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Ratolest Brno je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. 

Naše práce
Ratolest Brno dává dětem šanci vyrůstat ve fungujících rodinách a mladým lidem dostat se 
ze šikmé plochy. Základem naší práce je prevence, s úspěchem řešíme příčiny, ne následky.
Bezplatně poskytujeme odbornou péči dětem a mladým lidem, kteří mají jedno společné – 
vyrůstají v nefungujících rodinách.

Naše poslání
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 podporujeme a rozvíjíme dobrovolnictví.

Ratolest Brno v číslech
•	  více než 600 dětí a mladých lidí využije ročně našich služeb
•	 27 odborníků – sociálních pracovníků, pedagogů a psychologů tvoří tým Ratolesti Brno
•	 19 let zkušeností v sociální práci

Ratolest Brno is a Czech nonprofit non-governmental organisation founded in 1995.

Our work
Ratolest Brno‘s work is to give children a chance to grow up in functional families and help 
young people who have strayed off the straight and narrow. We provide free professional care 
to children and young people who growing up in dysfunctional families.

Our mission
Our mission is to help socially disadvantaged children, young people and families resolve their adverse 
life situations, or help prevent such circumstances, while offering them equal opportunities to live high 
quality lives and successfully integrate into society. Ratolest Brno supports and develops volunteerism.

Ratolest Brno in numbers
•	 more than 600 children and young people use our services every year
•	 27 professionals – social workers, teachers and psychologists works in Ratolest Brno
•	 19 years of experience in social work

1. Ratolest Brno

•
•
•

•
•
•
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Vážení čtenáři a čtenářky této zprávy,

v rukou právě držíte již 18. zprávu o činnosti občanského sdružení RATOLEST BRNO. Jak napovídá číslo, sdružení v roce 2013 oslavilo svou „do-
spělost“.  Z nadšeneckého dobrovolnického spolku studentů a kantorů Masarykovy univerzity se nakonec sdružení vypracovalo na současných 
5 služeb s 30 zaměstnanci a cca 600 klienty za rok. Přeji tímto sdružení úspěchy do dalších let.

Loňský rok nebyl jen rokem oslavy, ale také velkého množství aktivit, které se do úvodníku logicky nemohou vejít. Pokračovali jsme v pracném 
rozjezdu negrantového fundraisingu, který pomalu začíná nést své první plody. Také počet podaných projektů v grantovém fundraisingu byl 
nebývale vysoký. Tímto chci poděkovat všem, kteří se rozhodli sdružení podpořit některou z pestré palety možností.

V loňském roce jsme absolvovali dvě stěhování. Po několika letech se centrála organizace přestěhovala více do centra města na třídu Kapitána 
Jaroše a také jsme po 12 letech opustili prostory na Milady Horákové a přestěhovali službu klubu Pavlač do další vyloučené lokality na Vra-
novskou. 

V čem se sdružení naopak nedařilo, byla trojí změna na místě ředitele organizace. Naštěstí to ale nepřineslo zásadnější problémy v poskytování 
služeb ani chodu organizace. Mohu Vás ubezpečit o tom, že na místo nastupuje v únoru 2014 nová paní ředitelka. 

V roce 2014 nás čeká množství práce, z níž budu jmenovat pouze ty nejpodstatnější. Půjde zejména o otevření rekonstruovaných prostor klubu 
Pavlač, vytvoření strategických plánů sdružení, realizaci projektu Educa či práce na pobočce klubu Likusák v Novém Lískovci. 

Úspěšný rok 2014 přeje 
Martin Holiš, ředitel

2. Slovo ředitele



5

3. Proč podporuji práci Ratolesti Brno

Radek Džiuban, majitel a jednatel společnosti DELIKOMAT, s.r.o.
Naše společnost DELIKOMAT dlouhodobě podporuje v rámci projektu RADOST PRO RADOST zdravé 
i nemocné, malé nebo i ty dříve narozené. Také spolupracujeme s několika občanskými sdruženími 
nebo organizacemi, které rovněž pomáhají. Mezi ně patří od roku 2012 také Ratolest Brno. Pomáhat 
druhým považujeme za poslání. Pomáhat mladým lidem z nefungujících rodin, kteří neví kudy kam, 
a navíc mají nejasnou vidinu svého budoucího života, chce velký kus odvahy.

