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RATOLEST BRNO, z.s. je nestátní nezisková organizace, založená v roce 1995. 
Již 24 let funguje v Brně a jeho nejbližším okolí a poskytuje dětem, mladým 
lidem i celým rodinám v obtížné životní situaci sociální a preventivní služby.

RATOLEST BRNO

POSLÁNÍ
Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým 
lidem a rodinám řešit jejich 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.

VIZE

Patříme mezi nejvýznamnější poskytovatele sociálních služeb v Brně. 
Poskytujeme služby s jasným pozitivním dopadem na kvalitu života 
našich klientů.
 
Své služby nabízíme:
• dětem a mládeži nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci 

a jejich rodinám,
• dobrovolníkům a zájemcům o dobrovolnictví,
• neziskovým organizacím, které pracují nebo mají zájem 

o spolupráci s dobrovolníky.



PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ 
SLUŽEB RATOLESTI BRNO

• ROVNOST
Spolek poskytuje své služby všem z dané cílové skupiny bez ohledu 
na rozdíly pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, poli-
tického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, pří-
slušnosti k národnostní nebo etnické menšině.

• DŮVĚRNOST
Veškeré osobní a citlivé údaje o klientovi získané v rámci poskytování 
služby jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez jeho souhlasu, případ-
ně bez jeho vědomí, jestliže je zařízení povinno je poskytnout.

• OTEVŘENOST
Klienti mají právo se vyjadřovat k poskytovaným službám – nabídce, 
problémům.

• RESPEKT
Pracovníci respektují volbu klienta při řešení jeho problémové situa-
ce.

• BEZPLATNOST
Naše služby jsou poskytovány zcela zdarma.



Slovo ředitelky organizace
Vážení přátelé, kolegové,
máme za sebou další rok fungování naší organizace. Každý rok je něčím zvláštní, specifický, 
ani ten 24. nebyl výjimkou. Kdybych to měla pojmenovat jedním slovem, asi bych použila 
rozvoj a přehodnocování. Dobře, není to jedno slovo, ale dvě, které symbolizují i dvě stránky 
minulého roku. Na jednu stranu se nám dařilo pracovat na rozvoji našich programů, zapojili 
jsme se do několika projektů se zahraniční účastí za účelem předávání i přebírání dobré 
praxe, byli jsme aktivními účastníky řady odborných platforem, kde jsme předávali naše 
postřehy z praxe. Rozjeli jsme novou pobočku sociálně aktivizační služby v Hustopečích. 
Na druhou stranu jsme se dostali do finanční tísně, kdy jsme hledali nové zdroje na pokrytí 
stávajících služeb a programů, což se odráží i na finančním výsledku roku 2019.
Za hlavní úspěch tedy považujeme, že jsme nemuseli z důvodu nedostatku financí ukončit 
žádný z našich programů. Naše služby jsme v uplynulém roce poskytli více než 588 osobám, 
v převážné většině dětem, mládeži a rodinám s dětmi.
Chci zde poděkovat všem mým kolegyním a kolegům za celoroční nasazení, díky čemuž 
jsme vše úspěšně zvládli.
Děkuji naší Správní radě za podporu a pomoc, že dohlíží nad řádným fungováním organiza-
ce.
Děkuji všem poskytovatelům a dárcům finančních a materiálních prostředků, bez nichž by-
chom potřebné programy a služby nemohli realizovat.
Děkuji všem našim partnerům, příznivcům, dobrovolníkům a sympatizantům za jejich práci 
a podporu.



Co nás čeká v roce 2020?
Výroční zpráva se zpracovává až v následujícím roce, proto i tento úvodník píšu v březnu 
roku 2020. Ještě před měsícem, možná i méně, byly naše plány: rozvíjet naše služby a pro-
gramy v souladu s vytvořeným strategickým plánem, zaměřit se na ekonomickou stránku, 
abychom se na konci roku dostali do plusových čísel. Zároveň jsme měli několik rozvojových 
témat jako je zavedení služby asistovaný kontakt, doprovázení a další témata.
Máme však konec března a vše je jinak. Naše služby jsou výrazně omezené, ale chceme tady 
být i nadále pro naše klienty. Pracujeme online, hledáme stále nové cesty podpory, jak tady 
být pro naše klienty i za těchto podmínek. Jsme připraveni jít vypomoci do nejohroženějších 
služeb.
V tuto chvíli je našim cílem zvládnout krizi, být ku prospěchu nejen naším klientům, ale 
i komunitám, kde působíme. Doufáme v lepší zítřky a díky všem, kdo pomáháte, společně 
zvládneme překonat vše.

Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková
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Historie
Organizace byla založena již v roce 1995 a to jako Lata Brno, o.s. Od devadesátých let prošla 
mnoha změnami, rozšířila pole svého působení, ať už po profesní stránce, nabídce služeb 
nebo i rozsahu svého působení. V letech 1995–1998 se organizace zabývala především 
prací s mládeží s rizikovým chováním. K činnosti organizace se připojil například Sri Ku-
mar Vishwanathan v Ostravě a započal nový projekt Příprava streetworkerů. Rok 1999 byl 
něčím nový a významný, organizace Lata, o.s. totiž změnila svůj název na již dnešní Ratolest 
Brno, o.s. (dnes zapsaný spolek). Také se díky financování rozjely nové projekty, jako bylo 
Informační centrum Děti ulice nebo projekt 5 P zaměřený na prevenci dětí do 15 let. Téměř 
každý rok byl něčím výjimečný a rok 2000 nebyl jiný, protože vzniká Dobrovolnické cen-
trum, které sdružovalo některé dosavadní projekty a v obměněné formě působí až dodnes. 
V letech 2001–2003 fungoval například projekt Dobroš, probíhaly preventivní přednášky na 
ZŠ a byl založen Nízkoprahový klub (NK) Pavlač pro děti od 5 do 17 let. Nutno podotknout, 
že velká část veškeré práce byla zásluhou především odborně proškolených dobrovolníků. 
NK Likusák byl otevřen poprvé v roce 2004 v Brně – Vinohradech pro dospívající ve věku 
14–24 let. V následujících letech započal např. projekt Lačhi Buťi zaměřený na vzdělávání 
a rekvalifikační kurzy pro romskou komunitu, projekt Vzdělávání dobrovolníků, Zvyšování 
kvality nízkoprahově-poskytovaných služeb nebo byl spuštěn SAP – sociálně-aktivizační 
program (2007), kde se začalo pracovat s dětmi a celými rodinami formou individuálních 
a skupinových setkání. Dalším výrazným projektem, který započal záhy (v roce 2008), byl 
Změnit směr, který také společně se SAP funguje dodnes. Ve svých počátcích byl Změnit 
směr zaměřený na práci s dospívajícími ve věku 14–18 let, kteří mají problém se záko-
nem. Ve stejném roce byla otevřena i naše Galerie Ratolest. Dalším výrazný projekt, který 



