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

Naše práce
Ratolest Brno dává dětem šanci žít ve funkčních rodinách a pomáhá mladým lidem dostat se ze 
šikmé plochy. Základem naší činnosti je prevence, s úspěchem řešíme příčiny problémů i jejich 
následky. Zdarma poskytujeme široký vějíř sociálních služeb dětem a mládeži, kteří mají jedno 
společné - na své životní cestě se potýkají s komplikovanými životními situacemi.

Naše poslání
Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit je-
jich nepříznivou 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 500 klientů využije ročně našich služeb
• 23 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 500 clients use our services every year
• 23 professionals - social workers, teachers and psychologists works in Ratolest Brno
• 19 years of experience in social work

1. Ratolest Brno, občanské sdružení
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Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

listujete právě dokumentem, jímž Vám chceme přiblížit to nejdůležitější, co se 
u nás v roce 2014 událo.

Ratolest je tím, čím je, díky jejím zaměstnancům, tudíž i můj první dík a re-
spekt směřuje právě jim. Jsem hrdá, že přes veškerou nejistotu (změny ve finan-
cování, personální a provozní komplikace), která nás tento rok provázela, jsme 
stále tým pracovníků, který má zápal, a hlavně energii dále pracovat na kvalitě 
našich služeb, hledat nová řešení a příležitosti ve prospěch klientů i organizace. 

V roce 2014 se nám podařilo splnit cíle, které jsme si stanovili předchozí rok 
i něco navíc…od strategického plánu, přes realizaci projektu Edukace pracovníků 
Ratolesti Brno, rekonstrukci prostor klubu Likusáku, až po úspěšné dokončení 
téměř roční rekonstrukce prostor klubu Pavlače.

 Pracovníci Pavlače zároveň dokázali z krizové situace, kdy neměli prostor 
pro ambulantní práci, vytvořit „devízu“ a rozšířili práci v terénu, a to ve vylouče-
ných lokalitách a na ubytovnách, čímž intenzivněji reagovali na aktuální konkrétní 
potřeby klientů. Mají můj velký respekt.

 I ostatní služby mají za sebou, v tomto roce, kus práce. Preventivní progra-
my úspěšně dokončily několikaletý preventivní projekt „Křižovatka“ a také si již 
na konci roku dokázaly zajistit část financování na následující rok. 

Klub Likusák tento rok oslavil své desáté narozeniny a spolupracoval také 
na vybudování Dirtparku v Líšni. Zaměstnanci byli schopni nejen načerpat zkušenosti 
na stážích v zahraničí (Finsko, Rakousko), ale také udržet kvalitní službu i po dobu, 
kdy bylo nutné, aby jejich vedoucí na čas zajistil funkci ředitele organizace. 

Sociálně aktivizační program se v tomto roce především snažil připravit 
na následující období, kdy již nebude financován v rámci Individuálního projektu 

2. Slovo ředitele

a ještě tento rok získal část finančních prostředků z grantového systému Nor-
ských fondů na následující rok. Velkým úspěchem bylo také získání „Ceny kvality“ 
v kategorii poskytovatelé sociálních služeb pro děti. 

Tento rok byl také úspěšný pro Dobrovolnické centrum, které společně s od-
dělením PR a fundraisingu uspělo s projektem „Spouštíme lavinu dobrovolnictví“, 
čímž se posílil úvazek koordinátora tohoto centra a také se zintenzivnila naše 
spolupráce se ziskovým sektorem.

Mimo stávající služby s mnohaletou tradicí jsme se rozhodli pro projekt so-
ciálního podnikání. Určitá shoda náhod a naše odvaha nás svedly do spolupráce 
s Bajkazylem Praha, který spojuje kavárnu, cyklistickou dílnu a kulturní scénu. 
My chceme do tohoto konceptu přidat čtvrtý rozměr, a to zaměstnávání našich 
klientů.  V tomto roce se nám podařilo navázat výbornou vzájemnou spolupráci, 
získat prostory do pronájmu a započít s rekonstrukcí.

V roce 2015 bychom se především chtěli zabývat finančním zajištěním slu-
žeb, úspěšně projít kontrolami kvality, pracovat na daných cílech strategického 
plánu a především zajistit rozjezd našeho sociálního podniku  - Bajkazylu Brno.