Mnoho pozornosti se soustředí na děti a nemocné, méně už na lidi na okraji společnosti. Ratolest 
Brno ukazuje mladým lidem cestu, učí je píli a vytrvalosti a dodává jim odvahu. Ratolest Brno ukazuje 
mladým lidem, jak se nevzdávat. Je nám ctí, být partnerem takového projektu.

Arnošt Goldflam, herec
Pocházím z Brna a žil jsem zde 55 let. Dodnes do Brna často jezdím a vidím, kolik dětí potřebuje 
pomoc a jak malému počtu se jí dostává. Proto potřebují organizace jako Ratolest naši podporu.

Marek Šlapal, člen Rady JMK v oblasti sociálních věcí
Ratolest Brno pracuje s dětmi, mladými lidmi i jejich rodinami v nouzi a profesionálním a zároveň laska-
vým způsobem je učí radosti ze smysluplných aktivit. Jsem velice rád, že Jihomoravský kraj může, díky 
spolupráci s Ratolestí Brno, pomáhat svým nejmenším a jejich blízkým v obtížných životních situacích.
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4. Lidé

Rada sdružení
Předseda: Prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Členové rady: Alena Mezlíková, Valerie Janečková, Věra Rů-
žičková, Petr Machálek (do března 2013), Petr Rychtecký 
(od března do září 2013), Martin Holiš (od října 2013) 
Revizní komise: Markéta Charvátová, Olga Svobodová, Barbo-
ra Zachařová
Statutární zástupce: Petr Machálek (do března 2013), Petr 
Rychtecký (od března do září 2013), Martin Holiš (od října 
2013)

Členové sdružení k 31. 12. 2012
Běhalová Jana, Mezlíková Alena, Böhmová Gabriela, Burgr 
Rudolf, Burianová Dana, Gheza Zuzana, Hofman Martin, Holiš 
Martin, Charvát Ondřej, Charvátová Markéta, Janečková 
Valerie, Jeníčková Martina, Jeřábková Olga, Karafiátová 
Sylva, Kudláčková Yveta, Kudrnová Vosečková Lucie, Křížková 
Veronika, Lišková Dana, Machálek Petr, Machálková Denisa, 
Mikulová Jitka, Musil Libor, Píšová Michaela, Růžičková Věra, 
Rychtecký Petr, Řezáč Pavel, Svobodová Olga, Syrovátková 
Hana, Šejnohová Květa, Šíchová Radka, Zachařová Barbora, 
Žídková Nikola

Ředitel
Bc. Petr Machálek, ředitel (do března 2013)
Ing. Petr Rychtecký ,ředitel (od března do září 2013)
Bc. Martin Holiš, ředitel (od října 2013) 

Nízkoprahový klub Likusák
Bc. Martin Holiš, vedoucí
Mgr. Iva Navrátilová (do května 2013)
Zdena Ošlejšková, DiS.
Lucie Quisová, DiS. (do dubna 2013)
Mgr. Zuzana Šťastná
Mgr. Zuzana Vopálková
Mgr. Lucie Ťoková (do září 2013)

Nízkoprahový klub Likusák – pobočka Nový Lískovec
Mgr. Lenka Čuprová
Mgr. Lucie Ťoková (do května 2013)
Bc. Lukáš Kudláček (od června 2013)

Nízkoprahový klub Pavlač
Mgr. Věra Růžičková, vedoucí (do listopadu 2013)
Mgr. Michaela Píšová, vedoucí (od listopadu 2013)

Mgr. Veronika Křížková
Dana Lišková, DiS.
Mgr. Květa Šejnohová
Mgr. Viktória Svetlíková (od října 2013)

Preventivní programy
PhDr. Pavel Řezáč, PhD., vedoucí
Mgr. Kateřina Hrušková
Mgr. Marie Kovářová

Sociálně aktivizační program SAP
Mgr. Lucie Henzlová, vedoucí
Mgr. Kristýna Kapounová 
Mgr. Markéta Míčková, DiS.
Sandra Šmídová, DiS.
Bc. Denisa Machálková (od července 2013)

Dobrovolnické centrum
Bc. Klára Bednaříková, vedoucí
Bc. Dagmar Laníková, stážistka (od srpna 2013) 
Jitka Podlezlová, DiS., stážistka (od srpna 2013)   



