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Úvodní slovo 
 
Pomalu si začínáme zvykat na nejrůznější charitativní neziskové 
organizace, které pomáhají tam, kde je třeba. Jednou z nich je 
také Ratolest Brno. Čím je však výjimečná?  
 
Podle mého názoru především tím, že je pro všechny.  
 
Její streetworkeři pracují s dětmi a mladými lidmi na ulici. S těmi, 
kteří mají mnoho problémů a nevědí, na koho se obrátit nebo 
třeba jen neví co se sebou. Prostřednictvím projektů LATA 
a Pět P mohou děti a mladí lidé, kteří se vyrovnávají s nějakou 
nesnází, najít staršího kamaráda – dobrovolníka. Ten jim pomáhá 
projít nesnadným obdobím. Klub Pavlač se stará především 
o romské děti. Snaží se jim poskytnout bezpečné a podnětné 
prostředí a pomoci překonávat překážky, s nimiž zápasí. Make 
a Connection je zase program, který dává šanci skupinám šikovných 
mladých lidí zrealizovat dobré nápady.  
 
A pak je tu Dobrovolnická agentura. Jejím prostřednictvím může 
kdokoli z nás podpořit Ratolest Brno nebo jinou brněnskou 
neziskovou organizaci svým časem, umem a ochotou udělat něco 
pro druhé i pro sebe. Dává nám možnost strávit čas smysluplnou 
činností, setkat se se zajímavými lidmi a změnit, co se nám nelíbí. 
A pokud nemáme čas, můžeme pomoci třeba finančně nebo 
darovat něco, na co se v Ratolesti Brno nedostávají omezené 
prostředky. Všechno se počítá a všechno má smysl.  
 
Ratolest Brno je organizace, která pomáhá dětem a mladým lidem 
vyřešit problémy a rozvíjet svůj potenciál a nám všem udělat něco 
proto, abychom ze sebe měli dobrý pocit. A to není zrovna málo, 
ne? 
 

                              Mgr. Gabriela Böhmová 
                           členka Rady sdružení           
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Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení 
  
Poslání  sdružení  
Ratolest Brno nabízí podporu a pomoc dětem a mladým 
lidem v nepříznivé životní situaci a ohroženým sociální 
exkluzí.  V rámci své činnosti využívá  alternativních forem 
sociální práce a podporuje a rozvíjí dobrovolnictví.  
Tohoto cíle se snažíme dosáhnout realizací následujících 
aktivit: 

- nabídkou sociálních služeb, 
- nabídkou vhodných volnočasových aktivit, 
- podporou neformálních skupin dětí a mládeže, 
- informačními a vzdělávacími službami pro 

dobrovolníky a neziskové organizace. 
  
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, nepochopení, 
konfliktu s dospělými, se zákonem a podobně), 

••  dobrovolníci a zájemci o dobrovolnictví,   
••  neziskové organizace, které pracují nebo mají zájem 

o spolupráci s dobrovolníky.  
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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 projektu 
„Povodeň“. V roce 1999 jsme vybudovali „Informační 
centrum Děti ulice“ usilující o vytvoření součinnosti a 
vzájemné spolupráce organizací pracujících s dětmi na ulici. 
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 s názvem Příprava 
streetworkerů. Ten byl ukončen 2. ročníkem v červnu roku 
2000. Metodu terénní sociální práce jsme začali od roku 
2000 sami praktikovat projektem „Streetwork“. Od září 
2000 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 
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„Dobrovolnické centrum“, které zastřešuje všechny naše 
dobrovolnické projekty.  
K těm v roce 2001 přibyl projekt „Dobroš: Rozvoj 
občanských ctností – dárcovství a dobrovolnictví“, který 
seznamoval středoškoláky s neziskovým sektorem.  
V roce 2001 jsme zrekonstruovali prostory v sousedním 
domě, ve kterých byl otevřen nízkoprahový klub „Pavlač“ 
sloužící především romským dětem z blízkého 
i vzdálenějšího okolí. 
Od roku 2002 jsme 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.  
Rok 2004 přinesl mnoho změn. Došlo k ukončení programu 
streetwork v městských částech Brno – Řečkovice a Brno –
Medlánky. Na druhou stranu jsme zahájili 30. 9. 2004 
provoz nízkoprahového klubu „Likusák“ na Vinohradech, 
který je určen neorganizovaným dětem a mládeži ve věku 
14 – 24 let.  
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PŘEHLED PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH SDRUŽENÍM 
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Přehled realizovaných projektů v roce 2004                       
                                                     
