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Úvodní slovo 
 
Každý máme svá citlivá místa – já  jedno z těch svých nacházím 
pravidelně v parných letních prázdninových dnech. Je sobota 
odpoledne, konec července, léto vrcholí, prázdniny se lámou do své 
druhé poloviny, kdo z nás dospělých  může, nechal dávno město za 
zády a když ho právě neomývají mořské vlny, chladí se ve vodách 
tuzemských nebo ve stínu hustého lesa. Jdu  vyprahlými, 
opuštěnými a zaprášenými městskými ulicemi a  potkávám bezcílně 
bloudící skupinku dětí školou povinných, které z nudy, dlouhé 
chvíle a bez naděje utloukají prázdninové chvíle, občas s rachotem 
bouchnou do odpadkového koše, utrousí neslušné slovo a mávají na 
těch několik málo projíždějích aut na   téměř opuštěných silnicích. 
Vždycky mne při pohledu na tyto děti někde zabolí  a  vždycky si 
kladu   tu  trošku banální otázku: kde jsou jejich rodiče? Stejně 
banální je konstatovat, že nikdo nemusí být bohatý na to, aby si na 
své děti našel čas, vzal je kousek za město, ukázal jim stromy, 
vodu,  nebe a dal jim kousek sebe.  Ale jak to tedy vyjádřit jinak? 
Snad jedině odpověď může být jiná: najdou – li se lhostejní  
dospělí /v tomto případě rodiče/, je nutné, aby se našli i lidé 
z opačného břehu.  A já bych všem těm bezcílně bloudícím dětem – 
nejen v letních dnech – přála, aby našli cestu do Ratolesti.  Nikdo 
je tu nebude ani poučovat, ani kárat – jsou tady mladí lidé, kteří 
dobře vědí, že za úskok života dětí jsou přečasto odpovědní právě 
dospělí. Ale až si s těmi malými zbloudilci třeba chvíli pohrají, 
ukáží jim cestu, kudy ven z nudy a nebo třeba i z města. Ratolest 
nabízí to, na co mnozí dospělí zapomenou. Proto je tolik potřebná  
a  dovolte mi dodat: i proto bychom si   všech těch mladých lidí, 
kteří bez nároků na slávu či bohatství poskytují pomocnou 
ruku,měli  vážit.  jsou to oni, kdo napravují  přečasto především 
chyby dospělých. 
 
                                                                             Olga Jeřábková   
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POSLÁNÍ, CÍLE A CÍLOVÉ SKUPINY 
SDRUŽENÍ  
  
Poslání  sdružení  
Ratolest Brno se zaměřuje na pomoc a podporu dětem a 
mladým lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. 
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 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. 
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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.  
V průběhu 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 vzájemné spolupráce organizací 
pracujících s dětmi 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 terénní sociální práce 
zahájili vzdělávací program "Příprava streetworkerů". Ten 
byl ukončen 2. ročníkem v červnu roku 2000. Metodu 
terénní sociální práce jsme začali od roku 2000 sami 
praktikovat. Od září u nás začali s mládeží pracovat první 
streetworkeři. 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 
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dobrovolnické projekty. K těm v roce 2001 přibyl projekt 
Dobroš: Rozvoj občanských ctností – dárcovství 
a dobrovolnictví, který seznamuje středoškoláky 
s neziskovým sektorem.  
V roce 2001 jsme zrekonstruovali klubové prostory, ve 
kterých byl otevřen nízkoprahový klub Pavlač sloužící 
především romským dětem z blízkého i vzdálenějšího okolí. 
Od roku 2002 jsme se stali regionálním koordinátorem 
Projektu Make a Connection – Připoj se, který poskytuje 
zázemí mladým lidem při realizaci projektů v komunitě.  
V roce 2003 jsme ukončili projekt Dobroš: Rozvoj 
občanských ctností – dárcovství a dobrovolnictví.  Zavedli 
jsme však tradici udílení výroční ceny dobrovolníkům 
v našem regionu, kterou jsme pojmenovali právě DOBROŠ.  
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PŘEHLED PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH SDRUŽENÍM 
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Přehled realizovaných projektů v roce 2003 
 
