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RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je 
pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou životní situaci anebo 
jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V rámci naší činnosti pod-
porujeme a rozvíjíme dobrovolnictví.

Poslání
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Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

dostává se vám do rukou Výroční zpráva organizace Ratolest Brno za rok 2011. Stejně jako v minulých letech se 
můžete seznámit se shrnujícími informacemi o naší činnosti za uplynulý rok, zároveň se ale můžete začíst také 
do příběhů dětí a mladých lidí, kterým se snažíme pomáhat. Doufáme, že to napomůže k lepší představě o náplni 
naší činnosti a cílech naší práce. 

Minulý rok charakterizují slova jako očekávání, příprava, ale i nejistota. Končila nám řada projektů financovaných 
z evropských fondů a nevěděli jsme, co nás čeká v příštím roce. Připravovali jsme krizové plány a chystali se na 
různé scénáře vývoje. Nelze však říci, že bychom v jiných oblastech zaháleli. Nadále jsme pracovali na zkvalitňování 
našich služeb, odstartovali jsme nový preventivní program pro mládež „Křižovatka“, který rozvíjí a navazuje na 
zkušenosti z probačního programu Změnit směr. Přestože programu Změnit směr skončila na podzim podpora ze 
strukturálních fondů, podařilo se nám úspěšně zajistit jeho další financování a pokračovat v činnosti. Stejně tak 
byla úspěšná i konference „Perspektivy práce s delikventní mládeží“ realizovaná při příležitosti ukončení evrop-
ského projektu, kterou bychom do budoucna rádi zopakovali. V loňském roce jsme zrealizovali informační kampaň 
na podporu dobrovolnictví „Motýlí efekt“ a obnovili činnost Dobrovolnického centra Ratolesti Brno v rámci Evrop-
ského roku dobrovolnictví či zahájili nový evropský projekt „Vzdělávání jako cesta“.

Na konci roku jsme zvítězili ve výběrovém řízení na dodavatele a subdodavatele vybraných služeb v rámci Indi-
viduálního projektu Jihomoravského kraje, který nám zajistí další fungování sociálních služeb SAP a NK Likusák 
v budoucích třech letech. V tuto chvíli lze říci, že máme velkou část služeb zajištěnou na další období a snad 
nebude třeba přistoupit ke krizovým plánům. Naopak nás čeká řada nových úkolů. Chystáme otevření nové 
pobočky NK Likusák v Novém Lískovci, připravujeme se na audity kvality realizované Českou asociací streetwork 
v nízkoprahových službách a mnoho dalšího. Uvedený rok byl pro nás důležitý i z důvodu uvědomění si důležitosti 
vícezdrojového financování a v roce 2012 se chceme věnovat rozvoji fundraisingových aktivit a návazného PR. 

Na závěr bych ráda poděkovala svým kolegům, spolupracovníkům, dobrovolníkům, dárcům a všem ostatním, kteří 
se podílí na činnosti sdružení a bez jejichž úsilí by nebylo možné realizovat služby a programy v daném rozsahu  
a kvalitě tak, aby se dostaly k co největšímu počtu dětí, mladých lidí a jejich rodin, jejž jejich služeb využívají. 
                                                                                                          
                                                                                                          Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková, ředitelka organizace

Rada sdružení
Předseda: Prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Členové: Mgr. Martin Hofman, PhDr. Olga Jeřábková, Luděk Vávra, DiS., Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková
Revizní komise: Mgr. Olga Svobodová, Mgr. Alena Biskupová, Bc. Barbora Zachařová
Statutární zástupce: Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková

Členové sdružení k 31. 12. 2011:
Alena Biskupová, Gabriela Böhmová, Rudolf Burgr, Dana Burianová, Zuzana Gheza, Zdenka Hašová, Martin Hof-
man, Martin Holiš, Markéta Charvátová, Valerie Janečková, Olga Jeřábková, Lucie Kudrnová Vosečková, Lenka 
Macková, Denisa Machálková, Jitka Mikulová, Libor Musil, Věra Růžičková, Pavel Řezáč, Olga Svobodová, Radka 
Šíchová, Luděk Vávra, Jitka Vondrová, Barbora Zachařová, Nikola Žídková

Lidé

Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková, ředitelka

Sociálně aktivizační program (SAP)
Mgr. Markéta Charvátová
Mgr. Lucie Henzlová
Mgr. Yveta Kudláčková
Sandra Šmídová, DiS.

Nízkoprahový klub Likusák
Bc. Martin Holiš
Bc. Lenka Čuprová
Mgr. Iva Navrátilová
Zdena Ošlejšková, DiS.
Lucie Quisová, DiS.
Mgr. Viktor Šeďa

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Pavlač
Mgr. Věra Růžičková

Mgr. Veronika Křížková
Mgr. Radim Malůš
Mgr. Michaela Píšová
Mgr. Květa Šejnohová

Preventivní programy
PhDr. Pavel Řezáč
Mgr. Kateřina Hrušková
Mgr. Marie Kovářová

Dobrovolnické centrum
Klára Bednaříková

Public relations a fundraising
Mgr. Jana Běhalová
Martina Jeníčková
Lena Mikušová

Administrativa
Nikola Žídková, DiS.
Mgr. Sylva Karafiátová
Ing. Hana Syrovátková

V roce 2011 v organizaci 
dále pracovali:
Lenka Bémová, DiS.
Ing. Václav Holaň
Vladimíra Jandová, DiS.
Mgr. Kateřina Klečková
Mgr. Pavla Rozkošná

Stav k 31. 12. 2011
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Výběr z aktivit
březen: výjezdová akce Hodonín u Kunštátu pro klienty a dobrovolníky • květen: Lanové centrum Proud • 
srpen: výlet Lednicko-valtický areál • září: vzdělávací workshop pro dobrovolníky • listopad: workshop vánoční 
tvoření • prosinec: výjezdová akce Lucký vrch pro klienty a dobrovolníky

SAP vnímám jako dobře ukotvenou loď v přístavu
Rok 2011 jsme zahájili setkáním s odborníky, zejména pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) 
jednotlivých městských částí, kde jsme představili finální verzi nové koncepce sociální služby pro rodiny s dětmi 
SAP, na které jsme v průběhu předchozího roku intenzivně pracovali. Povedlo se nám nastartovat spolupráci mezi 
pracovníky OSPOD tak, že se pomoc rodinám s dětmi v krizové životní situaci stala efektivní a komplexní. Podařilo 
se nám ve více než 40 rodinách stabilizovat rodinnou situaci a nastavit její fungování tak, aby bylo zajištěno 
základní bezpečí pro dítě a jeho zdravý vývoj, ve více než třetině případů jsme zamezili odebrání dítěte z do- 
mova. Celkově hodnotím uplynulý rok jako úspěšný a program SAP vnímám jako dobře ukotvenou loď v přístavu. 
                                                                                                     Mgr. Markéta Charvátová, vedoucí programu SAP

Plány na rok 2012
• Prohlubovat a rozvíjet spolupráci s pracovníky OSPOD jednotlivých městských částí a se školami, 
   jakožto nejbližšími institucemi, které mohou ovlivnit vývoj rodinné situace.

• Zkvalitňovat službu, zejména podporou vzdělávání jednotlivých sociálních pracovníků v programu.
• Více podpořit vzájemné vztahy v rodinách formou společných aktivit dětí a rodičů.
• Naplňovat výjezdové akce klientů mimo Brno s cílem intenzivně pracovat na jejich individuálních potřebách.
• Nadále podporovat funkci dobrovolníka v programu jako podpůrný prostředek pro dítě.

