení vztahů spolupracujících dvojic, ale také seznámení se s dalšími 

dvojicemi "Laťáků". Klientům tak chceme  nabídnout jiné alternativy trávení volného času, 

než na jaké jsou zvyklí.  

V  červenci jsme společně strávili týden v Peníkově v České Kanadě. Ochutnali jsme, 

život na hospodářském statku, chodili na výlety do okolí  a koupali se v rybnících..                

U závěrečného táboráku jsme hráli divadlo, při kterém jsme využili vlastnoručně vyrobených 

masek.  

V prosinci jsme uspořádali  vánoční besídku  pro klienty a dobrovolníky projektů 

LATA a Pět P, které se zúčastnilo celkem 35 klientů a dobrovolníků. 

Pravidelně jednou za 14 dnů jsme chodili společně hrát basketbal. 

                                                           
2 Současnými supervizorkami projetu LATA jsou PhDr. Renata Musilová a Mgr. Valerie Grycová. 
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Spolupráce projektů LATA 

Brněnská LATA je ve stálém kontaktu s ostatními projekty LATA v České republice. 

Své zkušenosti si "Laťáci" vyměnili  v březnu na společném setkání v Praze. V květnu se 

vybraní  zástupci projektů LATA zúčastnili exkurze do sociálních institucí v Drážďanech.  

 

Hodnocení  
 

V roce 1999 pokračovalo vzájemné setkávání  8 párů klientů  s dobrovolníky 

z předešlého roku. Bylo vytvořeno 15  nových párů. Přijali jsme 15  nových klientů a 14 

nových dobrovolníků. Nejčastější důvody účasti klienta v Latě byly trestná činnost, 

záškoláctví, výchovné problémy ve škole, problematický kontakt s vrstevníky, vazba, 

disharmonická rodina, příslušnost k závadové partě, fyzické i psychické týrání.   

 

☺   ☺   ☺ 
 

Děkujeme za veškerou práci a pomoc bývalému koordinátorovi Karlu Kosinovi! 

 

 

PROJEKT PĚT P 
Koordinátorka: Eva Lopourová3

E-mail:  pet.p@ratolest.cz 
 

Cíl projektu 

 

Projekt Pět P je českou variantou amerického programu Big Brothers, Big Sisters. 

Jedná se o preventivní program založený na individuální práci supervidovaného dobrovolníka 

s dítětem ve věku 6 až 15 let, které je sociálně ohroženo či znevýhodněno. Nabízíme těmto 

dětem Přátelství, Podporu, Prevenci, Péči a Pomoc. Vycházíme přitom z myšlenky, že         

na základě vytvořené individuální vazby mezi dítětem a dobrovolníkem může dítě překonat 

složité období, naučit se lépe komunikovat, být samostatnější. Věříme, že takovýto vztah má 

na dítě silnější formativní účinky, než působení širšího kolektivu. 
 

 

                                                           
3 Současnými koordinátorkami projektu Pět P jsou Lucie Božovská a Marie Kriegelová. 
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Realizace projektu 

 

Projektem  Pět P  se  v našem občanském sdružení zabýváme  od jara  1999,  kdy jsme 

začali postupně získávat zkušenosti a přebírat metodiku práce od pražského projektu Pět P, 

který je realizován občanským sdružením Hestia.  

Prostřednictvím informačních materiálů, mediální prezentace i osobních pohovorů 

jsme o novém projektu informovali odbornou i laickou veřejnost v Brně, především sociální 

kurátory, výchovné poradce na školách, rodiče a děti. 

Poté co jsme získali finanční prostředky, bylo v září vybráno prvních dvacet 

dobrovolníků, kteří byli vyškoleni v rámci víkendového výcviku v Brně. Dobrovolníky jsou 

lidé  starší 18-ti let, kteří mají zájem o práci s dětmi a mají k tomu předpoklady. Dobrovolník 

se schází s dítětem aspoň jednou týdně na dvě až tři hodiny po dobu nejméně jednoho roku. 

