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ÚVODNÍ SLOVO 
 

Když jsem byl kluk, hrál jsem košíkovou. Dnes mi už 
uzavřená tělocvična nevyhovuje a raději běhám po lesích. 
Touha lítat jako splašený však pochází z doby, kdy jsem 
toužil vyskočit nad obroučku. Běhání není to hlavní, čemu 
mě košíková naučila. Díky tréninkům a utkáním se 
zdatnějšími soupeři vím, že se dá zvládnout i neuvěřitelné. 
Vím také, že dobrými spoluhráči mohou být lidé, se kterými 
si „mimo plac“ až tak moc nerozumím. Košíková mě naučila, 
že lidé, kteří mají společný cíl, dokážou odložit nevraživost 
a domluvit se. Je strašně důležité, aby kluci a holky měli ve 
věku nejistých začátků příležitost vytvořit si svůj vlastní 
svět a zažít vztahy a situace, které doma – buď proto, že 
je jejich domov plný péče, nebo proto, že je naplněn 
lhostejností – zažít nemohou. Ratolest Brno jim k tomu 
nabízí dobrou příležitost. 
 
 
 

doc. PhDr. Libor Musil, CSc. 
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POSLÁNÍ, CÍLE A CÍLOVÉ SKUPINY 
SDRUŽENÍ  
  
Poslání  sdružení  
Ratolest Brno se zaměřuje na pomoc a podporu dětí, 
mládeže a dobrovolníků, rozvoj jejich potenciálu a 
seberealizace. Usiluje o obnovu a posílení dobročinnosti a 
vzájemné pomoci. Vyhledává a přibližuje ty, kteří potřebují 
pomoc, s těmi, kteří jsou ochotni ji poskytnout.  
  
Cílové skupiny 
• děti a mládež ohrožené negativními sociálními jevy 

(děti a mládež ze sociálně znevýhodněných rodin, 
ohrožené rizikovými faktory, které vedou 
k výchovným problémům, k problémům ve škole, 
pasivitě a nezájmu, nudě, osamělosti, k nepochopení, 
konfliktu s dospělými, se zákonem a podobně). 

••  dobrovolníci a zájemci o dobrovolnictví   
••  neziskové 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. 

 3



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, stejně jako našim 
prvním projektem nazvaným LATA, bylo nabídnout 
alternativu, která by vhodně doplnila stávající formy práce 
s mládeží. Usilovalo především o pomoc mladým lidem, kteří 
měli problémy, s jejichž řešením potřebovali pomoc. 
Postupně jsme začali na základě získaných zkušeností 
rozšiřovat svoji působnost o další projekty. V roce 1997 
jsme poskytli zázemí streetworkerovi Sri Kumarovi 
Vishwanathanovi, který pracoval v Ostravě s převážně 
romskými rodinami postiženými povodněmi. Poté, co vzniklo 
v Ostravě sdružení Vzájemné soužití, přešel projekt tam. 
V roce 1999 jsme se rozrostli o další projekty, proto jsme 
se přejmenovali na Ratolest Brno. Přijali jsme projekt Pět P 
pomáhající dětem ve věku od 6 do 15 let. Pro organizace  
spolupracující na programu Děti ulice jsme provozovali 
Informační centrum.  
V roce 1998 jsme pro zájemce o sociální práci metodou 
streetwork – terénní sociální práce zahájili vzdělávací 
program "Příprava streetworkerů". Ten byl ukončen 
2. ročníkem v červnu roku 2000, kdy jsme streetwork 
začali prakticky realizovat. Od září téhož roku jsme ve 
spolupráci se ZŠ Vejrostova v Brně Bystrci realizovali 
pilotní program primární prevence.  
V červnu roku 2000 jsme začali provozovat Dobrovolnickou 
agenturu a oficiálně jsme v rámci Ratolesti Brno ustavili 
Dobrovolnické centrum, které zastřešuje všechny naše 
dobrovolnické projekty. K těm v roce 2001 přibyl projekt 
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Dobroš: Rozvoj občanských ctností – dárcovství 
a dobrovolnictví seznamující středoškoláky s neziskovým 
sektorem. Projekt Dobrovolnictví nezaměstnaných 
umožňuje seberealizaci a osobnostní růst lidem bez 
zaměstnání.  
V dubnu 2001 jsme zrekonstruovali klubové prostory, ve 
kterých byl v říjnu otevřen nízkoprahový klub Pavlač 
sloužící především romským dětem z blízkého 
i vzdálenějšího okolí.  
Od roku 2002 jsme se stali regionálním koordinátorem 
Pprojektu Make a Connection – Připoj se, který poskytuje 
zázemí mladým lidem při realizaci projektů v komunitě. 
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PŘEHLED PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH SDRUŽENÍM V ROCE 2002 
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NAŠE PROJEKTY V ROCE 2002 
 