Poslání
SAP nabízí podporu a pomoc rodinám s dětmi, které se dlouhodobě nacházejí v krizové životní situaci, v jejímž 
důsledku je ohrožen zdravý vývoj dítěte. Naším cílem je prostřednictvím odborné pomoci a dlouhodobého vedení 
rodiny zajistit, aby děti mohly vyrůstat se svými rodiči v bezpečném a podnětném prostředí.

Cíle
Naším cílem je prostřednictvím odborné pomoci a dlouhodobé podpory rodiny předejít tomu, aby k hrozbě umístění 
dítěte mimo domov vůbec muselo dojít. V případech, kde je již dítě umístěno mimo domov, je naší snahou udržet kon-
takt dítěte s rodinou v době jeho odloučení a pomoci rodině upravit její fungování natolik, aby se dítě mohlo vrátit zpět.

Cílová skupina
Rodiny s dětmi z Brna a blízkého okolí, jež se dlouhodobě nacházejí v krizové životní situaci, v jejímž důsledku je 
ohrožen zdravý vývoj dítěte. Následkem těchto situací je, že rodiče nemohou, neboť není v jejich silách, adekvátně  
a samostatně naplňovat potřeby vlastní, ani potřeby dětí. Dlouhodobý vliv krizové životní situace může vést (nebo již vedl) 
k umístění dítěte mimo rodinu např. do zařízení ústavní výchovy, střediska výchovné péče, krizového centra a dalších.

Sociálně 
aktivizační 
program (SAP)
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Statistika
Počet uživatelů (rodin): 48
Počet kontaktů: 298
Počet intervencí: 997
Počet setkání (dobrovolník a klient): 208 
Počet výjezdových akcí: 4
Počet seberozvojových skupin (včetně výjezdů): 11
Počet volnočasových akcí: 12
Počet všech prvokontaktů: 39
Náklady na provoz programu: 2 619 188 Kč

Lidé
Mgr. Markéta Charvátová – vedoucí programu
Mgr. Lucie Henzlová – sociální pracovnice
Mgr. Yveta Kudláčková – sociální pracovnice
Sandra Šmídová, DiS. – sociální pracovnice
V roce 2011 v programu dále pracoval: 
Ing. Václav Holaň – koordinátor dobrovolníků

Supervize: MUDr. Helena Hájková

— —



Příběh paní Hany a její rodiny

Paní Hana přišla do programu SAP přibližně před rokem a půl na doporučení školní psycholožky, která má v péči 
jejího nejmladšího syna. Životní situace paní Hany byla velmi složitá. Byla rozvedená, dlouhodobě bez zaměstnání, 
tížila ji spousta dluhů, které neměla odvahu a sílu řešit. Žila v domácnosti svého otce s třináctiletou dcerou Katkou 
a desetiletým synem Martinem. Její nejstarší dcera, šestnáctiletá Anička, byla před třemi lety z rodiny odebrána  
a žije v dětském domově.  Na toto období paní Hana nerada vzpomíná. Měla tenkrát problémy s alkoholem. Fyzické 
potyčky s nejstarší dcerou vyvrcholily umístěním do dětského domova.

Celkový přístup paní Hany k životu a k řešení problémů by se dal vyjádřit jedním slovem: apatie. Byla přesvěd- 
čená, že výchovu dětí nezvládá, a tudíž „nemá smysl se snažit“. Rodičovské povinnosti přebíral doma autoritativní 
strýc, což situaci vůbec nepomáhalo. Děti to řešily po svém. Katka utíkala z domu, Martin se strýcem bojoval 
a propadal častým výbuchům vzteku. Ze školy, kterou Martin navštěvoval, přicházely stále častěji zprávy o výchov- 
ných problémech a zhoršení prospěchu.

Sociální pracovnice začala s paní Hanou postupně řešit její těžkosti. Začaly spolu vytvářet systém ve financích. 
Nejprve bylo důležité zjistit, kolik a komu vlastně dluží. Začalo vyjednávání s věřiteli, exekutory, nastavení splátkových 
kalendářů. Ruku v ruce s tím šlo hledání brigád nebo zaměstnání, aby si paní Hana konečně zajistila nějaký příjem. 

Průběžně pracovala sociální pracovnice s paní Hanou na jejím vztahu k dětem. Přestože situace byla velmi obtížná, 
paní Hana si stále uvědomovala, že má své děti ráda a nechce je ztratit. Chtěla se naučit být dobrou matkou. Umět 
se s Martinem učit, umět ho nejen trestat, ale i chválit. Spolu se sociální pracovnicí začala zvažovat možnost, co by 
se stalo, kdyby se osamostatnila a s dětmi se od strýce odstěhovala.

A jak se daří paní Haně nyní, po roce a půl? Společně s dětmi se odstěhovala do skromného sociálního bytu. 
Našla si práci uklízečky na půl úvazku. Je ráda, že má konečně po letech vlastní, i když malý, příjem. Děti občas 
přijde pohlídat sestra. Exekutorům splácí po takových částkách, které jí její situace dovoluje. S dcerou Katkou  
k sobě začínají hledat cestu. Martin nosí do školy pomůcky, mívá podepsanou žákovskou knížku a matka přišla na 
třídní schůzky. A když je vidíte spolu, vypadají v pohodě.
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Výběr z aktivit
leden: klientské malování prostor klubu • březen: pokec o sexu za peníze (sex-bussines) • duben: meziklubový 
turnaj ve stolním fotbálku • květen: kadeřnický workshop, beseda – životní příběh spojený s drogou • červenec: 
nohejbalové klání • září: oslava 7. narozenin Likusáku, promítání dokumentu Čekárna na dospělost • říjen: noc 
v Likusu • listopad: motokáry v Bobycentru

Nevypadá to teda vůbec zle...
Rok 2011 byl svým způsobem horečný, ale i stabilní – pokud se nemění lidé, služba se posunuje vpřed, aniž 
by ji blokovaly personální šachy. V průběhu roku se pracovníci týmu zapojili do komunitních i oborových akti-
vit. Proběhlo Otevřené setkání spolupracujících organizací, Den otevřených dveří či promítání dokumentárního 
filmu Čekárna na dospělost v sále B. Bakaly. Vedoucí služby byl oceněn Časovanou botou jako Osobnost roku 
2010. Zúčastnili jsme se výjezdu za dobrou praxí do Belgie a Holandska organizovanou Českou asociací street-
work. Nadále spolupracujeme se základními školami v lokalitě a průběžně dochází k úpravám jak v klubu, tak 
jeho okolí. Významné je i úspěšné podání projektu do výběrového řízení sbírky Pomozte dětem! pro rok 2012 
a zajištění financování služby na další tři roky z individuálního projektu Jihomoravského kraje. Zároveň jsme 
pracovali na rozšíření naší služby o pobočku v Novém Lískovci.                    Bc. Martin Holiš, vedoucí NK Likusák

Plány na rok 2012
• V lednu 2012 otevřeme novou pobočku NK Likusák v lokalitě Nový Lískovec. 
   Služba bude fungovat v terénní formě, v průběhu roku plánuje radnice městské části začít 
   s rekonstrukcí prostor pro nízkoprahový klub v objektu kotelny na ulici Kamínky 5.

• Od ledna 2012 zahájíme celoroční projekt „Máme plno!“ – Jak neskončit na pracáku, 
   jehož cílem je prohloubit a zefektivnit naši službu se zaměřením na témata „Škola“ a „Práce a brigády“.

• Chceme úspěšně absolvovat opakované hodnocení kvality České asociace streetwork.
• Realizovat IV. Otevřené setkání spolupracujících organizací v lokalitě.
• Připravit několik odborných textů na oborový portál www.streetwork.cz.

