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ÚVODNÍ SLOVO 

 
  
 

Za dobu své existence si občanské sdružení Ratolest Brno získalo pověst 
společenství, jehož pracovníci mají upřímný zájem o pomoc lidem v nouzi, ale i o 
poskytování informací lidem, kteří neztratili smysl pro poskytování sociální opory těm, 
kdo jsou v nepříznivých životních situacích a kteří mají ochotu pomáhat, jen potřebují 
podněty a výcvik a instituci, která by jejich dobré odhodlání zaštítila.  

V souladu s vývojem koncepcí sociální práce a sociální pomoci Ratolest Brno 
přechází od poskytování první pomoci k programům, které lidi v životních nesnázích 
učí problémy aktivně a konstruktivně řešit. Je to program naplňování staré čínské 
moudrosti, která říká, že chceme-li zachránit hladovějícího na jeden den, dejme mu 
rybu; chceme-li jej však zachránit na celý život, naučme jej chytat ryby. Je to 
program, který přechází od orientace na překážky a jejich odstraňování 
k poskytování podnětů rozvíjejících skryté pozitivní osobnostní potenciály 
přicházejících klientů. 

Tato nová orientace činnosti klade zvýšené nároky i na každého dobrovolníka, 
který v Ratolesti pracuje. Proto se postupně vzdělávají i sami pracovníci a získávají 
dovednosti aktivního přístupu k úkolům života a k řešení svých problémů. Učí se také 
pracovat s tím, co moderní sociální vědy označují termínem „úskalí pomáhajících 
profesí“. 

Očekáváme, že tato nová cesta přinese pozitivní plody již v nastávajícím roce 
2002. 

 
 
 
 
 
 

Prof. PhDr. Vladimír Smékal 
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POSLÁNÍ,  CÍLE A CÍLOVÉ SKUPINY SDRUŽENÍ  
  
Poslání  sdružení  
Občanské sdružení Ratolest Brno posiluje soběstačnost lidí, aktivizuje a rozvíjí jejich 
potenciál. Vyhledává a přibližuje ty, kteří potřebují pomoc, s těmi, kteří jsou ochotni ji 
poskytnout. Nabízí také možnost seberealizace a uplatnění formou dobrovolnických 
aktivit. Úsilí sdružení směřuje k obnově a posílení dobročinnosti a vzájemné pomoci.  
  
Cílové skupiny 
• děti a mládež ohrožené negativními sociálními jevy (děti a mládež ze sociálně 

znevýhodněných rodin, ohrožené rizikovými faktory, které vedou k výchovným 
problémům, pasivitě a nezájmu, nudě, osamělosti, k nepochopení ze strany 
okolí, ke konfliktu se zákonem, s dospělými, k problémům ve škole aj.) 

••  dobrovolníci a zájemci o dobrovolnictví (tj. dobrovolná účast na řešení 
problémů, poskytování pomoci nebo služeb potřebným aj.)  

••  organizace, které pracují nebo mají zájem o spolupráci s dobrovolníky  
  
Cíle organizace 
• Sociální, psychologická, morální, hmotná, právní, zdravotní a jiná podpora lidí, 

především dětí a mládeže, kteří se ocitli v nouzi nebo jsou jiným způsobem 
vystaveni riziku. Za tímto účelem Ratolest Brno poskytuje služby sociální 
pomoci, zřizuje a provozuje příslušná zařízení a vyvíjí poradenskou, publikační 
a jinou činnost. 

• Obnova, podpora a rozvoj dobrovolnictví a dobrovolníků. Ratolest Brno realizuje 
vlastní projekty a vytváří prostor a zázemí pro šíření myšlenky dobrovolnictví. 