stále trvá, je Aristoteles – preventivní program zaměřený na práci s dětmi do 15 let, který 
začal působit od roku 2010 a hned následující rok začal preventivní program Křižovatka 
(mladí dospělí ve věku 15–24 let). V roce 2012 byla otevřena pobočka NK Likusák v Novém 
Lískovci, zaměřena na terénní práci, kterou jsme uzavřeli v náročném období na konci roku 
2019. Důležitým projektem, který provázel vzdělávání zaměstnanců Ratolesti Brno od roku 
2013, byl projekt Edukace pracovníků Ratolesti Brno a trval 3 roky a hned o rok později byl 
spuštěn projekt na podporu dobrovolnictví Lavina dobrovolnictví. Rok 2015 byl ve znamení 
nových projektů, a i když končil projekt Edukace pracovníků, spustili jsme řadu nových, 
jako byl projekt O dětech s dětmi, Příležitost pro matky na ubytovnách, Znovu na start, 
Vzdělávání na ubytovnách a velký krok pro celou organizaci – otevření sociálního podni-
ku Bajkazyl podle vzoru z Bajkazyl Praha. V roce 2017 bylo vytvořeno Centrum prevence 
a resocializace, zastřešující preventivní a probační programy Změnit směr, Aristoteles 
a Z kruhu ven – ten vznikl nově místo projektu Křižovatka a hned následující rok se rozšířil 
program SAP, který nově zastřešuje Centrum pro ohroženou rodinu, které má od roku 2019 
i svou novou pobočku v Hustopečích. Dále jsme spustili řadu nových projektů např. Ro-
dina je základ nebo Ratolest Brno – kvalita v sociálních službách a řada jiných projektů 
skončila, včetně Bajkazylu, který jsme předali do rukou novému jednateli. V uplynulých 
letech se stalo mnohé, řady projektů začaly a skončily, pokusili jsme se dát dohromady ty, 
které byly něčím významné nebo trvají třeba dodnes. Mnoho informací se sem za těch up-
lynulých 24 let nedostane, všechny pobočky včetně centrální administrativy se stěhovaly, 
rozšiřovaly svou působnost i počet odborníků, kteří zde pracují. Taky jsme měnili design 
celé organizace, spustili nové weby, rozšířili portfolio uměleckých předmětů v Galerii Ra-
tolest a spoustu dalšího. Všechno má své místo v historii organizace a my se těšíme, s čím 
novým přijde následující rok.
 



Časová osa

Audit ČAS
14. – 15. 2. 2019

Výstava 
„Učit umění(m) 
pomáhat“
1. 4. 2019

Konference
Síťujeme pro rodiny
21. 3. 2019

Konference k projektu 
Spolupráce NZDM 
a výchovných ústavů
14. 5. 2019

Vzdělávací seminář 
Dobrovolnického 
centra
13. 6. 2019



Realizace sociálně 
terapeutických 
skupinek pro rodiče 
s malými dětmi
1. 7. 2019

Výstava „Dobré víno, 
dobrý skutek“
26. 6. 2019

Vernisáž výstavy 
„Oblékali jsme se 
spolu“
9. 10. 2019

BikeJam v rokli vol. 3 
27. 9. 2019

Otevření pobočky 
v Hustopečích
6. 11. 2019

Prezentace na Kam 
v Brně za

dobrovolnictvím
9. 12. 2019

Účast Cena Křesadlo
14. 12. 2019

Začátek realizace projektu zaměřeného na podporu 
multidisciplinární praxe pro ohrožené děti

1. 11. 2019

Program Aristoteles získal ocenění 
jako nejlepší preventivní program

16. 10. 2019

Národní dny prevence
16. – 17. 10. 2019

II. ročník meziklubového 
turnaje ve fotbálku
25. 9. 2019

Rozšíření týmu CPR
září 2019

Terén se starostkou a členy 
komise školství a prevence 
kriminality ÚMČ Nový Lískovec
21. 10. 2019



Řekli o nás
„Práce s mládeží, obzvláště tou delikventní, je nesmírně náročná. Nedělám si iluze, ale 
věřím, že i malý úspěch je nedocenitelný. Pracovníci v Ratolesti Brno se snaží ukázat těm-
to mladým lidem cestu, že to jde i jinak – učí je spolupracovat a nést odpovědnost za své 
vlastní chování. To je jeden z důvodů, proč podporuji činnost Ratolest Brno, vidím, že tyto 
programy mají smysl a fungují.”

JUDr. Roman Kiš, PhD., soudce

„V Likusáku mi pomohli si uvědomit problémy ohledně ulice a drog. Díky pomoci jsem se 
zbavil závislostí a ulice už nikdy nebude mým domovem. Stále jsem v kontaktu s lidmi ze 
streetu, ale svým příběhem a radami se snažím pomoci těm, kteří chtějí žít normální život. 
Věřím, že nebýt Likusáku, byl bych ještě na dně společnosti a nevěděl co dělat se svou ex-
istencí.

Každému, kdo chce změnit svůj svět a potřebuje skutečnou pomoc, bych doporučil se 
přijít podívat.”

Klient NK Likusák, 24 let

„Ratolest Brno poskytuje velmi důležité služby. Služby, které si moc neuvědomujeme, do-
kud je sami nepotřebujeme my nebo naše okolí. V mém případě oceňuji především přínos 
pro mladé lidi, kterým je Ratolest Brno majákem na složité cestě dospíváním.
Ratolest přináší mír a naději – ten přínos je pro každého jednotlivce i celou společnost… a to 
stojí za podporu.