Chci na tomto místě především poděkovat všem, kdo jste se rozhodli nás 
jakýmkoliv způsobem podpořit. Budeme se i nadále snažit, abyste měli pocit, že 
Vaše podpora má smysl.

Přeji všem úspěšný rok 2015 a ještě jednou děkuji za Vaši přízeň!

Alena Přikrylová, ředitelka
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3. Proč podporuji práci Ratolesti Brno

Mgr. Vítězslav Klusák, vedoucí střediska a zástupce regionálního vedoucího Jihomoravského soudního kraje – Probační a mediační služba ČR
Ratolest o. s. nabízí programy a služby, které jsou pro klienty Probační a mediační služby ČR vhodné a přínosné. S občanským sdružením Ratolest Brno 
spolupracujeme dlouhodobě, od roku 2006 pravidelně. Spolupráce s Ratolestí je pro nás jedním z nejefektivnějších nástrojů pro práci s delikventní 
mládeží.

Oceňujeme velké pracovní nasazení lektorů programu, kteří jsou ochotni vycházet vstříc individuálním potřebám klientů a také potřebám probační 
a mediační služby. Pracovníci programu jsou schopni zvládat práci s velmi různorodou skupinou (do programu umisťujeme chlapce a  dívky s méně 
i více závažným proviněním, z různého sociálního zázemí a s různou mírou motivace vstupu do programu).

MgA. Lukáš Orlita, umělec
Motivace mé spolupráce s Ratolestí Brno je prostá. Je to pro mě příjemný způsob, jak někomu můžu pomáhat způsobem mě vlastním. Namalováním 
obrazu, který potěší kupce a zároveň tím uvolní potřebné prostředky, které potěší a pomůžou dalším.

Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ Brno–Líšeň
Ratolest Brno vrací naději, buduje důvěru a dává novou příležitost těm, kterým už jiní nevěří.
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4. Lidé

Rada sdružení
Předseda: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Členové rady: Mgr. Alena Přikrylová, Mgr. Valerie Janečková, 
Mgr. Věra Růžičková, Bc. Martin Holiš, Mgr. Lucie Kudrnová 
-Vosečková
Revizní komise: Mgr. Olga Svobodová, Mgr. Valerie Janečková, 
Mgr. Nikola Žídková, DiS.
Statutární zástupce: Bc. Martin Holiš (do února 2014), 
Mgr. Alena Přikrylová (březen 2014 – doposud) 

Členové sdružení k 31. 12. 2014
Böhmová Gabriela, Burgr Rudolf, Burianová Dana, Gheza 
Zuzana, Holiš Martin, Janečková Valerie, Jeřábková Olga, 
Karafiátová Sylva, Křížková Veronika, Kudrnová Vosečková 
Lucie, Lišková Dana, Mikulová Jitka, Musil Libor, Píšová 
Michaela, Přikrylová Alena, Růžičková Věra, Svobodová 
Olga, Syrovátková Hana, Šejnohová Květa, Šíchová Radka, 
Zachařová Barbora, Žídková Nikola, Žižlavská Hana

Pracovníci
Bc. Martin Holiš, ředitel (do února 2014)
Mgr. Alena Přikrylová, ředitelka (od března 2014)

Nízkoprahový klub Likusák
Bc. Martin Holiš, vedoucí
Zdena Ošlejšková, DiS.
Mgr. Zuzana Šťastná
Mgr. Zuzana Vopálková

Nízkoprahový klub Likusák – pobočka Nový Lískovec
Mgr. Lenka Čuprová (do června 2014)
Bc. Lukáš Kudláček
Mgr. Jitka Ryšavá (od srpna 2014)

Nízkoprahový klub Pavlač
Mgr. Michaela Píšová, vedoucí 
Mgr. Veronika Křížková
Dana Lišková, DiS.