Obsah setkávání si určují podle toho, co je baví, některé dvojice chodí na výstavy nebo        

do cirkusu, některé sportují,  hrají si nebo si spolu povídají. Během podzimu bylo vytvořeno 

devět dvojic dítě – dobrovolník. Jednou za měsíc se dobrovolníci účastní supervize, kde 

sdílejí své zkušenosti a problémy s ostatními, ale především se supervizorem, kterým je 

v našem případě Mgr. Jiří Oujezdský4 ze Střediska  psychologické pomoci Svitavy.  

 

Vánoční besídka 

Za hojné účasti klientů i dobrovolníků proběhla společná besídka projektů LATA a  

Pět P, která se konala 13. prosince 1999. Vlastnoručně namalovaný vánoční stromek, spousta 

perníčků, ovoce a voňavé svíčky vytvořily pravou vánoční atmosféru. Dobrovolníci si 

připravili ztvárnění  Živého Betléma, zpívali jsme koledy, hráli hry a pak anděl nadělil 

každému milý dárek. Protože jsme chtěli udělat radost i svým blízkým, kteří tentokrát zůstali 

doma, vyrobili jsme pro ně svíčky a každý si podle vlastní fantazie namaloval tričko.  

 

Spolupráce projektů Pět P 

Brněnský projekt Pět P se pravidelně účastní společných setkání projektů Pět P, které 

působí v České republice. V roce 1999 to bylo na jaře v Praze a na podzim v Kroměříži. 

Kromě toho absolvovala koordinátorka exkurzi v pražském Pět P.  

 

Hodnocení 

                                                           
4 Současnou supervizorkou projektu Pět P je  Mgr.Anna Aujezdská 
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Na podzim 1999 bylo vybráno a proškoleno prvních 20 dobrovolníků pro práci 

s dětmi. Do konce roku se začalo scházet 9 dětí se svým starším kamarádem                       

–  dobrovolníkem.  

 
 

☺   ☺   ☺ 
 

Děkujeme bývalým koordinátorkám Bedřišce Rousové a Janě Keprtové za rozjezd 

projektu Pět P v Brně. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT PŘÍPRAVA STREETWORKERŮ 
 Koordinátorka:  Gabriela Čechová 

E-mail: prevence@ratolest.cz 

 

Cíl projektu 

 

Primárním cílem tohoto projektu je organizace a provoz vzdělávacího programu  

Příprava streetworkerů pro studenty VŠ, VOŠ, sociální asistenty a jiné, kteří se zajímají     

o sociální práci metodou streetwork, tedy sociální asistence. Dále se snažíme o spolupráci a 

posílení komunikace mezi brněnskými institucemi, které touto metodou pracují. Chtěli 

bychom vytvořit informační základnu pro streetwork v  městě Brně. V tomto ohledu je pro 

nás také velkou výhodou činnost Informačního centra Děti ulice, které v Ratolesti Brno 

působí. 

Na podzim roku 1999 jsme se začali věnovat také primární prevenci zneužívání 

psychoaktivních látek a jiných sociálně patologických jevů. V této oblasti bychom se chtěli 

zaměřit především na děti a mládež.  
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Realizace projektu  

 

Příprava streetworkerů 

Ve školním roce 1998/99 proběhl I. ročník  vzdělávacího kurzu Příprava 

streetworkerů, kterého se zúčastnilo 12 participantů. Vzdělávací program byl koncipován  

jako dvousemestrální kurz. První semestr (9. 10. 1998 – 15.1.1999) tvořil soubor přednášek  a 

seminářů. Druhý semestr (18.2. – 20.5.1999) se  uskutečnil formou pravidelných praxí,  které  

supervidovali Mgr. Lubomír Pelech a Karel Kosina. Kurz byl ukončen 20. 5. 1999 

závěrečným hodnocením projektů a praxí účastníků kurzu a  předáním osvědčení o jeho 

absolvování. 

V říjnu proběhl konkurz na účastníky  II. ročníku kurzu, kde bylo vybráno 9 uchazečů. 