Ratolesti Brno přeji, aby byla mostem. A těm, kteří jej staví, bych rád řekl: Přeji Vám, 
abyste jako most, který spojuje dva břehy, spojovali lidi a rodiny. Přinášejte porozumění 
a naději do rozbouřeného mládí. Pomáhejte překlenout nepochopení a nedorozumění. 
Buďte se svými klienty trpělivý a dobře si rozvrhněte své síly, abyste nevyhořeli, protože to, 
co děláte, má velký smysl. A děkuji za to, co pro nás děláte.“

Mgr. Břetislav Štefan, starosta Brno-Líšeň





Centrum pro ohroženou rodinu
Centrum pro ohroženou rodinu (dále COR) zastřešuje Sociálně aktivizační program 
a Program v režimu sociálně-právní ochrana dítěte. COR pomáhá rodinám v tíživé 
životní situaci, v jejímž důsledku může hrozit až odebrání dítěte z domova do 
náhradní péče. Rodiny, které služeb centra využívají, se často potýkají s více prob-
lémy najednou (výchova a péče o děti, hledání zaměstnání, nedostatek financí či 
nevyhovující bytová situace). V centru rodiny podporujeme a doprovázíme ke scho-
pnosti samostatně vytvářet bezpečné a podnětné prostředí pro růst a vývoj dětí. 
Spolupracujeme s dalšími odborníky, kteří se podílejí na zlepšení situace v rodině.

• 43 zapojených rodin

• 3437 hodin klientské práce

• 12 zapojených dobrovolníků

• 12 městských částí města Brna, kde působíme

• 28 obcí v oblasti obce s rozšířenou působností 

Hustopeče, kde působíme

Výsledek naší práce
• U 71 % dětí, které potřebovaly zajistit platbu 

obědů, kroužků nebo pomůcek do školy, se 
rodinám ve spolupráci s pracovníky COR po-
dařilo tyto položky zaplatit a děti tak mohly 
lépe fungovat ve škole.

• U 78 % dětí se rodině s podporou pracovníků 
COR podařilo zlepšit komunikaci se školou, 
což vede ke zlepšení docházky dětí do školy 
a kvalitnější přípravě na vyučování.

• U 54 % rodin, se kterými jsme spolupracova-
li, vyhodnotil OSPOD zlepšení rodičovských 
kompetencích, které umožní zlepšení péče 
rodičů o děti a vzájemných vztahů.



• 43 zapojených rodin

• 3437 hodin klientské práce

• 12 zapojených dobrovolníků

• 12 městských částí města Brna, kde působíme

• 28 obcí v oblasti obce s rozšířenou působností 

Hustopeče, kde působíme

Kazuistika
Rodina (matka, otec a novorozenec) byla do služby zapojena na doporučení Orgánu sociálně-právní ochra-
ny dítěte (OSPOD) kvůli vysokému riziku ohrožení dítěte. Matka i otec byli v minulosti uživatelé alkoholu 
a matce byly před několika lety právě kvůli nadměrnému užívání a navazujícím problémům odebrány dvě 
děti. Pepík byl vzhledem k malé porodní váze delší dobu v nemocnici. Vzhledem k vysokému riziku nedo-
statečné péče v důsledku užívání alkoholu v rodině, původně pracovnice OSPOD doporučovala odebrání 
dítěte.
Oba rodiče však projevili velmi aktivní přístup k řešení své životní situace. Na jejím zlepšení spolupracovali 
jednak s naším Sociálně aktivizačním programem, OSPOD a také s organizací Podané ruce. Rodiče pravidel-
ně docházeli na testování na přítomnost alkoholu v krvi, matka měla za pomoci organizace Podané ruce za-
jištěné veškeré potřebné vybavení pro zajištění dítěte a naše služba rodinu podporovala v péči o Pepíka. Od 
narození Pepíka klientka alkohol neužívá, s podporou naší pracovnice řádně obstarává veškeré náležitosti 
týkající se péče o dítě, pravidelně navštěvuje lékařské prohlídky a očkování, aktivně komunikuje a všechny 
schůzky probíhají dle domluvy. Rodina spolu s pracovnicí nadále pracují na zlepšení podmínek ve stávajícím 
bydlení a aktivně si hledá nové.



Nízkoprahový klub Likusák
Nízkoprahový klub Likusák je nízkoprahovou sociální službou, která patří mezi 
služby sociální prevence. Program je tvořen dvěma složkami – ambulantní a terén-
ní, jež běží souběžně a celoročně. Své služby nabízí dětem a mladým lidem z Brna, 
kteří jsou zasaženi či ohroženi nežádoucími jevy. Zlepšuje kvalitu jejich života před-
cházením a snižováním rizik prostřednictvím sociálních intervencí, preventivních 
programů, poskytnutí bezpečného prostoru a prostoru pro volnočasové aktivity.
Nízkoprahový klub Likusák je tu pro mladé lidi od 12 do 26 let, kteří prožívají situ-
ace spojené s dospíváním, ve kterých si někdy neví rady. Setkáváme se s nimi u nás 
v klubu nebo v ulicích Brna. Naší snahou je pomoci jim se zvládáním těchto, pro ně 
náročných, situací.

• 1132 hodin v terénu

• cca 3000 nachozených km

• 169 klientů

• 8 městských částí, kde působíme

• 11 volnočasových akcí pro klienty

Výsledek naší práce
• 58 % mladých lidí, kteří užívají návykové lát-

ky a řešili toto téma s pracovníky NK Likusák, 
omezilo užívání návykových látek nebo je 
užívá méně rizikovým způsobem.

• 75 % mladým lidem, kteří měli problém se 
svojí výbušností, se po intervencích pra-
covníků podařilo zvolit jiné řešení problému 
než fyzickou agresi.

• 78 % mladých lidí, se kterými pracovníci 
problematiku zadlužení řešili, se rozhodlo 
svoje dluhy aktivně řešit.