Mgr. Květa Šejnohová (do srpna 2014)
Bc. Eva Lazarová (od července 2014)
Mgr. Viktória Svetlíková (do října 2014)
Bc. Jan Dvořáček (od listopadu 2014)

Preventivní programy
PhDr. Pavel Řezáč, PhD., vedoucí (do února 2014)
Mgr. Marie Kovářová, vedoucí (od března 2014)
Mgr. Tereza Hošťálková (březen–červen 2014)
Mgr. Jana Runčáková (od června 2014)

Sociálně aktivizační program SAP
Mgr. Lucie Šmerdová, vedoucí (do prosince 2014)
Sandra Šmídová, DiS., vedoucí (od prosince 2014)
Mgr. Kristýna Kapounová (do října 2014)
Mgr. Markéta Míčková, DiS.
Bc. Denisa Machálková 
Mgr. Radka Šichová, DiS. (od prosince 2014)

Projekt „Edukace pracovníků Ratolesti Brno“ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřed-
nictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Dobrovolnické centrum
Bc. Klára Bednaříková, vedoucí (do února 2014)
Bc. Dagmar Štěpánková, vedoucí (od února 2014)

Public relations a péče o dárce
Mgr. Martina Šmidtová, vedoucí (leden 2014)
Bc. Radek Holomčík, vedoucí (od ledna 2014)
Mgr. Pavla Hokszová, fundraiser (do září 2014)
Lucie Hvězdová, fundraiser (od září 2014)

Administrativa
Ing. Hana Syrovátková
Mgr. et Mgr. Hana Žižlavská 
 
Stav k 31. 12. 2014
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5. Nejdůležitější události roku 2014

Leden – NK Pavlač rozbíhá sociální práci na ubytovnách a nově i terénní práci s klienty klubu NK Pavlač pro 
děti, získali jsme akreditaci na realizaci probačního programu ZS na období 2014–2016
Únor – na pozici ředitele Ratolesti Brno nastupuje Alena Přikrylová 
Březen – reagujeme na projektové výzvy Fondu pro NNO a Dejme (že)nám šanci 
Duben – renovace prostor nízkoprahového klubu Likusák v Líšni
Květen – Ratolest Brno začíná zpracovávat koncept sociálního podniku Bajkazyl Brno (myšlenku Bajkazylu 
přejímáme od pražské pobočky)
Červen – Preventivní programy  se zapojují do sbírkového programu Pomozte dětem
Červenec –nacházíme prostory sociálního podniku Bajkazyl Brno na ul. Dornych
Srpen – NK Likusák spolupořádal Graffti jam vol. 2. pro streetartové umělce v Líšni, Dobrovolnické centrum 
ve spolupráci s PR oddělením rozbíhá projekt firemního dobrovolnictví – Spouštíme lavinu dobrovolnictví
Září – proběhl teambuilding celé organizace na kterém jsme vypracovávali směřování organizace do dalších 
let, NK Likusák oslavil 10. let fungování
Říjen – program SAP získal Čestné uznání v soutěži o Cenu kvality za rok 2013 v kategorii Poskytovatelé 
sociálních služeb pro děti, NK Likusák napomohl otevření Dirtparku v Líšni 
Listopad – Ratolest Brno vyhrála 1. Brněnský vývar s projektem sociálního podniku Bajkazyl Brno, NK Pavlač 
po téměř ročním vyjednávání dostal nová okna a udržel službu za ztížených provozních podmínek i při reali-
zaci několika projektů, intenzivně pracujeme na 2. výzvě FNNO
Prosinec – Dobrovolnické centrum oceňuje individuální dobrovolníky cenou „Dobroš 2014“
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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 ob-
lastí Líšeň, Vinohrady, Židenice, Nový a Starý 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 2014
• 227 klientů z toho 155 chlapců a 72 dívek
• 5131 kontaktů s klienty
• 3812 intervencí ve prospěch klientů, z toho 2183 v klubu, 1329 v terénu
• více než 20 volnočasových aktivit
• 6 sociálních pracovníků ve 2 pobočkách

Sociální služba je financována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo 
CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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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 a od roku 2014 na terénní formu pro klienty ve věku od 6 do 11 let.

Statistiky roku 2014
• 212 klientů, z toho 99 dívek a 113 chlapců
• 9043 kontaktů s klienty, z toho 141 rozhovorů na téma bydleni, 415 rozhovorů na téma škola, 1134 

rozhovorů na téma včasné péče, 213 rozhovorů na téma práce, 468 kontaktů s rodiči
• 2063 intervencí ve prospěch klientů
• 138 doučování
• 199 dní v roce jsme byli v terénu
• 4 sociální pracovnice a 1 speciální pedagožka

Projekt „Najdi svou cestu“ je financován z prostředků 
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operač-
ního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a 
státního rozpočtu České republiky.



