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RATOLEST BRNO, Z.S.

RATOLEST BRNO, z.s. je nestátní nezisková organizace, založená v roce 1995. Již 23 let 
funguje v Brně a jeho nejbližším okolí a poskytuje dětem, mladým lidem i celým rodinám 
v obtížné životní situaci sociální a preventivní služby. Naším posláním je pomáhat sociál-
ně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou situaci ane-
bo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. 
V rámci naší činnosti podporujeme a rozvíjíme dobrovolnictví.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RATOLESTI BRNO
ROVNOST 
Organizace poskytuje své služby všem z dané cílové skupiny bez ohledu na rozdíly pohlaví, 
rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo 
sociálního původu, příslušnosti 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, případně bez jeho vědomí, jestliže je služba povinna 
je poskytnout.

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

RESPEKT
Pracovníci respektují volbu klienta při řešení jeho problémové situace.

BEZPLATNOST
Naše služby jsou poskytovány zcela zdarma.
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Slovo předsedy rady spolku

Pomoc dětem, mladým a rodinám volá po spolupráci se školami, OSPODy, 
výchovnými ústavy, Probační a mediační službou, kurátory pro mládež a 
tak dál. 

Klienti potřebují řešit různé věci. V jedné organizaci si všimnou toho, 
čeho si nevšimnou v jiné. Klientům tak jde pomáhat s jejich různými prob-

lémy. Co když se ale klienti začnou bát, že si navzájem všechno povíme, a 
víme toho pak o nich až příliš? Měli by tedy být o všem informováni a nic by 

se nemělo dít bez jejich souhlasu.
Klientům může spolupráce pomoci, protože organizace si rozdělí práci a klient nemusí totéž 

probírat s různými lidmi několikrát. Nebudou ale i tak muset pobíhat od jedné organizace ke 
druhé? A neztratí proto chuť všechno řešit? S tím by mohl pomoci klíčový pracovník, který by s 
klientem všechno promýšlel a pomoc lidí z různých organizací koordinoval.

Spolupráce organizací může být zárukou, že potíže klienta s jednou z nich nepřekazí 
pokračování pomoci. Vázne-li klientova spolupráce s jednou organizací, zůstane v kontaktu s 
dalšími. Ty poskytnou náměty, jak potíže mezi klientem a organizací řešit. Co když ale ti, kdo 
mají s klientem potíže, prožívají rady odjinud jako ponížení? Na klienta „potížistu“ se mohou 
o to více zlobit. Tyto lapálie se dají zvládat pravidelnou diskusi lidí ze spolupracujících organi-
zací nad složitostmi společných případů. Účast klientů v takové diskusi je pro ně příležitostí, 
aby sami sebe uviděli očima „druhé“ strany. Pomoci může individuální supervize věnovaná vzá-
jemným vztahům lidí z různých organizací a společným případům.

Stručně řečeno, klientům i pomáhajícím by přinesla užitek spolupráce lidí z různých organi-
zací zaměřená na koordinované vyhledávání a řešení různorodých potíží dobře informovaného 
klienta, který se účastní diskuse o řešení jeho věcí. Neměla by chybět příležitost pro otevřenou 
diskusi a supervizi obtíží ve vzájemných vztazích mezi všemi účastníky, pomáhajícími i klienty. 
Tuto vizi by ovšem bylo užitečné diskutovat.

prof. PhDr. Libor Musil, Csc. | předseda spolku 
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PŘEHLED VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ ZA ROK 2018

LEDEN   Navštívil nás ministr spravedlnosti České republiky, pan doktor Robert Pelikán.   
  Diskuze byla převážně o možnostech a limitech sociální práce a sociálním podnikání.

ÚNOR   Podepsali jsme smlouvy na dva dlouhodobé projekty – “Rodina je základ”  
  a ”Ratolest Brno – Kvalita v sociálních službách”.

BŘEZEN   V NK Likusák proběhla beseda s bývalými uživateli drog ve spolupráci s organizací Podané ruce.