 
HISTORIE SDRUŽENÍ 
 
Občanské sdružení RATOLEST BRNO vzniklo v září roku 1995 jako LATA BRNO, 
přejmenováno bylo v dubnu roku 1999. 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 pětileté existence občanského sdružení RATOLEST BRNO jsme na 
základě získaných zkušeností postupně rozšiřovali svoji působnost o další projekty. 
V roce 1997 jsme poskytli zázemí streetworkerovi Sri Kumarovi Vishwanathanovi, 
který začal pracovat v Ostravě převážně s romskými rodinami postiženými 
povodněmi. 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 do 15 let.  
V roce 1998 jsme pro zájemce o sociální práci metodou streetwork – sociální 
asistence zahájili vzdělávací program "Příprava streetworkerů". Ten byl ukončen 
2. ročníkem v červnu roku 2000. Metodu terénní sociální práce jsme však začali od 
roku  2000 sami praktikovat. Od září stejného roku v našem občanském sdružení 
začali s dětmi a mládeží pracovat první streetworkeři. V září téhož roku jsme ve 
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spolupráci se ZŠ Vejrostova v Brně Bystrci realizovali pilotní program primární 
prevence. Ten byl ukončen koncem školního roku v červnu 2001.  
V červnu roku 2000 jsme začali realizovat Dobrovolnickou agenturu a oficiálně jsme 
v rámci Ratolesti Brno ustavili Dobrovolnické centrum, které zastřešuje naše 
dobrovolnické projekty. Ty jsme v roce 2001 posílili o projekty Dobroš: Rozvoj 
občanských ctností – dárcovství a dobrovolnictví mládeže, který seznamuje 
středoškoláky s neziskovým sektorem a aktivitami s ním spjatými a Dobrovolnictví 
nezaměstnaných, který umožňuje lidem, kteří jsou momentálně bez zaměstnání, 
seberealizaci a osobnostní růst prostřednictvím dobrovolnické práce v neziskových 
organizacích. Všemi těmito aktivitami jsme se snažili přihlásit a podpořit Mezinárodní 
rok dobrovolníků vyhlášený na rok 2001 Organizací spojených národů. 
V dubnu jsme zrekonstruovali klubové prostory, ve kterých byl v říjnu otevřen 
nízkoprahový klub Pavlač sloužící především dětem z okolí. Také zde hrají klíčovou 
roli dobrovolníci občanského sdružení Ratolest Brno. 
 
PŘEHLED PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH SDRUŽENÍM 
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POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ 
 
Projekt LATA 

 
Koordinátor: Vítězslav Čadra 
 
 
Poslání a způsob práce 
Projekt LATA je alternativou k běžným způsobům  práce s „rizikovou“ mládeží. 
V obtížných životních situacích jim nabízí podporu formou, která je pro ni přijatelná. 
Vycházíme z předpokladu, že nejpřijatelnější autoritou pro mladého člověka je jiný 
mladý člověk – v našem případě supervidovaný dobrovolník. Ten mu může 
poskytnout kamarádství a doprovod v rizikových životních situacích, kdy se 
z nějakého důvodu nechce obrátit na dospělého člověka nebo instituci. Dvojce se 
pravidelně schází a tráví společně volný čas pro oba příjemným způsobem,  řeší 
spolu problematické situace, nalézá a rozvíjí dovednosti a návyky, které jsou důležité 
pro bezproblémové fungování ve společnosti. 
 
Dobrovolník 
Dobrovolníkem jsou většinou VŠ studenti humanitních směrů, studenti VOŠ 
a posledních ročníků SŠ, méně často také lidé zaměstnaní. S klientem se během 
celého roku scházejí pravidelně na 2 – 3 hodiny  týdně po dobu nejméně půl roku.  
Klient 
Cílovou skupinou projektu jsou chlapci a dívky ve věku 15 - 22 let, kteří mají obtíže 
při zvládání školních nebo pracovních povinností, problematický kontakt s vrstevníky, 
případně jsou fyzicky nebo psychicky týráni. Našimi klienty jsou i ti, kteří se dopustili 
trestného činu, jsou v trestním řízení nebo ve vazbě, mladí lidé, kteří již byli soudně 
potrestáni a hledají způsob, jak se s touto skutečností vyrovnat nebo jsou v situaci, 
kdy nebezpečí spáchání trestného činu hrozí. 
 
V roce 2001 se do projektu zapojilo celkem 38 dobrovolníků. 28 klientů se s nimi 
pravidelně scházelo alespoň jeden měsíc v roce, přičemž 8 klientů absolvovalo úplný 
program v délce minimálně 6 měsíců. Program nabídl účastníkům celkem 8 
společných akcí a zároveň proběhlo 29 supervizí. 
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Projekt Pět P 
Koordinátor: Luděk Vávra, DiS. 

 
 
 
 
 

 
Poslání 
Pět P je preventivní sociální program zaměřený na: Přátelství, Podporu, Prevenci, 
Péči a  Pomoc všem dětem, kterým může prospět hodnotný vztah s další dospělou 
osobou. Cílem programu Pět P je doplnit stávající nabídku forem práce s mládeží 
o netradiční individuální přístup, který využívá dobrovolné pomoci. Projekt je 
metodologicky jištěn Hestií – Národním dobrovolnickým centrem. 
 