 
Projekt LATA                    
Koordinátoři:  
Bc. Lucie Vosečková  
Vítězslav Čadra (do února 2002) 
 
Posláním projektu je nabízet  vhodnou pomoc mladým lidem 
ve věku 15 – 22 let kteří mají obtíže při zvládání školních 
nebo pracovních povinností; problematické vztahy v rodině, 
s vrstevníky,  jsou fyzicky nebo psychicky týráni; mají 
problém s kriminalitou, případně byli soudně potrestáni a 
hledají způsob, jak se s touto skutečností vyrovnat.  
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. Takto ustavená dvojice se schází pravidelně 
jednou týdně na 2 – 3 hodiny. Společně tráví čas způsobem 
pro oba příjemným a pro klienta obohacujícím: sportují, 
účastní se kulturních programů, řeší společně problémy 
nebo si „jen“ povídají.  
 
V roce 2002 se zapojilo 42 klientů a 36 dobrovolníků. Pro 
klienty a dobrovolníky byly uspořádány společné akce jako 
posezení u táboráku, pobytové akce v Bučovicích a Podomí, 
volejbalový turnaj, vánoční bubnování, aj. Pro dobrovolníky 
jsme připravili vzdělávací akce: logoterapeutický výcvik, 
exkurze do zařízení HELP ME, na psychiatrické oddělení 
v Bohunicích, přednášku se sociální kurátorkou, atd.   
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Projekt PĚT P 
 
Koordinátoři:  
Denisa Škrancová  
Luděk Vávra, DiS.   
(do října 2002) 

 
Pět P je preventivní sociální program poskytující 
PŘÁTELSTVÍ, PODPORU, PREVENCI, PÉČI a POMOC 
dětem ve věku 6 – 15 let, kterým může prospět hodnotný 
vztah s dospělou osobou. Cílem programu Pět P je doplnit 
stávající nabídku forem práce s mládeží o netradiční 
individuální přístup, který využívá dobrovolné pomoci.  
Pět p je obdobou projektu LATA. Starší kamarád - školený 
supervidovaný dobrovolník - se jednou týdně po dobu 
minimálně jednoho roku schází s dítětem, které má potíže. 
Je například nekomunikativní, bojácné, nemá zájmy a 
koníčky, je hyperaktivní a nezvladatelné, vyrůstá ve 
špatných sociálních podmínkách, má problémy v rodině nebo 
ve škole. O program mohou projevit zájem rodiče dítěte, 
výchovní poradci na školách, třídní učitelé či kdokoliv další. 
Projekt je metodologicky veden Hestií – národním 
dobrovolnickým centrem. 
 