Poslání
Nízkoprahový klub Likusák je sociální službou pro děti a mladé lidi z Brna Vinohrad, Líšně a Nového Lískovce, kteří jsou 
zasaženi či ohroženi nežádoucími jevy. Zlepšujeme kvalitu jejich života předcházením a snižováním rizik prostřednictvím 
sociálních intervencí, preventivních programů, poskytnutím bezpečného prostoru a prostoru pro volnočasové aktivity.

Cíle
• nabízet pomoc a podporu cílové skupině při řešení nepříznivé sociální situace
• motivovat cílovou skupinu, aby řešila svou nepříznivou sociální situaci aktivně a samostatně
• předcházet nebo snižovat sociální a zdravotní rizika související se způsobem života cílové skupiny
• zlepšovat orientaci cílové skupiny v jejím sociálním prostředí
• zvýšit sociální schopnosti a dovednosti cílové skupiny
• motivovat cílovou skupinu k aktivnímu trávení volného času
• podpořit sociální začlenění do skupiny vrstevníků, společnosti a místních komunit

Cílová skupina
Děti a mladí lidé ve věku 12–20 let z Brna Vinohrad, Líšně a Nového Lískovce, kteří jsou zasaženi či ohroženi nežá- 
doucími jevy v těchto oblastech: návykové látky, konfliktní chování, fyzické a duševní zdraví, sexuální chování, sociální 
zdatnost, rodina, škola, práce a brigády, parta a vrstevníci, volný čas a rekreace, rasismus, xenofobie, subkultura.

Projekt je realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

Nízkoprahový 
klub Likusák

Statistika
Počet uživatelů: 256
Počet intervencí: 2216
Počet kontaktů: 6221
Počet volnočasových akcí: 25
Počet projekcí filmů: 40
Počet skupinových akcí: 5
Náklady na provoz programu: 3 186 315 Kč

Lidé
Bc. Martin Holiš – vedoucí programu
Bc. Lenka Čuprová – sociální pracovnice
Mgr. Iva Navrátilová – sociální pracovnice 
Zdena Ošlejšková, DiS. – sociální pracovnice 
Lucie Quisová, DiS. – pracovnice v sociálních 
službách, Mgr. Viktor Šeďa – sociální pracovník

Supervize: PhDr. Soňa Cpinová, Mgr. et Mgr. Ladislav 
Müller, Mgr. Tomáš Nagy
Metodické vedení: Mgr. Helena Kotová

— —
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Gabča, 16 let

Gabča bydlí s matkou (35 let) a otcem (60 let) a dvěma mladšími sestrami v panelovém domě v garsonce.  
S rodiči se často hádá, ale jinak má s mamkou docela kamarádský vztah. Hodně času tráví s kamarády venku  
a v klubu. Pohybuje se v partě, kde se běžně užívají návykové látky, jako je marihuana, cigarety, alkohol apod. 
Sama kouří, občas pije alkohol a užívá marihuanu, k tvrdším drogám má spíše negativní postoj. Do klubu chodí 
téměř denně a mezi její nejčastější témata, která s námi řeší, patří rodina, sex, partnerství a škola.

Minulý rok nastoupila do prvního ročníku v maturitním oboru hotelnictví. Ve škole si zpočátku nevedla špatně, 
měla i plány pracovat v zahraničí. Během roku se ovšem její situace začala měnit, zhoršila si známky, přibývaly 
jí neomluvené hodiny, o škole mluvila spíše negativně. Největší problém měla se spolužáky, se kterými vůbec 
nevycházela dobře. Později se zmínila, že by ráda přestoupila na jiný obor. Několikrát jsme s ní o této možnosti 
hovořili, dali jsme jí prostor, aby si ujasnila, zda opravdu chce přestoupit a co to obnáší. Gabča se nakonec roz- 
hodla školu opravdu ukončit a podat si přihlášku do třetího kola na obor kuchař-číšník. Probírali jsme s ní její 
ukončení školy a přihlášení na úřad práce. V září Gábina nastoupila znovu do prvního ročníku, tentokrát v oboru 
kuchař-číšník. Od té doby již školu příliš neřeší.

V minulém roce se Gabča seznámila s klukem. Několik měsíců byl jejich vztah dost zamotaný, řešili jsme s ní, 
zda spolu chodí, nebo ne, a jaké z toho má pocity. Po několika měsících spolu opravdu začali chodit. Přirozeně, 
Gabča začala řešit vše okolo sexu. Radili jsme jí, jak by se mohla své matce svěřit s tím, že už měla pohlavní styk. 
Několikrát jsme s ní probírali otázku chráněného sexu. Gábina a její přítel nepoužívali kondom ani jinou antikoncepci. 
Mluvili jsme s ní tedy o možnosti hormonální antikoncepce. Zároveň jsme otevírali otázky nechtěného těhotenství, 
využila také možnost vyzkoušet si těhotenský test. Po několika našich rozhovorech se konečně odvážila zajít  
s tím za svou matkou a probrat s ní možnost užívání hormonální antikoncepce. S námi se pak radila o tom, jaké 
druhy existují a které by jí vyhovovaly. Krátce na to navštívila Gabča svého gynekologa, aby si nechala předepsat 
prášky. 

V současné době Gabča stále chodí do klubu a neváhá se na nás obracet, když si s něčím neví rady nebo si chce 
jen tak popovídat.

Výroční zpráva RATOLEST BRNO 2011
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Výběr z aktivit
leden: návštěva koncertu zpěváka Rytmuse • březen: jarní pobytová akce • duben: návštěva Bongo parku, oslava 
Mezinárodního dne Romů • květen: účast na taneční soutěži Amen Khelas v Jihlavě • červenec: letní pobytová 
akce, návštěva aquaparku • září: týden pro NZDM • říjen: podzimní pobytová akce • listopad: výlet do Prahy

Náročný, ale úspěšný rok na Pavlači
Rok 2011 byl pro NZDM Pavlač úspěšný. Podařilo se nám vytvořit stabilní pracovní tým a překonat náročnou situ-
aci, která nastala odchodem dvou dlouholetých kolegyň na mateřskou dovolenou. V klubu pro mládež se odra-
zila zhoršující se sociální a ekonomická situace našich klientů a jejich rodin, častými zakázkami bylo například 
hledání bydlení nebo pomoc s vyřizováním dávek na úřadech. Některé rodiny byly vystěhovány, naštěstí se nám 
však ve většině případů podařilo udržet s klienty kontakt. Dva klienti z klubu pro mládež, kteří měli problémy se 
zákonem, úspěšně absolvovali probační program Změnit směr naší organizace. Klientky klubu pro děti zvítězily 
v taneční soutěži Amen Khelas v Jihlavě. Pokračovali jsme v projektu Šanci dětem! a realizovali úspěšný projekt 
Poznej sám sebe. Celý tým NZDM Pavlač se zúčastnil Konference Nízkoprahové programy 2011 v Praze. 
                                                                                                               Mgr. Věra Růžičková, vedoucí NZDM Pavlač

Plány na rok 2012
• V červnu 2012 zakončíme projekt Šanci dětem!, který jsme realizovali od roku 2010 jako partneři romského   
pistřediska DROM. Výstupem projektu bude obsáhlá metodika realizovaných aktivit, která bude k dispozici spolu 
pipracujícím organizacím a dalším zájemcům.

• Nadále chceme pokračovat v realizaci vzdělávacích a seberozvojových aktivit pro klienty a spolupracovat s DROMem. 
• Již potřetí úspěšně absolvovat hodnocení kvality České asociace streetwork, na jehož nové metodice se  
piv rámci expertní skupiny podílí vedoucí týmu Věra Růžičková.

• Budeme se podílet na organizaci Mezinárodního dne Romů v Brně.
• Pracovníci se v průběhu roku zapojí do vzdělávacích aktivit.