12

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, pracovníky OSPOD, 
soudci a státními zástupci. Probační program Změnit směr může být mladistvému nařízen také soudem jako 
alternativní forma trestu.

Statistiky roku 2014
• 56 zapojených klientů celkem, z toho 6 dívek a 50 chlapců
• 27 klientů v programu Změnit směr, z toho 8 úspěšných absolventů
• méně než 5% opakování trestné činnosti v následujícím roce evidujeme u klientů, kteří úspěšně 

absolvovali program
• 18 klientů v programu Křižovatka
• 11 klientů v programu Aristoteles
• 365 individuálních setkání celkem
• 25 skupinových setkání celkem
• 2 společné výjezdy mimo Brno
• 1 psycholog/psycholožka a 1 sociální pracovnice

Preventivní program  „Křižovatka“ je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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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 2014
• 35 zapojených rodin v programu
• 18 nově zapojených rodin v roce 2014
• 2300 odborných výkonů celkem, z toho 960 v ambulanci a 1340 v terénu
• 28 zapojených dobrovolníků
• 13 dvojiček dítě a dobrovolník
• 4 výjezdové akce mimo Brno
• 600 hodin věnovali dobrovolníci SAPu na pomoc dětem
• 8 městských částí, kde spolupracujeme s orgány sociální péče o dítě (OSPOD)
• 7 sociálních pracovnic

Sociální služba je financována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo 
CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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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. 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. Od srpna 2014 Dobrovolnické centrum ve spolupráci s oddělením PR 
realizuje projekt Spouštíme lavinu dobrovolnictví, který je zaměřen na firemní dobrovolnictví.

Pro naše dobrovolníky zajišťujeme poradenství, přípravná školení, vyřízení administrativních záležitostí 
včetně pojištění, metodické intervize a supervize aj. Organizacím pak kromě vysí lání akreditovaných 
dobrovolníků nabízíme metodické vedení a konzultace týkající se managementu dobrovolnictví. Dobro-
volnické centrum je od srpna 2014 akreditované Ministerstvem vnitra ČR na dobu 4 let.

Statistiky roku 2014
• 95 osobních schůzek se zájemci o dobrovolnictví
• 11 spolupracujících organizací, 1535 dobrovolnických hodin
• 5 vstupních školení pro nové zájemce o dobrovolnictví - 45 nových dobrovolníků
• 7 supervizních setkání
• 5 neformální setkání s dobrovolníky, 1 celovečerní akce „Den dobrovolníků – Dobroš 2014“
• 3 vzdělávací semináře pro dobrovolníky
• 1 koordinátorka centra, 2 stážisti 

Projekt „Spouštíme lavinu dobrovolnictví“ je realizován za finanční podpory grantu  z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP 
fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.



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 28 výstav. 
Každý rok se do činnosti galerie zapojují noví umělci. V roce 2014 se nám podařilo rozšířit nabídku galerie na téměř 
200 děl a spolupracujeme s více než 50 umělci. Galerie zapojuje do své činnosti stážisty nejen z řad studentů 
umělecko-manažerských oborů. Díky přesahu, který projekt Galerie Ratolest má, umožňuje stážistům udělat si 
přehled o organizaci, jejím poslání a cílech.  Rozvinuli jsme více práci na online prezentaci galerie. V následujícím 
roce plánujeme několik putovních výstav a zřízení výstavního prostoru v kavárně sociálního podniku Bajkazyl Brno.