Kazuistika
Když přišel Jan (17) do NK Likusák, téměř denně pil alkohol a kouřil marihuanu, a to navzdory epilepsii. Pod 
vlivem těchto látek byl často agresivní, nejen venku mezi lidmi, ale i doma, kde měl konflikty s matkou. Toto 
rizikové chování vyústilo k návratu epileptických záchvatů, krádežím a výpovědi z práce. Jako opatření proti 
tomuto chování začal docházet na OSPOD a poté do diagnostického ústavu (DÚ), kde své problémy řešil 
s psychologem. Současně se zvýšila kontrola ze strany matky až nepřiměřeným způsobem.
V průběhu naší práce s klientem jsme se zaměřovali na několik témat, která byla spojena s užíváním návyko-
vých látek. Týkala se závislostního chování a rizik z něj vyplývajících: zhoršení epilepsie a agresivního cho-
vání. Poté měl několika měsíční pauzu ve využívání služby. Po návratu do služby jsme navázali na témata, 
která se přelévala ze sezení s psychologem dál do jeho života. Jednalo se zejména o omezení pití a kouření 
cigaret – podporovali jsme ho v tomto rozhodnutí, pojmenovávali společně jednotlivé rizikové situace 
a věnovali se zesílení jeho schopností je zvládat. Hlavním cílem naší práce v roce 2019 bylo provázet jej 
procesem změny, kterou procházel. Podpořit sebeaktivaci, kterou získal v DÚ a pomoct mu ji usměrnit, a to 
hlavně podporou ve volení strategií a chování, které vedlo k abstinenci. Vycházeli jsme z jeho hodnocení 
změn, z toho, co pojmenovával jako pozitivní na změně postoje – že se cítí líp, schopnost zapracovat na 
svém vztahu s matkou, zvládat školu a najít si kamarády, kteří neužívají a respektují ho.
V průběhu roku se jeho postoj změnil do té míry, že už nepovažuje užívání alkoholu a marihuany za důležité 
proto, aby se mohl bavit s přáteli a zvládat složitější situace v jeho životě. Téma závislosti a návykových látek 
v průběhu roku zmizelo a nahradila ho témata týkající se práce, zvládání školy a vztahů s vrstevníky. Práci 
s tímto klientem na změně postojů proto považujeme za úspěšnou.



Nízkoprahový klub Pavlač
Nízkoprahový klub Pavlač je nízkoprahovou sociální službou řadící se do služeb so-
ciální prevence. Služba má ambulantní (klub) a terénní formu (streetwork v ulicích 
Brna a na ubytovnách).
NK Pavlač usiluje o zlepšení kvality života dětí a mládeže, které se nacházejí 
v nepříznivé sociální situaci, žijí v sociálně vyloučených lokalitách v Brně a jejich 
život je tímto přímo ovlivněn. Těmto dětem a mladým lidem NK Pavlač nabízí bez-
pečné místo pro trávení volného času a zároveň podporu a odbornou pomoc s prob-
lémy.

• 193 klientů

• 464 doučování

• 107 preventivních programů

• 43 seberozvojových programů

• 968 hodin otevřeného klubu

Výsledek naší práce
• U 85 % dětí, které se zúčastnily preventivního 

programu v NK Pavlač, došlo ke zvýšení in-
formovanosti v oblasti péče o zdraví a hy-
gienických návyků.

• U 77 % dětí, které řešily s pracovníky svo-
je chování v konfliktních situacích, došlo ke 
zlepšení jejich zvládání a snížení agrese.

• Děti a mladí lidé vymysleli během roku 2019 
23 volnočasových aktivit pro ostatní klienty 
NK Pavlač a sami se podíleli na jejich realizaci.



Kazuistika
Lenka (15) přišla do klubu se svou sestrou a kamarádkou, která naši službu zná. Bydlí na ubytovně, takže se 
setkáváme i v terénu. Zpočátku byla v rozhovorech ostýchavá, ale postupně s pracovnicemi začala otvírat 
i osobní témata. Už od prvních kontaktů bylo zřejmé, že jsou pro ni velkým tématem partnerské vztahy.
Lenka s pracovnicemi mluvila o tom, že o ni kluci mají zájem, který jí různými způsoby projevují. Setkala 
se i s tím, že byl na ni vyvíjen nátlak přes sociální sítě. Na to Lenka neuměla adekvátně reagovat. S pra-
covnicemi tak nátlakové situace probírala a ujasňovala si, jak se může v takové situaci zachovat. Většinu 
lidí, které má v přátelích, nikdy neviděla. S cizími lidmi si ráda píše a domlouvá schůzky. Rizika schůzky 
s cizím člověkem si nebyla vědoma a byla na ně pracovnicemi upozorněna včetně informací o tom, jak svoji 
bezpečnost na podobných schůzkách zvýšit.
Lenka se nechává snadno zmanipulovat, ať už jde o požadavek zaslání nahých fotek nebo domluva setkání. 
Po několika rozhovorech s pracovnicemi o rizicích Lenka ví, že může nabídku odmítnout. V jednom případě 
také prokázala, že za svým rozhodnutím nejít na schůzku umí stát, i když je vystavena nátlaku (hovory, vz-
kazy). U Lenky je patrné, že vlastní hodnotu odvozuje z hodnocení druhých, což jí komplikuje vymezení se 
proti agresorům. Cítí zklamání, když o ni agresor ztratí zájem poté, co ho odmítla. Díky intervenci pracovnic 
NK Pavlač dokáže situaci zvážit a uvědomit si, zda šlo o vážný zájem či nikoliv, případně si ujasní, jaké hod-
noty vyhledává a jestli jsou v souladu s agresivním chováním. Pro Lenku je důležitá možnost reflektovat své 
názory a chování v oblasti partnerských vztahů a získávání náhledu na možná rizika.



Centrum prevence a resocializace
Preventivní, probační a resocializační programy jsou určeny dětem a mladým lidem 
od 9 do 30 let, kteří se pohybují na hraně zákona, spáchali trestný čin, nebo se vrací 
z výkonu trestu odnětí svobody.
S klienty spolupracujeme na uvědomění si důsledků jejich činů a na jejich schopno-
stech dovedně zvládat každodenní život ve společnosti, čímž se snižuje riziko opa-
kování jejich trestné činnosti. Dlouhodobě spolupracujeme s Probační a mediační 
službou a kurátory pro mládež. Účast v programech (mezi ně patří Aristoteles, 
Změnit směr a Z kruhu ven) může být klientům nařízena také soudem jako alterna-
tivní forma trestu.