 
Projekt LATA 
 
Koordinátorka: Bc.Lucie Vosečková 
 
 
 
 
Projekt LATA funguje na základě vrstevnické pomoci klient – dobrovolník.  
V projektu se zaměřujeme na mladé lidi ve věku 15 – 22 let, kteří pocházejí ze sociálně slabých 
rodin, klienty, kteří mají výchovné problémy, ve škole – především záškoláctví, v kontaktu 
s autoritami, s vrstevníky či psychiatrické klienty – lehčí forma autismu, schizofrenie a podobné. 
V roce 2003 bylo kontaktováno 46 klientů a dlouhodobě bylo navázáno 32 vztahů. Zapojilo se 38 
dobrovolníků. Z toho 13 dobrovolníků bylo letos proškoleno a ostatní pokračovali z minulého roku. 
Součástí projektu jsou společné akce pro klienty a dobrovolníky. Proběhl táborák a 4-denní 
prázdninová pobytová akce v Bučovicích společně s projektem Pět P. Od září se ujali organizování 
dobrovolníci, kteří připravili pro dobrovolníky a klienty LATY a Pěti P ping-pongový turnaj, 
výtvarný ateliér, horostěnu a vánoční akci. Všechny akce byly úspěšné s vysokou návštěvností – 
průměrně cca 20-30 účastníků. 
Pro dobrovolníky byly zrealizovány 2 školení – v Bučovicích (březen) a v Krásensku (listopad). 
V průběhu roku probíhali jedenkrát měsíčně supervize. Supervize zajišťuje Mgr. Valerie 
Janečková. Kromě toho jsme pro dobrovolníky připravili přednášku o bulimii a anorexii, kurs první 
pomoci, aj. 
 
 
Projekt Pět P 
 
Koordinátor projektu: Denisa Škrancová 

 
Projekt Pět P je zaměřen na děti ve věku od 6 do 15 let, které jsou v nepříznivé životní situaci – 
pochází z velmi špatných sociálních podmínek, jsou nekomunikativní, hyperaktivní, mají problémy 
s vrstevníky, jsou šikanovány apod. Jedná se o individuální pomoc, kdy se schází jeden dobrovolník 
s jedním dítětem. 
V roce 2003 se projektu zúčastnilo 34 dětí a 43 dobrovolníků. Některé děti a dobrovolníci 
pokračovali z minulého roku. 
Pro dobrovolníky jsme připravili dvě víkendová školení, která se konala v Bučovicích a v Krásensku. 
Jedno bylo společné s projektem Lata a druhé navíc ještě s projektem Pavlač. Na těchto 
školeních si dobrovolníci v praxi mohli vyzkoušet různé situace, které je mohou při účasti 
v projektu potkat a také trochu více poznat sami sebe. 
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Dále pak proběhly společné akce spolu s projektem Lata, kde se setkali společně všichni 
dobrovolníci i děti – táborák na závěr školního roku, 4-denní pobytová akce v Bučovicích o letních 
prázdninách, ping-pongový turnaj, výtvarná dílna, horostěna, vánoční besídka aj. 
Během celého roku se dobrovolníci pravidelně jednou měsíčně účastnili supervizí, které odborně 
vedly Mgr. Alice Vašáková a Mgr. Lenka Šuntilová. 
V roce 2003 se uskutečnila dvě celostátní setkání koordinátorů projektu Pět P, která pořádala 
Asociace Pět P. 
 
 
Projekt STREETWORK 
 
Streetworkeři: 
Martin Holiš  
Marian Škop (od března 2003) 
  Streetwork (sociální asistence) je metodou terénní sociální práce, která je postavena 
na aktivní vyhledávací formě sociální asistence a krizové pomoci. 