V roce 2002 se do projektu aktivně zapojilo celkem 34 
dobrovolníků a 25 klientů. Uspořádali jsme tyto společné 
akce:, Den dětí v ZOO, letní tábor „Cesta časem“, návštěva 
ZOO s průvodcem spojená s krmením zvířat, exkurze u 
hasičů, mikulášská besídka s výtvarnou dílnou a hrami aj. 
Pro dobrovolníky jsme připravili videotrénink interakcí, a 
logoterapeutický výcvik. 
(foto č.2) 
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ProjektSTREETWORK 
                    

 
 

 
 
 
Streetworkeři:  
Martin Holiš 
Petr Porteš (do září)  
Ivona Koudelková                                

Streetwork (sociální asistence) je metodou terénní sociální 
práce, jež namísto pasivních modelů řešení sociálních 
problémů nabízí aktivní vyhledávací formu sociální asistence 
a krizové pomoci. Cílem je prevence vzniku a dalšího šíření 
rizikových sociálních jevů ve společnosti. 
Projekt je realizován v městských částech Brno – Bystrc, 
Brno – Řečkovice a Mokrá hora a Brno – Medlánky. 
V případě potřeby působíme i v jiných městských částech. 
 
Streetworker kontaktuje rizikové jednotlivce a neformální 
skupiny v době a místech kde se obvykle zdržují a tráví 
svůj volný čas. Cílovou skupinou jsou děti a mládež od 10 do 
26 let trávící svůj volný čas „na ulici“ (ulice, veřejná 
prostranství, kluby apod.) 
Cílem práce je oslovit jedince a skupiny, jež by mohly 
potřebovat pomoc, avšak samy ji nevyhledávají, případně 
odmítají. Streetworker nabízí podporu při zvládání života, 
sociální poradenství, socio–terapeutickou pomoc. Snaží se 
rovněž aktivovat jejich možnosti samostatného řešení 
vlastních problémů.  
Součástí preventivních aktivit je organizace nejrůznějších 
volnočasových aktivit. Z nejvýznamnějších zmiňme II. 
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ročník turnaje v Hakisu (SUBFORM FREE HAKIS CUP), 
BONGO JAM s TUBABU v Bystrci, pobytovou akci 
v Karpatech, výtvarnou dílnu, sportovní a kulturní aktivity.  
 
 
 
Projekt Klub Pavlač      
                               
Koordinátor: Lenka Gribáčová                   
Vedoucí souboru Merci:  
Monika Balogová     
   
 
Klub Pavlač je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
orientované na potřeby a zájmy klientů převážně 
z romských rodin. Klub Pavlač představuje alternativu 
k většinou pasivnímu nebo rizikovému trávení volného času 
formou vhodných klubových a volnočasových aktivit. 
Posláním projektu je nabídnout dětem a mládeži bezpečný 
prostor k seberealizaci, osobnímu růstu, vzájemnému 
poznávání se i poznávání sebe sama. 
Projekt je zaměřen na klienty ve věku 3-18 let. S dětmi a 
mladými lidmi pracujeme skupinově i individuálně v rámci 
klubové činnosti. Spolupracujeme s rodinami dětí a širší 
komunitou. Aktivní zapojení klientů do tvorby a organizace 
programů je jedním z cílů projektu. Snažíme se pro projekt 
získat také dobrovolníky, kteří by nám pomohli s přípravou 
a realizací programů pro děti. 
 
V roce 2002 založily děti s maminkou Monikou Balogovou 
taneční soubor MERCI. Má za sebou již několik úspěšných 
vystoupení a velmi rychle se dostal do povědomí veřejnosti. 
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Z větších akcí si ceníme vystoupení na romském festivalu 
Šukar Happening a festivalu Django Fest konaném v klubu 
Fléda. Na obou festivalech měla skupina MERCI veliký 
ohlas a příjemný byl i zájem novinářů, kteří o našem 
souboru publikovali články. Z kulturních akcí proběhly za 
velkého zájmu klientů návštěvy např. Kasemat na Špilberku, 
výlet na parníku do Veverské Bítýšky a zpět nebo účast na 
Interkulturním festivalu, který proběhl 14. května 2002.  
 