DUBEN   V parku Hvězdička v Brně jsme se připojili k Mezinárodnímu dni Romů, kde jsme  
  uspořádali sportovní olympiádu a dílničky pro děti.

KVĚTEN   Proběhly hned dvě zahraniční stáže pro naše pracovníky, jedna ve Finsku a druhá 
  v Anglii.

ČERVEN   Vedoucí NK Likusák, Zuzana Šťastná, získala výroční cenu ČASovaná bota v kategorii  
  Osobnost roku, pořádanou Českou asociací streetwork.

ČERVENEC   Pracovnice z Centra pro ohroženou rodinu (COR) vyrazily do Velkých Opatovic na  
  pobytovou akci s dětmi, jejichž rodiny jsou zapojeny v programu COR. 

SRPEN   Natočili jsme nová promo videa pro veřejnou sbírku “Bezpečná rodina – šance pro 
  budoucnost”, čímž byla tato sbírka nově spuštěna.

ZÁŘÍ    NK Pavlač uspořádala meziklubový fotbálek pro klienty v rámci Týdne NZDM.

ŘÍJEN    Účastnili jsme se konference Lumos pro kurátory v Olomouci.

LISTOPAD   Program „Zkruhu ven“ Centra prevence a resocializace získal ocenění jako druhý nejlepší  
  projekt prevence kriminality na místní úrovni.

PROSINEC  Uzavřeli jsme rok přednáškou na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity pro studenty  
  oboru Sociální pedagogika o fungování v nízkoprahových klubech.
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Patroni Ratolesti Brno

„Často se mi stává, že se zamýšlím nad tím, proč zrovna já mám to štěstí žít přesně tak, 
jak jsem vždy snil a cítit se naplněný. Ne všichni ale máme na startovní čáře našeho 
putování životem stejné podmínky a to mi nepřijde fér. Ratolest tuto startovní čáru ale-
spoň trochu sbližuje, a proto je pro mě čest být jejím patronem.“

Adam Ondra | špičkový horolezec

„Podpora organizace Ratolest Brno pro mě znamená hlavně skvělou příležitost praco-
vat s mladými lidmi, kteří stojí v určitém směru na rozcestí; spousta cest před nimi je 
špatných a  já se je v  programech, kterých se jako host účastním, snažím motivovat 
k tomu, že po nich nemusejí jít. A že si jde vybrat i takovou, aby měl jejich život smysl, 
pro ně samé i pro jejich okolí. Držím palce Ratolesti i do dalších let, aby měnila životy 
mladých lidí k lepšímu.”

Jan Müller | mistr světa v thajském boxu

„Už běží druhý rok, kdy jsme, jako ženský tým Dragonu Brno, patronkami Ratolesti Brno. 
Prokazatelně nám to dodává sílu a  odhodlání. Pro další sezónu jsem se probojovaly 
do nejvyšší české soutěže, ale proti každodenní náročné práci skvělých lidí z Ratolesti 
je i tvrdé rugby procházka růžovým sadem. Zatímco my si hrajeme, Ratolest pomáhá 
měnit životy k lepšímu. Pozice patronek nám dodává motivaci a sílu to na hřišti i mimo 
něj jednoduše nevzdat.
Upřímně doufáme, že i v nadcházejícím roce se nám podaří aktivně se zapojit do činnosti 
Ratolesti a nebudeme pouhým papírovým maskotem. Rugby a Ratolesti zdar!“

RC Dragon | sportovní tým
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CENTRUM PRO OHROŽENOU RODINU

Centrum pro ohroženou rodinu (dále COR) zastřešuje Sociálně aktivizační program 
(dále SAP) a Program v režimu sociálně-právní ochrana dítěte (dále SPOD). 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 problémy 
najednou (výchova a péče o děti, hledání zaměstnání, nedostatek financí či nevyhovující 
bytová situace). V CORu podporujeme a doprovázíme ke schopnosti samostatně 
vytvářet bezpečné a podnětné prostředí pro růst a vývoj dětí. Spolupracujeme s dalšími 
odborníky, kteří se podílejí na zlepšení situace v rodině. 