7

Public relations a péče o dárce
Mgr. Jana Běhalová, vedoucí
Martina Jeníčková
Lena Mikušová
Jolana Čuprová, stážistka PR (od září 2013)
Nela Patschová, stážistka PR (od září 2013)
Romana Dériková, stážistka Galerie Ratolest (od září 2013)
Eva Krčmářová, stážistka Galerie Ratolest (od září 2013)

Administrativa
Mgr. Nikola Žídková, DiS., zástupkyně ředitele (do října 2013) 
Ing. Hana Syrovátková
Mgr. et Mgr. Hana Žižlavská 

Stav k 31. 12. 2013
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5. Nejdůležitější události roku 2013

Leden – natáčení spotů Preventivních programů a SAP
Únor – předán výtěžek z Adventních koncetů ČT pro NK Pavlač 
Březen – v NK Likusák úspěšně absolvován rozvojový audit ČAS
Duben – NK Likusák působí nově pro klienty až do 26 let a z celého Brna 
Květen – natáčení spotů NK Likusák a NK Pavlač
Červen – Lenka Čuprová z Klubu Likusák vyhlášena jako Osobnost oboru Českou asociací streetwork
Červenec – NK Pavlač rozběhl terénní sociální práci v SVL v centru Brna
Srpen – zprovozněna anglická verze webových stránek, opětovná akreditace programu Změnit směr platná 
do roku 2016
Září – stěhování sídla organizace na novou adresu třída Kpt.Jaroše 7b
Říjen – zahájení projektu Edukace pracovníků Ratolesti Brno 2013–2015 (vzdělávání pro sociální pracovní-
ky); oslava 18. narozenin Ratolesti Brno v Místodržitelském paláci
Listopad – realizace terénního průzkumu pro město Šlapanice
Prosinec – ocenění dobrovolníků programu SAP ,,Dobroš 2013”; přestěhování NK Pavlač na novou adresu 
Vranovská 4

Ratolest Brno je na facebooku!
Přidejte se k nám a sledujte novinky po celý rok na www.facebook.com/ratolestbrno
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6. Nízkoprahový klub Likusák

Nízkoprahový klub Likusák je určen dětem a mladým lidem od 12 do 26 let vyrůstajícím v Brně, zejména z oblastí 
Líšeň, Vinohrady, Nový Lískovec a dalších, kteří se někdy vlastní a jindy cizí vinou dostávají do těžkých situací.
 
Pomáháme dospívajícím, kteří nevědí, jak trávit svůj volný čas, řeší problémy s rodiči, se školou nebo v partě, jsou 
ohroženi drogami, kriminalitou nebo nezájmem svého okolí. S klienty pracujeme v klubu, v ulicích a na internetu, 
mluvíme s nimi, radíme jim, předáváme informace a taky spolu zaháníme nudu. To vše zdarma a důvěrně.

Statistiky roku 2013
•	 270 klientů z toho 186 chlapců a 84 dívek
•	 5571 kontaktů s klienty
•	 4 032 intervencí ve prospěch klientů, z toho 2 344 v klubu, 1 595 v terénu a 93 on-line
•	 4 056 nachozených kilometrů 
•	 19 volnočasových aktivit
•	 7 sociálních pracovníků ve 2 pobočkách, z toho 2 muži
•	 rozšíření věku cílové skupiny do 26 let a lokality na celé Brno

•
•
•
•
•
•
•
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7. Nízkoprahový klub Pavlač

Nízkoprahový klub Pavlač je určen dětem a mladým lidem ve věku od 6 do 26 let, kteří žijí v sociálně vylouče-
né lokalitě v centru Brna. Jejich dětství a dospívání je ovlivněno špatnou sociální a finanční situací rodin a rizi-
kovým prostředím. Jsou ohroženi zvýšenou kriminalitou, drogami, dlouhodobou nezaměstnaností a pasivitou. 
Mimo svoji lokalitu jsou často oběťmi diskriminace a rasismu, mají obtíže při hledání školy, práce a bydlení.
 
Nízkoprahový klub Pavlač se snaží tyto děti a mladé lidi motivovat a s pomocí sociálních pracovníků a speciální 
pedagožky jim pomoci řešit jejich těžké životní situace. Kromě toho jim nabízí možnost trávit zajímavě volný 
čas a učit se novým věcem. Klub funguje již od roku 2001 a s většinou klientů a jejich rodin spolupracujeme 
dlouhodobě, což pomáhá k navození důvěry v naše služby. Od roku 2013 nízkoprahový klub Pavlač rozšířil 
svoje služby také na terénní formu pro klienty od 12 do 26 let.