Projekt DOBROVOLNICKÁ AGENTURA 
 
Koordinátor: Mgr. Gabriela Čechová (do října)  

        Denisa Škrancová 
 
Dobrovolnická agentura se snaží podporovat dobrovolnické 
hnutí a dobrovolníky v Brně a okolí. Pomáháme rozvíjet 
přirozenou lidskou potřebu pomáhat těm potřebným. Široké 
veřejnosti chceme představovat dobrovolníky jako aktivní 
lidi trávící svůj volný čas atraktivní a přínosnou činností. 
Zprostředkováváme kontakt mezi těmi, kteří mají zájem 
dobrovolně a bez nároku na finanční odměnu pomáhat a 
těmi, kteří pomoc potřebují – neziskovými organizacemi 
z oblasti sociální práce, kultury, ekologie, vzdělávání apod. 
Vedle dobrovolnické práce nabízíme dobrovolníkům možnost 
využívat naši knihovnu nebo se účastnit akcí, které pro své 
klienty a dobrovolníky pravidelně organizujeme. 
Neziskovým organizacím poskytujeme širší informační a 
poradenský servis v oblasti práce s dobrovolníky, přípravy 
organizace, získávání, motivaci a supervidování 
dobrovolníků. Vytváříme síť organizací, které sdílejí 
zkušenosti a jinak si pomáhají. 
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Během minulého roku se prostřednictvím naší 
DOBROVOLNICKÉ AGENTURY zapojilo do činnosti 
neziskových organizací okolo 30 dobrovolníků, další se 
podíleli přímo na projektech a akcích naší organizace. 
 
 
 
Projekt DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH 

Koordinátor: Luděk Vávra, Dis.  
         Denisa Škrancová 

 
Dobrovolnictví nezaměstnaných je projekt vytvořený a 
metodologicky vedený Národním dobrovolnickým centrem 
Hestia. Posláním projektu je zapojení nezaměstnaných lidí 
do programů a akcí neziskových organizací 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. Cílem je působit preventivně proti 
možným psychosociálním krizím. Důležitá je také pomoc 
obecně prospěšným neziskovým organizacím.  
Informace o možnosti zapojit se do projektu získávají lidé 
na Úřadu práce nebo z informačních letáků. Nabízíme jim 
spektrum organizací do jejichž programů se mohou zapojit. 
Po odpracování 50 dobrovolnických hodin získávají 
osvědčení o absolvování programu. V projektu však mohou 
působit i nadále. 
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Projekt DOBROŠ - Rozvoj občanských ctností, 
dobrovolnictví a dárcovství mládeže 

 



 
Koordinátoři: Kateřina Hladišová  
Mgr. Jana Tomečková (do července) 
 
DOBROŠ je zážitkově vzdělávací program, který podporuje 
rozvoj osobnosti mladých lidí skrze poznávání světa 
smysluplných dobrovolnických aktivit a organizací 
charitativního, sociálního, kulturního či ekologického 
zaměření. Setkáváme se 1 za 14 dní – navštěvujeme a 
poznáváme dobrovolnické organizace i zajímavé lidi, kteří 
v nich působí, zamýšlíme se a debatujeme o aktuálních 
problémech a možnostech jejich ovlivňování. Dle zájmu 
a aktuální situace pomáháme jako dobrovolníci organizacím 
a na různých akcích. Cílem projektu je rovněž inspirace a 
motivace učitelů středních škol, kteří by i do budoucna na 
dané škole pomáhali myšlenky dobrovolnictví a dárcovství 
udržovat. 
 