Způsob práce 
V rámci programu Pět P pracuje dospělý vyškolený a supervidovaný dobrovolník 
vždy individuálně s jedním dítětem. Scházejí se každý týden na 2 až 3 hodiny po 
dobu nejméně jednoho roku. Na schůzkách dělají to, co oba dva baví a je pro dítě 
přínosem. Mohou sportovat, chodit na výstavy, učit se spolu, chodit do kina nebo si 
třeba „jen“ povídat. Klientem se může stát dítě ve věku 6 –15 let, které má např. tyto 
potíže: je nekomunikativní, introvertní, bojácné, nemá žádné zájmy a koníčky, chybí 
mu motivace, je hyperaktivní a nezvladatelné, vyrůstá ve špatných sociálních 
podmínkách, rodiče na něho nemají čas. O program mohou projevit zájem rodiče 
klienta, výchovní poradci na školách, třídní učitelé či kdokoli další. 
 
Realizace v roce 2001:  
 
V minulém roce se do projektu aktivně  zapojilo celkem 19 dobrovolníků a 13 klientů. 
Vyškoleno bylo celkem 29 dobrovolníků. Uspořádali jsme celkem 10 společných akcí, 
které byly účastníky velice kladně hodnoceny. K nejúspěšnějším společným akcím 
uplynulého roku patřila zejména návštěva ZOO Brno, dvoudenní výlet do Ochozu u 
Brna nebo letní tábor „Tajemný hrad Svojanov“ v obci Březiny v oblasti Žďárských 
vrchů. Ve spolupráci s Mgr. Alicí Vašákovou proběhl v prosinci odborný seminář pro 
dobrovolníky „Videotrénink interakcí“. Jeho zaměřením byl nácvik komunikačních 
dovedností a odstranění nejčastějších chyb při komunikaci ve vztahu dobrovolník-
klient a setkal se s velkým ohlasem.  
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 Projekt Streetwork 
Koordinátor: Martin Holiš 
 
Poslání projektu 
Streetwork (sociální asistence) je metodou terénní sociální práce, jež namísto 
pasivních modelů řešení  sociálních konfliktů nabízí aktivní vyhledávací formu 
sociální asistence a krizové pomoci. Cílem intervence je předcházení vzniku 
a dalšímu šíření sociálně patologických jevů ve společnosti. 
 
Způsob práce 
Streetworker kontaktuje rizikové jednotlivce a neformální skupiny v době a místech 
kde se obvykle zdržují a tráví svůj volný čas. Cílovou skupinou našeho projektu jsou 
děti a mládež od 10 do 25 let trávící svůj volný čas na ulici způsobem, který je pro ně 
rizikový vzhledem k osvojení si patologického životního stylu. 
Cílem práce je oslovit ty jednotlivce či skupiny, jež by mohly potřebovat pomoc,  
samy ji však nevyhledávají, případně odmítají. Nabízíme potenciálním klientům 
podporu při zvládání života, sociální poradenství, socio–terapeutickou pomoc. 
Snažíme se rovněž aktivovat jejich možnosti samostatného řešení vlastních 
problémů. Nezanedbatelnou součástí preventivních aktivit je organizace 
nejrůznějších volnočasových aktivit, přijatelných jak pro tyto jedince tak pro 
společnost. Je připraven nabídnout jim alternativní model životního stylu 
akceptovatelný většinovou společností. 
Projekt je realizován v městských částech Brno – Bystrc a Brno – Kohoutovice 
a Brno – Řečkovice a Mokrá Hora a Brno – Medlánky. V případě potřeby působíme 
i v jiných městských částech. 
V roce 2001 jsme navázali celkem 60 dlouhodobých kontaktů (delších než 1 měsíc) a 
více než 40 dalších se začalo utvářet. Počet účastníků jednotlivých akcí se 
pohyboval v rozmezí od 250 do 350. Z nevýznamnějších aktivit uspořádaných 
v loňském roce zmiňme přebor Brna v hakisu, Street Bongo Jam II. v Bystrci, letní 
pobytovou akci na Valašsku, podzimní na Pálavě a zimní na hradě Svojanov. 
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Projekt Klub Pavlač 
Koordinátor: Vlasta Černochová 
 
Poslání projektu 
Klub Pavlač je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  orientované na potřeby 
a zájmy klientů převáženě ze sociálně slabších rodin. Nízkoprahovost znamená, že 
na návštěvníky neklademe nároky, jako je pravidelná či povinná docházka, 
registrační nebo jiné poplatky. Účast není podmíněna pohlavím, rasou, náboženským 
vyznáním či přesvědčením. Jediným požadavkem je vzájemný respekt a neagresivní 
chování. 
Cílem projektu je nabídnout dětem a mládeži bezpečný prostor k seberealizaci, 
osobnostnímu růstu, vzájemnému poznávání se i poznávání sebe sama.   Klub 
Pavlač  představuje alternativu k většinou pasivnímu nebo rizikovému trávení 
volného času formou vhodných klubových a volnočasových aktivit.  
 