Projekt LATA                                                                                      

Koordinátor projektu:                                                                               
Bc. Lucie Vosečková (leden)  
Bc. Jitka Jůzová, roz.Vyvozilová  (od února) 

 

Projekt  LATA funguje na základě vrstevnické pomoci klient – dobrovolník.  Je  zaměřen na práci 
s mládeží ve věku 15 - 23 let, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, kterou buď vůbec 
neumí řešit anebo ji řeší neadekvátně. Mezi nejčastější problémy patří záškoláctví, drobná 
kriminalita, špatné vztahy s autoritami, neschopnost zapojit se do společnosti. Pracujeme také 
s klienty s psychiatrickou poruchou.  
Dvojice klient – dobrovolník se schází jednou týdně na dvě až tři hodiny. Cílem schůzek je naučit 
klienty nerizikovému způsobu jednání a lepšímu zapojení se do společnosti. Náplní  schůzek může 
být sport, návštěvy kin, procházky, společně provozovaný koníček, doučování, shánění brigád 
apod.   
V rámci projektu jsme úzce spolupracovali   s Diagnostickým ústavem pro mládež v Brně   
a Centrem sociální prevence - CESOP, s kurátory pro mládež, školními psychology, aj. Také jsme 
navázali kontakt s brněnskou Vazební věznicí, odkud si obvinění mohou dopisovat s dobrovolníky. 
Pro dobrovolníky realizujeme úvodní školení a v průběhu svého působení pracují pod supervizí, 
kterou odborně zajišťuje Mgr. Valerie Janečková.  
Nedílnou součástí jsou  společné akce pro klienty a dobrovolníky a nadstavbové vzdělávaní pro 
dobrovolníky.   
 
Proběhlé akce: 
Březen Školení dobrovolníků v Krásensku Srpen Pobytová akce v Rychtářově 
 Exkurze v Diagnostickém ústavu  Turnaj v minigolfu 
Duben Výtvarná dílna – malování na sklo Září Čajovna v půl páté 
 Výlet na Buchlov Říjen Výtvarná dílna – Podzimní hrátky 
Květen Školení dobrovolníků v Brně Listopad Výlet do Bílovic 
 Výlet na přehradu  Školení dobrovolníků v Krásensku 
Červen Turnaj v petanque  Videotréning interakcí 
 Táborák v Obřanech Prosinec Vánoční besídka 
Červenec Výlet na hrad Veveří   
 
Statistika: 
Do projektu bylo zapojeno celkem 38 dobrovolníků, z toho 25 nově proškoleno a ostatní 
pokračovali z minulého roku.  Zapojilo se 27 klientů. Proběhlo 7 supervizí dobrovolníků. 
 
 



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. Schůzky probíhají stejně jako v projektu LATA,  1 x týdně na dvě až tři hodiny.  
Dobrovolníci vstupující do projektu se musí zúčastnit úvodního školení.  Realizovaná školení byla 
společná s projektem LATA. Dobrovolníci si na nich mohli v praxi vyzkoušet různé situace, které 
je mohou při účasti v projektu potkat a také trochu více poznat sami sebe. Dobrovolníci jsou 
v době zapojení do projektu pod supervizí, kterou odborně zajišťuje Mgr. Lenka Šuntilová.  Také 
jsme pro ně připravili několik jednorázových vzdělávacích akcí.   
V letošním roce se projekt Pět P většinou účastnil akcí společně s projektem Pavlač. Spolupráce 
s tímto programem se velmi osvědčila a proto v ní i nadále budeme pokračovat. Děti z obou 
projektů si velmi rozuměly. Pokračovala také spolupráce s projektem LATA.  
V roce 2004 se uskutečnila dvě celostátní setkání koordinátorů projektu Pět P, která pořádala 
Asociace Pět P v ČR. Koordinátorka projektu se zúčastnila seminářů, týkajících se problematiky 
dětí apod. 
 