Poslání
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pavlač usiluje o zlepšení kvality života dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé 
sociální situaci a žijí v pavlačovém domě, kde se zařízení nachází, nebo v jeho blízkém okolí. Těmto dětem a mladým 
lidem NZDM Pavlač nabízí bezpečné místo pro trávení volného času a zároveň podporu a odbornou pomoc s problémy. 

Cíle
• poskytovat podmínky pro bezpečné trávení volného času
• snižovat sociální rizika vyplývající ze způsobu života a rizikového chování klientů
• pomáhat překonávat handicapy způsobené prostředím, ve kterém klienti žijí
• aktivně zapojovat klienty do pozitivního ovlivňování vlastní životní situace 
• nabízet podporu a pomoc při zvládání každodenních situací
• zvyšovat sociální dovednosti a aktivizace klientů

Cílová skupina
Děti a mládež z prostředí sociálně vyloučené lokality ve věku od 6 do 21 let, které žijí v pavlačových domech 
v ulici Milady Horákové a blízkém okolí. Děti, které navštěvují NZDM Pavlač, spojuje spíše prostředí sociálně 
vyloučené lokality, ve kterém vyrůstají, než barva pleti, a to přesto, že většina klientů jsou Romové. Nízkopra-
hový klub Pavlač pro děti navštěvují děti ve věku od 6 do 12 let, Nízkoprahový klub Pavlač pro mládež je určený 
mladým lidem od 12 do 21 let. V odůvodněných případech mohou služeb využívat již děti od 3 let.

Projekt je realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Pavlač

Statistika
Počet uživatelů: 98
Počet zájemců: 110
Počet kontaktů: 9 994
Počet intervencí: 2 581
Počet volnočasových akcí: 235
Počet prvokontaktů: 93
Náklady na provoz programu: 2 678 708 Kč

Lidé
Mgr. Věra Růžičková – vedoucí programu
Mgr. Veronika Křížková – sociální pracovnice klubu pro děti
Mgr. Radim Malůš – sociální pracovník klubu pro mládež
Mgr. Michaela Píšová – sociální pracovnice klubu pro mládež
Mgr. Květa Šejnohová – speciální pedagog klubu pro děti
Mgr. Markéta Charvátová – projektová manažerka projektu „Šanci dětem!“
V roce 2011 v programu dále pracovaly: 
Vladimíra Jandová, DiS., Lenka Bémová, DiS.

Supervize: PhDr. Ing. Karel Hájek, Ph.D
Metodické vedení: Ing. Aleš Herzog, Mgr. Iva Pellarová

— —
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Marie, 11 let, malý klub

Marie žije s rodiči, starší sestrou a dvěma mladšími bratry v sociálně vyloučené lokalitě. Oba rodiče jsou nezaměst- 
naní a rodina je plně závislá na sociálních dávkách. Otec hrává automaty, kvůli tomu mají doma časté konflikty. 
Marie tak nemá možnost navštěvovat placené zájmové kroužky, a ani doma raději netráví příliš mnoho času. 
Navštěvuje základní školu praktickou a nemá problém se zvládáním školních povinností. Do klubu chodí téměř 
denně již šest let, využívá volnočasové aktivity, účastní se různých akcí klubu, v případě potřeby využívá doučování.

Je to aktivní, veselá, energická dívka, která má dobrý vztah se svými vrstevníky, má ráda hudbu a tanec, je nejen 
velmi pohybově nadaná, ale i bystrá a se zájmem o okolní svět. Klub jí poskytuje prostor pro realizaci jejích zájmů 
a možnost zapomenout na starosti, se kterými se potýká doma. V předchozích letech v klubu sama organizovala 
aktivity pro ostatní děti a naplánovala účast a přípravu na taneční soutěž. Spolu s kamarádkou v klubu pravidelně 
trénovala a v roce 2010 byly oceněny, v roce 2011 dokonce taneční soutěž vyhrály. Marie se díky tomu zlepšila 
nejen v tancování, ale také v dodržování domluvených plánů a pravidel. Díky úspěchu, kterého dosáhla, se také 
zvýšilo její sebevědomí ve skupině vrstevníků. 

V poslední době využívá Marie také možnost dozvědět se více o dospívání, tělesných změnách a menstruaci. Od 
pracovnic získává potřebné informace a díky dlouhodobému vztahu se jich nebojí zeptat ani na intimní záležitosti. 

Lukáš, 19 let, velký klub

Lukáš chodí do klubu už sedmý rok. Žije se svou matkou a o rok mladší sestrou v sociálně vyloučené lokalitě. 
Lukáš dlouhou dobu chodil do klubu velmi zřídka, využíval pouze počítače a míval často konflikty s pracovníky. 
Během posledního roku se podařilo vzájemné vztahy zlepšit. Do klubu začal chodit pravidelně. Jeho výkyvy nálad 
a neustálá potřeba porušovat pravidla se objevují méně často. Pracovníkům se postupně podařilo s Lukášem 
navázat vztah a vybudovat si u něj důvěru. Lukáš neporušuje pravidla a s pracovníky hledá řešení obtížných 
situací, do kterých se v průběhu roku dostal.

Lukášova matka, která je dlouhodobě nezaměstnaná a má pouze příležitostné brigády, se dostala do finančních 
nesnází a kvůli dluhům se musela z bytu vystěhovat. Společně s matkou hledali nové bydlení. Lukáš se na hledání 
aktivně podílel a s pomocí pracovníka vyhledal několik vhodných nabídek, které také sám obvolal. Nakonec se 
rodině podařilo sehnat pronájem přes známého. Lukáš do rodinného rozpočtu přispívá, pokud se mu podaří 
sehnat brigádu. Často si přivydělává také sběrem železa. Velkou část vydělaných peněz utrácí za marihuanu  
a občas i hrací automaty. S každodenním kouřením marihuany by podle vlastních slov rád přestal, ale zatím se 
mu to nedaří. Je si vědom toho, že peníze za marihuanu by mohl využít užitečněji.

Lukáš si na počítači v klubu často vyhledává brigády. Doma přístup k internetu nemá. Pracovníci mu také pomá- 
hali domlouvat si odpracování alternativního trestu, který dostal za majetkově trestnou činnost.

Výroční zpráva RATOLEST BRNO 2011
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Výběr z aktivit
únor: začátek 6. běhu probačního programu • březen: outdoorový výjezd skupiny • duben: začátek 7. běhu 
probačního programu • květen: outdoorový výjezd probačního programu, realizovaná dvoudenní konference 
Perspektivy práce s delikventní mládeží • září: vydání publikace Perspektivy práce s delikventními adolescenty 
a sborníku z konference • říjen: ukončení podpory projektu Změnit směr od ESF OP LZZ, začátek 8. běhu 
probačního programu s podporou Ministerstva spravedlnosti ČR a statutárního města Brna • prosinec: out-
doorový výjezd skupiny

Poslání
Posláním programu je účinně pomoci mladým lidem, kteří se dostali do problémů se zákonem, a snižovat tak riziko 
opakování jejich trestné činnosti. Hlavního cíle se snažíme dosáhnout prostřednictvím rozvoje sociálních doved-
ností klientů, posílením jejich schopnosti přijímat společenská pravidla a normy a řešit adekvátním způsobem 
konflikty, podporou jejich sebepoznání, vedením klientů k převzetí odpovědnosti za své chování.

Cíle
• posílit sociální fungování klienta 
• snížit riziko, že se trestná činnost bude opakovat
• stabilizovat sebehodnocení klienta
• rozvíjet sociální a komunikační dovednosti a sociální kompetence klienta
• zvýšit povědomí klienta o právních otázkách
• rozvíjet praktické dovednosti a schopnosti klienta aktivně trávit volný čas
• snižovat napětí a míru frustrace

Cílová skupina
Mladiství ve věku od 15 do 18 let, kteří se dostali do konfliktu se zákonem. Do programu jsou přijímáni povětšinou 
prvopachatelé.