Způsob práce 
Primárně je projekt zaměřen  na klienty ve věku 5 - 17 let. S dětmi a mladými lidmi 
pracujeme skupinově i individuálně v rámci klubové činnosti. Vytváříme volnočasové 
aktivity v klubovně i mimo ni.  Nabízíme sportovní, výtvarné, hudební, relaxační,  
pracovní aktivity a doučování. Spolupracujeme s rodinami dětí a širší komunitou. 
Na provozu klubovny se aktivně podílí 14 dobrovolníků, kteří se velkou měrou 
zapojují do přípravy a realizace programu. Aktivní zapojení klientů do tvorby a 
organizace programu  je jedním z cílů projektu.  
Přestože je klubovna oficiálně otevřena teprve od 30. října 2001, už během listopadu 
se v něm denně scházelo 20 až 25 převážně romských dětí. Věnovali jsme se 
například batikování, modelování sošek z hlíny, zpěvu nebo hře na hudební nástroje. 
Vyvrcholením byla akce „Vánoce v klubu“ – besídka realizovaná společně 
s projektem Dobroš - Rozvoj občanských ctností, další aktivitou o.s. Ratolest Brno. 
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Projekt Dobrovolnická agentura 
Koordinátor: Mgr. Gabriela Čechová 
 
Dobrovolnická agentura se snaží  podporovat a rozvíjet dobrovolnické hnutí 
a dobrovolníky především v Brně a okolí. Chceme dát možnost lidem realizovat své 
dobré nápady a chceme pomoci rozvíjet  přirozenou lidskou potřebu pomáhat těm, 
kteří se nacházejí v obtížné situaci a nemohou si sami pomoci. Široké veřejnosti 
chceme představovat dobrovolníky jako aktivní lidi trávící svůj volný čas atraktivní 
a přínosnou činností.  
 
Dobrovolnická agentura stojí na dvou pilířích: zprostředkovávání a vzdělávacím 
a poradenském servisu. Zprostředkováváme kontakt mezi těmi, kteří mají zájem 
dobrovolně a bez nároku na finanční odměnu pomáhat (tedy dobrovolníky) a těmi, 
kteří pomoc potřebují – neziskovými organizacemi z oblasti sociální práce, kultury, 
ekologie, vzdělávání a podobně. Všem dobrovolníkům, kteří využívají našich služeb, 
nabízíme k dispozici naši knihovnu a možnost účastnit se akcí, které pro své klienty a 
dobrovolníky pravidelně organizujeme.  
Pro neziskové organizace se snažíme zajišťovat širší servis. Poskytujeme jim 
informace a poradenství v oblasti práce s dobrovolníky, přípravy organizace, 
získávání dobrovolníků, motivaci, supervidování a podobně. Monitorujeme potřeby 
organizací a zajišťujeme pro ně vzdělávací programy. Snažíme se tvořit síť 
organizací, které mohou  sdílet zkušenosti a jinak si pomáhat.  
 
Během minulého roku se prostřednictvím naší Dobrovolnické agentury zapojilo do 
činnosti neziskových organizací okolo 60 dobrovolníků, další se podíleli přímo na 
projektech naší organizace. Vedle pravidelných programů organizujeme 
jednorázové akce, kterých se dobrovolníci účastní  nebo je přímo sami organizují.  
 
 
Dobrovolnictví nezaměstnaných 
Koordinátor: Mgr. Gabriela Čechová 
Dobrovolnictví nezaměstnaných je projekt vytvořený a metodologicky vedený 
Národním dobrovolnickým centrem Hestia. V naší organizaci realizujeme projekt od 
září roku 2001 ve spolupráci s Úřadem práce Brno město.  
 
Poslání 
Posláním projektu je zapojení nezaměstnaných  lidí do  programů a akcí neziskových 
organizacích pracujících v oblasti sociální pomoci, ekologie, lidských práv a kultury. 
Nezaměstnaným lidem chceme umožnit udržovat a posilovat sociální kontakty, 
pracovní návyky, získávat nové kontakty, zkušenosti a praxi formou participace na 
realizaci zajímavých a užitečných aktivitách. Cílem je působit preventivně proti 
možným psychosociálním krizím (zvláště pak např. u dlouhodobě nezaměstnaných). 
Chceme, aby program kombinoval zprostředkování dobrovolnické činnosti s 
možností zapojení do klubových, vzdělávacích a výcvikových aktivit, směřujících ke 
zvýšení vlastní aktivity a uplatnění na trhu práce. Důležitá je také pomoc obecně 
prospěšným  neziskovým organizacím. Dalším pozitivem je praktická spolupráce a 
partnerství neziskového sektoru se státním subjektem (ÚP a MPSV), což je jedním z 
principů prosazovaných  a podporovaných EU. 
 