Streetwork (sociální asistence) je metodou terénní sociální práce., která je založena na 
aktivní vyhledávací formě sociální asistence a krizové pomoci. Projekt realizujeme v městských 
částech Brno Bystrc, Řečkovice a Medlánky. Na jaře byl zaměstnán streetworker Marian Škop, 
jež pracuje v Řečkovicích a Medlánkách. Martin Holiš v létě obdržel za svou práci čestné uznání 
v rámci Výroční ceny pro pouliční a klubové pracovníky. 
 Během podzimu se do projektu zapojily dvě dobrovolnice, jež nám pravidelně pomáhají jak 
v zázemí tak v terénu. Do činnosti organizace se nám v létě podařilo zapojit čtyři klienty, jež si 
v organizaci odpykávají alternativní tresty za nelegální grafitti. 
 Týmovou supervizi projektu nadále zajišťuje psycholog a terapeut Mgr. V. Müller a 
metodickou supervizi nám od léta zajišťuje vedoucí K-Centra z Pardubic Mgr. M. Zahradník.  
 Během roku se zintensivnily ve všech třech městských částech nové kontakty a daří se 
nám pracovat s již kontaktovanými klienty (viz. statistika kontaktů).  
 Důležitou částí naší práce je realizace volnočasových aktivit,  jež vznikají  na zakázku 
klientů a na jejichž realizaci se v maximální míře spolupodílejí. Úspěch slavily pravidelné aktivity - 
floorbal, horolezecká stěna či keramická dílna (zima, jaro). V létě se pak uskutečnily dvě již 
tradiční větší akce – III. ročník koncertu kapely TUBABU v Bystrci a III. celobrněnský turnaj 
HAKIS CUP, na kterém vystoupila kapela Naše věc.  
 Během roku bylo realizována „Kampaň za legální plochy pro grafitti“, jež měla obrovský 
mediální ohlas. Obrovským úspěchem je zejména 100m dlouhá legální plochy klubu FC DOSTA 
v Bystrci (viz. www.ratolest.cz). 
  
   

Období Dlouhodobý kontakt Prvokontakt 
Leden-prosinec 2003 1523 326 
 
 
 
Klub Pavlač 

 
Koordinátoři: Bc. Lenka Gribáčová do dubna 2003 

           Bc. Věra Růžičková od května 2003 
 

Vedoucí taneční skupiny MERCI: Monika Balogová 
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Nízkoprahový klub Pavlač navštěvují převážně romské děti ve věku 3 – 18 let. Klub je otevřen 
každý všední den od 14.00 do 18.00 a denně jej navštěvuje okolo 30 dětí. Aktivity, které s dětmi 
provozujeme, jsou často ovlivněny momentální náladou a věkovým složením dětí v klubu. 
Nejčastěji s dětmi v klubu malujeme, povídáme si nebo hrajeme hry. Snažíme se dětem nabídnout 
alternativu k pasivnímu a často rizikovému trávení volnému času. Třikrát týdně mají děti možnost 
doučování, kterého někteří využívají jako pomoci s domácími úkoly, jiní jako možnost zlepšit si 
školní prospěch nebo jako přípravu na přijímací zkoušky na střední školu. V listopadu se nám 
podařilo zdarma získat starší počítač, na kterém mají děti možnost hrát hry a učit se ovládat 
základní programy. V klubovně jsme pořádali za velkého zájmu dětí Mikulášskou i Vánoční besídku 
pro děti a rodiče. 

V roce 2003 jsme zorganizovali také řadu aktivit mimo prostory klubu. S velkým ohlasem 
se setkaly návštěvy dětských filmů (Asterix a Obelix, Hledá se Nemo) v kině Velký Špalíček, kde 
nám umožnili vstup zdarma. V hojném počtu jsme navštívili také divadelní představení 
HADIVADLO DĚTEM. U příležitosti konce školního roku jsme uspořádali soutěžní odpoledne na 
dvoře před klubovnou, kde jsme také odměnili děti za přinesená vysvědčení. Během prázdnin jsme 
podnikli výlet do Zoologické zahrady v Brně a do Mariánského údolí.  