ZMĚNIT
SMĚR

Statistika
Počet běhů programu: 3
Celkový počet zapojených klientů: 38
Celkový počet individuálních setkání: 157
Celkový počet skupinových setkání: 26 
(2 bonusová setkání navíc)
Počet outdoorových výjezdů: 3
Počet přednášek pro rodiče: 2
Náklady na provoz všech preventivních 
programů: 1 495 156 Kč

Lidé
PhDr. Pavel Řezáč – vedoucí programu, psycholog
Mgr. Kateřina Hrušková – sociální pracovnice
Mgr. Marie Kovářová - sociální pracovnice
V roce 2011 v programu dále pracovala: 
Mgr. Kateřina Klečková – psycholog programu

Supervizor pracovníků: PhDr. Vendula Canibalová
Metodické vedení: Doc. PhDr. Martin Vaculík, PhD.

— —

Hektický rok
Rok 2011 vnímám jako poměrně hektické období. Během něj se nám podařilo realizovat tři běhy probačního 
programu Změnit směr, zahájit nový program Křižovatka, realizovat významnou dvoudenní konferenci na téma 
Perspektivy práce s delikventní mládeží, která se těšila velkému zájmu odborníků z praxe. V neposlední řadě 
jsme také vydali odbornou publikaci, která se zabývá možnostmi práce s cílovou skupinou, které se věnujeme. 
Během tohoto roku došlo k mnoha změnám, ať v rámci pracovního týmu, tak ve financování programů, tak v orga- 
nizační struktuře preventivních programů.                               PhDr. Pavel Řezáč, vedoucí preventivních programů

Plány pro rok 2012
• Rok 2012 bude, co se týče finančních dotací, poněkud náročnější, takže náš cíl je neomezit provoz a snažit se 
pizaměřit na udržení kvality poskytovaných služeb.

• Pokračovat v realizaci všech preventivních programů.
• Stabilizovat pracovní tým.
• Prohloubit vzdělávání pracovníků v přímé práci. 

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti ČR 
a statutárního města Brna.
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Statistika
Program je realizován od poloviny října 2011
Celkový počet zapojených klientů: 5
Celkový počet individuálních setkání: 18

—

Lidé
PhDr. Pavel Řezáč – vedoucí programu, psycholog
Mgr. Kateřina Hrušková – sociální pracovnice

—

Poslání
Poslání programu Aristoteles je snížení rizika opakování trestné činnosti u dětí do 15 let, které se už dopustily 
provinění.

Cíle
• posílit sociální fungování klienta 
• snížit riziko, že se trestná činnost bude opakovat
• rozvíjet sociální a komunikační dovednosti a sociální kompetence klienta
• zvýšit morální povědomí klienta

Výběr z aktivit
září: zahájení realizace programu • prosinec: závěrečné vystoupení klientů programu za účasti rodičů, pracov-
níků a spolupracujících organizací

Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.

Statistika
Počet klientů: 11
Počet běhů programu: 1
Počet skupinových setkání: 9

Lidé
Mgr. Kateřina Klečková – lektorka programu
Ing. Alena Králová – lektorka programu
PhDr. Pavel Řezáč – metodik programu

— —

Poslání
Posláním programu je účinně pomoci mladým lidem, kteří se dostali do problémů se zákonem, a snižovat tak 
riziko opakování trestné činnosti. Program se mimo jiné zaměřuje také na diagnostiku profesní oblasti s cílem 
zvýšení uplatnění na trhu práce. Hlavního cíle se snažíme dosáhnout prostřednictvím rozvoje sociálních doved-
ností klientů, posílením jejich schopnosti přijímat společenská pravidla a normy, řešit adekvátním způsobem 
konflikty, podporou jejich sebepoznání, vedením klientů k převzetí odpovědnosti za své chování.

Cíle
• posílit sociální fungování klienta 
• snížit riziko, že se trestná činnost bude opakovat
• stabilizovat sebehodnocení klienta
• rozvíjet sociální a komunikační dovednosti a sociální kompetence klienta
• zvýšit uplatnění klienta na trhu práce
• snižovat napětí a míru frustrace

Cílová skupina
Klienti, kteří mají problém se zákonem nebo jsou „na hraně“ v oblasti sociálně patologického chování (např. opa- 
kované výchovné problémy, směřování k delikventnímu chování) ve věku 15 – 24 let.

Výběr z aktivit
říjen: zahájení projektu s podporou ESF v ČR, OP LZZ

Křižovatka aristoteles

Petr, 16 let

V době své účasti v probačním programu Změnit směr studoval Petr první ročník střední školy technického směru. 
Za loupežné přepadení s nožem v ruce a odcizení mobilního telefonu mu soud vyměřil rok a půl podmíněně. 
Dohled při plnění podmínečného odsouzení zajišťovala probační a mediační služba, klientem programu se stal na 
doporučení kurátorky pro mládež. Petr měl v té době průměrný prospěch, problémy mu dělala matematika. Ve 
škole měl značné absence, které mu ovšem omlouvala matka. Ve volném čase se věnoval fotbalu, počítačovým 
hrám a bojovým sportům. 

Petrovi rodiče jsou od jeho tří let rozvedení a se svým biologickým otcem nemá Petr žádný kontakt. Petr vyrůstal 
na vesnici, ve čtrnácti letech se s matkou přestěhoval do města. V současné době žije ve společné domácnosti 
s matkou a jejím novým přítelem, který se k nim nastěhoval asi dva měsíce před zahájením Petrovy účasti  
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v programu. Petr má také plnoletou sestru, která je už na matce nezávislá a bydlí v jiném bytě se svým přítelem. 
Matka je zaměstnaná na částečný úvazek jako uklízečka, její přítel je řidič a pracuje ve směnném provozu.

Při společné práci s Petrem jsme se zaměřili především na posílení zodpovědnosti za jeho chování, jako byly 
krádeže nebo absence ve škole. Petr byl velmi pasivní při řešení problémů, které se ho týkaly, měl sklon tyto 
problémy nepřijímat za své, nerespektoval autority a choval se často agresivně. 

Postupně jsme však odhalili hlubší podstatu jeho problémů, všimli jsme si, že Petrovi chybí prožitek emocio- 
nální podpory, má velmi nízké sebevědomí a je snadno ovlivnitelný vrstevníky. Zdrojem „tření“ s druhými lid-
mi bylo také překračování hranic tzv. sociálních rolí. Pro Petra nebylo přijatelné, že se partner matky ocitl  
v roli dospělého člena rodiny, a dospělí vnímali jako nežádoucí Petrův sklon vstupovat do role dospělého muže. 
Petrova nespokojenost se školou a jeho neúcta k autoritám, která pravděpodobně souvisela s napětím mezi  
ním a „otčímem“, měla za následek i napjaté vtahy mezi Petrem a jeho učitelem. Petr také neměl chuť začlenit 
se do kolektivu třídy. V rámci programu jsme tak pracovali s těmito oblastmi a snažili se posílit Petrův náhled na 
situace, do kterých se dostával.

Petr program úspěšně absolvoval, a to i přes počáteční malou motivaci do něj docházet. Podařilo se nám prohlou-
bit jeho vztah s matčiným přítelem. Celkově se napjatost vztahů v rámci rodiny zklidnila. Bylo také znát, že se 
Petrovi více daří přebírat odpovědnost za to, jak se sám chová. Celkový posun v jeho chování byl patrný také  
v tom, že ani tři měsíce po absolvování programu, nespáchal žádný trestný čin. Vzhledem k tomuto byl pra-
covníky probační a mediační služby podán návrh na ukončení dohledu.