STATISTIKA ZA ROK 2018

• 39 zapojených rodin
• 2869,5 hodin klientské práce
• 10 městských částí, kde působíme
• 19 zapojených dobrovolníků
• 6 realizovaných případových konferencí
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KAZUISTIKA

Petr (13 let) má cukrovku a musí proto dodržovat pravidelný stravovací režim a kontrolovat si glyke-
mické hodnoty. V minulosti se toto téma již řešilo – Petrova matka nerozuměla systému glykemických 
hodnot a svého syna tak neuměla naučit, kdy a jaké hodnoty inzulínu si musí píchnout. Toto se v 
minulosti podařilo nastavit a Petr měl hodnoty celkem v normě. V roce 2018 se opět objevil problém. 
Petr často zapomíná na druhou večeři, nepíchá si inzulin v přesně stanovených časech, neříká pravdu 
o hodnotách, které si naměří. Velkým problémem je kontrola ze strany matky a jejího partnera. Pokud 
má Petr špatné glykemické hodnoty, matka s přítelem mu nadávají, popř. dostane Petr domácí vězení. 
Pracovnice CORu několikrát mluvila s Petrem o vážnosti onemocnění a nutnosti dodržovat lékařské 
postupy. S matkou probírala téma kontroly a trestů. Nyní je v rodině domluvena nová zakázka, kdy se 
matka s Petrem budou, za přítomnosti sociální pracovnice, učit, jak nastavit upozornění pro Petra, aby 
nezapomínal na jídlo a kontrolu hodnot. Zároveň se budou nastavovat pravidla pro kontrolu Petra ze 
strany matky, aby nedocházelo k neustálým hádkám. 

VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE

U 33 % rodin se nám podařilo zlepšit jejich rodičovské kompetence. Díky naší práci tak rodiče lépe rozumí 
potřebám svých dětí a dokáží o své děti lépe pečovat. Znamená to, že 33 % dětí jsme pomohli zajistit bez-
pečný domov, kde zažívají lásku rodičů a jejich pozornost. Byli jsme úspěšní také v tom, že u 87 % rodin, 
kde byl problém s placením nezbytných potřeb pro děti, došlo k jejich zaplacení – obědy do škol, kroužky, 
pomůcky. Tyto potřeby pomohly dětem cítit se lépe ve škole a efektivněji trávit svůj volný čas. Ve zbytku 
rodin nedošlo k zaplacení buď kvůli dlouhodobému nedostatku financí v rodině, kdy finance byly použity 
na základě potřeby rodiny nebo nebylo vyhověno žádosti například z úřadu práce. Jelikož naše rodiny se 
potýkají s dlouhodobým nedostatkem financí, je pro ně těžké vyčlenit finance na tyto potřeby dětí.
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CENTRUM PREVENCE A RESOCIALIZACE

Preventivní, probační a resocializační programy jsou určeny dětem a mladým lidem od 11 
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 schopnos-
tech dovedně zvládat každodenní život ve společnosti, čímž se snižuje riziko opakování 
jejich trestné činnosti. Dlouhodobě spolupracujeme s Probační a mediační službou a 
kurátory pro mládež. Účast v programech (Aristoteles, Změnit směr a Z kruhu ven) může 
být klientům nařízena také soudem jako alternativní forma trestu.

 
STATISTIKA ZA ROK 2018

• 824,5 hodin individuální práce
• 36 skupinových setkání
• 63 aktivně zapojených klientů
• 2 výjezdy s klienty
• 86 % klientů úspěšně ukončilo programy
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KAZUISTIKA 

Dušan projevoval určitou míru náhledu na čin, kvůli kterému se do programu dostal. Kvůli své hyper-
aktivitě se potýkal s  impulzivitou, která ho často přivedla do problémů. Na skupinových setkáních 
byl aktivní, měl však problém udržet pozornost delší dobu a kontrolovat své impulzy.  Dušan získal 
náhled na negativní důsledky, ke kterým může jeho impulzivita vést, a proto si zkoušel jednotlivé tech-
niky zvládání. Po skončení programu reflektoval, že se na skupinových setkáních naučil lépe ovládat. 
Daří se mu to také ve škole, kde si zlepšil známky a lépe se soustředí. 