Proběhlé akce: 
Březen Školení dobrovolníků v Krásensku Září Výlet na „Pohádkový hrad“ v Boskovicích 
 Exkurze v Diagnostickém ústavu Říjen Výtvarná dílna – Výroba draků  
Duben Výtvarná dílna – malování na sklo  Výtvarná dílna – Podzimní hrátky 
 Výlet na Buchlov  Výtvarná dílna – práce s hlínou 
Květen Výtvarná dílna – Výroba sádrových 

masek 
Listopad Školení dobrovolníků v Krásensku 

 Výlet na přehradu  Videotréning interakcí 
Červen Táborák v Obřanech  Výtvarná dílna - batikování 
Červenec 4-denní pobytová akce „Prázdniny 

v pohodě" 
 Výtvarná dílna-malování na sklo 

Srpen Výlet do Moravského krasu Prosinec Vánoční besídka 

 
 
Statistika  
V roce 2004 se projektu zúčastnilo celkem  27 dětí a 39 dobrovolníků. Některé děti a 
dobrovolníci pokračovali z minulého roku. Nově proškoleno bylo letos celkem 24 dobrovolníků. 
Proběhlo 9 supervizí.  
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Projekt Make a Connection – Připoj se                  

           
Koordinátor projektu: Denisa Škrancová  
 
Jde o program, jehož cílem je podporovat projekty mladých lidí ve věku od 16 do 24 let, které 
jsou prospěšné ostatním lidem, pozitivně ovlivňují okolí nebo se podíleljí na řešení místních 
problémů. 
Mladí realizátoři projektů mají možnost rozvíjet své praktické schopnosti a dovednosti. Účast 
v tomto programu zvyšuje jejich šanci na úspěch ve vlastním životě i na pracovním trhu. 
Národním koordinátorem projektu je Nadace rozvoje občanské společnosti, financován je 
společností Nokia. Naše občanské sdružení je regionálním partnerem pro Jižní Moravu. 
V únoru 2004 končil II. ročník a v březnu 2004 byl vyhlášen III. ročník. Ve III. ročníku bylo 
v Jihomoravském kraji přijato 47 projektů, podpořeno  15 projektů a rozděleno celkem 
298 900 Kč. Seznam projektů a anotace je možné najít na webových stránkách www.pripojse.cz. 
Program Make a Connection – Připoj se bude pokračovat i v dalších třech letech. V roce 2005 
bude vyhlášen již IV. ročník. 
V roce 2004 proběhla dvě víkendová  školení pro zástupce projektů. Tam 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 z Hnutí Duha, Ing. Rudolf Burgr 
z MF DNES, Mgr. Andrea Rezková z Nadace Partnerství a Milan Štefanec z Nesehnutí. 
Co se týká celostátního působení programu, v létě proběhla první „Letní škola“ pro absolventy, 
kteří měli chuť a zájem o letní dobrodružství.  Následně po ní vznikl Klub absolventů „Alumník“, 
který je otevřen všem absolventům tohoto programu. Plánuje se uspořádání mezinárodního setkání 
v ČR, kdy by přijeli absolventi programu z Polska a Maďarska. Na podzim proběhlo pracovní 
i neformální setkání všech koordinátorů z ČR. 
 
 
 
Projekt Streetwork 
 
Streetworkeři:                                                                         
Martin Holiš 
Marian Škop (leden – červenec 2004). 
 