Konference Perspektivy práce s delikventní mládeží

V rámci svých odborných aktivit uspořádala Ratolest Brno v roce 2011 úspěšnou konferenci na téma Perspektivy 
práce s delikventní mládeží. Akce se uskutečnila ve dnech 25. až 26. května 2011 v sídle veřejného ochránce 
práv v Brně. Na konferenci vystoupila s příspěvky více než dvacítka odborníků z České republiky i ze Slovenska, 
kteří se dlouhodobě zabývají tématem delikvence mládeže, a zúčastnilo se jí přes 140 účastníků.

Konference se zaměřila na téma delikvence mládeže, zejména na možnosti, jak tento problém řešit z různých 
úhlů pohledu, například z pohledu pracovníků probační a mediační služby, neziskových organizací, soudců  
a dalších odborníků. Příspěvky se zaměřovaly jednak na faktory vedoucí k delikventnímu chování, jednak na 
průběh samotného chování a současně na možnosti intervencí v rámci různých institucí. Významným počinem 
bylo také vydání sborníku z konference, který obsahuje plné znění příspěvků všech přednášejících.

Konference byla pořádána ve spolupráci s Katedrou psychologie a Katedrou sociální politiky a sociální práce 
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Záštitu nad konferencí převzali ministr spravedlnosti  
JUDr. Jiří Pospíšil, hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek, primátor statutárního města Brna Bc. Roman 
Onderka, MBA, a veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský.



Zrodilo se Dobrovolnické centrum
Troufám si předpovědět, že minulý rok byl pro rozvoj dobrovolnictví na Brněnsku zásadní – v polovině roku 2011 
se totiž z naší jedenáctileté dobrovolnické agentury zrodilo Dobrovolnické centrum. Tato proměna je manifestací 
ještě silnější vůle a chuti podporovat dobrovolnictví, zejména v sociálních službách, a vytvořit profesionální 
zázemí pro rozvoj dobrovolnictví právě v Brně a blízkém okolí. Nyní připravujeme systém spolupráce s jedenácti 
organizacemi tak, aby byl daný dobrovolnický program atraktivní a přínosný pro obě zúčastněné strany – jak 
pro organizaci, tak i pro dobrovolníky. Současně také intenzivně pracujeme na získání akreditace u Ministerstva 
vnitra ČR a zajištění všech dalších potřebných záležitostí nutných k poskytování komplexního servisu Dobrovol- 
nického centra jako vysílající organizace.                      Klára Bednaříková, koordinátorka Dobrovolnického centra

Plány na rok 2012
• Rozvíjet spolupráci s brněnskými organizacemi v akreditovaném režimu.
• Pravidelně propagovat Dobrovolnické centrum na akcích pro veřejnost. 
• Nalézt vhodné logo a vytvořit jednotné propagační materiály.

Poslání
Posláním Dobrovolnického centra je přispět k rozvoji dobrovolnictví v Brně a okolí s cílem zvýšit počet zapojených 
dobrovolníků i organizací, které s dobrovolníky pracují.

Cíle
• zajistit profesionální zázemí pro dobrovolníky prostřednictvím snadno dostupných informací, adekvátní přípravy
pipro výkon dobrovolnické služby a následně i odborné podpory při vlastním dobrovolnickém působení

• podpořit organizace působící v sociálních službách, které chtějí spolupracovat s dobrovolníky, prostřednictvím 
pikomplexního zprostředkovatelského a školícího servisu a poradenské a metodické podpory 

• propagovat dobrovolnictví jako přirozenou součást života a budovat prestiž dobrovolnických aktivit mezi 
piširokou veřejností

Výběr z aktivit
září: Den dobrovolníků (pořadatel Diecézní charita Brno) • říjen: pořádání mezinárodní konference „Dobrovol-
nictví mladých lidí v sociálních službách“• listopad: prezentace a přednáška na veletrhu Gaudeamus v Brně • 
listopad: průvod dobrovolníků – celostátní akce v rámci ERD • listopad: přednáška o dobrovolnictví na FF MU 

• prosinec: vernisáž dobrovolnické Galerijní tramvaje DPMB

DOBROVOLNICKÉ
centrum

Statistika
Počet zájemců, kteří kontaktovali DC: 78
Počet aktivně zapojených dobrovolníků: 18
Počet zájemců čekajících na zaškolení: 8

Lidé
Klára Bednaříková – koordinátorka dobrovolníků

Supervize: Mgr. Martin Hofman, Mgr. Kristýna Hrichová, 
Mgr. Lenka Macková

— —

22 23



Dobrovolník Honza

Studenta práv Honzu přivedla k dobrovolnictví hlavně zvědavost, chuť seznámit se s novými lidmi a zajímavě 
vyplnit volný čas. Chtěl skloubit příjemné s užitečným – dělat něco, co ho bude bavit, a přitom pomoci někomu 
zpříjemnit život. Rozhodl se proto zapojit do programu SAP pod organizací Ratolest Brno a pomáhat jako dobro-
volník znevýhodněným dětem.

Honza pochází z dobře situované rodiny, sám již při studiu pracuje jako koncipient v advokátní kanceláři. Peníze 
v jeho životě nejsou problém – umí je vydělat a umí si je také užít. Vzhledem k prostředí, v jakém se pohybuje, 
si vůbec nedokázal představit, jak může vypadat život dětí ze sociálně vyloučených rodin. Nemohl pochopit, jak 
je možné, že dítě nemůže přijet na schůzku, protože nemá na jízdenku, že přijde na schůzku hladové, protože 
mamince ještě nepřišly peníze a neměla za co nakoupit.

Když se začal scházet se svým malým kamarádem, devítiletým Jirkou, začal – jak sám říká – „objevovat nový 
svět“. „Na začátku jsem si myslel, že mu pomohu tím, když mu koupím nové oblečení nebo ho vezmu na squash“, 
vzpomíná Honza. „Ale pak mi pracovníci, kteří mají Jirku a jeho rodinu na starosti, vysvětlili, že toto není můj úkol 
a Jirkovi tím vlastně nepomohu.“

Honzova role byla jiná. Pomáhal Jirkovi rozvíjet jeho schopnosti tak, aby se realizoval a přitom to finančně 
nezatížilo jeho rodinu. Odpoledne trávili většinou někde v parku – hráli si s míčem, házeli s frisbee. Honza si 
všiml, že jeho malý kamarád je pohybově velmi šikovný. Pomohl mu najít fotbalový kroužek, který organizuje jiná 
nezisková organizace a pro Jirku je téměř zdarma. Když měl Jirka do školy připravit referát o Brnu, vzal ho Honza 
na prohlídku neznámějších pamětihodností a povyprávěl mu několik brněnských pověstí. To bylo radosti, když 
přinesl Jirka z referátu jedničku.

A jak své dobrovolnické působení hodnotí Honza po roce? „Je to zkušenost k nezaplacení, která mi za málo inves- 
tovaného času hodně dala. Mimo jiné jsem získal pár nových přátel mezi dobrovolníky a jednoho bezvadného 
malého kámoše. S ním se rád uvidím, i když už jednou dobrovolníkem nebudu. A taky jsem pochopil, že mám 
obrovské štěstí, v jaké rodině jsem se narodil a jak mám výborné rodiče. To jsem si dříve vůbec neuvědomoval.“

 „Motýlí efekt“ kampaň na podporu dobrovolnictví

I tak jemná a zdánlivě bezvýznamná věc, jako je mávnutí křídel motýla, může způsobit vichřici na druhé straně 
zeměkoule, pokud se odehraje ve správnou chvíli. Stejně tak je i dobrovolnictví nenápadnou pomocí, jež může 
vést k velkým změnám. Mnohdy stačí nezůstat pasivní a věnovat zlomek svého času. To byla hlavní myšlenka 
kampaně na podporu dobrovolnictví „Motýlí efekt“, kterou občanské sdružení Ratolest Brno zrealizovalo v rámci 
Evropského roku dobrovolnictví 2011. 