Po skončení programu pokračuje Dušan dále ve spolupráci s Ratolestí Brno a to formou výkonu 
společensky prospěšné činnosti, jejíž část si odpracovává v jednom z nízkoprahových klubů. Druhou 
část doplňuje pokračující individuální spoluprací s psychologem z Centra prevence a  resocializace. 
Dušan vyrůstal v prostředí, kde neměl přirozený mužský vzor – žije s babičkou a sestrami, otec mu 
v dětství umřel. V osobě terapeuta získal potřebný mužský vzor. Společně s ním mohl sdílet a při-
jmout ambivalentní pocity spojené s tím, že byl v dětství svědkem domácího násilí. Individuální setkání 
nadále využívá k podpoře při získávání větší sebekontroly, zvládání vzteku a plánování budoucnosti.

VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE

7 z 8 mladých lidí, kteří úspěšně dokončili program Z kruhu ven, a 14 z 22 klientů, kteří za sebou mají 
více než čtyři setkání, jsou díky nám spokojenější s tím, jak to u nich doma funguje. Všichni úspěšní 
účastníci programu Z kruhu ven si byli schopni lépe porozumět s rodinnými příslušníky, ke kterým 
měli na začátku programu daleko, přičemž to stejné se týká přibližně poloviny rodinných vztahů 
účastníků programu Změnit směr.

Díky působení našeho programu bylo přibližně 80 % mladistvých, kteří program úspěšně dokončili 
v roce 2017, schopno se tomuto začarovanému kruhu vyhnout a v dalším roce se vyhnout recidivě. 
Podobný podíl mladších klientů ve věku 11−14 let byl schopen nezopakovat problematické chování 
nebo pouze v méně závažné míře, než před vstupem do programu.
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NÍZKOPRAHOVÝ KLUB LIKUSÁK

Nízkoprahový klub Likusák je nízkoprahovou sociální službou, která patří mezi služby 
sociální prevence. Program je tvořen dvěma složkami – ambulantní a terénní, 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 předcházením a snižováním 
rizik prostřednictvím sociálních intervencí, preventivních programů, poskytnutí bez-
pečného prostoru a prostoru pro volnočasové aktivity. 

Nízkoprahový klub Likusák je tu pro mladé lidi od 12 do 26 let, kteří prožívají situace 
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.

STATISTIKA ZA ROK 2018

• 353 hodin terénní práce
• 808 hodin otevřeného klubu
• 199 klientů
• 19 volnočasových aktivit pro klienty
• 8 městských částí, kde působíme
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KAZUISTIKA 

Klient A. dochází do Likusáku od roku 2014. V průběhu využívání naší služby střídavě žil s matkou a 
mladším sourozencem, jeho matka zápolí se závislostí na alkoholu, s otcem není v kontaktu.  Část 
dětství strávil v dětském domově, poté v několika výchovných ústavech, ze kterých utíkal. Jeho postoj 
k návykovým látkám byl vždy pozitivní, experimentoval a střídavě užíval většinu běžně dostupných 
návykových látek, zejména pervitin.

V roce 2016 delší dobu abstinoval společně s přítelkyní, protože začali cítit dopady pravidelného 
užívání. Pracovníci jej v abstinenci podporovali, řešili hlavně sehnání zaměstnání a bydlení a upo-
zorňovali ho na rizika pravidelného užívání pervitinu. Na podzim roku 2016 se s přítelkyní rozešel a 
k pervitinu se vrátil, přestal vnímat jeho dopady. V polovině roku 2017 byl zadržen za držení malého 
množství drog a řešil přestupkovou komisi, využil naši pomoc ke zvládnutí situace, po dořešení jsme 
znovu otevřeli téma abstinence.