Již druhým rokem probíhaly v klubu dvakrát týdně zkoušky tanečního souboru MERCI, 
kterou vede maminka Monika Balogová. Letos soubor vystupoval v nových kostýmech u příležitosti 
Mezinárodního dne Romů na faře v Zábrdovicích, na Bambiriádě v Lužánkách a na Zvláštní škole 
Lidická. V říjnu soubor zatancoval na přehlídce volnočasových  aktivit romských dětí a mládeže 
„Husovický skřivánek“.  
V roce 2003 se nám podařilo získat pro činnost v klubu dobrovolníky, které jsme vyškolili 
v Krásensku. Dobrovolníci pomáhají při tvorbě volnočasových aktivit. S úspěchem u dětí se 
setkaly hlavně výtvarné činnosti (výroba tiskátek z brambor, výroba ozdob z vizovického těsta…) 
a nacvičování krátkého divadelního představení „Jak se narodil Ježíšek“, které děti předvedly na 
vánoční besídce v klubu a na faře v Zábrdovicích. Dobrovolníci výrazně pomáhají také 
s doučováním v klubu i v domácnostech dětí. Pravidelně se do činnosti v klubu zapojovalo celkem 6 
dobrovolníků. 
 
 
 
 
 
Projekt Dobrovolnická agentura 
 
Koordinátor: Denisa Škrancová (do května 2003) 
                    Bc. Lucie Vosečková ( od června 2003) 
Supervizor: Mgr. Gabriela Böhmová 
 
Dobrovolnická agentura se snaží podporovat a rozvíjet dobrovolnické hnutí a dobrovolníky v Brně 
a okolí.  
Zprostředkováváme kontakt mezi těmi, kteří mají zájem dobrovolně a bez nároku na finanční 
odměnu pomáhat - dobrovolníky a těmi, kteří pomoc potřebují – neziskovými organizacemi, 
z oblasti sociální práce, kultury, ekologie, vzdělávání apod.  V databázi máme 31 organizací, 
kterým poskytujeme dle jejich potřeb servis.  Proběhlo 6 supervizí koordinátorů dobrovolníků, 
kteří s námi spolupracují. Kromě aktuálních  potíží byla některá setkání věnována náboru, právním 
opatřením s JUDr. Cagašovou., aj.  Kromě toho jim poskytujeme formou konzultací informace a 
poradenství v oblasti práce s dobrovolníky, přípravy organizace, získávání, motivaci a 
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supervidování dobrovolníků. Snažíme se vytvořit síť organizací, které mohou sdílet zkušenosti a 
jinak si pomáhat. V tomto roce jsme poskytli cca. 46 konzultací.  
Dále nás kontaktují lidé, kteří se chtějí zapojit jako dobrovolníci. V tomto roce registrujeme 111 
dobrovolníků a x dobrovolníků se zapojilo do našich projektů. 
V rámci dobrovolnické agentury jsme letos uspořádali ve dnech 24. - 25. 9. v Brně seminář 
Školení koordinátorů dobrovolníků. Celkem se zúčastnilo 13 pracovníků z neziskových organizací. 
Kromě toho jsme  realizovali v rámci různých školení 5 seminářů o dobrovolnictví – CVVZ 2003, 
Jak se budí dobrovolníci v Litomyšli, aj. 
 
 
 
Projekt Make a Connection – Připoj se                  

           
Koordinátor projektu: Petr Machálek (Leden – Květen) 
        Denisa Škrancová (od června) 
 
Jde o program, jehož cílem je podporovat projekty mladých lidí ve věku od 16 do 24 let, které by 
byly prospěšné ostatním lidem, pozitivně ovlivňovaly okolí nebo se podílely na řešení místních 
problémů. 
Mladí realizátoři projektů mají možnost rozvíjet své praktické schopnosti a dovednosti. Účast 
v tomto programu jim dává možnost uspět ve vlastním životě i na pracovním trhu. 
Národním koordinátorem projektu je Nadace rozvoje občanské společnosti a financován je 
společností Nokia. Naše občanské sdružení je regionálním partnerem pro Jižní Moravu. 
V únoru 2003 končil I. ročník a v březnu 2003 byl vyhlášen II. ročník. V II. ročníku bylo 
podpořeno v Jihomoravském kraji 15 projektů a rozděleno celkem 343 900,- Kč. Seznam projektů 
a anotace je možné najít na webových stránkách www.pripojse.cz. 
V roce 2003 proběhla dvě víkendová  školení pro zástupce projektů, kde měli možnost získat jak 
teoretické, tak i praktické vědomosti v těchto oblastech – fundraising neziskových organizací, 
jak si založit občanské sdružení, komunikace s médii, úřady a sponzory, práce v týmu, pořádání 
akcí aj. Lektory na těchto školeních byli Petr Machálek – Hnutí Duha, Ing. Rudolf Burgr – MF 
Dnes, Mgr. Andrea Rezková – Nadace Partnerství a Milan Štefanec - Nesehnutí. 
V listopadu 2003 se uskutečnilo neformální setkání zástupců projektů, lektorů a koordinátora 
projektu v Klubu Podivný Hamlet. Setkání bylo spojeno s exkurzí v MF Dnes. 
 