 
Streetwork je metodou terénní sociální práce, kdy sociální pracovník kontaktuje jednotlivce 
a skupiny mladých lidí přímo v terénu. Cílovou skupinou projektu je neorganizovaná mládež od 12 
do 24 let, jež tráví svůj volný čas na „ulici“ (sídliště, hospody, zastávky,..) a tím pádem je více 
ohrožena negativními jevy.  
Projekt byl v roce 2004 realizován ve 3 lokalitách města Brna: po celý rok v Brně – Bystrci, od 
ledna do července 2004 v Brně - Řečkovicích a v Brně – Medlánkách.  
Nabídka streetworkerů zahrnuje pomoc s problémy, jež mladí lidé řeší anebo mohou řešit, 
poskytování informací o dalších institucích, jež jim mohou pomoci, doprovod klientů do nich  
a nabídku preventivních volnočasových aktivit realizovaných na zakázku klientů. Volnočasové 
aktivity vnímáme jako prostředek k sociální práci, ne jako samostatný cíl práce. 
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31. 7. 2004 byla ukončena  realizace projektu v Brně – Řečkovicích a v Brně – Medlánkách. 
Důvodem ukončení byl požadavek městských částí realizovat projekt  v návaznosti na 
nízkoprahový klub. To jsme nebyli personálně ani finančně schopni zajistit.  
Nadále pokračujeme ve vyjednávání s Magistrátem města Brna ohledně dalších legálních ploch pro 
graffiti. 
Během roku se do projektu zapojilo 5 dobrovolníků, jež v projektu pracovali různě dlouhou dobu. 
 
Výběr z proběhlých akcí 
 
Leden 4x návštěva tělocvičny - floorbal  Květen Malování legálního graffiti na Majálesu 
 4x horolezecká stěna  Návštěva výstavy v Lužánkách 
Únor Exkurze s klienty v nízkoprahovém klubu 

PVC ULITA Blansko 
 Malování legálního graffiti na 

Protestfestu 
 videoprojekce filmu a diskuse v klubu 

JONÁŠ 
Červen Graffiti jam na Osové v Bohunicích 

 pobytová akce v Novém městě na Moravě  Pobytová akce na Valašsku 
 4x návštěva tělocvičny - floorbal   Výstava graffiti prací na Skleněné louce 
 4x horolezecká stěna Červenec IV. Koncert ethno kapely TUBABU 

v Brně Bystrci 
Březen Bongo jam v klubu Skleník ve spolupráci 

s o.s. Podané ruce 
 Graffiti jam ve Valašském Meziříčí 

s klienty 
 4x návštěva tělocvičny - floorbal  Srpen QUEENS DOSTA GRAFFITI JAM 

NO.2 v Bystrci 
 4x horolezecká stěna  Pobytová akce na Valašsku 
 malování graffiti v prostorách o.s. 

RATOLEST BRNO 
Září Výlet s klienty na kole do Vídně 

 Paintball s klienty Říjen HAKIS CUP 2004 v Brně Bystrci 
Duben QUEEENS DOSTA JAM na legální ploše 

Dosty Bystrc 
Listopad 4x návštěva tělocvičny - floorbal 

 Pobytová akce na Luckém vrchu Prosinec 4x návštěva tělocvičny - floorbal 
 
 
 
Statistika:  

 
Období 

 
Dlouhodobý  

kontakt 
Prvokontakt Intervence a 

sociální služby 
leden – prosinec 3151 356 361 

 
 
 
 
Projekt Pavlač 
 
Koordinátorka projektu: Bc. Věra Růžičková 
Kontaktní pracovnice:  Monika Gargošová 
Vedoucí tanečního souboru:  Monika Balogová 

 
Klub Pavlač byl v roce 2004 otevřen od pondělí do čtvrtka od 14.00 do 18.00. V pátek probíhaly 
v klubu pravidelné zkoušky romského tanečního souboru MERCI. Čas v klubu mohou klienti vyplnit 
podle své aktuální nálady a potřeby. Denně do klubu přichází mezi 20 – 30 klienty ve věku 5 – 18 
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let, kteří pocházejí ze socio – kulturně znevýhodněného prostředí. Klienti mají možnost v klubu 
poslouchat vlastní hudbu, používat počítač nebo si popovídat s pracovníky klubu i mezi sebou. 
Podporujeme také aktivity, které si klienti sami zorganizují (turnaje, soutěže…) a poskytujeme 
klientům možnost doučování. Pokud má klient zájem, pomáháme mu řešit jeho osobní, školní nebo 
jiné problémy a poskytujeme mu informace, které mu mohou pomoci jeho problém řešit. 
V klubu organizujeme různé volnočasové aktivity odpovídající poptávce klientů, které mají 
u klientů dobrý ohlas. S přípravou a realizací programu nám pomáhají dobrovolníci. V roce 2004 se 
jich zapojilo 7. Jsou pod pravidelnou supervizí Mgr. Valerie Janečkové.  
V červnu 2004 získal klub Pavlač ocenění udělované Českou asociací streetwork „Časovaná bota“ 
za rok 2003.  
 
