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Kdo jsme
Jsme nestátní nezisková organizace, spolek, který jsme založili v roce 2008. Máme pověření k výkonu
sociálně právní ochrany dětí.
Málokdo ví, co se děje s mladým člověkem, který vyrůstal například v dětském domově, a ve svých
osmnácti či devatenácti letech z něho odchází. Jaké vlastně mají tito mladí lidé možnosti? Kam jdou
bydlet? Co dělají? Kde pracují? Nebo snad studují? Co se jim honí hlavou? S čím vším se mohou
setkat? Jaké mají potřeby? Kdo se o ně zajímá a kdo je podporuje? A jak se jim vlastně žije?
Posláním našeho spolku je hájit práva a zájmy dětí a mladých lidí, kteří vyrůstají či vyrůstali v
ústavních zařízeních či v pěstounské péči a v období dospívání a osamostatňování se v životě ocitají
sami, bez zázemí a podpory.
Dospívající, kteří vyrůstají v náhradní péči, připravujeme na odchod a mladé dospělé provázíme
obdobím odchodu a následně pak i jejich samostatným životem. Poskytujeme komplexní,
dlouhodobou, odbornou pomoc a podporu zejména prostřednictvím poradenství, doprovázení
životem, psychoterapií, vzděláváním, aktivizační a informační činností.
Také podporujeme mladé rodiny, nejčastěji jde o matky samoživitelky, které samy vyrůstaly
v některém typu náhradní péče. Mají obtíže v oblastech osobního i praktického života, tj. omezené
možnosti v oblastech bydlení, hospodaření s penězi, nalezení trvalého zaměstnání. Chybí jim vlastní
pozitivní zkušenosti z dětství a nemají dostatečnou podporu a zázemí v rodině ani širší komunitě.
V rámci odborné práce aktivně spolupracujeme s dalšími subjekty, které vstupují do procesu péče o
děti a do podpory mladých lidí po odchodu z náhradní péče. Rozvíjíme vzájemnou komunikaci a
spolupráci, učíme se a získáváme nové zkušenosti. Díky budování partnerství a díky spolupráci se
státními a nestátními organizacemi se podílíme na rozvoji kvality poskytovaných služeb pro ohrožené
děti a mladé lidi.
Snažíme se o prosazení jednotné systémové podpory mladých lidí z náhradní péče při vstupu do
samostatného života ze strany státu (tzv. „Následná podpora“).

Naše hodnoty
Naše povolání vyžaduje odpovědnost vůči vlastní osobě i vůči dětem a mladým lidem, se kterými se
během naší práce setkáváme. Zříkáme se autority a moci ve vztahu, kterou nám dává náš věk, naše
zkušenosti a nabyté vzdělání. Snažíme se především o budování, péči a rozvíjení vzájemného
důvěrného a bezpečného vztahu s každým mladým člověkem. Tento princip považujeme za nezbytný
pro další odbornou práci s dětmi a mladými lidmi.
Zajímáme se o životní příběh každého mladého člověka, který k nám přijde, nasloucháme mu.
Respektujeme jeho jedinečnost, jeho přání, sny a touhy. Při odborné práci vycházíme z toho, co od
nás v danou chvíli potřebuje, nikoli z toho, co si myslíme, že by měl potřebovat a jak by měl žít.
Snažíme se neustále odborně vzdělávat, dbáme na udržení a zvyšování úrovně naší práce, hájíme
prestiž povolání pomáhajících profesí. Učíme se navzájem, diskutujeme, přinášíme vlastní pohled na
věc, spolupracujeme a ctíme nejen jedinečnost, ale i týmovost.
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Lucie Frčková – člen spolku
Daniel Kaucký, Michael Chytrý – supervizoři
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Střípky událostí roku 2019
 Naší každodenní činností bylo setkávat se s našimi klienty, kteří vyrůstají nebo vyrůstali v
některém z typu náhradní péče. Mezi oblasti spolupráce s nimi patří například pomoc při
hledání bydlení, práce a podpora při získávání pracovních návyků (najít si trvalou práci nebo
brigádu, vydržet v ní), podpora při studiu (doučování, podpora motivace k dokončení studia),
pomoc s vedením domácnosti, pomoc s péčí o dítě, jak mu být dobrým rodičem, podpora při
jednání na úřadech, soudech, u lékaře atd. Pomoc a podpora při hospodaření s penězi,
pomoc v oblasti dluhů a exekucí, pomoc při navazování a pěstování mezilidských vztahů.
Strávili jsme dlouhé hodiny povídání, sdílení a úvah s našimi mladými o sobě samém, o
životě, o jedinečných potřebách a přáních, snech každého z nich. Měli jsme možnost být také
u toho, když se jim jejich potřeby a touhy naplňovali a oni se pak díky tomu stávali
svobodnějšími a zodpovědnějšími.
 V roce 2019 jsme začali milou spolupráci s naším novým supervizorem Danielem Kauckým.
 V tomto roce se nám podařilo před správní radou Nadace Sirius úspěšně obhájit ukončený
projekt Klíče k samostatnosti II. Nadace Sirius se rozhodla podpořit naši práci také v roce
2019 částkou 377 322 Kč. Tento dar nám umožnil nadále pokračovat v naší misi a výrazně
nám pomohl se zajištěním finančních prostředků pro rok 2019.
 Nadále jsme pokračovali ve spolupráci s projektem Symbios. Jedná se o projekt, který nabízí
sdílené spolubydlení studentů brněnských univerzit a mladých dospělých odcházejících z
náhradní péče. V tomto roce jsme se účastnili společných setkávání, diskutovali a předávali si
své zkušenosti. Během prázdnin se pak několik našich klientů již mohlo do sdíleného bydlení
nastěhovat a zapojili se tak do projektu Symbios osobně.
 Díky spolupráci s pražskou neziskovou organizací Mimo Domov, jsme se účastnili několika
výjezdů do ústavních zařízení v Jihomoravském kraji v rámci tour „Dospělým ze dne na den“.
Mimo domov promítá medailonky z dokumentárního filmu a zároveň tak zprostředkovává
setkání s neziskovými organizacemi, které mohou těmto dětem pomoci jak v době jejich
pobytu v ústavu, tak po odchodu do samostatného života.
 Již více jak dva roky zapojujeme do naší činnosti naše peer konzultanty. Jejich zkušenosti a
činnost naší organizace jsme prezentovali na přednášce na Evangelické akademii, Vyšší
odborné škole sociálně právní v Brně. Společně jsme mluvili nejen o zapojení vrstevníků,
problematice náhradní péče a následné podpory, ale také o zkušenostech studentů s tímto
tématem a jejich osobních zkušenostech z osamostatňování.