Díky intenzivní práci si A. uvědomil perspektivu budoucnosti, a to, že si nedokáže představit, že 
bude se závislostí dále žít a viděl, co mu závislost ze života bere. Důležitým faktorem byla rodina (mat-
ka a mladší sourozenci), vnímá je jako velmi důležité a viděl, že svým užíváním se od nich vzdaluje a 
přichází o vztah s nimi. Od června 2018 abstinuje od pervitinu úplně. Našel si práci a obnovil vztahy s 
matkou a sourozenci.

VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE

Mladí lidé si nejsou dostatečně vědomi rizik a následků, vyplývajících ze zanedbávání, přehlížení a 
nedostatečné léčby v případech, kdy jsou nemocní, mnohdy nejsou registrováni u žádného lékaře. Při 
duševních obtížích nevyhledávají odbornou pomoc, uchylují se k řešením, jako je sebepoškozování, 
návykové látky či zneužívání léků. V uplynulém roce jsme fyzické nebo psychické obtíže řešili se 28 
klienty, 18 z nich bylo díky naší podpoře schopno vyhledat odbornou pomoc a tím pádem se jejich 
stav zlepšil. Jsou si tedy vědomi toho, že je důležité nemoc nepřecházet a včas ji řešit, a také, že je v 
pořádku své osobní problémy řešit s odborníkem a říct si o pomoc, když ji potřebují. 
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NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PAVLAČ

Nízkoprahový klub Pavlač je nízkoprahovou sociální službou řadící se do služeb sociál-
ní prevence. Služba má ambulantní formu (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 bezpečné místo 
pro trávení volného času a zároveň podporu a odbornou pomoc s problémy. 

STATISTIKA ZA ROK 2018

• 209 klientů
• 596 doučování
• 920 hodin otevřeného klubu
• 51 preventivních a 43 seberozvojových programů
• 6 ubytoven, kde působili naši pracovníci
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KAZUISTIKA 

Anetu (15) jsme potkali poprvé v roce 2017 před ubytovnou v Brně. V rámci prvokontaktu jí bylo sděle-
no, že se bavíme o různých tématech a žádné téma není tabu. Aneta s námi pak začala sdílet své názo-
ry a postoje k partnerství a vztahu mezi mužem a ženou. Často se o tomto tématu hodně rozhovořila, 
měla potřebu porozumět tomu, proč jsou vztahy mezi lidmi někdy tak složité. 

Aneta při setkáních s námi přinášela témata rozchodů – bylo to v době, kdy se sama rozešla s 
klukem. Aneta dokázala přesně říct, proč se s klukem rozešla – šlo převážně o hádky, jejichž vyústěním 
byly facky. Také mluvila o tom, že někdy její partner zapíral jejich vztah, anebo potřeboval mít více 
partnerek najednou. V rámci rozhovorů jsme se bavily o tom, jaké hodnoty jsou pro ni ve vztahu 
důležité. Každým rozhovorem bylo znatelné, že Aneta si dokáže sama sebe více vážit (např. že klukovi 
nedá více „šancí“) a upevnila se tak ve své pozici a ve svých rozhodnutích.  Také jsme se bavili na téma 
jak se vyrovnat s rozchodem. Sama přiznávala, že rozchody nesla těžce. Když jsme se bavili o různých 
strategiích, jak rozchod zvládnout, sama si pak dokázala vyhodnotit, která je pro ni nejvhodnější.  

I přes malou četnost kontaktů si pracovnice s Anetou dokázaly vytvořit důvěrný vztah. Aneta měla 
možnost svěřit se někomu i mimo svou vrstevnickou skupinu se svými starostmi či zkušenostmi s 
kluky a ujistit se, že má někdo s jejím jednáním pochopení a najde u něj podporu. Aneta ví, že se na 
službu může obracet ve chvílích, kdy je v nelehké situaci nebo si potřebuje jen s někým promluvit. 

VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE

Naši klienti vyrůstají v prostředí, kde bývají často svědky toho, že si lidé nadávají, uráží se, povyšují se 
jeden nad druhého, občas silnější bije slabšího. Toto chování si pak přenáší do svého vlastního života. 
Ve 45 % případů, kdy jsme na tématu pracovali, se nám podařilo u klientů snížit míru konfliktního cho-
vání a vést je k tomu, aby dokázali jednat tak, aby neohrozili sebe nebo své okolí. V budoucnu budou 
moci tuto dovednost využít a vycházet lépe s druhými lidmi, např. úředníky, učiteli, či kolegy v práci.
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

V Dobrovolnickém centru poskytujeme informace a služby zájemcům o dobrovolnictví 
v Brně a propojujeme je s organizacemi, které mají chuť a vůli zapojit dobrovolníky do 
svých činností. Naše Dobrovolnické centrum se zaměřuje na pomoc v sociálních službách 
– ohroženým dětem, seniorům, osobám se zdravotním postižením a lidem se zdravotním 
nebo sociálním znevýhodněním.

O dobrovolníky se stará koordinátor, který pro ně zajišťuje odborná školení, pora-
denství, právní servis a pojištění. Dobrovolnické centrum je akreditované Ministerstvem 
vnitra ČR.

STATISTIKA ZA ROK 2018

• 59 aktivně zapojených dobrovolníků
• 1291 hodin dobrovolnické práce
• 15 spolupracujících brněnských organizací
• 4 školení a 25 nových dobrovolníků
• 14 doprovodných akcí pro dobrovolníky
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PŘÍBĚH DOBROVOLNÍKA: 

JOLANA STEJSKALOVÁ

Dobrovolnice Jolana se do aktivit Dobrovolnického centra Ratolesti zapojila před více než rokem, 
ale stihla toho už opravdu hodně. Přišla totiž s vlastním nápadem na velmi zajímavý projekt –
Oblečky pro psy pletené seniorkami, který se i díky její vytrvalosti podařilo zrealizovat.

„Dobrovolnictví mi přineslo do mého života spoustu dobrého a užitečného (konečně jsem se naučila 
plést). Vystoupila jsem ze své komfortní zóny a poznala úžasné lidi, jak v domově, tak všechny ty, se 
kterými jsem přišla do kontaktu v rámci dobrovolničení. Všem vřele doporučuji, a pokud zjistíte, že to 
není nic pro Vás, nevadí, protože každá zkušenost je cenná a tahle má rozhodně smysl.“

Jolana Stejskalová

IVANA ČERNÁ

Dobrovolnice Ivča u nás působí už třetím rokem a je skvělá! Její aktivity spočívají především v pravi-
delných návštěvách klientky domova pro seniory Naděje, které zpříjemňuje čas trávený v domově. 
Kromě toho vypomáhá na různých jednodenních akcích i v našich dalších spolupracujících organi-
zacích – v Lize vozíčkářů a v Divadle Barka. Ivča je empatický a vstřícný člověk se srdcem na pravém 
místě a její činnost je pro klienty a organizace velkým přínosem. Dále o dobrovolnictví jejími slovy: 

„Dobrovolnictví má pro mě smysl v tom, že přináší obohacení jak pro dobrovolníka, tak pro klienta. Když 
mi klientka řekne, že se těší na naše setkání, vím, že to celé má smysl. Přijde mi správné věnovat svůj čas 
lidem, kteří to ocení.“

Ivana Černá
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GALERIE RATOLEST

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

Nově nabízíme tzv. Výstavy na míru, které jsou určeny pro široké spektrum zákazníků. 
Je možné si vyzdobit vlastní kanceláře, reprezentativní prostory, vnitřky budov, domác-
nosti, nebo si soubory děl zapůjčit na jednorázové akce, plesy, svatby, soukromé party 
apod. Kterýkoli z obrazů je možné si zakoupit také samostatně.

STATISTIKA ZA ROK 2018

• 5 realizovaných výstav a vernisáží
• 22 nových obrazů uměleckých předmětů
• 7 prodaných obrazů v hodnotě 68 000 Kč
• 7 nových spolupracujících autorů
• 6 měsíců výstav na cestách Brnem 
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PŘÍBĚH AUTORA:

ANNA SYPĚNOVÁ

Anna Sypěnová se narodila roku 1988 v Přerově. V současnosti působí jako učitelka 
výtvarné výchovy na ZUŠ Slunná v Brně, kde učí základy kresby a malby.