• 87 klientů

• 40 skupinových sezení

• 577 individuálních sezení

• 66 rodinných sezení

• 1066 hodin přímé práce s klienty

Výsledek naší práce
• 64 % klientů programů Aristoteles a Změnit 

směr se rok po úspěšném dokončení nedo-
pustí dalšího společensky nepřijatelného 
jednání.

• 98 % klientů CPR dosáhlo pozitivní změny 
alespoň v jedné z těchto oblastí: trávení vol-
ného času, vztahy s lidmi v okolí, rodině, se-
beúcta, sebeovládání, přijetí zodpovědnosti 
a škola/práce.

• 81 % klientů dosáhlo této změny dokonce 
v minimálně třech oblastech.

 



Kazuistika
Klientka Daniela (18) docházela do programu Z kruhu ven přibližně jeden rok. Účast v programu ji byla 
nařízena soudně kvůli fyzickým potyčkám a výchovným problémům ve škole. Situace v rodině byla nesta-
bilní, Daniela měla zkušenost s pobytem v krizovém centru i v Klokánku. S biologickým otcem se nestýkala, 
mezi matkou a jejími dalšími partnery se vyskytovalo násilí.
Zpočátku jsme spolupráce jsme s Danielou řešili její vztahy s partnery, které se vyznačovaly nestabilitou, 
promiskuitou a násilím. Daniela neměla dostatečnou vůli dělat zásadní změny, proto jsme spíše edukační 
formou probírali možná rizika a následky. Postupně se ukazovalo, že Daniela řešila akutní problémy ve 
škole, kde se jí nedařilo a měla tam špatné vztahy se spolužáky a také nepříznivou situaci v oblasti bydlení. 
Postupem času se okolnosti v jejím životě ustálily – vrátila se bydlet k matce, zůstala s jedním partnerem 
a přestoupila na jinou školu. Když byla její životní situace tímto způsobem stabilizována, dostali jsme se ve 
spolupráci k řešení jejího vztahu s přítelem. Ve vztahu se vyskytovaly hádky, žárlivost i násilí, ale nechtě-
la od přítele odejít. Během sezení měla možnost volně mluvit o „holčičích věcech“, jak je sama nazývala. 
Pracovnice se snažila Danielu vést směrem k formulování vlastních cílů a představ o tom, jakým směrem by 
chtěla svůj život vést. Situačně byla potřeba věnovat se i zdravotnímu stavu klientky, Daniela si u nás dom-
louvala schůzky s lékaři, tyto kontakty ji pomohly vyřešit akutní zdravotní problémy, se kterými se potýkala. 
V oblasti sociálního poradenství se také věnovaly finanční gramotnosti. Její vztah s přítelem se zlepšil, 
když oba dva začali chodit na střední školu. Daniela se starala o pravidelnou docházku obou, studium jejího 
přítele bylo pro ni velmi důležité. Pravidelný každodenní rytmus prospěl i jejich vztahu, méně se hádali. Ve 
škole měla Daniela dobré výsledky a také dobré vztahy, což ji motivovalo k dalšímu studiu.
Daniela zpětně hodnotila přínos účasti v programu hlavně v tom, že se měla možnost vypovídat a ze sezení 
chodila v lepší náladě.



Dobrovolnické centrum
V Dobrovolnickém centru poskytujeme informace a služby zájemcům o dobrovol-
nictví v Brně a propojujeme je s organizacemi, které mají chuť a vůli zapojit do-
brovolníky do svých činností. Naše Dobrovolnické centrum se zaměřuje na pomoc 
v sociálních službách – pomoc ohroženým dětem, seniorům, osobám se zdravotním 
postižením a lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.
O dobrovolníky se stará koordinátorka, která pro ně zajišťuje odborná školení, po-
radenství, právní servis a pojištění. Dobrovolnické centrum je akreditované Minis-
terstvem vnitra ČR.

• 5 školení dobrovolníků

• celkem se zapojilo 53 dobrovolníků

• 984 hodin dobrovolnické práce

• 4 doprovodné akce pro dobrovolníky

• 15 spolupracujících organizací

 



Příběh dobrovolníka
Monika se věnuje dobrovolnictví v Centru Kociánka, kam už více než rok a půl dochází za Ivčou, která je na 
vozíku a má mentální hendikep – přes nelehké začátky Monika vytrvala, podařilo se jí překonat překážky 
v komunikaci s Ivčou a postupem času se z nich stály kamarádky a Ivčin život je tak díky Monice o něco 
barevnější.
„Věnovat se dobrovolnictví jsem se rozhodla po přečtení článku, jehož myšlenkou bylo, že pomoc bez nároku 
na odměnu může člověka naplnit, dát mu smysl života a pocit spokojenosti. Chtěla jsem si to ověřit na vlast-
ní kůži, proto jsem si na internetu vyhledala dobrovolnická centra, z nichž se mi na prvním místě objevila 
Ratolest. Rozhodla jsem se pro individuální návštěvy hendikepovaného klienta na Kociánce a tam mi byla 
přiřazena Ivča, která je upoutaná na vozík, protože jako dítě prodělala obrnu. Není schopná se o sebe sama 
postarat.
S Ivčou nejčastěji trávíme čas na Kociánce, ráda skládá obrázky ze zažehlovacích korálků, je to její nejob-
líbenější aktivita. Pokud je hezky, snažím se jí dopřát i pobyt mimo areál, aby pro ni moje návštěvy měly 
větší smysl. Za tu dobu, co se známe, jsme spolu byly několikrát v nedaleké kavárně, v restauraci na večeři, 
v parku Lužánky a taky na koncertě Anety Langerové v Sonu. Také jsem se už dvakrát účastnila celodenního 
festivalu Dobrý den, Kociánko, kde jsem se o Ivču starala, abych ulehčila ostatním pracovníkům a mohli se 
tak věnovat ostatním klientům. Jak Ivču poznávám, uvědomuji si, že žije v jiném světě, kde je odkázaná na 
pomoc ostatních. Je to znát, protože spoustě věcem z běžného života nerozumí.
Dobrovolnictví je výzva. Pro mě to znamenalo vyjít ze své komfortní zóny, věnovat se po jistou dobu naplno 
někomu jinému, snažit se mu zpříjemnit život. Je to náročné, někdy i psychicky vyčerpávající. Po čase ale 
člověk vidí výsledky svého snažení. Vidí, že klient se na něj těší, slyší, jak mu děkuje a že se mu i rád svěří, 
když ho něco trápí. Pro mě jsou tohle ty pravé hodnoty, které přicházejí až po vynaloženém úsilí jako odmě-
na.“