Kurz byl zahájen v listopadu. Opět je dvousemestrální, přičemž první semestr má spíše 

charakter teoretický. V termínu 26.11 – 27.11. 1999  proběhlo víkendové soustředění 

účastníků kurzu. Ve druhém semestru, který však proběhne až v roce 2000, se budou účastníci 

kurzu učit zásady tvorby a realizace projektů. Dále budou organizovány besedy se 

streetworkery různě orientovaných sociálních zařízení v ČR.  

 V roce 1999 se s účastníky našeho kurzu podělili o své znalosti a zkušenosti tito 

lektoři a přednášející: 

 

doc. PhDr. Oldřich Matoušek CSc. – UK Praha, LATA Praha 

Mgr. Pavel Navrátil - Občanská poradna Brno  

Karel Kosina – Ratolest Brno 

Mgr. Marcel Wohlgemuth –Ministerstvo vnitra ČR 

Mgr. Pavel Cvibler –Diagnostický ústav Brno 

Jana Mifková – Klub Spektrum Žďár nad Sázavou 

Jiří Valnoha – Podané ruce Brno 

PhDr. Valerie Gjuričová – K – centrum Brno, PPP 

Mgr. Lubomír Pelech – Sociální odbor MMB 

doc. PhDr. Libor Musil CSc. – Fakulta sociálních studií MU Brno 

Bc. Ivana Kabátová – Okresní soud Brno - venkov 

MUDr. Jaroslav Matýs –  v.p.s. Renarkon  Ostrava 

Bc. Gabriela Čechová - Ratolest Brno 
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Primární prevence 
 

Dne 3.11. 1999 proběhl konkurz na místa pracovníků primární prevence sociálně 

patologických jevů. Zde bylo vybráno 5 zájemců o tuto práci, kteří absolvovali 1. semestr 

vzdělávacího kurzu společně se streetworkery. Ve druhém semestru pak budou mít praxi 

v oblasti primární prevence zneužívání psychoaktivních látek a jiných sociálně patologických 

jevů (besedy a diskuse na školách, vedení peer výcviků). Tito vyškolení pracovníci pak budou 

dále provozovat preventivní činnost v rámci našeho občanského sdružení. 

 

Hodnocení 
 

Během kalendářního roku 1999 jsme ukončili I. ročník kurzu Příprava streetworkerů, 

kterým prošlo celkem 12 účastníků, z nichž někteří dnes jako sociální asistenti  - streetworkeři 

pracují, někteří využívají znalosti, které v  kurzu získali v jiných oblastech sociální práce.  

 Nadále pokračuje II. ročník kurzu Příprava streetworkerů. Navštěvuje ho  9  účastníků. 

Paralelně probíhá vzdělávací program pro preventivní pracovníky. 

 

 ☺   ☺   ☺ 
 

Všem lektorům a přednášejícím, stejně jako těm, kteří pomáhali s přípravou kurzu děkujeme!  

Zvláštní dík za veškerou práci a pomoc patří bývalé koordinátorce Janě Havlíkové. 
 

 

 
 
 

PROJEKT INFORMAČNÍ CENTRUM DĚTI ULICE  
Koordinátorka: Bedřiška Rousová 

E-mail: informacni.centrum@ratolest.cz 
 
 

Projekt Informačního centra (dále jen IC) je součástí dvouletého programu "Děti 
ulice   - Děti na ulici". Tento program je realizován za podpory Nadace Open Society Fund 
Praha a King Baudouin Foundation a klade si za úkol zviditelnit a zpřehlednit problematiku 
dětí na ulici a podpořit nestátní organizace, které s těmito dětmi pracují. Program "Děti ulice 
- Děti na ulici" má další dvě významné části: grantový program (v jehož rámci je finančně 
podpořeno  osm  projektů,  převážně  komunitní  a  nízkoprahová  centra) a vzdělávání 
terénních  sociálních  pracovníků. 
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Cíl projektu 

 

IC má celorepublikovou působnost. Je určeno všem nestátním i státním organizacím, 

odborníkům, studentům, novinářům a ostatním, kteří se zajímají o problematiku dětí             

na ulicích. Cílem IC je především vytvořit informační zázemí pro neziskové organizace 

pracující přímo s dětmi na ulici, podporovat jejich komunikaci a výměnu informací. IC zve 

organizace ke společným diskusím o této problematice a vzájemnému předávání informací. 