Statistiky roku 2013
•	 279 klientů, z toho 129 dívek a 150 chlapců
•	 8 386 kontaktů s klienty, z toho 465 rozhovorů na téma zdraví, 438 rozhovorů na téma škola, 

923 rozhovorů na téma včasné péče, 216 rozhovorů na téma rodina
•	 3 366 intervencí ve prospěch klientů
•	 358 doučování
•	 186 dní v roce jsme měli otevřeno
•	 4 sociální pracovnice a 1 speciální pedagožka

•
•

•
•
•
•
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8. Preventivní programy

Preventivní programy Změnit směr, Křižovatka a Aristoteles jsou určeny dětem a mladým lidem od 12 do 24 let, 
kteří spáchali trestný čin, nebo se pohybují na hraně zákona. Naší snahou je zabránit tomu, aby mladí lidé 
své jednání opakovali. Učíme klienty zvládat konfliktní situace a uvědomit si důsledky svých činů. Pracujeme 
s nimi individuálně i ve skupinách a snažíme se zapojit také rodiče.

Programy úzce spolupracují s Probační a mediační službou ČR, kurátory pro mládež, soudci a státními zástup-
ci. Probační program Změnit směr může být mladistvému nařízen také soudem jako alternativní forma trestu.

Statistiky roku 2013
•	  71 zapojených klientů celkem, z toho 9 dívek a 62 chlapců
•	  25 klientů v programu Změnit směr, z toho 12 úspěšných absolventů
•	  méně než 5% opakování trestné činnosti evidujeme u klientů, kteří úspěšně absolvovali program
•	  36 klientů v programu Křižovatka
•	  10 klientů v programu Aristoteles
•	  420 individuálních setkání celkem
•	  27 skupinových setkání celkem
•	  2 společné výjezdy mimo Brno
•	  1 psycholog a 2 sociální pracovnice

•
•
•
•
•
•
•
•
•
 



13

9. Sociálně aktivizační program SAP

Sociálně aktivizační program SAP pomáhá rodinám v tíživé životní situaci, kvůli které hrozí odebrání dítěte 
z domova do ústavní péče. Rodiče nezvládají řešit problémy, kterých je často více najednou. Neví si rady s vý-
chovou dětí, nemohou najít práci, nemají dostatek peněz, trápí je nemoc, dluhy nebo špatná bytová situace.

V programu SAP vedeme rodiče k tomu, aby se opět dokázali postavit na vlastní nohy, aby děti mohly vyrůstat 
v bezpečném prostředí a rodina zůstala pohromadě. Úzce spolupracujeme se sociálními pracovníky odborů 
sociálně právní ochrany dětí v brněnských městských částech.

Statistiky roku 2013
•	 35 zapojených rodin v programu
•	 10 nově zapojených rodin v roce 2013
•	 59 zapojených dětí
•	 2 554 odborných výkonů celkem, z toho 1139 v ambulanci a 1 415 v terénu
•	 32 zapojených dobrovolníků
•	 25 dvojiček dítě a dobrovolník
•	 4 výjezdové akce mimo Brno
•	 1 000 hodin věnovali dobrovolníci SAPu na pomoc dětem
•	 10 městských částí, kde spolupracujeme s orgány sociální péče o dítě (OSPOD)
•	 5 sociálních pracovnic

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
 



14

10. Dobrovolnické centrum Ratolesti Brno

V Dobrovolnickém centru poskytujeme služby zájemcům o dobrovolnictví z řad široké veřejnosti a pro-
pojujeme je s organizacemi v Brně a okolí, které mají chuť a vůli zapojit dobrovolníky do svých činností. 
Zaměřujeme se na oblast sociálních služeb, a tak mezi naše přijímající organizace patří například ty, 
které se věnují ohroženým dětem a mládeži, seniorům či osobám  
s různými typy postižení. 

Pro naše dobrovolníky zajišťujeme úvodní poradenství, přípravná školení, vyřízení administrativních záležitostí 
včetně pojištění, metodické intervize a supervize, ale i neformální setkávání a další vzdělávání. Organizacím 
pak kromě vysílání akreditovaných dobrovolníků nabízíme metodické vedení či kurzy týkající se managementu 
dobrovolníků. Dobrovolnické centrum je od dubna 2012 akreditované Ministerstvem vnitra ČR na dobu 3 let.