Galerie Ratolest
V Galerii Ratolest si můžete zakoupit autorská díla zavedených i začínajících uměl-
ců z celé České republiky, kteří svými obrazy podpořili práci Ratolesti Brno. Hlavní 
myšlenkou Galerie Ratolest je „umění(m) pomáhat“ – tedy prostřednictvím prode-
je uměleckých děl podporovat děti, mladé lidi a celé rodiny z programů Ratolesti 
Brno.

• 5 realizovaných výstav a vernisáží

• 23 prodaných uměleckých předmětů

• 10 měsíců výstav po Brně (někdy i 3 výstavy zároveň)

• od června 2019 probíhá stálá výstava ve Vinotéce Hruška (Bašty 8)

• 50 435 Kč získaných pro Ratolest Brno prostřednictvím Galerie Ratolest



Markéta Pakostová

„O Galerii Ratolest jsem se dozvěděla úplnou náhodou. Hledala jsem galerie, které bych 
oslovila pro spolupráci nebo neplacenou stáž. Umění je můj koníček a zároveň od střední 
školy dobrovolničím v různých organizacích. Vždy mě bavilo jakkoliv pomáhat potřebným. 
Proto, když jsem narazila na myšlenku “umění(m) pomáhat”, přišlo mi to naprosto geniál-
ní a originální spojení. Neváhala jsem proto Ratolest oslovit. Díky Ratolesti můžu ve vol-
ném čase dělat to, co mě baví a naplňuje – vytvářet výstavy, hledat nové umělce a zároveň 
pomáhat druhým.”

Markéta Pakostová je již druhým rokem aktivní dobrovolnicí v Galerií Ratolest. Díky jejím 
kontaktům se podařilo navázat spolupráci i s významným sochařem Ondřejem Svobodou.

Ondřej Svoboda
 
Narodil se roku 1983 v Brně. Zde vystudoval Střední průmyslovou školu slévárenskou. Ihned 
po ukončení studia se zcela naplno věnuje výlučně umělecké tvorbě.
Ve své tvorbě zpracovává širokou škálu výtvarných podob a forem. Kombinuje železo se 
dřevem nebo jinými přírodními materiály, přičemž využívá možností strukturovaných 
povrchů, leštění nebo matu.
Pro celou jeho tvorbu je naprosto charakteristickými vtip a jednoduchost jednotlivých děl. 
Primitivismus celku tak umocňuje výraz a úsměvné vyznění díla, které je pak odrazem život-
ního optimismu autora. Jeho plastiky jsou charakteristické přímočarostí, lehkostí a stylo-
vou čistotou, které nechávají vyznít hravému humoru skrytému v jednoduchosti myšlenky.



Projekty navíc k naši běžné činnosti…?
EXTERNÍ PROJEKTY

RATOLEST BRNO JAKO PARTNER CULTURES INTERAKTIV E.V. V PROJEKTU CEE PREVENT NET 
(CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/16_065/0003814)

Projekt ‘Central and Eastern European Network for the Prevention of Intolerance and Group Hatred — CEE 
Prevent Net’ (CEE Prevent Net) je mezinárodní projekt, do kterého jsou zapojeny země střední a východní 
Evropy (Německo, Česko, Polsko, Slovensko, Bulharsko, Maďarsko). Ratolest Brno je koordinátorem za ČR.
Cílem projektu je identifikovat, popsat, hodnotit a přenést dobrou praxi sociálních pracovníků, učitelů 
a dalších pracovníků s mládeží v oblasti prevence (netolerance, diskriminace, rasismu, nesnášenlivosti 
atd.) mezi jednotlivými zeměmi. Dále je důležitým krokem posílit kapacity (znalosti, dovednosti) pracovníků 
v první linii (sociální pracovníci, učitelé, pracovníci s mládeží v neformálních skupinách atd.) v oblasti pre-
vence a intervence těchto jevů a vytvořit dopad na komunitu, které se téma týká (pracovníci v první linii, 
mladí lidé, odborníci atd.) prostřednictvím mezinárodního partnerství mezi zapojenými organizacemi

Kontaktní osoba: Mgr. Vladislava Vondrová, vladislava.vondrova@ratolest.cz, + 420 774 723 626
Datum realizace: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020

PREVENT NET BRNO – Local coalition building for solidarity and diversity 
(CZ.03. 2. X/0.0/0.0/17_076/0011419)

Cílem projektu je vytvořit koalici neziskových organizací, veřejných institucí a jednotlivců žijících nebo 
působících v sociálně vyloučené lokalitě v MČ Brno-sever s významným elementem participace – zapojování 
místních obyvatel včetně dětí a mladých lidí, kteří zde žijí nebo se zde pohybují.
Směřování koalice:
• směřuje k posílení důvěry a spolupráce mezi výše zmíněnými aktéry,
• propojuje zdroje jednotlivých členů
• rozvíjí strategie prevence diskriminace rozvojem solidarity a dialogu mezi různými aktéry.