V roce 2002 jsme měli možnost poznat činnost těchto 
neziskových organizací: o. s. Ratolest Brno, o. s. Nový 
Prostor, studentskou organizaci ESO, Help me a 
nízkoprahový klub Pavlač. Podíleli jsme se na realizaci 
festivalu občanských aktivit v rámci akce „Brno, město 
uprostřed Evropy,“ připravili akci „Mikulášská besídka 
v klubu Pavlač,“ připravili jsme vánoční besídku pro děti 
z onkologie a pomáhali na benefiční výstavě s názvem 
Ratolesti. Pro děti z nízkoprahového klubu Pavlač jsme 
uspořádali sbírku hraček. Někteří pomáhali jako 
dobrovolníci na osvětové kampani NESEHNUTÍ „Přes 
silnici bezpečně.“ 
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Projekt MAKE A CONNECTION – PŘIPOJ SE 

                          
Koordinátor: Petr Machálek 
   
V roce 2002 jsme se stali regionálním koordinátorem pro 
Jižní Moravu projektu Make a Connection – Připoj se. 
Národním koordinátorem projektu je Nadace rozvoje 
občanské společnosti. Program je financovaný společností 
Nokia, která jeho prostřednictvím podporuje mladé lidé ve 
věku 16 až 24 let vytvářet a realizovat vlastní 
dobrovolnické projekty. Umožňuje jim přispět své komunitě 
a  rozvíjet praktické schopnosti a dovednosti. Podporuje 
jejich možnost uspět ve vlastním životě i na pracovním trhu.   
Program vybrané projekty podporuje formou grantů až do 
výše 50.000,- Kč. Mimo finanční podporu nabízí možnost 
zúčastnit se dvou výcvikových víkendů a získat informace 
z oblastí  projektového managementu, fundraisingu, práce 
s médii, psaní projektů a podobně.  
 
PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2002  
V 1. ročníku programu Make a Connection bylo 
v Jihomoravském kraji podpořeno celkem 13 projektů a 
rozděleno 325.643,- Kč (jejich seznam a anotace je možné 
najít na webových stránkách www.pripojse.cz 
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DALŠÍ AKTIVITY ORGANIZACE 
 
Vedle našich dlouhodobých projektů realizujeme také 
jednorázové akce, které nám pomáhají naplňovat poslání 
organizace: 
V rámci celonárodní kampaně 30 dní pro neziskový sektor 
jsme zorganizovali Den otevřených dveří. Cílem bylo 
seznámení veřejnosti s našimi projekty, setkání se zástupci 
partnerských organizací a získání nových dobrovolníků.  
 
Stejně jako ve čtyřech předchozích ročnících jsme se 
účastnili sbírky „Pomozte dětem!“ - společného 
dlouhodobého projektu České televize a Nadace rozvoje 
občanské společnosti. Spolu s praktikanty, asi stovkou 
dobrovolníků a za finanční podpory  Hypermarketu TESCO 
jsme připravili zábavný program pro děti v prostorách  
Shopping Park Brno. Dospělým jsme poskytovali informace o 
projektu. Ti pak měli možnost podpořit sbírku finanční 
částkou. Na konto sbírky jsme přispěli částkou 39 072 Kč.    
 
Podruhé jsme se připojili svým programem k festivalu Brno, 
město uprostřed Evropy. Pro děti jsme připravili odpoledne 
plné her.  U příležitosti mezinárodního dne dětí jsme  ve 
spolupráci s GE Capital Bank a rádiem Frekvence připravili 
Dětský den v ZOO.  
 
V září proběhla benefiční výstava fotografií Jindřicha 
Štreita a Martina Sedláčka „Ratolesti“, která se konala 
v Domě pánů z Lipé. Záštitu nad akcí převzal  ombudsman 
JUDr. Otakar Motejl. Na výstavu navazovala aukce 
fotografií. Výtěžek z aukce byl použit na aktivity 
organizace. Záštitu převzal opět JUDr. Otakar Motejl a 
velvyslanec EU Ramiro Cibrián.   
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002  
 
 