Výstavy 2014
únor: Kavárna pod hodinami, Česká 31, Brno
březen: foyer sálu Břetislava Bakaly, týden výtvarné kultury Brno
duben–listopad: Maximus resort, Hrázní 327/4a, Brno

Statistiky roku 2014
• 51 zapojených umělců
• 3 putovní výstavy
• téměř 200 výtvarných děl v nabídce
• 1 koordinátor
• 2 stážistky

www.galerieratolest.cz

Děkujeme všem zapojeným umělcům: Axmann Mikoláš, Babincová Jana, Belzová Denisa, Brančovský Rudolf, Čapková Kurková Dominika, Čadková  
Eliška, Čech Pavel, Čechura Michal Jindřich, Daňková Veronika, Dobeš Roman, Doležal Bohuslav, Dučáková A. Iveta, Fiala Petr, Frýz Zdeněk, Glasnáková 
BrigitaHanzlová Alžběta, Herman Jakub, Hrnčířová Romana, Chovanec Jan, Janošíková KateřinaJavůrek Tomáš, Jerie Karel, Jirků Tomáš, Kahánková 
Pavlína, Kalenský František Josef, Kameníková Petra, Karpíšek Jan, Kintera Krištof, Knapp Michal, Kočí Václav, Laryszová RenátaMalý Břetislav, Man-
delíková Markéta, Navrátil Jiří, Opekarová  Aneta, Orlita Lukáš, Petruželová Alena, PerkofNatalie, Pilgrová Jana, Plachý Jaromír, Prekopová Hlavenková 
Jana, Pucharová Kramářová Vendula, RekováTaťána, Sypěnová Anna, Šnajdrová Bronislava, Tataro Věra, Tůmová Kristýna, Valouchová Petra, Vičanová 
Ivana, Zemanová Veronika, Zwinsová Jana
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A. NÁKLADY 2014
stav k 31. 12. 
2014 v tis. Kč

I. Spotřební náklady celkem 682

spotřeba materiálu 512

prodané zboží (vyskladněné obrazy) 28

spotřeba energie 142

II. Služby celkem 3 436
opravy a údržba 82

cestovné 82

telefon, internet, poštovné 86

vedení účetnictví 84

audit účetnictví 60

nájem prostor + služby spojené s ná-
jmem

810

kopírování, fotopráce 90

publicita 10

drobný nehmotný majetek 10

školení, supervize zaměstnanců 341

pronájmy na akcích 132

vstupné 35

odvoz odpadu 10

IP - zajištění soc. sl. v JMK 1 268

ostatní služby 336

III. Osobní náklady celkem 9 184
mzdy zaměstnanců 6 147

DPP, DPČ 813

zákonné sociální pojištění 2 198

zákonné sociální náklady 26

IV. Daně a poplatky celkem 2
V. Ostatní náklady celkem 59
pojištění 40

bankovní poplatky 8

ostatní náklady 11

VI. Odpisy 13
VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8

Náklady celkem 13 384

12. Finanční zpráva

B. VÝNOSY 2014
stav k 31. 12. 
2014 v tis. Kč

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 6 523
tržby z prodeje služeb (IP JMK) 6 472

tržby z prodeje obrazů 51

II. Změna stavu vnitropodnikových zásob 0
III. Aktivace celkem 0
IV. Ostatní výnosy celkem 240
úroky 5

zúčtování fondů 113

jiné ostatní výnosy - reklama, školení, 
vstupné

122

V. Tržby z prodeje majetku 0
VI. Přijaté příspěvky celkem 959
Nadační fond Albert 30

Nadační fond AVAST 63

FNNO – Spouštíme lavinu dobrovolnictví 324

Motorola Solutions Foundation 275

dary 263

členské příspěvky 4
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VII. Provozní dotace celkem 5 996

MPSV 1 892

ESF - OP LZZ - Křižovatka 867

ESF - OP LZZ  - Edukace pracovníků Ratolesti 593

Statutární město Brno 433

ÚMČ Brno-Líšeň 50

ÚMČ Brno-Židenice 20

ÚMČ Brno-Královo pole 23

ÚMČ Brno-Vinohrady 4

MŠMT 77

MV 73

MS 282

Jihomoravský kraj 379

ESF - OP VK - Najdi svou cestu 921

Úřad vlády ČR 382

Výnosy celkem 13 718

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ celkem – ZISK 334

AKTIVA
stav k 31. 12. 
2014 v tis. Kč

A. Dlouhodobý majetek celkem 677
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek 804

III. Dlouhodobý finanční majetek 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem

-127

B. Krátkodobý majetek celkem 5025
I. Zásoby celkem 95

II. Pohledávky celkem 2301

III. Krátkodobý finanční majetek cel-
kem

2629

IV. Jiná aktiva celkem (nákl. příštích 
období)

0

AKTIVA celkem 5702

PASIVA
stav k 31. 12. 
2014 v tis. Kč

A. Vlastní zdroje celkem 2882

I. Jmění celkem 2548

II. Výsledek hospodaření celkem 334

B. Cizí zdroje 2820
I. Rezervy celkem 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 0

III. Krátkodobé závazky celkem 366

IV. Jiná pasiva 2454

PASIVA celkem 5702
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13. Výrok auditora
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14. Děkujeme

