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2. Lidé, se kterými se u nás setkáváte

Cíl

Pravidla hry

Rada sdružení

1 – Na začátku – předbíhat se nemá, pěkně zpátky na start
2 – Bažiny – jsi na dně, počkej jedno kolo na pomoc
3 – Tábořiště – odpočal sis, házej ještě jednou
4 – Dlouhá míle – nuda na cestě. Zazpívej trampský song a postup
		 o tři políčka vpřed.
5 – V zatáčce – za rohem je medvěd. Hlasitě zakřič.
6 – Hrad – straší ti ve věži. Oběhni 3x stůl,
		 mávej rukama a dělej HŮŮ.
7 – Kam? Nahoru! – postup přímo na políčko č. 8
8 – Vrcholová meditace – máš hodně energie, hoď kostkou
		 a postup o určený počet políček
9 – Nudíte se? – poškrab spoluhráče vlevo po zádech
10 – Zátopkův sen – oběhni kolečko po černých políčkách
		 kolem význačného stromu

Valná hromada

Ing. Andrea Doubková – předsedkyně sdružení
Jitka Nosková, DiS. – místopředsedkyně sdružení
MgA. Vít Šujan

PhDr. Eva Havlíčková
Ing. Andrea Doubková
Jitka Nosková, DiS.
MgA. Vít Šujan

Supervizor

Personální zajištění
Ing. Andrea Doubková
Jitka Nosková, DiS.

PaedDr. Michael Chytrý

Revizor (kontrolní orgán sdružení)
JUDr. Martin Sobotka

3. Poslání a cíle našeho sdružení
Hlavním posláním Občanského sdružení Janus je podporovat rozvoj dětí a mladých lidí, kteří vyrůstají
či vyrůstali mimo vlastní rodinu. Rozvíjet jejich potenciál, zdroje a všestranné složky jejich osobnosti.
Sdružení těmto lidem pomáhá v pozvolném přechodu do samostatného života a v začleňování se
do společnosti. Snaží se zmírnit jejich sociální vyloučení během osamostatňování a podpořit vedení
nezávislého života.
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Hlavní cíle sdružení:
Prostřednictvím navázání vztahu s klienty rozvíjet jejich psychosociální schopnosti
a dovednosti s cílem podpořit jejich sociální začlenění.
Poskytovat podporu a pomoc klientům v obtížné životní situaci.
Vytvářet prostor pro osvětové, informační a vzdělávací činnosti, upozorňovat na problematiku
ohrožených dětí a mládeže.
Spolupracovat a komunikovat se státním i nestátním sektorem, hledat vzájemné možnosti zvyšování
kvality péče o ohrožené děti a mládež.
Poskytovat a podporovat neformální vzdělávání pedagogických pracovníků ústavních zařízení,
pěstounů a ostatních odborníků z oblasti pomáhajících profesí za účelem zvyšování profesionality
a odborných kompetencí.
Upozorňovat a informovat širokou veřejnost o neziskovém sektoru jako důležité součásti
ekonomického i politického prostředí každé společnosti, jejíž vyspělost je dána právě mírou solidarity 		
a veřejné prospěšnosti.
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1. Slovo úvodem
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4. Události v roce 2012
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Vážení přátelé, milí klienti, drazí kolegové a trpěliví spolupracovníci.

Naše všední současnost příliš nepřeje nejen nezištné pomoci bližnímu, který neměl to štěstí
a nenarodil se do kompletní fungující a (nejen materiální) zázemí poskytující rodiny; současnost se nejspíš
rozhodla příliš nepřát lidstvu obecně. Bohužel, nebo bohudík, jsme ale jejími (spolu-)tvůrci, a tak proti
bobtnajícím teřichům mnoha osob, společností, bankovních kont a komplexů nemovitostí je stále ještě
možné postavit empatii, soucit, ohled a především účinnou pomoc.
Naše sdružení se vydalo před lety právě cestou pomoci, ovšem bez podpory a spolupráce našich
nejbližších, poučených organizací a firem, státních úřadů a samozřejmě samotných klientů by to byla
práce ještě o něco složitější, ne-li neuskutečnitelná. Vám všem tedy patří dík a příslib našeho dalšího

Výroční
ZPRÁVA
2012

Turnaj v Dostizích a sázkách – soutěž o nejlepšího hráče stolní hry Dostihy a sázky
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Občanského sdružení Janus.
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Do třetice si prostřednictvím editorialu dovolujeme představit novou výroční zprávu

21. 2. – 28. 2. 2012
30. 8. – 2. 9. 2012
Víkendovka na kolech – na kole po Lednicko-valtickém areálu

5. 10. 2012
Setkání u kulatého stolu – setkání s pracovníky z oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
Na setkání byla představena činnost Občanského sdružení Janus s cílem navázat vzájemnou spolupráci
a síťování služeb.

12. 10. – 14. 10. 2012
Víkendová akce v Beskydech – na téma „rodinné vztahy“

23. 11. – 25. 11. 2012
Víkendová akce – na téma „podoby vztahů v rodině,
partnerské vztahy“

usilování v následujících letech.

18. 12. 2012

								MgA. Vít Šujan

Vánoce XXL podruhé – již podruhé se uskutečnila předvánoční akce Vánoce XXL. Její součástí
byl Kabelkový veletrh, představení HaDivadla Modelka XXL a trh s drobnými handmade věcmi.
Výtěžek z celé akce byl darován ve prospěch našeho sdružení.