Způsob práce 
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Informace o možnosti zapojit se do projektu získají nezaměstnaní lidé na Úřadu 
práce nebo z informačních letáků. Je jím nabídnuto spektrum organizací do jejichž 
programů se mohou zapojit a zprostředkován kontakt. Po odpracování 50 
dobrovolnických hodin získají osvědčení o absolvování programu. V projektu však 
mohou působit i nadále. Většinu účastníků tvoří v současné době nezaměstnané 
ženy s malými dětmi a absolventi. 
Vedle dobrovolnické práce nabízíme účastníkům také možnost navštěvovat jim 
určené podpůrný vzdělávací a výcvikový program organizovaný Dobrovolnickým 
centrem a partnerskými neziskovými organizacemi. Ten jim má pomoci k rozvoji 
osobnosti a případně odbornosti účastníků projektu a podpoří jejich pracovní 
motivaci.  
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Projekt DOBROŠ - Rozvoj občanských ctností, dobrovolnictví a dárcovství 
mládeže 
Koordinátor: Mgr. Jana Tomečková 
 
Poslání  
DOBROŠ je zážitkově vzdělávací program, který má za cíl podpořit rozvoj 
osobnosti mladých lidí skrze poznávání světa smysluplných dobrovolnických 
aktivit a organizací charitativního, sociálního, kulturního či ekologického 
zaměření. Cílem projektu je rovněž inspirace a motivace učitelů středních škol pro 
zavedení systému, který by i do budoucna na škole pomáhal myšlenky dobrovolnictví 
a dárcovství udržovat a realizovat. 
 
Způsob práce 
Setkáváme se 1x týdně – navštěvujeme a poznáváme dobrovolnické organizace 
i zajímavé lidi, kteří v nich působí, zamýšlíme se a debatujeme o aktuálních 
problémech a možnostech jejich ovlivňování. Pomáháme jako dobrovolníci při 
realizaci kulturních a charitativních akcí či při ochraně přírody. Součástí schůzek jsou 
prožitkové aktivity a hry, učíme se základům  práce při  řešení problémů kolem nás. 
Učitelé jsou o projektu průběžně informováni a je jim umožněno bezplatné školení 
v oblasti neziskového sektoru a dobrovolnictví. 
 
Akce v roce 2001 
Účastníci projektu měli v roce 2001 příležitost poznat činnost těchto neziskových 
organizací: Hnutí Brontosaurus, Občanské sdružení Divadlo Líšeň, Sdružení 
pěstounských rodin, Nezávislé sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ, Občanské 
sdružení Práh, Multikulturní skupina „Barevný svět“, Hnutí DUHA, Ratolest Brno. 
Podíleli jsme se na realizaci festivalu občanských aktivit v rámci akce „Brno, město 
uprostřed Evropy“, pomáhali s přípravou odpoledních programů v nízkoprahovém 
klubu Pavlač a připravili akci „Vánoce v klubu Pavlač“. Někteří pomáhali jako 
dobrovolníci na osvětové kampani NESEHNUTÍ za práva zvířat. 
 
Témata, kterým jsme věnovali v roce 2001 pozornost: 

 Dobrovolnictví, práva a povinnosti dobrovolníků 
 Barevný svět neziskových organizací – čím se liší a co mají společné různé 

neziskové organizace 
 Čeho si  všímat při návštěvách různých organizací 
 Odkud začít a na co nezapomenout, chceme-li úspěšně ovlivnit nějaký veřejný 

problém 
 Praxe plánování kampaní a realizace projektů 
 Jak spolu komunikujeme a nekomunikujeme (praktické ukázky využitím 

metody „videotrénink interakcí“) 
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Projekt Prevence 
Koordinátor: Bc. Helena Kalasová 
 
Poslání projektu 
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti ve věku 10 až 15 let.  Program primární 
prevence má za cíl předcházet problémům a vzniku sociálně patologického chování 
(především konzumace alkoholu a jiných drog, hazardnímu hráčství, kriminalitě, 
vandalismu aj.) u dětí a mladých lidí. Zaměřujeme se především na působení 
v oblasti psychosociálních a komunikačních dovedností a na různá úskalí 
psychického vývoje dětí a mládeže. Prostřednictvím různých technik se snažíme 
ovlivňovat názory a postoje dětí k  sociálním jevům a situacím, které by mohly ohrozit 
jejich přirozený vývoj. 
 