 
Projekt Dobroš  - Rozvoj občanských ctností, dobrovolnictví a dárcovství 
mládeže 
 
Koordinátor: Kateřina Hladišová , Dis. 
 
Projekt byl realizován v několika městech, v Brně naším sdružením. Celý projekt byl oficiálně 
ukončen v červnu 2003. 
 
DOBROŠ je zážitkově vzdělávací program, který má za cíl podpořit rozvoj osobnosti mladých lidí 
skrze poznávání světa dobrovolnických aktivit a organizací charitativního, sociálního, kulturního 
či ekologického zaměření. Cílem projektu je rovněž motivace učitelů středních škol pro zavedení 
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systému, který by i do budoucna na dané škole pomáhal myšlenky dobrovolnictví a dárcovství 
udržovat a převádět do reality konkrétních dobrovolnických akcí a projektů. 
Do programu bylo zapojeno 17 aktivních studentů,  probíhala aktivní spolupráce se  3 školami. 
Studenti v rámci projektu pomohli na akcích dalších neziskových organizací. Spolupracovali 
individuálně s brněnskými organizacemi (Nezávislé sociálně ekologické hnutí NESEHNUTÍ, Pavlač 
– nízkoprahový klub o. s. Ratolest Brno) 
Proběhlé akce: 
Přednášky na téma Globalizace a Ekologie, studenti se podíleli na akcích sázení stromků ve 
Wilsonově lese, akce Pomozte dětem – sbírka peněz, Festival dokumentárních filmů s lidskoprávní 
tématikou – Jeden svět, rozlučková akce projektu ROC. 
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Další aktivity organizace 
 
Vedle našich dlouhodobých projektů realizujeme také jednorázové akce, které nám pomáhají 
naplňovat poslání: 
V rámci celonárodní kampaně 30 dní pro neziskový sektor jsme zorganizovali Den otevřených 
dveří MÁME VYMALOVÁNO!, kde se mohla veřejnost seznámit s naší činností, příp. se zapojit. 
Kromě toho jsme uspořádali ve spolupráci s Unistavem výtvarnou dílnu „Malujeme s Ratolestí“, 
kde si mohli děti zkusit malování na sklo a získali za svůj výtvor drobný dárek. Večer se konala 
Party pro zvané, kde byli vybraní dobrovolníci a sponzoři odměněni za své úsilí, které organizaci 
věnují.   
 
Stejně jako v minulých čtyřech  letech jsme se účastnili sbírky „Pomozte dětem!“ – společného 
dlouhodobého projektu České televize a NROS. Spolu s praktikantkami a asi padesátkou 
dobrovolníků jsme připravili za pomoci Hypermarketu TESCO zábavný program „Jaro 
s Ratolestí“  pro děti v prostorách Shopping Park Brno. Dospělým jsme poskytovali informace 
o projektu a měli možnost sbírku podpořit finanční částkou. Celkem jsme na konto sbírky přispěli 
částkou 42 902, 10 Kč. 
 
Na přelomu měsíců září – říjen proběhla akce „Měsíc pro děti, mládež a rodiny“ na které jsme 
spolupracovali s Nadací rozvoje občanské společnosti a TESCO STORES, a.s.  Během měsíce se 
v OD TESCO prezentovalo více než 40 veřejně prospěšných společností. Informovaly veřejnost 
o svých aktivitách, prodávaly své výrobky, prezentovaly ukázky ze své činnosti – taneční a 
pěvecká vystoupení a mnoho jiných zajímavostí.  
 