Příjmy 2002 
 

GRANTY, DOTACE A DARY 
Open Society Fund Praha ……………………………………….  282.402,- 
Magistrát města Brna …………………………………………….   368.072,- 
Nadace pro rozvoj občanské společnosti …………..   291.039,- 
Nadace VIA…… ………………………………………………………….  200.000,- 
Dary …………………………………………………………………………….   150.321,- 
ÚMČ Brno – Řečkovice……………………………………………… 64.739,80 
MPSV ČR ……………………………………………………………………...   98.210,- 
ÚMČ Brno – Bystrc………………………………………………………. 40.000,- 
ÚMČ Brno - Medlánky………………………………………………. 39.885,50 
MŠMT ČR - Asociace Pět P …..………………………………...   35.000,- 
Nadace Adra …………………………………………………….………..   23.924,- 
CELKEM                                        1.593.593,- 
 
DALŠÍ PŘÍJMY 
Ostatní výnosy ………………………………………………………….  79.081,70 
Tržby za prodané zboží ………………………………..……………  17.500,- 
Členské příspěvky ………………………………………………………….  2.600,- 
Úroky ……………………………………………………………………………….  2.443,- 
Tržby z prodeje majetku a materiálu ………………………..  700,- 
CELKEM              102.324,70 
 
PŘÍJMY ORGANIZACE CELKEM:             1.695.918,- 
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Náklady 2002 

 
PROVOZNÍ NÁKLADY 
Ostatní služby ……………………………………………………….....  212.985,- 
Spotřeba materiálu …………………………………………………..  164.083,- 
Telefonní poplatky a poštovné …………………………………  111.053,- 
Vedení účetnictví …………….…………………………………….. …  47.250,- 
Nájemné ………………………………………………………………………..  33.594,- 
Opravy …………………………………………………………………………..  32.969,- 
Cestovné …………………………………………………………………………  31.710,- 
Spotřeba energií …………………………………………………………..  21.158,- 
Náklady vynaložené na prodané zboží ……………………… 17.500,- 
Náklady na reprezentaci ……………………………………………  15.823,- 
Odpisy …………………………………………………………………………...  12.790,- 
Ostatní náklady ……………………………………………………………..  8.692,- 
Dary ……………………………………………………..…………………………   6.759,- 
Škody ……………………………………………………………………………...  3.000,- 
Zákonné sociální náklady …………………………………………...  2.780,- 
CELKEM                     722.146,- 
 
MZDOVÉ NÁKLADY 
Mzdy a Dohody o pracovní činnosti …………………….  760.586,- 
Zákonné sociální pojištění ………………………………………  213.456,- 
CELKEM          974.042,- 
 
VÝDAJE ORGANIZACE CELKEM                   1.696.188,- 
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ORGÁNY SDRUŽENÍ 
 
Rada sdružení 
Předseda: 
doc. PhDr. Libor Musil, CSc., vysokoškolský učitel, FSS MU 
Brno 
 
Členové: 
Mgr. Gabriela Čechová, ředitelka, o.s. Ratolest Brno 
PhDr. Zdenka Hašová, pracovnice odboru sociální péče, 
Magistrát Města Brna 
Martin Holiš, streetworker, o.s. Ratolest Brno 
PhDr. Olga Jeřábková, redaktorka, Český rozhlas Brno 
Mgr. Ivana Kabátová, probační úřednice, Probační a 
mediační služba ČR (PMS ČR) 
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., vysokoškolský učitel, 
FSS MU Brno  
 
Revizní komise 
Vítězslav Čadra 
Ludmila Klimešová 
Olga Svobodová 
 
Statutární zástupce 
Mgr. Gabriela Čechová, ředitelka o.s. Ratolest Brno 
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PODĚKOVÁNÍ 
 