Statistiky roku 2013
•	 96 osobních schůzek se zájemci o dobrovolnictví
•	 66 aktivně zapojených dobrovolníků celkem
•	 9 spolupracujících organizací
•	 5 vstupních školení pro nové zájemce o dobrovolnictví – 51 nových dobrovolníků
•	 6 supervizních setkání
•	 2 neformální setkání s dobrovolníky
•	 1 vzdělávací seminář pro dobrovolníky
•	 1 celovečerní akce „Den dobrovolníků – Dobroš 2013“
•	 1 koordinátorka centra, 2 stážistky 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
 



11. Galerie Ratolest

Galerie Ratolest je umělecko-charitativní projekt Ratolesti Brno, jehož cílem je podpora a propagace mladých 
umělců a pomoc klientům programů Ratolesti Brno. Byla založena v roce 2008 a od té doby již realizovala přes 
25 výstav. Každý rok se do činnosti galerie zapojují noví umělci. V roce 2013 se nám podařilo rozšířit nabídku 
galerie na více než 190 děl. Nově galerie také zapojuje do své činnosti stážisty z řad studentů umělecko-mana-
žerských oborů. V následujícím roce plánujeme kromě dalších putovních výstav také rozvoj online prezentace 
galerie, která už nyní představuje důležitou část její činnosti.

Výstavy 2013
září–říjen: Café 99, Úvoz 56, Brno
říjen: Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a, Brno – aukce
prosinec: Galerijní tramvaj Dopravního podniku města Brna

Statistiky roku 2013
•	 49 zapojených umělců
•	 3 putovní výstavy
•	 přes 190 výtvarných děl v nabídce
•	 1 koordinátorka
•	 2 stážistky

www.galerieratolest.cz

Děkujeme všem zapojeným umělcům: Mikoláš Axmann, Jana Babincová, Deniza Belzová, Rudolf Brančovský, Eliška Čadková, Dominika Čapková 
Kurková, Michal Čechura, Veronika Daňková, Roman Dobeš, Bohuslav Doležal, Iveta Dučáková, Jiří Eliáš, Petr Fiala, Zdeněk Frýz, Brigita Glasnáková, 
Alžběta Hanzlová, Jakub Herman, Jan Hlaváček, Romana Hrnčířová, Jan Chovanec, Kateřina Janošíková, Tomáš Javůrek, Karel Jerie, Tomáš Jirků, 
František Josef Kalenský, Petra Kameníková, Jan Karpíšek, Michal Knapp, Václav Kočí, Renáta Laryszová, Břetislav Malý, Markéta Mandelíková, Jirka 
Navrátil, Lukáš Orlita, Aneta Opekarová, Natalie Perkof, Jana Pešková, Alena Petruželová, Jaromír Plachý, Jana Prekopová, Vendula Pucharová Kramá-
řová, Taťána Reková, Anna Sypěnová, Bronislava Šnajdrová, Kristýna Tůmová, Petra Valouchová, Ivana Vičanová, Veronika Zemanová, Jana Zwinsová 

•
•
•
•
•
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A. NÁKLADY 2013
stav k 31. 12. 
2013 v tis. Kč

I. Spotřební náklady celkem 496

spotřeba materiálu 305

prodané zboží (vyskladněné obrazy) 23

spotřeba energie 168

II. Služby celkem 3 234
opravy a údržba 66

cestovné 81

telefon, internet, poštovné 99

vedení účetnictví 90

audit účetnictví 30

nájem prostor 717

kopírování, fotopráce 71

publicita 78

školení, supervize zaměstnanci 334

pronájmy na akcích 127

vstupné 45

odvoz odpadu 11

IP – zajištění soc. sl. v JMK 1 237

ostatní služby 248

III. Osobní náklady celkem 9 365
mzdy zaměstnanců 6 507

DPP, DPČ 531

zákonné sociální pojištění 2 296

zákonné sociální náklady 31

IV. Daně a poplatky celkem 4
V. Ostatní náklady celkem 85
pojištění 40

bankovní poplatky 12

ostatní náklady 33

VI. Odpisy 13
VII. Poskytnuté příspěvky celkem 9
VI. Odpisy 9

Náklady celkem 13 206

12. Finanční zpráva

B. VÝNOSY 2013
stav k 31. 12. 
2013 v tis. Kč

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 6 874
tržby z prodeje služeb (IP JMK) 6 825