V prosinci proběhla benefiční akce „Dobroš 2003“, kde byli oceněni  vybraní dobrovolníci 
z různých  organizací. Záštitu nad akcí převzal primátor města – RNDr. Petr Duchoň. Akce vznikla 
ve spolupráci s Americkou ambasádou v ČR.  Cílem bylo nejen ocenit dobrovolníky, ale také 
seznámit širokou veřejnost s dobrovolnictvím a na základě příběhů jednotlivých dobrovolníků 
ukázat, co dobrovolnická činnost přináší nejen klientům a organizacím, kde pracují, ale i jim 
samým. 
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Zpráva o hospodaření za rok 2003 
 
Příjmy 2003 
 
Granty, dotace, dary 

MPSV ČR ……………………………………………………………….. ………….  284 200 

Magistrát města Brna ……………………………………….. ………….  150 000 

Open Society Fund Praha …………………………………. …………..   82 000 

Nadace pro rozvoj občanské společnosti ……………………  737 032,60   

Hestia  ………………………………………………………………………………..  162 573,50    

Nadace VIA ……………………………………………………………………….     6 762 

Nadace ADRA ……………………………………………………………………    21 576 

Americká ambasáda …………………………………………….. …………   90 150,30 

ÚMČ Brno – Bystrc …………………………………………………………..   70 000 

ÚMČ Brno – Řečkovice ………………………………………….. ……….   68 824 

ÚMČ Brno – Medlánky  ………………………………………….. ………..  43 210  

Jihomoravský kraj …………………………………………………………….   17 704 

Dary …………………………………………………………………………………….  258 796, 80   

CELKEM ……………………………………………….……………………………  1 992 829, 20  

 

 

Další příjmy 

Ostatní výnosy …………………………………………………………………..     78 959,70 

Členské příspěvky ……………………………………………………………….        3 260 

Úroky …………………………………………………………………………………….            941,20 

Tržby z prodeje majetku a materiálu………………………………        1 130 

Tržby z prodeje výrobků………………………………. ………………. ..      12 350     

CELKEM …………………………………………………………….. ………………….     96 641  

 

 

Příjmy organizace celkem ………………………… ….   2 089 470, 20   
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Náklady 2003 

 

Provozní náklady 

Spotřeba materiálu …………………………………………………………………..  283 707, 20 

Opravy a udržování ………………………………………………………………….    43 892, 20  

Spotřeba energie ………………………………………….…………………………    28 888, 90 

Cestovné …………………………………………………………………………………….    43 588, 50  

Telefonní poplatky a poštovné ………………………………………………..  100 094, 60  

Náklady na reprezentaci …………………………………………………………..    8 128, 10 

 Vedení účetnictví ………………………………………………………………………   72 399, 50  

Nájemné ……………………………………………………. ……………………………….   39 378 

Kopírování, fotopráce ………………………………………. ……………………..   49 463, 20  

Školení, supervize ……………………………………………………………………..    46 500 

Nájemné na akcích ……………………………………………………………………..  130 687 

Ostatní služby ………………………………………………………………………………  60 916, 50 

Zákonné sociální náklady …………………………………………………………….   2 448 

Kurzové ztráty ……………………………………………………………………………..  20 174, 50 

Poplatky bance ……………………………………………………………………………….   6 110, 10 

Škody ……………………………………………………….. …………………………………..    5 550  

Pojištění ………………………………………………………………………………………….  10 385 

CELKEM…………………………………………………………………………………………… 952 311, 30 

 

Mzdové náklady  

Mzdy zaměstnanců ……………………………………………………………………….  572 632 

Dohody o provedení práce ……………………………… ………………………….  194 667 

Zákonné sociální pojištění ……………………………………………………………  201 701 

CELKEM ……………………………………………….. ……………………………………..   969 000 

 
 
Výdaje organizace celkem …………………………………………………….  1 921 311, 30 
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ORGÁNY SDRUŽENÍ 
 