Jsme přesvědčeni, že zprostředkování komunikace je základem kvalitní spolupráce 

jednotlivých organizací. 

 

Náplň činnosti 

 

Knihovna a databáze 

IC provozuje knihovnu, jejíž součástí je domácí i zahraniční  literatura, periodika, 

články a výroční zprávy vztahující se k problematice dětí žijících na ulici. Základ knihovny je 

sestaven podle požadavků neziskových organizací zahrnutých v databázi. Jedná se především 

o  témata  jako je práce  s dětmi a jejich  rodinami, skupinová práce s mládeží, s dětmi          

na ulici, komunitní práce, romská problematika, vedení dobrovolníků, psychologie, sociální a 

speciální pedagogika, psychopatologie, zneužívané děti, dětská práva, prevence drogových a 

jiných závislostí, řízení neziskových organizací, public relations, komunikace aj. IC sestavuje 

a nabízí adresář organizací pracujících s dětmi na ulicích; publikuje vlastní materiály. Dále 

budeme shromažďovat výzkumné zprávy, informace o finančních zdrojích pro neziskové 

organizace, kontakty na národní a mezinárodní organizace.  

IC v současné době využívají převážně studenti a pedagogové brněnských VOŠ 

sociálně právních a VŠ ( pedagogická fakulta, fakulta sociálních studií MU Brno), 

frekventanti kurzu Příprava  streetworkerů,  který pořádá  Ratolest Brno a streetworkeři 

neziskových organizací z Brna a okolí. O činnosti IC byla informována regionální média. 

Informační leták byl rozeslán institucím po celé ČR. 

 

Otevření Informačního centra Děti ulice 

      21. října 1999 proběhlo první setkání zástupců neziskových organizací, MPSV, lokálních 

autorit a  odborné veřejnosti. V rámci slavnostního otevření IC byly  předneseny příspěvky 

shrnující dosavadní zkušenosti  v oblasti streetworku, byly  představeny jednotlivé části 
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programu "Děti ulice - Děti na ulici", na něž navázala diskuse a kulatý stůl na téma „Jak se 

žije českým streetworkerům?“. 

 

Konference "Děti ulice - Děti na ulici" v Bukurešti 

Koordinátorka IC se společně  s koordinátorkou  programu v ČR zúčastnily 

konference programu "Děti ulice - Děti na ulici", která se konala v dubnu 1999 v Rumunsku 

za účasti zástupců evropských zemí zapojených do programu, zástupců King Baudouin 

Foundation, Open Society Fund, Child Hope a World Bank. 

 

Hodnocení  

 

V roce 1999 byly vybaveny prostory, které budou nadále sloužit jako Informační 

centrum. Byly shromážděny základní informace týkající se problematiky práce s dětmi         

na ulici, vybavena knihovna, na základě informací poskytnutých Nadací OSF Praha byla 

zadána data do databáze organizací. Proběhlo první setkání zainteresovaných subjektů. 

Projekt je supervidován koordinátorem  programu "Děti ulice - Děti na ulici" v ČR a 

zástupcem Nadace Open Society Fund Praha.  

 

  

 

PROJEKT POVODEŇ  
Koordinátor Sri Kumar Vishwanathan 

E-mail: vzajemne_souziti@cmail.cz 
 

 

 Kumar Vishwanathan pracuje na svém projektu v Ostravě ve spolupráci s občanským 

sdružením Vzájemné soužití. Svoji společnou činnost zaměřují především na: 

- komunitní práci v lokalitě 

-  koordinaci a supervizi komunitní práce 

- pomoc při zajištění sociálního bydlení 

- finanční a personální zabezpečení projektů 
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V uplynulém období Kumar Vishwanathan ve spolupráci se Vzájemným soužitím a Diecézní 

charitou usilovali o zlepšení především v těchto oblastech: 

1) Zajišťování finančních prostředků na zlepšení bytové situace rodin s mokrými byty 

(žijícími v těchto podmínkách od povodní roku 1997). 