Způsob práce 
Projekt je realizován formou  jednorázových akcí – tematických besed pro žáky 
základních škol. Na ně navazují dlouhodobé programy práce s dětmi – tzv. peer 
(vrstevnické) programy, kterých se účastní zájemci již ve svém volném čase.  Nově 
nabyté zkušenosti a dovednosti jim pomáhají  překonávat nesnáze dospívání 
a pomáhají při orientaci při řešení problémů se kterými se musí potýkat. 
Neopomenutelným faktorem je také možnost jich pozitivního neformálního působení 
na své vrstevníky, na čemž jsou peer výcviky v podstatě založeny. 
V roce 2001 jsme pokračovali v systematickém pořádání besed s dětmi na Základní 
škole Vejrostova v Brně. Spolupracovali jsme proto se školní psycholožkou. Ve 
spolupráci s ní jsme na základě šetření konkrétní situace na škole připravili speciální 
programy besed. Na ty jsme v druhém pololetí navázali dlouhodobější prací s dětmi  
prostřednictvím peer programu, který již byl pro děti nepovinný v době mimo 
vyučování. Při setkáních s dětmi jsme kladli největší důraz na interaktivní formu 
komunikace. Velký prostor byl věnován především diskusi, prožitkovým a 
sebepoznávacím technikám.  
Ač jsme přesvědčeni o efektivitě systematické dlouhodobé preventivní práce s dětmi 
a mladými lidmi a tento náš projekt považujeme za účinný, byli jsme nuceni ukončit 
jej koncem školního roku. Nepodařilo se nám pro něj zajistit dostatečnou finanční 
podporu. 
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DALŠÍ AKTIVITY ORGANIZACE 
 
Vedle dlouhodobých projektů, které provozujeme, realizujeme také jednorázové 
akce, které nám pomáhají naplňovat poslání organizace: 
V rámci celonárodní kampaně 30 dní pro neziskový sektor jsme v uplynulém roce 
zorganizovali Den otevřených dveří. Při této příležitosti jsme uvítali zástupce 
partnerských organizací, nové dobrovolníky a navázali kontakty, které byly základem 
nové spolupráce. Prostřednictvím tisku jsme o sobě dali vědět také potenciálním 
klientům a jejich blízkým, kteří pak mohli využít našich služeb. 
Pod záštitou náměstka primátora města Brna Ing.  Rostislav Slavotínka jsme se na 
semináři Dobrovolníci v neziskových organizacích snažili pozvaným zástupcům 
města a neziskových organizací nabídnout spolupráci a poskytnout informace o 
možnostech, které jim podpora a využívání dobrovolníků nabízí. 
"POMOZTE DĚTEM" je společný dlouhodobý projekt České televize a Nadace 
rozvoje občanské společnosti. Oslovuje širokou veřejnost a získává  prostřednictvím 
celonárodní sbírky každoročně finanční prostředky na pomoc ohroženým a 
znevýhodněným dětem a mládeži. Stejně jako ve všech třech předchozích ročnících, 
přispěli jsme  také letos sbírce svou akcí. Spolu s praktikanty a asi osmdesáti 
dobrovolníky jsme bavili děti zábavným programem. Dospělým jsme poskytovalo 
informace o projektu. Ti pak měli možnost podpořit sbírku finanční částkou. Společně 
jsme v prostorách, které nám sponzorsky propůjčil Shopping Park Brno                     
v Hypermarketu  TESCO přispěli na konto sbírky částkou 43 648,40 Kč.  
Poprvé jsme se s programem, který organizoval streetworker spolu se svými klienty 
a dobrovolníky připojili k festivalu Brno, město uprostřed Evropy. Mladší děti mohli 
malovat křídami na chodník nebo soutěžit o ceny. Starší si pak poměřili své 
dovednosti v Přeboru Brna v hakisu. 
V prosinci jsme se rozhodli završit celoroční snahu o podporu  Mezinárodního roku 
dobrovolníků 2001 benefiční výstavou Ostrůvky dobrovolnictví. Záštitu nad touto 
akcí, která se konala v krásných prostorech Letohrádku Mitrovských převzal a svou 
podporu dobrovolnictví tak vyjádřil ombudsman JUDr. Otakar Motejl. Výstavu 
doprovázely bloky besed se studenty středních škol na téma dobrovolnictví a 
neziskový sektor. 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ   ZA ROK 2001  
 
PŘÍJMY 2001 
 

ZDROJ ČÁSTKA (Kč) Projekt 
Magistrát města Brna 100 000,- Ratolest Brno 
Magistrát města Brna 345 000,- Streetwork 
MPSV ČR 25 500,- Dobrovolnictví           

nezaměstnaných 
MPSV ČR 37 100,- Ratolest Brno 
Nadace Open Society Fund 
Praha 

81 880,- Informační centrum Děti 
ulice (doplatek za rok 2000)