IKEA Česká republika, s. r. o.
Infinit s. r. o.
KNIHCENTRUM.cz s. r. o.
LMC, s. r. o.
Minigolf, Brněnská přehrada
MSI cukrovinky
PAPÍRNY BRNO a. s.
SUBFORM.CZ

našim individuálním dárcům
Barčík Tomáš
Ďurinková Jana
Holiš Martin
Horváth Adam
Hraba Michal
Chmelíková Svatuše
Jelínek Ondřej
Jeníčková Martina
Knedla Miroslav
Komínková Petra
Kormiová Adéla
Kovářová Mária

Kristek Stanislav
Krusina Pavel
Kubíček Petr
Kudrnová Vosečková Lucie
Kudrna Tomáš
Kuzyk Natalia
Krček Libor 
Nenal Petr
Novák Otmar
Pavelková Kateřina
Satinová Klára
Sedláček Jozef
Stejskalová Alena
Šamaj Ondřej
Šícner 
Šinovský Jiří
Šustrová Petruška

za podporu a vstřícnou spolupráci
Elsnerová Simona
Goldflam Arnošt
Gomez Pedro
Haas Tomáš
Hájek Ondřej
Jedličková Markéta
Jeřábková Olga
Krčková Monika
Kubinec Ota
Martinkovič Janko
Matušík Rastislav
Mokrý Pavel
Pavlínová Alžběta
Pospíšil Jan
Řezáč Pavel
Ševčíková Jitka
Šmerda Luděk
Zima Anton

za finanční podporu
ADC Czech republic, s. r. o.
BOMAR, spol., s r. o.
Brněnský vývar
EK Hodonín s. r. o.
EK Hodonín, s. r. o.
KCT Data, s. r. o.
L. N. O., s. r. o.
MAXPROGRES, s. r. o.
Schwarzberger Publishing s. r. o.
SPID firma TESAŘ
STAVOS Brno, a. s.
T-Systems Czech Republic, a. s.

za materiální podporu
AHOLD Czech Republic, a. s.
B4U Publishing s. r. o.
BILLA, spol. s. r. o.
Eurogalaxie, s. r. o.
FAnn parfumerie, s. r. o.
FEI Czech Republic, s. r. o.
GOLDEN NUGGET Ltd., s. r. o.
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institucím, nadacím a nadačním fondům
Citibank Europe plc.
Česká televize – sbírka adventní koncerty
Evropský sociální fond v ČR
Fond pro nestátní neziskové organizace
Fórum dárců, o.s.
Jihomoravský kraj
Magistrát města Brna 
Městská část Brno-Královo pole
Městská část Brno-Líšeň
Městská část Brno-Nový Lískovec
Městská část Brno-Sever
Městská část Brno-Střed
Městská část Brno-Vinohrady
Městská část Brno-Židenice
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Motorola Solutions Foundation
Nadace rozvoje občanské společnosti  
Nadační fond Albert
Nadační fond AVAST
Probační a mediační služba Brno 
Statutární město Brno
Vězeňská služba ČR – Vazební věznice Brno  
Úřad vlády ČR
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13. Přidejte se k nám

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 programu 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, občanské sdružení 
Sídlo: třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno
IČO: 653 48 893
Právní forma: spolek 
Datum založení: 14. 9. 1995
Zapsána: od 1. 1. 2014 ve spolkovém rejstříku 
Spisová značka: L 5389 vedená u Krajského soudu v Brně

Kontakt
RATOLEST BRNO, občanské srdužení
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



OTEVÍRÁME DVEŘE KE ZMĚNÁM
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