2) Snažili se zapojit místní obyvatele do péče o své okolí (úklidy okolí bydliště,…). 

3) Spolupracují s věznicí na reintegraci členů rodin, kteří se vrátili domů po výkonu trestu 

odnětí svobody, za některé z nich poskytovali společenskou záruku. 

4) Usilují o zajištění nového bydlení – projekt Vesnička soužití. V ní mají být vybudovány 

byty pro 30 rodin. Sociální částí projektu je snaha zapojit budoucí obyvatele vesničky    

do její výstavby. Součástí tohoto projektu jsou také rekvalifikace některých obyvatel; celý 

projekt vychází z principů komunitní práce. Tento projekt je platformou vzájemného 

setkávání, spolupráce a soužití romských a neromských obyvatel lokality. 

V současné době se realizátoři projektu snaží získat finanční prostředky na realizaci 

celého projektu, vedou jednání a aktivity, jejichž snahou  je změna postojů a aktivnější 

zapojení úřadů na zlepšení celé situace. 

5) V lednu bylo otevřeno nové komunitní centrum Zárubek ve Slezské Ostravě a v únoru 

centrum Liščina. 

6) Byla otevřena sociální poradna v Moravské Ostravě. 

7) Nadále se upevňuje spolupráce s Ostravskou univerzitou a VOŠ v Ostravě. V rámci tohoto 

projektu se tak pracuje také s dobrovolníky a stážisty z těchto škol, kterým je poskytována 

supervize.  

8) Navázána byla také spolupráce s výchovným ústavem v Novém Jičíně. Někteří klienti 

tohoto ústavu  se podílejí svou prací na realizaci projektu. 

  

 

 

 

DALŠÍ AKTIVITY ORGANIZACE 
 

"Pomozte dětem" - společný dlouhodobý projekt České televize a Nadace rozvoje 

občanské společnosti. Projekt oslovuje širokou veřejnost a získává  prostřednictvím 

celonárodní sbírky každoročně finanční prostředky na pomoc ohroženým a znevýhodněným 

dětem a mládeži. 
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V termínu od 29.3. - 9.4. 1999 jsme se zúčastnili na propagaci prvního ročníku tohoto 

projektu. 26 dobrovolníků poskytovalo informace o projektu v obchodním domě Tesco, kde 

byla zároveň umístěna kasička, do které se vybralo přes 15 000,- Kč. Současně jsme 

organizovali tiskovou konferenci pro regionální média. 

 

"Cesta mráčkového dráčka"- projekt Nadace Josefa a Petry Vavrouškových 

Prostřednictvím celostátní výtvarné soutěže se projekt snaží podchytit  v dětech předškolního 

věku zájem o své okolí, o přírodu a dát jim možnost s tématem svobodně pracovat. Veškeré 

práce z této soutěže jsou vystavovány na prodejních výstavách  v České republice i v 

zahraničí a finanční výtěžek je věnován na podporu projektu "Pomozte dětem". V konečné 

fázi tak prostřednictvím dospělých pomáhají děti dětem.  

Občanské sdružení Ratolest Brno otevřelo  4. prosince 1999 stálou prodejní výstavu, na které 

se prezrntuje 170 obrázků ze soutěže "Cesta mráčkového dráčka". Výstava bude otevřena do 

31.12.2000. 

 

"III. Květinový den" - projekt Ligy proti rakovině Praha. 

V rámci třetího Květinového dne, který se konal v  květnu 1999 přispěli dobrovolníci 

Ratolesti Brno k boji proti rakovině prodejem 400 kytiček a distribucí stejného množství 

preventivních  letáků.   