tržby z prodeje obrazů 49

II. Změna stavu vnitropodnikových zásob 0
III. Aktivace celkem 0
IV. Ostatní výnosy celkem 963
úroky 9

zůčtování fondů 772

jiné ostatní výnosy - reklama, školení, 
vstupné

182

V. Tržby z prodeje majetku 0
VI. Přijaté příspěvky celkem 385
Nadace Albert 50

dary 329

členské příspěvky 6

VII. Provozní dotace celkem 5 177

MPSV ČR 1 301
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ESF – OP LZZ – Vzdělávání jako cesta 148

ESF – OP LZZ – Křižovatka 984

ESF – OP LZZ – Edukace pracovníků Ra-
tolesti

178

Statutární město Brno 562

ÚMČ Líšeň 27

ÚMČ Židenice 10

ÚMČ Královo pole 23

ÚMČ Vinohrady 5

MŠMT ČR 216

MV ČR 54

MS ČR 144

Jihomoravský kraj 521

ESF – OP VK – Najdi svou cestu 709

ESF – OP VK – Máš na To! 295

Výnosy celkem 13 399

VýSLEDEK hOSPODAŘENí celkem – ZISK 193

AKTIVA
stav k 31. 12. 
2013 v tis. Kč

A. Dlouhodobý majetek celkem 192
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek 306

III. Dlouhodobý finanční majetek 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem

-114

B. Krátkodobý majetek celkem 7591
I. Zásoby celkem 123

II. Pohledávky celkem 4714

III. Krátkodobý finanční majetek cel-
kem

2754

IV. Jiná aktiva celkem (nákl. příštích 
období)

0

AKTIVA celkem 7783

PASIVA
stav k 31. 12. 
2013 v tis. Kč

A. Vlastní zdroje celkem 2614

I. Jmění celkem 2421

II. Výsledek hospodaření celkem 193

B. Cizí zdroje 5169
I. Rezervy celkem 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0

III. Krátkodobé závazky celkem 1822

IV. Jiná pasiva 3347

PASIVA celkem 7783
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13. Výrok auditora
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14. Děkujeme

Fitness centrum Kameňák
FotografiXstudio
Jazyk, v. o. s.
Jazzová kavárna PodObrazy
KINDO s. r. o.
Kobercové centrum
Lokomotiva Brno
Maximus Resort, a. s.
Moravská galerie
Motokáry GO Kart
Nakladatelství Academia
Nanospol, s. r. o.
OUTDOOR ACTIVE s. r. o.
Papír a tisk s. r. o.
PepCom, s. r. o.
PPG Industries, a. s.
Původní bílovická pekárna, s. r. o.
STAREZ – SPORT, a. s.
TONER EXPRES, s. r. o.
T-Systems Czech Republic, a. s.
Varhoo
Zdravý restaurant, s. r. o.

našim individuálním dárcům
Zbyněk Benda
Jana Běhalová
Jan Franc
Ondřej Hájek
Martin Holiš
Michal Hraba
Adam Hrbáč
Svatuše Chmelíková
Eva Janoušková
Martina Jeníčková
Antonio Joao
Alena Karafiátová
Kateřina Klosová
Miroslava Komárková
Mária Kovářová
Markéta Kratěnová
Pavel Krušina
Petr Kubíček
Ota Kubinec
Natalia Kuzyk
Volodymyr Kuzyk
Petr Machálek

Kristýna Marsová
Lena Mikušová
Lenka Nováková
Nadiya Okulyanko
Jarmila Placarová
Petr Rychtecký
Josef Sedláček
Kateřina Staňková
Juraj Steiner
Alena Stejskalová
Martin Stránský
Pavel Studeník
Ondřej Šamaj
Petruška Šustrová
Helena Švédová
Zuzana Vališová

za podporu a vstřícnou spolupráci
Simona Elsnerová
Arnošt Goldflam
Pedro Gomez
Tomáš Haas
Ondřej Hájek

za finanční podporu
Bomar, spol. s. r. o.
Delikomat, s. r. o.
FLUIDTECHNIK BOHEMIA, s. r. o.
G.W. mont, s. r. o.
Isolit – Bravo, spol. s. r. o.
Jena – CZ, spol. s. r. o.
KCT Data, s. r. o.
Mautilus, s. r. o.
MAXPROGRES, s. r. o.
Schwarzberger Publishing, s. r. o.
SPID firma TESAŘ
STAVOS reality, s. r. o.
T-Systems Czech Republic, a. s.