Za finanční podporu 
Co. Sy. s.r.o., Jihomoravská energetika a.s., Jihomoravská 
plynárenská a.s., Magistrát města Brna – Odbor sociální 
péče a Koordinační centrum prevence kriminality, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo 
školství mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo vnitra ČR, 
Nadace ADRA, Nadace Open Society Fund Praha, Nadace 
rozvoje občanské společnosti, Nadace Via – Fond mládeže 
z prostředků Lewi Strausse, Petr Němec, OK PYRUS, spol. 
s.r.o., STAVOS Brno a.s., ÚMČ Brno - Bystrc, ÚMČ Brno – 
Řečkovice, ÚMČ Brno - Medlánky, 1MB Software, 
 
Za sponzorskou pomoc a dary 
Ahold Czech Republic, a.s., Art Consulting, Ing. Blahůšek 
Josef, Botanická zahrada a arboretum, Böhm Martin, Copy 
servis, CVČ Labyrint, Dopravní podnik města Brna, Dům 
umění města Brna, fa COCKS, fa EMC EMPATHIC, Fa 
GEMMA s.r.o., fa HANZASPORT, fa SUBFORM, fa TOI – 
TOI – sanitární systémy, Fara Zábrdovice, FOMA Bohemia 
a.s., GE Multiservis a.s., GRISOFT Software, 
HORSEFEATHERS shop, Hvězdárna a planetárium Mikuláše 
Koperníka, IVAX – ČR, ICC-David Zaumuller, Kapucínský 
klášter, Loutkové divadlo Radost, Muzeum města Brna, 
Nízkoprahové centrum CESOP, Novotný Zbyněk, OK 
PYRUS, spol. s.r.o., OLZA TRADING, a.s., Palátová Ludmila, 
Pennert Milan, Pivečka Jan, „SACRAMENTE“, Sedláček 
Martin, skupina Sherwood, Shopping Park Brno, SNIP&CO, 
SOLO SIRKÁRNA a.s., Štreit Jindřich, Tonercentrum 
s.r.o., TSB - Technické sítě Brno, TESCO STORES a.s., 
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TUBABU, UNISTAV, V.I.P, VoŠtěp, VULKAN, a.s.,  Zlatá 
zastávka - Adamov, ZOO Brno 
 
 Za spolupráci 
Organizacím: 
Barevný svět, CVČ Labyrint, CESOP, PVC Blansko, klub 
Podivný Hamlet, DROM, Kulturní centrum ÚMČ Brno – 
Bystrc, Hestia NDC 

 
Všem členům sdružení, našim zaměstnancům, 
dobrovolníkům, externím pracovníkům a splupracovníkům 
z partnerských organizací a jiným, kteří nám pomohli a 
pomáhají, konkrétně pak: 
 
Mgr. Hana Beranová, Ing. Rudolf Burgr, Butti, velvyslanec 
EU Ramiro Cibrian, MUDr. Josef Drbal,  Ernesto de la Frog, 
Rudolf Fiedler, Kateřina Foretová Dis., Arnošt Goldflam, 
Mgr. Valerie Janečková, Bc. Helena Kalasová, Kozel, Kouba, 
Mgr. Jana Macková, Jiří Machálek, JUDr. Otakar Motejl, 
Mgr. et Mgr. Vladimír Müller, kluci z PAINTBALL haly (ul. 
Václavská), Hana Sajdová, Mgr. Lenka Šuntilová , Zuzana 
Slavíková,  René Sviderski, Jiří Sypták, Milan Štefanec, 
Tomáš(!), Božena Trnková, Mgr. Alice Vašáková, Ing. Jan 
Vrabel, Klára Vrbková 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O.S. RATOLEST BRNO 2002 
 
Vydalo občanské sdružení Ratolest Brno 
Milady Horákové 19, 602 00 Brno 
Telefon: 545 243 839, 545 241 655 
Fax: 545 541 655 
E-mail: ratolest@ratolest.cz 
http://www.ratolest.cz 
IČO: 65348893 
 
Text: koordinátoři o.s. Ratolest Brno 
Uspořádali: koordinátoři o.s. Ratolest Brno 
Schváleno: 25. 3. 2003  
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