 

 

ZÁMĚRY ORGANIZACE PRO PŘÍŠTÍ ROK 
 

V roce 2000 chceme nadále pokračovat a rozvíjet aktivity projektů Lata, Pět P a 

Informační cemtrum „Děti ulice“.  Nezahájíme však již III. ročník kurzu Příprava 

streetworkerů. Do tohoto projektu se chystáme zapojit dva streetworkery - aktivní ve dvou 

městských částech Brno – Bystrc a Brno – Střed. Dále plánujeme intenzivněji se věnovat 

preventivním aktivitám pro děti a mládež.   

Činnost našeho občanského sdružení je do značné míry založená na práci 

dobrovolných pracovníků. Své aktivity na tomto poli budeme dále rozšiřovat. Jednáme           

o vytvoření Dobrovolnického centra v Brně s převážným zaměřením na prevenci, podporu a 

pomoc dětem a mládeži.  V roce 2000 se tak chceme připravit na rok 2001, který bude 

Mezinárodním rokem dobrovolnictví.  
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999 
 
 
 

ZDROJE A ÚČEL POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

ZDROJ PROJEKT ČÁSTKA 
Nadace Open Society Fund Praha Malý princ – pobytová akce 16 000,- 
Magistrát Města Brna LATA 69 000,- 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR LATA 21 500,- 
Nadace pro rozvoj občanské společnosti Mzda ředitele 75 000,- 
Nadace Člověk v tísni Povodeň 50 000,- 
Nadace rozvoje občanské společnosti Povodeň 313 000,- 
Nadace Open Society Fund Praha IC Děti ulice 149 600,- 
Ministerstvo vnitra ČR Příprava streetworkerů 60 000,- 
Magistrát Města Brna Příprava streetworkerů 50 000,- 
Nadace rozvoje občanské společnosti Pět P 65 000,- 
Občanské sdružení Hestia Pět P 47 500,- 

CELKEM RATOLEST BRNO    916 600,- Kč 
 
 
 
 

VÝDAJE  RATOLESTI  BRNO 

POLOŽKA ČÁSTKA POZNÁMKA 
Provozní náklady     43 128,- Nájem prostor Ratolesti Brno a klubu, 

energie 
Telefon     58 827,- Pevná linka a mobilní telefon 

streetworkera Kumara Vishwanathana 
Dohody o provedení práce    216 567,-  
Mzdy a odvody organizace   326 200,-  
Kancelářské potřeby     16 083,-  
Cestovní výdaje     30 180,-  
Odborná literatura     20 487,-  
Kancelářský nábytek     14 486,-  
Vybavení prostor     52 116,-  
Nespecifikované režie     42 800,- Pobytové akce, volnočasové aktivity, 

vstupné, občerstvení aj. 
Xerox      1 064,- Kopírování a vazba materiálů 
Vedení účetnictví     33 084,-  
Poplatky spořitelny      7 506,-  
Poštovní poplatky      5 286,-  
Vráceno do státního rozpočtu      8 424,-  

CELKEM    876 238,- Kč 

 

 17



Rozdíl v příjmech a výdajích je způsoben nedočerpáním grantu NROS na projekt     

Pět P, jehož doba trvání je do 30. 11. 2000. Nevyčerpané finance činily k datu 31.12.1999    

40 362,- Kč    a jsou uloženy na našem bankovním kontě. 

 
V roce 1999 jsme v  Ratolesti Brno odpracovali více než 3000 dobrovolnických hodin. 

To znamená, že  všichni zúčastnění pomáhali ve svém volném čase a bez nároků na odměnu 

téměř celou třetinu roku potřebným dětem a mládeži.  
 