Nadace Open Society Fund 
Praha 

159 600,- Rozvoj občanských ctností 

Nadace Open Society Fund 
Praha  

144 060,- Pět P 

Nadace Open Society Fund 
Praha  

50 000,00 Dobrovolnické centrum  

Nadace Civilia 107 618,- Rekonstrukce klubu Pavlač 
Nadace Via 100 000,- Klub Pavlač 
Nadace Via 12 375,- Stáž studentů žurnalistiky 
NROS 50 000,00 Pět P 
GRANTY CELKEM 1 213 133,-  
Ing. Böhm Martin 20 000,- Ratolest Brno 
Co.Sy. – PhDr. Ján Bajus 10 000,- Streetwork 
MUDr. Böhmová Marta 5 000,- Ratolest Brno 
Šerková Dagmar 1 000,- Ratolest Brno 
SPONZOŘI CELKEM 36 000,-  
Členské příspěvky 2 230,- Ratolest Brno 
Vklad rodičů na tábor 5P  3 400,- Pět P - tábor 
Úroky                       10 188,70 Ratolest Brno 
Prodej mat.“Pomozte dětem!“  
  

7 740,- Převedeno na účet 
POMOZTE DĚTEM 

Sbírka              199,10 Odměna do soutěže 
Semináře, vstupné                       5 060,- Dobrovolnické centrum 
Přefakturace poloviny nákladů 
za služby Občanská poradna 

3 262,56 Ratolest Brno – úhrada 
služeb 

Jiné           19 278,- Omyly banky – vrácené 
převody z neexistujících účtů 

PŘÍJMY ORGANIZACE 
CELKEM 

1 300 491,36  
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VÝDAJE 2001 
 

ÚČEL ČÁSTKA (Kč) POZNÁMKA 
Nájemné  72 959,35 včetně energií 
Kancelářský nábytek,  3 520,- zařízení klubu 
Rekonstrukce a zařízení klubu a 
kanceláře 288 806,80  
Kancelářské potřeby 16 300,30  
Telefonní poplatky, internet 51 621,20  
Vedení účetnictví 48 600,-  
Poštovní poplatky 6 071,70  
Xerox, vazba, servis kopírka 34 333,76  
Odborná literatura 11 940,80  
Poplatky banky 3 737,28  
Pomůcky pro volnočasové 
aktivity 54 615,70sportovní, výtvarné, hudební
Pobytové akce 60 213,60  
Cestovné 7 539,-  

Pojištění 7 570,-
prostor, zaměstnanců,           
dobrovolníků 

Drobný nákup, občerstvení 14 760,- 
PROVOZNÍ REŽIE - CELKEM 682 589,49 
Mzdy a Dohody o pracovní 
činnosti včetně daně 255 056,-  
Platby do fondu SZ, ZP 147 998,33 
Dohody o provedení práce 217 749,- 
Daň z Dohod o provedení práce 22 503,-  
Mzdové náklady celkem 643 306,33  

VÝDAJE CELKEM 1 325 895,82   
 
 
Pozn.: Rozdíl mezi příjmy a výdaji vzniká tím, že doba trvání některých grantů 
nekoresponduje s kalendářním obdobím.  
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ORGÁNY SDRUŽENÍ 
 
Rada sdružení  
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, pracovnice odboru sociální péče, Magistrát Města Brna 
Mgr. Ivana Kabátová, probační úřednice,  Probační a mediační služba ČR (PMS ČR) 
Mgr. Gabriela Čechová, ředitelka, o.s.Ratolest Brno 
Mgr. Lubomír Pelech, sociální asistent, Magistrát Města Brna – do  21. 11. 2001 
Bedřiška Rousová, koordinátorka  projektu IC Děti ulice, o.s. Ratolest Brno – do 
21.11.2001 
 
Revizní komise 
Do  21. 11. 2001 
Předsedkyně: Monika Šišláková, studentka, FSS MU Brno 
Členové: Bc. Jana Havlíková, studentka, FSS MU Brno 
               Mgr. Radim Kvasnička – Magistrát města Ostravy  
Od 21.11. 2001 
Vítězslav Čadra – student FSS MU Brno  
Olga Svobodová – studentka JAMU 
Ludmila Klimešová - důchodkyně 
 