Proběhlé akce: 

Leden Návštěva dne otevřených dveří Lužánky  Výlet do Jundrova 
Únor Miss Pavlač Srpen Výlet na Macochu 
 Návštěva kina, film „Bear Brothers“ Září Pouliční divadlo Dlouhý, Široký a 

Bystrozraký 
Březen Návštěva Lužánek - klubovna se zvířátky  Návštěva kina, film „Garfield“ 
 Muzeum romské kultury - Rajo a motýl  Výlet do Boskovic (Pohádkový hrad) 
 Výstava sukulentů na ZŠ 28.října  Taneční vystoupení v Olomouci na 

Romské pouti 
Duben Příprava na Velikonoce – výtvarné aktivity 

(5.-8.4.) 
Říjen Django fest - vystoupení 

 Výlet na Buchlov (24.4.2004)  Výtvarná dílna - výroba draků 
 Návštěva kina, film „Peter Pan“  Výtvarná dílna - práce s keramickou 

hlínou 
Květen Taneční vystoupení MERCI na Bambiriádě 

v Lužánkách 
 Soutěž v break dance - akce klientů 

 Výlet na Brněnskou přehradu  Velkolepá maškarní veselice 
Červen Návštěva akvária Listopad Husovický skřivánek 
 Turnaj ve šprtecu – akce klientů  Promítání filmu Princezna ze mlejna 
 Konec školního roku na Pavlači  2x výtvarná dílna – výroba ozdob 

s těstovin, batikování 
 Vystoupení MERCI na koncertě TERNE 

ČHAVE 
Prosinec Vystoupení MERCI na benefiční akci 

DOBROŠ 2004 
 Vystoupení MERCI v Muzeu romské 

kultury  
 Výtvarná dílna – vánoční ozdoby 

Červenec Prázdniny v pohodě – čtyřdenní pobytová 
akce 

 Vánoční besídka 

 
 
Statistika 
(průměrná denní návštěvnost v jednotlivých měsících): 
01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 

28 28 26 20 26 30 26 24 25 28 32 22 

průměrná denní návštěvnost za rok 2004: 26 klientů denně 
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Projekt Likusák  
 
Koordinátor: Marian Škop 
 
Klub Likusák zahájil svoji činnost 30. září 2004. Jedná se o nízkoprahové zařízení pro 
neorganizované děti a mladé lidi ve věku  14 – 24 let, žijící v lokalitě Brno – Vinohrady a Brno – 
Líšeň. Tyto městské části s námi spolupracují při realizaci projektu.  
Cílem projektu je nabídnout dětem a mladým lidem alternativu k pasivnímu a rizikovému životnímu 
stylu „na ulici“. 
V roce 2004  byl klub otevřen každý všední den kromě pátku vždy od 16:00 do 20:00 hodin, 
v neděli od 14:00 do 18:00. V této době mohli klienti využít prostor klubu a jeho služeb. Program 
vychází z jejich potřeb a aktuální nálady. Je jim k dispozici vybavení klubu, podílejí se na přípravě 
volnočasových aktivit. Nedílnou součástí je kontaktní práce s příchozími. Pracovník klubu nabízí 
pomoc a podporu v obtížných životních situacích. Poskytuje situační intervenci, v případě potřeby 
nabízí doprovod na specializované pracoviště nebo zprostředkuje informace, jež může klient 
využít.  
Do činnosti klubu se zapojili dlouhodobě 4 dobrovolníci, jež pomáhali s přípravou prostor, podíleli 
se na plánování a realizaci aktivit.    
 