Výběr z výstav:
• 2017: Pronikání, Café Práh, Brno
• 2016: Člověk – kaple, Uherské Hradiště
• 2014: Mezi světy, Přerov
• 2013: I say goodbye, Mainz
• 2012: 2S, 2g Galerie, Praha

„Moc mě potěšilo, když mě Ratolest sama kontaktovala z dob začátku studia na FaVU, protože 
touha pomáhat a nejen být zavřená v ateliéru mě leckdy mátla a takhle se vše spojí v jedno. 
Moc si vážím reálných výsledků a aktivit Galerie Ratolest, myslet na druhé není výsada volného 
času nebo okrajová záležitost. Jsme tady spolu a lidskost tvoří právě zodpovědnost nejen za to, 
co nám připadá, že nám patří.“

Anna Sypěnová
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

A. NÁKLADY 2018 stav k 31. 12. 2018 v tis. Kč

I. SPOTŘEBNÍ NÁKLADY CELKEM 525 III. OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 11 993
spotřeba materiálu 406 mzdy zaměstnanců 8 563
spotřeba energie 119 DPP, DPČ 474

zákonné sociální pojištění 2 919
II. SLUŽBY CELKEM 2 307 zákonné sociální náklady 37
opravy a údržba 59
cestovné 439 IV. DANĚ A POPLATKY CELKEM 82
telefon, internet, poštovné 98
vedení účetnictví 95 V. OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 62
audit účetnictví 30 pojištění 52
nájem prostor + služby spojené s nájmem 893 bankovní poplatky 7
kopírování, fotopráce 10 ostatní náklady 3
publicita 11
školení, supervize zaměstnanci 308 VI. ODPISY 37
pronájmy na akcích 36
vstupné 4 VII. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM 8
odvoz odpadu 5
ostatní služby 319

NÁKLADY CELKEM 15 014 VÝNOSY CELKEM 14 868

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM:  ZTRÁTA  -146
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
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nájem prostor + služby spojené s nájmem 893 bankovní poplatky 7
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pronájmy na akcích 36
vstupné 4 VII. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM 8
odvoz odpadu 5
ostatní služby 319

B. VÝNOSY 2018 stav k 31. 12. 2018 v tis. Kč

I. TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZBOŽÍ 
   CELKEM 62 EU ESF OPZ-MPSV ČR – Zaostřeno na rodinu 13

tržby z prodeje obrazů 62 EU ESF OPZ-MPSV ČR – Rodina je základ 812

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

s výchovnými ústavy 909

III. AKTIVACE CELKEM 0 EU ESF OPZ-MPSV ČR – Ratolest Brno 2020 190

EU ESF OPZ-MPSV ČR – Síťování pro rodiny 968

IV. OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM 2 231 EU ESF OPZ-MPSV ČR – Z kruhu ven 880
úroky 2 Statutární město Brno 1 386
zůčtování fondů 77 ÚMČ Brno – Židenice 15

jiné ostatní výnosy – reklama, školení, vstupné 146 ÚMČ Brno – Královo pole 28

realizace projektů IP JMK SAS, SMB OSP – Aristoteles 2 006 ÚMČ Brno – Líšeň 65

ÚMČ Brno – sever 30

V. TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU 0 ÚMČ Brno – Starý Lískovec 5

ÚMČ Brno – Nový Lískovec 30

VI. PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY CELKEM 489 ÚMČ Brno – Slatina 5

NROS - Pomozte dětem 122 ÚMČ Brno – Vinohrady 22
nadační fond Albert 55 MŠMT ČR 100
ostatní dary 308 MV ČR 126
členské příspěvky 4 MS ČR 447

Jihomoravský kraj 5 263
VII. PROVOZNÍ DOTACE CELKEM 12 086

EU – CCE Prevent Net 122

EU ESF OPZ–MPSV ČR – Ratolest Brno – Kvalita  
v sociálních službách 670

VÝNOSY CELKEM 14 868

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM:  ZTRÁTA  -146
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A. DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 1 109 A. VLASTNÍ ZDROJE CELKEM 2 414