Cílem kampaně bylo zvýšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnické práce mezi mladými lidmi do 26 let, 
kteří žijí nebo studují v Brně. Zároveň jsme se snažili oslovit širokou veřejnost, seznámit ji se smyslem dobrovol-
nictví a jeho možnostmi. Prostředkem k dosažení vytyčených cílů byla pětiměsíční informační a mediální kampaň, 
která vybízela k zapojení se do dobrovolnické činnosti prostřednictvím Dobrovolnického centra Ratolesti Brno či 
jiných organizací, jež uplatňují dobrovolnictví.

Hlavním těžištěm kampaně byly propagační plakáty v tramvajích Dopravního podniku města Brna, které přinášely 
cestujícím každý měsíc část příběhu jednoho konkrétního dobrovolníka, jehož zakončení si mohli zájemci přečíst 
na našem Facebooku nebo webových stránkách. Dalšími propagačními nástroji byly také informační letáčky, 
billboardy a LCD spoty, které jsme umístili v oblasti hlavního autobusového a vlakového nádraží, ale také inzeráty 
a PR články v regionálních i celostátních médiích či prezentace dobrovolnictví v rámci veřejných akcí.

Konference Dobrovolnictví mladých lidí v sociálních službách

V rámci kampaně Motýlí efekt jsme usilovali také o odborný přínos prostřednictvím uspořádání mezinárodní kon-
ference na téma: „Dobrovolnictví mladých lidí v sociálních službách“. Konference se konala ve dnech 13. až 14. 
října 2011 v prostorách Staré radnice v Brně a vedle partnerských organizací pracujících s dobrovolníky (IQ Roma 
servis, Diecézní charita Brno, Liga vozíčkářů) se jí zúčastnili také zástupci celkem sedmi měst – Poznaně, Leed-
su, Stuttgartu, Lipska, Charkova, Vídně a Kaunasu. Díky konferenci jsme navázali nové kontakty a partnerství  
a mohli jsme konfrontovat postupy samospráv jednotlivých měst a jejich dobrovolnických organizací a porovnat 
je s podmínkami v Brně. Součástí konference byly také workshopy v organizacích zprostředkujících dobrovolnictví.

Záštitu nad konferencí převzala náměstkyně primátora Ing. Jana Bohuňovská. Konference byla realizovaná  
s finanční podporou statutárního města Brna, městské části Brno-střed a Evropského roku dobrovolnictví 2011.
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galerie
ratolest
O projektu
Galerie Ratolest je umělecko-charitativní projekt neziskové organizace Ratolest Brno, který v sobě spojuje po-
moc dětem, mladým lidem a rodinám v obtížné životní situaci s podporou mladých výtvarných umělců. Galerie 
se prostřednictvím děl mladých umělců snaží upozornit na problémy, se kterými se sociálně znevýhodněné děti  
a mladí lidé potýkají. Současně podporuje mladé umělce, kteří se do projektu zapojili, prostřednictvím propa-
gace jejich jména a díla.

Výstavy
• únor: Café 09, MZK Brno
• březen, duben: „Nebe, peklo, ráj“, SAVOY Coffee, Brno
• květen: Café 99, Brno
• červen: „Motýlí efekt“, Galerijní tramvaj Dopravního podniku města Brna
• listopad: Kavárna pod hodinami, Brno
• prosinec: „Motýlí efekt“, zámek Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.
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Umělci
Mikoláš Axmann, Jana Babincová, Denisa Belzová, Dominika Čapková Kůrková, Michal Čechura, Veronika Daňková, 
Roman Dobeš, Bohuslav Doležal, Iveta Dučáková, Jiří Eliáš, Petr Fiala, Zdeněk Frýz, Brigita Glasnáková, Alžběta 
Hanzlová, Jan Hlaváček, Romana Hrnčířová, Tomáš Javůrek, Karel Jerie, Pavla Kačírková, František Kalenský, 
Petra Kameníková, Jan Karpíšek, Michal Knapp, Břetislav Malý, Markéta Mandelíková, Jiří Navrátil, Jana Pilgrová, 
Jaromír Plachý, Anna Sypěnová, Bronislava Šnajdrová, Věra Tataro, Kristýna Tůmová, Petra Valouchová, Ivana 
Vičanová, Jana Zwinsová                                                                                                               Stav k 31. 12. 2011

Plány na rok 2012
• Vytvořit nové webové stránky galerie.
• Pokračovat v pestré výstavní činnosti.
• Prohloubit individuální spolupráci s vybranými umělci a zapojit je do charitativních projektů organizace.
• Pracovat na širší propagaci galerie v médiích a na internetu. 

Galerie Ratolest v roce 2011
Galerie Ratolest završila v uplynulém roce již čtvrtý rok své existence. Také v tomto roce spočívalo hlavní těžiště 
našich aktivit v pravidelné výstavní činnosti, snahou těchto výstav bylo nejen propagovat díla mladých umělců  
a nabízet novým talentům výstavní prostory, ale současně upozorňovat na činnost a poslání organizace Ratolest 
Brno.

Významnou událostí roku byla výstava v prestižních prostorách zámku ve Zlíně, díky které jsme mohli představit 
naši činnost také za hranicemi Jihomoravského regionu. Podařilo se nám rovněž otevřít výstavní prostor v sídle 
organizace Ratolest Brno, kam si mohou zájemci přijít díla osobně prohlédnout. Pravidelně se snažíme aktualizo-
vat a rozšiřovat nabídku uměleckých děl a také zapojit nové autory. V roce 2011 s námi spolupracovalo celkem 
36 mladých i zavedených umělců a rozšířili jsme portfolio na více než stovku děl.

Nedílnou součástí galerie je také možnost vystavovat díla virtuálně na našich webových stránkách, které se těší 
stále rostoucí návštěvnosti. Díky charitativní reklamní kampani společnosti Google v loňském roce navštívilo 
stránky galerie v průměru více jak čtyři tisíce unikátních návštěvníků měsíčně. Nově má galerie také svou 
stránku na sociální síti Facebook, jejíž snahou je informovat příznivce o dění v galerii i o dalších projektech 
umělců pod ní sdružených.

Lidé
Mgr. Jana Běhalová – koordinátorka galerie
V roce 2011 v projektu dále pracovala: Mgr. Pavla Rozkošná

—

Výroční zpráva RATOLEST BRNO 2011
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Provozní náklady 
I. Spotřební náklady celkem
spotřeba materiálu 
prodané předměty   
spotřeba energie  
II. Služby celkem   
opravy a údržba   
cestovné  
telefon, internet, poštovné  
vedení účetnictví  
audit účetnictví   
nájem prostor   
kopírování, fotopráce  
publicita   
drobný nehmotný majetek  
školení, supervize zaměstnanci   
pronájmy na akcích  
vstupné  
odvoz odpadu   
IP – zajištění soc. sl. v JMK   
ostatní služby

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
tržby z prodeje služeb   
tržby z prodeje obrazů   
II. Změna stavu vnitropodnikových zásob   
III. Aktivace celkem  
IV. Ostatní výnosy celkem   
úroky  
zúčtování fondů   
jiné ostatní výnosy   
V. Tržby z prodeje majetku   
VI. Přijaté příspěvky celkem   
NROS ze sbírky Pomozte dětem!   
dary   
NADACE VIA – program T-Mobile  
členské příspěvky   
VII. Provozní dotace celkem   
MPSV ČR 
ESF – OP LZZ – Změnit směr   
ESF – OP LZZ – Vzdělávání jako cesta   