Statutární zástupce 
Ředitelka: Mgr. Gabriela Čechová  
 
ZAMĚSTNANCI 
 
Mgr. Gabriela Čechová – ředitelka a koordinátorka Dobrovolnické centrum, 
Dobrovolnictví nezaměstnaných, supervizorka streetworkerů a Rozvoje občanských 
ctností 
Vítězslav Čadra – koordinátor, LATA      
Pavel Jakl – koordinátor Pět P (do října 2001)  
Luděk Vávra, DiS. – koordinátor Pět P  
Bc. Helena Kalasová – koordinátorka Prevence, Rozvoj občanských ctností (do 
srpna 2001) 
Mgr. Jana Tomečková – koordinátorka Rozvoj občanských ctností  
Mgr. František Horňák – lektor Rozvoj občanských ctností 
Bc. Jakub Šindler – lektor Rozvoj občanských ctností 
Martin Holiš – streetworker, koordinátor Streetwork 
Vlasta Černochová – vedoucí klubu Pavlač, streetworker 
Petr Porteš – streetworker  
Ing. Zdeněk Přikryl - streetworker      
Bedřiška Rousová - administrativní pracovnice (do června 2001) 
 
Externí spolupracovníci 
Mgr. Valerie Grycová-Janečková – supervizorka, LATA  
Mgr. Anna Aujezká – supervizorka, Pět P  
Mgr. Jana Macková – supervizorka Pět P 
Ing. Ivo Kačaba – supervize vedení organizace 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

Za finanční podporu 
King Baudouin Foundation 
Magistrát města Brna – Odbor sociální péče 
Magistrát města Brna – Odbor sociální péče, Koordinační centrum prevence 
kriminality 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Nadace Civilia 
Nadace Open Society Fund Praha 
Nadace rozvoje občanské společnosti – POMOZTE DĚTEM! 
Nadace Via – Fond mládeže z prostředků Lewi Strausse 
 

Za sponzorskou pomoc a dary 
JUDr. Antoš Miroslav 
Ing. Böhm Martin  
MUDr. Böhmová Marta  
Co.Sy. – PhDr. Ján Bajus 
Damiro s.r.o. – Milan Pennert 
HM TESCO BRNO 
Knihkupectví Ryšavý Šimon 
TSB - Technické sítě Brno 
SNIP & CO 
Petr Novák – keramická dílna SANTOV 
SABIT HALILI 
Shopping Park Brno 
Stavos Brno 
Šerková Dagmar 
Florplant 
Graphical – Ladislav Sýkora 
Střední zahradnická škola 
“ŠANCE“, Družstvo handicapovaných 
Virgo Brno o.p.s.– David Grolig 
Sdružežení umělců Moravy a Slezska 
 
Za spolupráci 
Organizacím 
Barevný svět 
CESOP 
Dům léčby bolesti s hospicem svatého Josefa  
Evangelická akademie Brno 
Hestia - Národní dobrovolnické centrum 
Občanská poradna Brno 
MMB - Odbor sociální péče 
MMB - Odbor sociální péče, Koordinační centrum prevence kriminality  
PRÁH – PhDr. Blanka Veškrnová 
Prevcentrum Ulita Blansko, o.p.s 
VKH Brno - Studentské centrum  
 

Všem členům sdružení, našim zaměstnancům, dobrovolníkům, externím 
pracovníkům a spolupracovníkům z partnerských organizací a jiným, kteří nám 
pomohli a pomáhají, konkrétně pak: 
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Mgr. Alice Vašáková, Anna Micháůlková, Božena Trnková, Buttio Bettete,PhDr. 
Eduard Klusoň,  Mgr. Eliška Kovářová, Mgr. Hana Beranová, Hana Kojanová, Ing. 
Ivo kačaba, Jakub Šindler, Mgr. Jana Macková, Jaroslav Čadra, Jiří Valenta, Jiřina 
Pospíšilová, Jiřina Veselá, Bc. Jitka Bernátová, Jiřina Rousová, Josef Bejček, Kamil 
Mach, Karolína Kudláčková, Kateřina Hladišová, Kristýna pešáková, Lenka 
Gribáčová, Lenka Zezulková, Bc. Lucie Turanová, Lydie D. Thálová, Markéta 
a Radek Jančářovi, PhDr. Marcela Horáková, Marie Jílková, Martin Böhm, Martin 
Hadasčok, Mojmír Širůčka, PhDr. Olga Jeřábková, Olga Svobodová, JUDr. Otakar 
Motejl, Ing. Rostislav Slavotínek, PhDr. Stanislav Jabůrek, Tomáš Hradil, Mgr. 
Valerie Janečková, Mgr. Zdeněk Havlíček  
 
 

a všem našim přátelům a dalším lidem, kteří se podíleli na přípravě našich akcí. 
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