 Pokračovali jsme také ve spolupráce s kolegy z ostravského SocioFaktoru, s. r. o. v rámci
partnerství v projektu „ Nástroje řízení kvality a efektivity sociální práce s mladistvými a
mladými dospělými z NP“. V roce 2019 jsme se společně pustili do mapování a ověřování
kvality služeb, které poskytujeme našim klientům. Zaměřili jsme se na dvě oblasti. Tedy jak
nás a naši spolupráci vidí samotní klienti a jak nás vidí a vnímají spolupracující subjekty a další
aktéři. Proběhly dvě analýzy formou rozhovorů – osobní rozhovory s klienty, telefonické
rozhovory se spolupracujícími subjekty. Výsledky těchto rozhovorů jsou ke stažení na
http://janus-os.cz/wp-content/uploads/2019/11/Zji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD-zrozhovor%C5%AF-s-klienty-Janus-na-web.pdf
http://janus-os.cz/wp-content/uploads/2019/11/Zji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD-zrozhovor%C5%AF-se-stakeholdery.pdf
Na základě těchto rozhovorů jsme získali obraz o tom, jak nás vnímají a co znamenáme pro
naše klienty a dále jak nás vidí lidé „z venku“, což je pro Janus další důležitou zpětnou vazbou
a podnětem pro náš další vývoj a působení.
 V rámci projektu „Ty jsi jako já" naši Peer konzultanti navštěvovali pravidelně dospívající a
mladé dospělé z ústavních zařízení. Projektem chceme více podpořit dostupnost budoucí
služby „doprovázení samostatným životem“.
 V září jsme vyrazili s našimi mladými na společnou víkendovku do Adšpašsko-teplických skal a
měli jsme tak možnost pobýt spolu i mimo zařízení, ve kterých vyrůstají.
 Zúčastnili jsme se několika seminářů, konferencí a pracovních skupin. Z toho např.
konference s tématem Trauma a domácí násilí, který pořádalo MPSV ČR, konference s
názvem Dítě v systému, kdy pořadatelem byla nezisková organizace Mimo Domov, ke konci
roku také konference k 30. výročí Úmluvy o právech dítěte pořádané MPSV ČR. Byli jsme
přizváni k prezentaci organizace na síťovacím setkání do Veselí nad Moravou k tématice
náhradní rodinné péče.
 V podzimních měsících jsme společně s klienty, ale i s kolegy a spolupracovníky,
podporovateli, spřátelenými organizacemi a našimi fanoušky společně oslavili 10 let od
založení naší organizace. Setkání jsme uskutečnili ve venkovních prostorech kavárny Trojka.
Příjemný hudební doprovod zajistil a svým hlasem nás okouzlil kamarád a kolega Víťa Šujan a
Roman Veverka se svým modrým cimbálem.