Proběhlé akce: 
Září Slavnostní otevření klubu 
Říjen 2x videoprojekce filmu na přání 
Listopad Proměna Likusáku – malování klubu 
 Turnaj ve stolním fotbale 
Prosinec 2x videoprojekce filmu na přání 
 2x výtvarná dílna – malování na trika a sádrové masky 
 Pobytová akce v jeskyních 
 Paintball 
 

 
Statistika kontaktů:  

Období / kontakty Prvokontakt Dlouhodobý kontakt

Říjen 2004 22 34 

Listopad 2004 71 165 

Prosinec 2004 15 178 

Celkem 108 377 

 
 
Projekt Dobrovolnická agentura 
 
Koordinátor 
Bc. Lucie Vosečková (leden 2004) 
Bc. Jitka Jůzová, roz.Vyvozilová (od února) 
 
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 a těmi, kteří pomoc potřebují – neziskovými organizacemi z oblasti 
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sociální, kulturní, ekologické, aj. V databázi máme 36 spolupracujících organizací. Agenturou 
prošlo v roce 2004 120 dobrovolníků, kteří se zapojili v rámci našich projektů, anebo byli 
přeposláni do jimi vybraných organizací. 
V rámci Dobrovolnické agentury poskytujeme zájemcům konzultace a poradenství v oblasti 
dobrovolnictví a řízení neziskových organizací. V tomto roce jsme poskytli 36 konzultací 
jednotlivcům či neziskovým organizacím. 
Kromě toho jsme realizovali školení o dobrovolnictví pro koordinátory dobrovolníků Charity Brno 
a přednášky o dobrovolnictví spojené s náborem ve školách – na fakultě sociálních studií MU 
v Brně, Obchodní akademii,  VOŠ sociální, aj. 
 
Další aktivity organizace 
 

• Tak jako každý rok i letos jsme připravili v rámci celonárodní kampaně 30 dní pro 
neziskový sektor Den otevřených dveří. Návštěvníci se mohli seznámit s naší činností, 
zapojit se do realizovaných aktivit a prohlédnout si rozšířené prostory. 

• Již šestým rokem jsme se zapojili do celostátní sbírky „Pomozte dětem!“, kterou 
organizuje Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize. S podporou 
Hypermarketu TESCO jsme připravili zábavný program pro děti „Jaro s Ratolestí II“ 
v prostorách Shopping Parku Brno. Dospělým podávali dobrovolníci informace o sbírce 
a umožnili jim podpořit sbírku finanční částkou. Celkem jsme na konto sbírky přispěli 
částkou 40 279,- Kč. 

• V rámci akce „Přesahy 2004“  konané občanským sdružením Přesahy, jsme na Fakultě 
sociálních studií MU prezentovali naše sdružení a jeho aktivity. Pro zájemce jsme 
připravili workshop „Výroba sádrových masek“. 

• V listopadu proběhl druhý ročník  benefiční akce „Dobroš 2004“, kde byli oceněni 
vybraní dobrovolníci z různých organizací. Záštitu nad akcí převzal pan ombudsman 
JUDr. Otakar Motejl. Cílem bylo nejen ocenit vybrané dobrovolníky, ale také informovat 
širokou veřejnost o přínosu dobrovolnictví.  

• V rámci celé organizace se zapojilo 14 praktikantů  ze středních, vyšších odborných 
a vysokých škol působících v Brně a okolí. Kromě toho byl u nás na dvou měsíční zahraniční 
stáži Gottfried Fikerment z Rakouska, který nám pomáhal s fundraisingem.  

• Zároveň zde bylo 6 stážistů z různých zařízení z ČR a 1 ze SR. Stáž probíhala 
v projektech Streetwork, nízkoprahový klub Pavlač a klub Likusák.  

• Do organizace již více než rok pravidelně docházejí klienti odsouzení za nelegální graffiti 
(odpracovávají si zde alternativní tresty). Během roku se jich zapojilo 10. 

• Zaměstnanci nízkoprahových projektů ( Streetwork, Likusák, Pavlač) pracují pod dvojí 
supervizí.  Během roku  absolvovali 7 vztahových supervizí pod vedením Mgr. Müllera  a 6 
supervizí metodických pod vedením Mgr. Zahradníka. Kromě toho proběhly 2 týmové 
supervize všech zaměstnanců organizace  pod vedením Mgr. Müllera.  