Kontaktní osoba: Mgr. Vladislava Vondrová, vladislava.vondrova@ratolest.cz, + 420 774 723 626
Datum realizace: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2020



ESF MPSV OPZ – SPOLUPRÁCE NZDM S VÝCHOVNÝMI ÚSTAVY 
(CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/16_065/0003828)

Projekt řešil situaci odchodu mladých lidí z výchovných ústavů a jejich podporu po návratu domů. Pracovní-
ci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a výchovných ústavů budou pilotně spolupracovat a zpracují 
metodický postup návazné péče. Vytvoření metodiky budou předcházet kulaté stoly, výjezdy za dobrou praxí 
do zahraničí a zahraničních odborníků do ČR. Metodický postup bude představen na konferenci a následně 
distribuován do výchovných ústavů a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v ČR.
Cílem projektu je zajistit fungující návaznou síť služeb, která bude mladé lidi po opuštění ústavní výchovy 
podporovat v úspěšném začlenění do společnosti.

Kontaktní osoba: Bc. Petr Porteš, petr.portes@ratolest.cz, + 420 775 468 129
Datum realizace: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019

ESF MPSV OPZ – SÍŤOVÁNÍ PRO RODINY 
(CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/16_065/0003814)

Projekt byl zaměřen na komplexní uchopení sociální práce s ohroženými rodinami v Brně. Rozvíjel spoluprá-
ci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SASRD), nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 
(NZDM) a orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).
Jejich odlišné koncepty práce s ohroženými dětmi, potažmo rodinami na sebe mnohdy obtížně navazují 
v praxi a našim cílem bylo přispět k zefektivnění, které nabídne dětem a rodinám potřebnou komplexní pod-
poru při naplňování potřeb a hájení zájmů.
Cílem projektu je nastavit efektivní a vzájemně respektující spolupráci brněnských SASRD, NZDM a OSPOD 
ve prospěch klientů – ohrožených dětí a rodin.

Kontaktní osoba: Bc. Petr Porteš, petr.portes@ratolest.cz, + 420 775 468 129
Datum realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2019



ESF MPSV OPZ – MULTIDISCIPLINÁRNÍ PRAXE PRO OHROŽENÉ DĚTI
(CZ.03. 2. X/0.0/0.0/17_076/0011443)

Projekt se zaměřuje na podporu multidisciplinární práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami v Brně. Zřízení 
interdisciplinárního týmu pro ohrožené děti v kombinaci s dalšími podpůrnými procesy a aktivitami umožní 
těmto dětem a rodinám mezirezortní a komplexní podporu při naplňování potřeb a hájení zájmů. Propojení 
aktérů, kteří někdy působí vedle sebe, do jedné sítě multidisciplinární praxe a aktivity podporující ohrožené 
rodiny přímo, povede k rychlejší a efektivnější podpoře rodiny.

Kontaktní osoba: Mgr. et Bc. Vladimíra Suchancová, vladimira.suchancova@ratolest.cz, +420 773 826 838
Datum realizace: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2021

RATOLEST BRNO – KVALITA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/17_071/0007665)

Sociální služby organizace fungují poměrně samostatně a chybí jim společné ukazatele kvality, které by, 
přes zjevnou rozdílnost cílů, poslání i cílových skupin prokázali naplnění deklarovaného poslání organi-
zace. Schopnost organizací jasně vyhodnotit dopad služeb na kvalitu života klientů a společnosti směřuje 
k zvýšení kvality služeb a k posílení prestiže sektoru.
Cílem projektu je v období březen 2018 – únor 2020 zvýšit odpovědnost RATOLESTi BRNO, z.s. vůči klientům, 
programovým donátorům a veřejnosti posílením nástrojů hodnocení výkonnosti sociální práce a optimal-
izace služeb, vytvořením, testováním a zavedením modelu evaluace, standardizací metodik a vzděláváním 
sociálních pracovníků organizace.

Kontaktní osoba: Bc. Petr Porteš, petr.portes@ratolest.cz, + 420 775 468 129
Datum realizace: 1. 3. 2018 – 29. 2. 2020





VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
 
A. NÁKLADY 2019 stav k 31. 12. 2019 v tis. Kč

I. SPOTŘEBNÍ NÁKLADY CELKEM 427 III. OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 13 207

spotřeba materiálu 304 mzdy zaměstnanců 9 294

spotřeba energie 123 DPP, DPČ 738

zákonné sociální pojištění 3 135

II. SLUŽBY CELKEM 1 974 zákonné sociální náklady 40

opravy a údržba 41

cestovné 70 IV. DANĚ A POPLATKY CELKEM 9

telefon, internet, poštovné 103

vedení účetnictví 109 V. OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 65

audit účetnictví 30 pojištění 54

nájem prostor + služby spojené s nájmem 914 bankovní poplatky 8

kopírování, fotopráce 79 ostatní náklady 3

leasingové splátky 20

školení, supervize zaměstnanci 246 VI. ODPISY 37

pronájmy na akcích 125

vstupné 4 VII. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM 8

odvoz odpadu 4

ostatní služby 229

NÁKLADY CELKEM 15 727



B. VÝNOSY 2019 stav k 31. 12. 2019 v tis. Kč

I. TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZBOŽÍ 
CELKEM 50 EU ESF OPZ-MPSV ČR – Zaostřeno na rodinu 14

tržby z prodeje obrazů 50 EU ESF OPZ-MPSV ČR – Rodina je základ 1 290

II. ZMĚNA STAVU
VNITROPODNIKOVÝCH ZÁSOB 0 EU ESF OPZ-MPSV ČR – Spolupráce NZDM 

s výchovnými ústavy
654

III. AKTIVACE CELKEM 0 EU ESF OPZ-MPSV ČR – Zůstat spolu 226

EU ESF OPZ-MPSV ČR – Síťování pro rodiny 430

IV. OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM 2 315 EU ESF OPZ-MPSV ČR – Multidisciplinární praxe 
pro ohrožené děti