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 I. Jmění celkem 2 560
II. Dlouhodobý hmotný majetek 804 II. Výsledek hospodaření celkem -146

III. Dlouhodobý finanční majetek – ostatní 
    dlouhod. půjčky 582

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -277 B. CIZÍ ZDROJE 8 553

I. Rezervy celkem 0

B. KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM 9 858 II. Dlouhodobé závazky celkem 0

III. Krátkodobé závazky celkem 116
I. Zásoby celkem 215 IV. Jiná pasiva 8 437
II. Pohledávky celkem 6 911

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 2 732

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

ROZVAHA

AKTIVA PASIVA
stav k 31. 12. 2018 v tis. Kč

AKTIVA CELKEM 10 967 PASIVA CELKEM 10 967
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PODĚKOVÁNÍ
 

Poskytnuté dotace:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Jihomoravský kraj
ESF MPSV OPZ – Ratolest Brno – Kvalita v sociálních službách
ESF MPSV OPZ – Spolupráce NZDM s výchovnými ústavy
ESF MPSV OPZ – Ratolest Brno 2020
ESF MPSV OPZ – Síťování pro rodiny
ESF MPSV OPZ – Rodina je základ
ESF MPSV OPZ – Z kruhu ven
Statutární město Brno
ÚMČ Brno – Líšeň
ÚMČ Brno – Židenice
ÚMČ Brno – Bohunice

Poskytnuté dary:

Nadace Albert
Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.
ČSOB fórum dárců
ADC Czech Republic, s.r.o.
IBM Česká republika, s.r.o.
Zaměstnanci AT&T
Vojtěch Kraus
M&B Calibr
ORIS Brno
Víno Plaček
Wellness Atrium
BOBO BLOK, spol. s r.o.

ÚMČ Brno – Královo pole
ÚMČ Brno – Vinohrady
ÚMČ Brno – Starý Lískovec
ÚMČ Brno – Nový Lískovec
ÚMČ Brno – Slatina
ÚMČ Brno – sever
ÚMČ Brno – střed
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo vnitra ČR
IP JMK
CEE Prevent Net
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„Ratolest Brno – Kvalita v sociálních službách“
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007665
„Spolupráce NZDM s výchovnými ústavy“
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003828
„Ratolest Brno 2020“
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002056
„Síťování pro rodiny“
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003814
„Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK“
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741
„Rodina je základ“
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007809
„Z kruhu ven“
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006276

The project was funded by the European 
Union’s Rights, Equality and Citizenship Pro-
gramme (2014-2020).

The project is co-fi nanced by the Governments of 
Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad 
Grants from International Visegrad Fund. The mission 
of the fund is to advance ideas for sustainable regional 
cooperation in Central Europe.
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Zajímá Vás naše práce a chcete nás podpořit?

• Finančním darem na dárcovský účet: 240 026 7002/2010
• Online platbou na stránkách www.ratolest.cz / www.bezpecnarodina.cz
• Věcným darem přímo na adrese organizace.

Proč podpořit Ratolest Brno?
Už 23 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, Jihomoravským krajem, městem Brnem i jednotlivými městskými částmi, policií 
i 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 celkem šesti výročních ocenění České asociace streetwork za rok 2003, 2009, 
2010, 2012, 2014 a 2015. Získali jsme Cenu kvality v sociální péči za rok 2009 a program “Změnit směr” patří 
mezi 5 nejlepších neziskových projektů roku 2012. V roce 2018 získal také ocenění „2. nejlepší projekt prevence 
kriminality na místi úrovni”.

Potřebujeme pravidelnou podporu
Abychom mohli dlouhodobě udržet kvalitu našich služeb a pomáhat stovkám ohrožených dětí, mladých lidí a 
jejich rodin, potřebujeme pravidelnou podporu našich partnerů a dárců. Vaše pomoc je pro nás důležitá. Děku-
jeme.
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