• Od května 2004 jsme zakládajícími členy pracovní skupiny nízkoprahových zařízení pro 
děti a mládež NZDM NUTS II JV, která je zaměřena zejména na rozvoj vzdělávání 
a profesionalizaci pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Zaměstnanci 
nízkoprahových projektů se pravidelně účastní setkání. 
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ORGÁNY SDRUŽENÍ 
 
Rada sdružení 
Předseda: 
doc. PhDr. Libor Musil, CSc., vysokoškolský učitel, FSS MU Brno 
 
Členové: 
Mgr. Gabriela Böhmová, o.s. Proxima sociale, fundraiserka 
PhDr. Zdenka Hašová, Magistrát města Brna, pracovnice odboru sociální péče  
Martin Holiš, o.s. Ratolest Brno, streetworker  
PhDr. Olga Jeřábková, Český rozhlas Brno,redaktorka 
Mgr. Ivana Kabátová, Probační a mediační služba ČR, probační úřednice  
Bc. Lucie Vosečková, o.s. Ratolest Brno, ředitelka 
 
Revizní komise 
Vítězslav Čadra 
Bernátová Jitka  
Olga Svobodová 
 
Statutární zástupce 
Bc. Lucie Vosečková, ředitelka o.s. Ratolest Brno  
 
 
Členové sdružení 
Böhmová Gabriela, Bernátová Jitka, Čadra Vítězslav, Červenka Karel, Jeřábková Olga, Havlíková 
Jana, Hašová Zdenka, Hladišová Kateřina, Holiš Martin, Kabátová Ivana, Kalasová Helena, 
Lopourová Eva, Musil Libor, Pažoutová Jana, Růžičková Věra, Smékal Vladimír, Svobodová Olga, 
Škop Marian, Škrancová Denisa,  Tomečková Jana, Vávra Luděk, Vosečková Lucie, Vyvozilová 
Jitka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16



 
Finanční zpráva 2004 
 
 
 
A. Náklady 2004  
 
Provozní náklady  
I. Spotřební náklady celkem 258 428,- 
- spotřeba materiálu 207 579,- 
- spotřeba energie 50 849,- 
II. Služby celkem 638 788,- 
- opravy a údržba organizace 30 309,- 
- cestovné 87 713,- 
- náklady na reprezentaci 2 700,- 
- spoje  67 487,- 
- vedení účetnictví 80 400,- 
- nájem  59 965,- 
- kopírování, fotopráce 78 010,- 
- školení, supervize 18 425,- 
- nájemné na akcích 95 114,- 
- vstupné 11 590,- 
- ostatní služby 107 075,- 
III. Osobní náklady 1 255 700,- 
- mzdy zaměstnanců 856 169,- 
- dohody o provedení práce 101 733,- 
- zákonné sociální pojištění 294 458,- 
- zákonné sociální náklady 3 340,- 
IV. Daně a poplatky celkem 50,- 
V. Ostatní náklady celkem 24 049,- 
VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 0,- 
VII. Poskytnuté příspěvky celkem  50,- 

Náklady  celkem 2 177 065,- 
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B.Výnosy 
 
 I.Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 600,- 
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob 0,- 
III.Aktivace celkem 0,- 
IV Ostatní výnosy celkem 119 154,- 
V.Tržby z prodeje majetku 1 136,- 
VI.Přijaté příspěvky celkem 1 122 857,- 
- Nadace Via 179 080,- 
- Nadace rozvoje občanské společnosti 667 618,- 
- ÚMČ Brno - Bystrc 40 000,- 
- ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá hora 45 890,- 
- ÚMČ Brno – Medlánky  27 000,- 
- Asociace  Pět P v ČR 7 900,- 
- Nadace pro Radost 10 000,- 
- dary  141 619,- 
- členské příspěvky 3 750,- 
VII. Provozní dotace celkem 984 711,- 
- Magistrát města Brna 270 000,- 
- MPSV ČR 295 100,- 
- Krajský úřad Jihomoravského kraje 200 096,- 
- Americká ambasáda 219 515, 60 

Příjmy organizace celkem 2 228 458,- 
 
 
Výsledek hospodaření    + 51 393,- 
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Rozvaha 