Projekty a programy realizované v roce 2019
Centrum Janus
Je dlouhodobě realizovaný projekt, který se zaměřuje především na komplexní, systematickou a
dlouhodobou přípravu dětí a dospívajících na odchod z náhradní péče s následným provázením
během procesu osamostatnění. Po odchodu z náhradní péče pomáháme mladým lidem, aby se
zorientovali ve vlastním životě, stabilizovali se ve svojí životní situaci a zařadili se úspěšně do běžné
společnosti. Spolupráce s mladými lidmi je dlouhodobá a vychází především z aktuálních potřeb
každého, s respektem k jejich individualitě a možnostem. Soustředíme se na uchování možnosti
individuálního přístupu s dostatkem času a prostoru pro každého mladého člověka. Projekt také
umožňuje realizovat společné víkendové aktivity.

Bezpečně do partnerství, rodičovství a do života
Program se zaměřuje na oblast zdravého navazování a rozvíjení vztahů, partnerství a rodičovství.
Východiskem tohoto programu je skutečnost, že děti, které neměly možnost zažít kvalitní primární a
sekundární citové vazby, pocity jistoty a bezpečí, neměly odpovídající rodičovské vzory, pak mají
nadále potíže ve svých partnerských vztazích, rodičovských rolích, dovednostech a kompetencích.

Přijď, zažij a žij lépe
Díky finanční podpoře jsme realizovali komunitní aktivity, které jsou zaměřené na smysluplné trávení
volného času, rozvoj osobnosti klienta vč. jeho komunikačních schopností a dovedností. V roce 2019
jsme se tak společně setkávali při tvořivých dílnách, klubech, sportovních a kulturních aktivitách, na
víkendovce.

Ty jsi jako já
Dlouhodobě hledáme cesty a možnosti, jak pomoci usnadnit mladým lidem z náhradní péče jejich
přechod do samostatného života. A tím zabránit dalšímu možnému vzniku negativních dopadů, které
by mohly ohrozit a ovlivnit jejich životy.
Společně s našimi mladými jsme rozvinuli myšlenku Peer konzultantů. Jedná se o to, že mladí lidé,
vrstevníci se dělí o své osobní zkušenosti, zažité během přechodu z náhradní péče do samostatného
života. Naší cílovou skupinou pro tento projekt byli děti a dospívající z dětských domovů a
výchovných ústavů. Skrze autentické zkušenosti našich peer pracovníků, chceme dětem a mladým
lidem ukázat, že přechod lze zvládnout, chceme jim dát naději a motivaci pro život v běžné

společnosti, a ukázat jim, že to jde zvládnout bez problémů. Peer konzultanti jsou jim oporou v době,
kdy to nejvíce potřebují. Podstatou takové spolupráce je navázat s dětmi a dospívajícími takový
vztah, který bude založen na vzájemném respektu, úctě, rovnosti, toleranci a na sdílené zkušenosti
řešení a zvládání obtížných životních situací.

Rozvaha k 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)

AKTIVA
a

Číslo
řádku
b

A.
I.
II.
III.
IV.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

1
2
3
4
5

B.
I.
II.
III.
IV.

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

6
7
8
9
10
11

PASIVA
a

Číslo
řádku
b

Stav k prvnímu
dni účetního
období
1

Stav
k poslednímu
dni
2

60

60

-60

-60

357
25
40
292

244
23
48
173

357

244

Stav k prvnímu
dni účetního
období
3

Stav
k poslednímu
dni
4

A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
II. Výsledek hospodaření celkem

12
13
14

4

-24

4

-24

B.
I.
II.
III.
IV.

15
16
17
18
19
20

353

268

42
311
357

35
10
223
244

Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)
Činnosti
Označení Název ukazatele
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Číslo
řádku

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů
Náklady celkem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Výnosy
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem

11
12
13
14
15
16
17

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

B.
I.
II.
III.
IV.
V.

Hlavní Hospodářská Celkem

5

6

7

512

512

1046

1046

5

5

1563

1563

94
1441

94
1441

1535

1535

18

-28

-28

19

-28

-28

Poděkování
Patří zejména celému týmu a lidem v Janus, z. s. za osobní a časové nasazení, za to, že věříme
společné věci a za vzájemnou podporu.
Našim klientům děkujeme za otevřenost a důvěru, za společné chvíle, které nás vzájemně obohacují
a dávají nám všem příležitost se mnoho nového naučit.
Poděkování patří také našim spolupracovníkům a kolegům, partnerům z jiných organizací a institucí.
Ceníme si ochoty naslouchat a vzájemně se učit, snahy zasadit se o změny, které povedou ke zlepšení
kvality života mladých lidí z náhradní péče.
Děkujeme podporovatelům a dárcům za to, že vidí smysl v naší práci a že věří, že ji děláme poctivě,
profesionálně a se skutečným zájmem o děti a mladé lidi vyrůstající v ústavní či pěstounské péči.