163

úroky 3 Prevent Net Brno – EVZ 181

zůčtování fondů 21 EU ESF OPZ-MPSV ČR – Z kruhu ven 973

jiné ostatní výnosy – reklama, školení, vstupné 97 Statutární město Brno 2 038

realizace projektů IP JMK SAS 2 032 ÚMČ Brno – Židenice 15

realizace projektu Aristoteles 150 ÚMČ Brno – Královo pole 17

ÚMČ Brno – Líšeň 70

V. TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU 0 ÚMČ Brno – sever 36

ÚMČ Brno – Starý Lískovec 10

VI. PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM 498 ÚMČ Brno – Slatina 5

NROS - Pomozte dětem 102 ÚMČ Brno – Vinohrady 23

Nadační fond Tesco, NROS zůstat spolu 26 Město Hustopeče 23

Nadační fond České pošty 10 MŠMT ČR 130

Nadační fond Albert 35 MV ČR 178

ostatní dary 321 MS ČR 447

členské příspěvky 4 Jihomoravský kraj 4 383

VII. PROVOZNÍ DOTACE CELKEM 12 709

EU – CCE Prevent Net 619

EU ESF OPZ-MPSV ČR – Ratolest Brno – Kvalita 
v sociálních službách

787

VÝNOSY CELKEM 15 572

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM:
ZTRÁTA -155



A. DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 1 063 A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 2 330

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 I. Jmění celkem 2 485

II. Dlouhodobý hmotný majetek 804 II. Výsledek hospodaření celkem -155

III. Dlouhodobý finanční majetek – ostatní 
dlouhod. půjčky

574

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -315 B. CIZÍ ZDROJE 11 200

I. Rezervy celkem 0

B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM 12 467 II. Dlouhodobé závazky celkem 0

III. Krátkodobé závazky celkem 25

I. Zásoby celkem 280 IV. Jiná pasiva 11 175

II. Pohledávky celkem 7 411

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 4 776

IV. Jiná aktiva celkem (nákl. příštích období) 0

ROZVAHA

AKTIVA PASIVA
stav k 31. 12. 2019 v tis. Kč

AKTIVA CELKEM 13 530 PASIVA CELKEM 13 530



VYJÁDŘENÍ AUDITORA



PODĚKOVÁNÍ
 

Poskytnuté dotace:

• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Ministerstvo spravedlnosti ČR
• Jihomoravský kraj
• ESF MPSV OPZ – RATOLEST BRNO – KVALITA V SOCIÁLNÍCH 

SLUŽBÁCH (CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/17_071/0007665)
• ESF MPSV OPZ – SPOLUPRÁCE NZDM S VÝCHOVNÝMI 

ÚSTAVY CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/16_065/0003828
• ESF MPSV OPZ – SÍŤOVÁNÍ PRO RODINY 

(CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/16_065/0003814)
• ESF MPSV OPZ – RODINA JE ZÁKLAD 

(CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/16_052/0007809)
• ESF MPSV OPZ – Z KRUHU VEN 

(CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/16_064/0006276)
• ESF MPSV OPZ – MULTIDISCIPLINÁRNÍ PRAXE PRO 

OHROŽENÉ DĚTI (CZ.03. 2. X/0.0/0.0/17_076/0011443)
• ESF MPSV OPZ – ZŮSTAT SPOLU 

CZ.03. 2. 65/0.0/0.0/16_047/0009868
• ESF MPSV OPZ – VYBRANÉ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE 

NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
(CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/15_005/0007741) 

• Statutární město Brno
• ÚMČ Brno – Líšeň
• ÚMČ Brno – Bohunice
• ÚMČ Brno – Královo pole
• ÚMČ Brno – Vinohrady
• ÚMČ Brno – Starý Lískovec
• ÚMČ Brno – Slatina
• ÚMČ Brno – sever
• ÚMČ Brno – střed
• ÚMČ Brno – Židenice
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
• Ministerstvo vnitra ČR
• Nadace Albert
• Vojtěch Kraus
• Nadace Tesco
• Nadace České pošty
• NROS – Pomozte dětem
• ALZA.cz
• Visegrad Fund
• Rights, Equality and Citizenship Programme (REC)
• Město Hustopeče
• Prevent Net Brno
• CEE Prevent Net

Poskytnuté dary:

• CommScope Czech Republic s.r.o.
• Dobrokar s.r.o.
• E.ON Česká republika, s.r.o.
• HOPE Jazykový servis s.r.o.
• MAXPROGRES, s.r.o.
• ORIS PLUS spol. s r.o.
• Purple Technology s.r.o.
• Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.
• VÍNO HRUŠKA s.r.o.

Děkujeme všem dárkyním a dárcům, kteří 
svým příspěvkem podpořili chod Ratolesti 
Brno. Každý příspěvek je pro nás důležitý.





VÝROČNÍ ZPRÁVA
2019

Proč podpořit Ratolest Brno?
Již přes 24 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 ministerstvy, Jihomorav-
ským krajem, městem Brnem i jednotlivými městskými částmi, policií i soudci, školami i místními 
organizacemi. Pomáháme tam, kde veřejné síly nestačí.

Jak podpořit Ratolest Brno?

1. BEZHOTOVOSTNÍ PŘEVOD finančního daru nebo trvalý příkaz k úhradě přímo na dárcovský účet 
Ratolesti Brno: 240 026 7002 / 2010 (Fio banka).

2. KUPTE SI OBRAZY nebo umělecké předměty z e-galerie www.galerieratolest.cz. Finance z takto pro-
daného umění budou využity na podporu činnosti Ratolesti Brno.

3. PODPOŘTE NÁS věcnými dary nebo poskytnutím svých služeb. Snažíme se udržet krok s moderním 
světem. Proto například potřebujeme notebooky do našich klientských učeben a pro pracovníky Ra-
tolesti Brno.

4. ZAPOJTE SE a pomozte nám najít nové partnery. Řekněte o naší práci svým známým a přátelům. Do-
poručte nás svým kolegům nebo obchodním partnerům. Sdílejte informace o Ratolesti Brno ve svých 
sociálních sítích.

5. BAVTE SE při konání dobrého skutku. Podpořit nás můžete společnou sbírkou, uspořádáním benefič-
ní akce nebo třeba výtěžkem z dobrovolného vstupného.

Máte další nápad, jak nás podpořit? Napište nám na ratolest@ratolest.cz nebo 
 zavolejte na číslo +420 773 826 837. Věříme, že najdeme společnou cestu pro dobrou věc.

Potřebujeme pravidelnou podporu, abychom mohli dlouhodobě udržet kvalitu našich služeb 
a pomáhat ohroženým dětem, mladým lidem a jejich rodinám.

Vaše pomoc je pro nás důležitá.
DĚKUJEME