Rada sdružení 
Předseda: 
doc. PhDr. Libor Musil, CSc., vysokoškolský učitel, FSS MU Brno 
 
Členové: 
Mgr. Gabriela Böhmová, 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 Böhmová, ředitelka o.s. Ratolest Brno 
 
 
Členové sdružení 
Böhmová Gabriela, Bernátová Jitka, Čadra Vítězslav, Červenka Karel, Jílková Marie, Havlíková 
Jana, Hašová Zdenka, Hladišová Kateřina, Holiš Martin, Kabátová Ivana, Kalasová Helena, 
Lopourová Eva, Musil Libor, Pažoutová Jana, Smékal Vladimír, Svobodová Olga, Škrancová Denisa, 
Šišláková Monika, Tomečková Jana, Vávra Luděk, Vosečková Lucie 
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Poděkování 
 
Za finanční podporu 
Českomoravská hypoteční banka, a.s., Český Telecom a.s.,  o.s. HESTIA, IVAX Pharmaceuticals 
s.r.o., Embassy of the United States of America, Jihomoravská energetika a.s., FONTES H, spo. 
s r.o., Krajský úřad Jihomoravského kraje, Martin Böhm, Magistrát města Brna – Odbor sociální 
péče, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Nadace ADRA, Nadace Open Society Fund Praha, 
Nadace rozvoje občanské společnosti – Pomozte dětem, NROS – Nokia, Nadace VIA, Nadace pro 
radost, Ok Pyrus, spol. s.r.o., Realitní kancelář Midos, STAVOS Brno a.s., ÚMČ Brno – Bystrc, 
ÚMČ Brno – Řečkovice, ÚMČ Brno – Medlánky,   
 
 
Za sponzorskou pomoc a dary 
Botanická zahrada a arboretum, Bydlení.cz, Dáša a Martin Nezvalovi, Delta pekárny, D.L. spol. 
s r.o., Douwe Egberts, a.s., Eurotel Praha, spol. s r.o., ESOX spol. s r.o.,  IKEA ČR, spol. 
s r.o./Shopping Park Brno, fa VULKAN z Hradce nad Nisou ☺, FONTES H, spol. s r.o., Hotel 
Continental Brno, Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka, Kapucínský klášter, Kateřina 
Čtvrtečková – květiny, Loutkové divadlo Radost, Metropolis, Miroslav Lorenc, Muzeum města 
Brna, Notářská kancelář JuDr. Čiernikové a JuDr. Motáčkové, Ondřej Ton, Palace Cinemas Velký 
Špalíček, Potraviny Doubek, ProCA spol. s r.o., REDVEL s. r. o., Restaurace Gourmand, Studio 
Yellow, Tesco Stores ČR a.s. , Unistav a.s, VIP. sdružení, Zbyněk Novotný, ZOO Brno  
 
Za spolupráci 
Všem členům sdružení, našim zaměstnancům, dobrovolníkům, externím pracovníkům a 
spolupracovníkům z partnerských organizací a jiným, kteří nám pomohli a pomáhají, konkrétně 
pak: 
BitoCentrum, Ing.  Tomáš Böhm, Ing. Rudolf Burgr, Sarah Brock, Diagnostický ústav, Kateřina 
Foretová Dis., Hestia NDC, Mgr. Valerie Janečková, pěvecký sbor Kantiléna, Mgr. Eliška Kovářová, 
Tomáš Kudrna, Ladislav Rejkuba, Ota Kubinec, Mgr. et Mgr. Vladimír Müller, Martina Nagyová, 
o.s. Občanská poradna Brno,  o.s. Podané Ruce, kolektiv z  PVC Blansko, Mgr. David Macek, 
Městské divadlo Brno – Robert Jícha a Jana Musilová,  Jitka Mikulová, Naše věc crew, Ing. Karel 
Nečesal, Jan Pivečka, Roman Procházka za celé FC DOSTA BYSTRC, Mgr. Lenka Šuntilová, 
Zuzana Slavíková, Petra Ulrichová, Mgr. Alice Vašáková, Luděk Vávra Dis., Mgr. Michal Zahradník 
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