6 564
6 481

83
0
0

219
2

98
119

0
559
267
247
41
4

5 518
1 156
1 269

190

III. Osobní náklady  
mzdy zaměstnanců   
DPP, DPČ  
zákonné sociální pojištění  
zákonné sociální náklady   
ostatní sociální náklady  
IV. Daně a poplatky celkem
V. Ostatní náklady celkem   
pojištění  
úroky  
bankovní poplatky   
ostatní náklady   
VI. Odpisy   
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
 
Náklady celkem

ESF – OP LZZ – Křižovatka 
Statutární město Brno  
MČ Líšeň   
MČ Vinohrady   
MŠMT ČR   
MŠMT ČR – Evropský rok dobrovolnictví    
MV ČR 
MSp ČR   
Jihomoravský kraj   
ESF – OP VK – Šance dětem   
Úřad vlády 

Výnosy celkem   

Výsledek hospodaření celkem   

618
480

33
105

3 281
102

81
137
90
48

547
50

484
24
75

199
27
11

1 280
126

8 650
5 974

580
2 068

24
4
8

75
59

1
14

1
13

4
 

 12 649

238
457
15

7
31

179
16

143
307

1 068
442

12 860
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A. Dlouhodobý majetek celkem     
I. Dlouhodobý nehmotný majetek     
II. Dlouhodobý hmotný majetek        
III. Dlouhodobý finanční majetek        
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem      
B. Krátkodobý majetek celkem     
I. Zásoby celkem                 
II. Pohledávky celkem        
III. Krátkodobý finanční majetek celkem     
IV. Jiná aktiva celkem (nákl. příštích období)
AKTIVA celkem             

PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem      
I. Jmění celkem        
II. Výsledek hospodaření celkem       
B. Cizí zdroje            
I. Rezervy celkem           
II. Dlouhodobé závazky celkem       
III. Krátkodobé závazky celkem       
IV. Jiná pasiva             
PASIVA celkem

230
0

317
0

 -87
7249

141
6303

805

7479

1057
931
126

6422
0
0

2937
3485
7479

217
0

317
0

 -100
8821

86
7699
1036

9038

1215
1004

211
7823

0
0

2610
5213

9038

AKTIVA stav k 1. 1. 2011 v tis. Kč stav k 31. 12. 2011 v tis. Kč

Výrok auditora
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Poděkování dárcům
Za finanční podporu děkujeme institucím, nadacím a nadačním fondům
Evropskému sociálnímu fondu v ČR • Jihomoravskému kraji • Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR • Mini- 
sterstvu spravedlnosti ČR • Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR • Ministerstvu vnitra ČR • Statu-
tárnímu městu Brnu • Městské části Brno-střed • Městské části Brno-Líšeň • Městské části Brno-Vinohrady • 
Úřadu vlády ČR • Nadaci rozvoje občanské společnosti a České televizi za podporu v rámci projektu Pomozte 
Dětem! • Nadaci VIA a fondu T-Mobile pro zaměstnance

Za finanční podporu děkujeme společnostem
Abstract, s.r.o. • Jihomoravská plynárenská, a.s. • Kulturárium, o.s. • Maxprogres, s.r.o. • Posh, s.r.o. • SPID 
firma TESAŘ s.r.o . • Stavos Brno, a.s. • Video Klinik, s.r.o.

Za věcnou pomoc a služby děkujeme
APOS – Hotel Koupaliště, s.r.o. • ART reklama s.r.o. • Associated weavers, s.r.o. • Balonky, s.r.o. • Bauer Media, 
v.o.s. • Borro Czech, spol. s.r.o. • CAFFE IDEA s.r.o. • CAT CUT, s.r.o. • Ctrl P, s.r.o. • Čokoládovny Fikar, s.r.o. 

• DaL tisk, s.r.o • Dinerada pubs, s.r.o. • Fann retail, a.s. • Fotografix Studio • Green Swan Pharmaceuticals 
ČR, a.s. • Hartmann, a.s. • Helbich tiskárna, a.s. • Kanzelsberger a.s. • Kindo, s.r.o. • Knihkupectví Academia 

• Kooperativa, a.s. • Megapress, spol. s.r.o. • Modelový svět • Motokáry GO Kart • Nera Displays, s.r.o. •  
Outdoor active, s.r.o. • Papír a tisk s.r.o. • PPG Industries, a.s. • Starez sport, a.s. • Wine life, a.s.

Za mediální podporu a pomoc při propagaci
CCB, s.r.o. • Českému rozhlasu Brno • Brněnskému deníku • DPMB, a.s. • deníku Metro • Listům jižní Moravy 

• Metropolis Live, s.r.o. • MISE MEDIA, s.r.o. • Plakát, s.r.o. • Rail reklam • Real media • SNIP & CO, spol. s r.o. 
• Student agency, s.r.o. • časopisu Sociální práce • TOYONO public relations • ÚMČ Brno-Líšeň

Za laskavou podporu děkujeme
Daně Burianové • JUDr. Miloši Hoffovi • Zdeňku Junákovi • Jeleně Kocmanové • Petru Kubíčkovi • Janě Musilové 

• Tomáši Nespěchalovi • Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně • vokálnímu seskupení 4tetky

Děkujeme dárcům dobročinné aukce motýlků
MUDr. Janu Cimickému • Ak. arch. Danielu Dvořákovi • Marku Ebenovi • Arnoštu Goldflamovi • Václavu Havlovi 

• Václavu Hudečkovi • Zdeňku Junákovi • Jiřímu Kornovi • Karlu Schwarzenbergovi • JUDr. Pavlu Varvařovskému 
• Karlu Šípovi • Pavlu Šporclovi • Stanislavu Zindulkovi
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Změnit směr
Křižovatka
Aristoteles

NZDM 
Pavlač

Sociálně 
aktivizační 

program
SAP Galerie 

Ratolest

Kontakty:
RATOLEST BRNO, o. s., Špitálka 16, 602 00 Brno, +420 545 243 839, +420 773 826 837, ratolest@ratolest.cz, www.ratolest.cz
SAP, Špitálka 16, 602 00 Brno, +420 545 243 839, +420 605 269 688, sap@ratolest.cz
NK Likusák, Kotlanova 10, Kotlanova 10, 628 00 Brno, +420 604 194 064, +420 776 393 184, likusak@ratolest.cz
NZDM Pavlač, Milady Horákové 19, 602 00 Brno, +420 545 210 375, +420 734 509 197, pavlac@ratolest.cz
Preventivní programy, Špitálka 16, 602 00 Brno, +420 739 661 113, zmenitsmer@ratolest.cz
Dobrovolnické centrum, Špitálka 16, 602 00 Brno, +420 545 243 839, +420 774 281 831, doborovolnici@ratolest.cz
Galerie Ratolest, Špitálka 16, 602 00 Brno, +420 774 682 776, galerie@ratolest.cz

NK Likusák

Dobrovolnické 
centrum

Základní údaje o organizaci:
RATOLEST BRNO, občanské sdružení
Datum založení: 14. 9. 1995
IČ: 653 48 893
Registrována: II/s-OS/1-28025/95-R/
Zapsána: Ministerstvem vnitra ČR
Sídlo organizace: Špitálka 16, 602 00 Brno
Číslo účtu: Volksbank CZ, a.s. 42 0031 6008/6800

Považujete naši práci za důležitou? Podpořte nás!
Číslo dárcovského účtu: Fio banka, a.s. 240 026 7002/2010
Jednorázová DMS ve tvaru DMS RATOLEST na telefonní číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč, Ratolest Brno obdrží 27 Kč.
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