za materiální podporu
Altest, s r. o.
BILLA, spol. s r. o.
Borro, spol. s. r. o.
CAT CUT, s. r. o.
Ctrl P, s. r. o.
DaL tisk, s. r. o.
FAnn parfumerie, s. r. o.
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Markéta Jedličková
Olga Jeřábková
Monika Krčková
Ota Kubinec
Janko Martinkovič
Rastislav Matušík
Pavel Mokrý
Alžběta Pavlínová
Honza Pospíšil
Jitka Ševčíková
Luděk Šmerda
Anton Zima
Divadelní spolek DŽO
swingová kapela Django Jet
tým Adventních koncertů České televize

institucím, nadacím a nadačním fondům
Evropský sociální fond v ČR
Fórum dárců, o. s.
Jihomoravský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo vnitra ČR
Statutární město Brno
Městská část Brno-Královo pole
Městská část Brno-Líšeň
Městská část Brno-Nový Lískovec
Městská část Brno-Sever
Městská část Brno-Vinohrady
Městská část Brno-Židenice
Nadace Albert dětem
Česká televize – sbírka Adventní koncerty 
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13. Přidejte se k nám

Jak nás můžete podpořit?

Zasláním finančního daru nebo trvalým příkazem na dárcovský účet Ratolesti Brno:
240 026 7002/2010

On-line platbou přímo na našich stránkách:
www.ratolest.cz/podporte-nas

Proč podpořit práci Ratolesti Brno?

Už 19 let pomáháme ohroženým dětem a mládeži v Brně.
Naše práce má výsledky. Stojí za nimi příběhy stovek dětí, mladých lidí a rodin, kterým jsme 
pomohli v jejich těžké životní situaci.

Jsme tým odborníků a máme dlouholeté zkušenosti.
Spolupracujeme s Jihomoravským krajem, městem Brnem a městskými částmi, policií, soudci, 
školami i místními organizacemi. Pomáháme tam, kde veřejné síly nestačí.

Poskytujeme kvalitní služby
Patříme mezi nejlepší poskytovatele nízkoprahových služeb v ČR. Pravidelně absolvujeme 
kontroly kvality s vynikajícími výsledky. Jsme držiteli čtyř výročních ocenění České asociace 
streetwork za roky 2003, 2009, 2010 a 2012. Získali jsme Cenu kvality v sociální péči v pro-
gramu SAP za rok 2009 a program Změnit směr patří mezi 5 nejlepších neziskových projektů 
roku 2012.

Neřešíme jen problémy, ale hledáme konkrétní příčiny.
Naší filozofií je, chceš-li hladovějícímu pomoci, nedávej mu ryby, ale nauč ho, jak je chytat. Díky 
včasné a efektivní pomoci se snažíme šetřit veřejné prostředky.

Potřebujeme pravidelnou podporu
Abychom mohli dlouhodobě udržet kvalitu našich služeb a nadále pomáhat stovkám ohro-
žených dětí a mladých lidí, potřebujeme pravidelnou podporu našich partnerů a dárců. Vaše 
pomoc je pro nás důležitá.

Více informací najdete na: www.ratolest.cz
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Kontakt

Základní údaje o registraci
Ratolest Brno
Právní forma: občanské sdružení
Datum založení: 14. 9. 1995
IČO: 653 48 893
Registrována: II/s-OS/1-28025/95-R/
Zapsána: Ministerstvem vnitra ČR
Sídlo: třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno

Kontakt
Ratolest Brno
třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno
Tel.: +420 545 243 839
Mobil: +420 773 826 837
Email: ratolest@ratolest.cz
www.ratolest.cz
www.facebook.com/ratolestbrno

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. 42 0031 6008/6800 
Dárcovský účet: Fio banka, a. s. 240 026 7002/2010



DÁVÁME ŠANCI DĚTEM, KTERÉ VĚTŠINA ODEPSALA.
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