 
 Stav k prvnímu dni účet 

období 
Stav k poslednímu dni 
účet.období 

AKTIVA 1 2 
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 30 000,- 30 000,- 
II.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 468 084 152 523,- 
III. Dlouhodobý finanční majetek -------- ----------- 
IV.Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem 

- 498 084 - 182 523,- 

B.Krátkodobý majetek celkem   
I.Zásoby celkem 57 000,- 57 000,- 
II. Pohledávky celkem 249 141,- 143 883,- 
III. Krátkodobý finanční majetek celkem 968 199,- 568 593,- 
IV. Jiná aktiva celkem --------- 5 288,- 
AKTIVA celkem 1 274 340,- 774 758,- 

PASIVA   
A.Vlastní zdroje celkem   
I.Jmění celkem 142 078,- 142 078,- 
II.Výsledek hospodaření celkem 167 889,- 219 282,- 
B.Cizí zdroje   
I.Rezervy celkem ------------ ---------- 
II.Dlouhodobé závazky celkem ------------ ---------- 
III.Krátkodobé závazky celkem 105 164,- 6 922,- 
IV.Jiná pasiva celkem 859 209,- 406 476,- 
PASIVA celkem 1 274 340,- 774 778,- 
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Poděkování 
 
Za finanční podporu 
Asociace Pět P v ČR, Embassy of the United States of America, FONTES H, spol. s r.o., Krajský 
úřad Jihomoravského kraje,  Magistrát města Brna – odbor sociální péče, Magistrát města Brna – 
odbor školství, Magistrát města Brna – odbor prevence kriminality, Magistrát města Brna – odbor  
zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, NROS/ČT-Pomozte dětem!, NROS – Nokia, 
Nadace Via, Nadace Divoké husy, Nadace pro radost, Nadace Eurotel, Palace Cinemas Czech 
s.r.o., STAVOS Brno, a.s., ÚMČ Brno Bystrc, ÚMČ Brno Řečkovice a Mokrá hora, ÚMČ Brno – 
Mediánky, ÚMČ Brno Vinohrady  a Líšeň.    
 
Za sponzorskou pomoc a dary 
fa Adidas, Alexandra Řeháková – prodej a aranžování květin, BVV Veletrhy Brno, a.s., D.O.S. 
Production, spol. s r.o., Ecotoner, spol. s r.o., FONTES H, spol. s r.o., Knihkupectví Academia, 
Knihkupectví Ryšavý Šimon, Michal Boubelík – knihkupectví, Martina Klobásová – masáže,  
Kooperativa pojišťovna a.s., manželé Kubíčkovi,  Palace Cinemas Velký Špalíček, Pekařství U Rešů,  
QUEENS shop, fa Subform, Tiskárna Gloria, Vinárna U královny Elišky, Vinklárková Iveta a třída 
3.A SOŠ a SOU obchodní 
 
 
Za spolupráci 
Všem členům sdružení, našim zaměstnancům, dobrovolníkům, externím spolupracovníkům 
z partnerských organizací a jiným, kteří nám pomohli a pomáhají, konkrétně pak:  PhDr. J.Altman , 
Jakub Bombheads, Bitocentrum, Ing. Rudolf Burgr, Sarah Brock, Divadlo v 7 a půl, Diagnostický 
ústav, Hestia NDC, Mgr.Valerii Janečkové, Karel Kmoch, Ing. Martin Kohoutek, Mgr. J.Karásek, 
Tomáš Kudrna, Mgr. E.Kovářová, Ota Kubinec, p. učitel Kučera ze ZŠ Mutěnická, JUDr. Otakar 
Motejl, Mgr. et Mgr. Vladimír Müller, Jitka Mikulová, Miloš/street z Vinohrad,  redakci časopisu 
BBarák, Muzeu romské kultury, Míše Cenkové za Společenství Romů na Moravě, Dana Netolická a 
Sime, členům pracovní skupiny NZDM NUTS II,  Pavlíně Pekárkové za MŠ a ZŠ Křenová, Probační 
a mediační služba ČR, R. Procházka za FC DOSTA BYSTRC,  kolektiv Prevcentra Blansko, redakci 
Romano hangos, Mgr. Lenka Šuntilová, Mgr. Michal Zahradník 
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