ORGÁNY SDRUŽENÍ 
 

Výbor sdružení (do 29. 11. 1999, kdy byl novými stanovami změněn v Radu sdružení) 

 
Předseda: doc. PhDr. Libor Musil CSc. , vysokoškolský učitel, FSS MU Brno 

Členové: Karel Kosina, ředitel, o.s.Ratolest Brno 

    Mgr. Pavel Navrátil, ředitel, o.s. Občanská poradna Brno 

 

Rada sdružení (od 29. 11. 1999) 

 
Předseda: doc. PhDr. Libor Musil CSc., vysokoškolský učitel, FSS MU Brno 

Členové: Prof. PhDr. Vladimír Smékal CSc., vysokoškolský učitel, FSS MU Brno 

   PhDr. Zdenka  Hašová, odbor sociání péče, Magistrát Města Brna 

               Mgr. Lubomír Pelech, sociální asistent, Magistrát Města Brna 

               Bc. Ivana Kabátová, probační pracovnice, Okresní soud Brno - venkov 

   Bc. Gabriela Čechová, ředitelka, o.s.Ratolest Brno 

   Bedřiška Rousová, koordinátorka  projektu IC „Děti ulice“, o.s. Ratolest Brno 

 
Revizní komise 
 
Předsedkyně: Monika Šišláková , koordinátorka  projektu LATA, o.s.Ratolest Brno 

Členové: Bc. Jana Havlíková, studentka, FSS MU Brno 

               Mgr. Radim Kvasnička, ředitel, o.s. Vzájemné soužití Ostrava 

 

Statutární zástupce 

Ředitel: Karel Kosina5

                                                           
5 Současnou ředitelkou je Bc.Gabriela Čechová. 
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PODĚKOVÁNÍ   
 
 
Děkujeme  

Nadaci rozvoje občanské společnosti 
   Nadaci Open Society Fund Praha 

King Baudouin Foundation 
občanskému sdružení Hestia 
Magistrátu Města Brna 
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 

   Ministerstvu vnitra ČR 
   Nadaci Člověk v tísni 

Minoltě společnosti s r.o. 
   MF Dnes 

Lidovým novinám 
   a všem ostatním dárcům  
                                                                              za laskavou podporu 
 
 

L   O   G   A 
 
 
 
Děkujeme 

Fakultě sociálních studií MU Brno, Evangelické Akademii Brno, VOŠ sociální 
Brno, spolupracujícím kurátorkám jednotlivých ÚMČ, Diagnostickému ústavu 
a Středisku výchovné péče Brno, projektům LATA v ČR,  projektu Pět P v 
Praze, Občanské poradně Brno 
         za ochotnou spolupráci 

 
Děkujeme 

všem přátelům dobrovolníkům, pracovníkům, supervizorům, 
přednášejícím a lektorům, odborným garantům, spolupracovníkům  
 za všechny alespoň Jitce Bernátové, doc. PhDr. Liborovi Musilovi CSc.,  
PhDr. Renatě Musilové, Mgr.  Pavlu Navrátilovi, Mgr. Jiřímu Oujezdskému, 
Mgr. Lubomírovi Pelechovi, Kateřině Mlčkové a Kateřině Schmidové,        
doc. PhDr. Oldřichovi Matouškovi CSc., PhDr. Olze Sozanské a               
PhDr. Jiřímu Tošnerovi, Ing. Jiřímu Mevaldovi, Báře Klimešové,            
Jirkovi Valentovi, Olze Svobodové, Davidovi Peterkovi, Milanovi Rousovi, 
Lydii Thálové,  Janě Havlíkové, Hance Jelínkové, Diance Nguyen,                
Áji Pokrupové, Ottovi Endlicherovi a desítkám nejmenovaných lidiček 
 

   za srdce na dlani a velký kus dobré práce 
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ZADNÍ STRANA 
 

 
KONTAKT: 
 
 

RATOLEST BRNO 
občanské sdružení 

  
Milady Horákové 19, 602 00 Brno 
tel: 05/ 45 24 38 39 
fax: 05/  45 24 18 28 
E-mail: ratolest@ratolest.cz 
www.ratolest.cz 

 
Bankovní spojení: Expandia banka 
Číslo účtu: 877877001/2400  
IČO 653 48 893 
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