						

5

6

7

START

5. Projekty a programy v roce 2012

8. Rozvaha k 31. 12. 2012

6. V číslech

Centrum Janus – následná podpora a doprovázení dětí a mladých lidí
z náhradní péče v Jihomoravském kraji
Kontinuálně a dlouhodobě realizujeme projekt Centrum Janus, který je jedním z pilířů naší práce.
Jde o projekt, který se komplexně zaměřuje především na přípravu dětí a dospívajících na období odchodu
z náhradní péče a následné vedení samostatného života (věková skupina 12–18 let). Dále pak na spolupráci
s klienty v rámci jejich osamostatňování (19–26 let), podstatou práce je doprovázení klienta v situacích
běžného života, zejména v oblasti práce, bydlení, financí či jednání na úřadech, a také podpora emoční
stability klienta, nebo ošetření a zpracování traumat, která si mladý člověk nese do dospělosti. Spolupráce
s klienty je dlouhodobá, několikaletá a vychází především z aktuálních potřeb klienta s respektem
k jeho individualitě a možnostem. Nesoustředíme se na kvantitu, nýbrž na uchování možností
individuálního přístupu s dostatkem času a prostoru pro každého klienta.

Občanské sdružení Janus svými aktivitami, projekty a programy podpořilo v roce 2012 35 klientů
z náhradní péče (dětských domovů, pěstounské péče, výchovných ústavů). 10 dospívajících jsme podporovali,
pomáhali jim a stále je doprovázíme v jejich přípravě na odchod z institucionální péče. 25 mladým lidem
jsme poskytovali podporu a pomáhali jim hledat cestu v jejich již samostatném životě.
Individuální dlouhodobé kontakty se zaměřením na sociálně-právní poradenství a poradenství
s prvky psychoterapie využilo 25 klientů. Uskutečnilo se celkem 468 intervencí a kontaktů, což znamená
936 hodin strávených s klienty a jejich individuální podporou a doprovázením.
Uskutečnilo se 24 skupinových setkání s tématy zaměřenými na aktuální potřeby klientů (bydlení,
práce, vztahy, rodina, dluhy, apod.), kterých se zúčastnilo 15 klientů. Na skupinách jsme strávili 48 hodin.
V tvořivých dílnách tvořilo 12 klientů z různých materiálů a různými technikami, uskutečnilo se
jich 19 a vytvořilo se nespočetně krásných kreativních věcí. Tvořením jsme strávili 57 tvořivých hodin.
Setkali jsme se na 6 besedách na různá témata, kterých se pravidelně účastnilo 10 klientů. Celkem
jsme besedovali 12 hodin.
Vyjeli jsme na 3 víkendové pobyty. Těchto víkendových aktivit se zúčastnilo 31 klientů. Společně
jsme strávili 144 víkendových hodin.
V rámci komunitních aktivit jsme se snažili s klienty co nejvíce smysluplně trávit volný čas a naučit
je této dovednosti. S klienty jsme celkem 5x připravovali společná odpolední setkání. 5x jsme společně
vyrazili na kulturní akce (divadla, kina, koncerty), 3x jsme spolu připravovali oslavy narozenin jednotlivých
členů komunity. 7 komunitních setkání bylo zaměřeno na sportovní aktivity (horolezecká stěna, pétanquový
turnaj, hra s létacím talířem, slackline apod.). Společně jsme uskutečnili 20 komunitních aktivit a strávili
spolu přes 60 hodin volného času.
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Projekt podpořili:

Odbor rodiny a dávkových systémů Ministerstva práce a sociálních věcí částkou 464 421 Kč;
Nadační fond J&T částkou 200 000 Kč;
Nadace Terezy Maxové částkou 160 000 Kč;
Nadace Vodafone Česká republika „Fond dobrovolník“ částkou 20 000 Kč
a soukromí dárci
Občanské sdružení Janus také v roce 2012 pokračovalo ve dvou programech, které doplňují
projekt Centrum Janus a poskytují klientům další možnosti vzdělávání, rozvoje dovedností a znalostí
a podporují klienty v jejich osamostatňování.
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Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem

0,00

0,00

I.

0,00

0,00

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

0,00

0,00

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

0,00

0,00

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

0,00

0,00

B. Krátkodobý majetek celkem

130 000,00

270 000,00

I.

Zásoby celkem

1 000,00

1 000,00

II. Pohledávky celkem

61 000,00

20 000,00

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

67 000,00

248 000,00

IV. Jiná aktiva celkem

1 000,00

1 000,00

130 000,00

270 000,00

PASIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem

63 000,00

40 000,00

I.

0,00

0,00

II. Výsledek hospodaření celkem

63 000,00

40 000,00

B. Cizí zdroje celkem

67 000,00

230 000,00

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

Aktiva celkem

2
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AKTIVA

Jmění celkem

0,00

0,00

II. Dlouhodobé závazky celkem

Rezervy celkem

63 000,00

23 000,00

III. Krátkodobé závazky celkem

2 000,00

0,00

IV. Jiná pasiva celkem

2 000,00

207 000,00

Pasiva celkem

130 000,00

270 000,00
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7. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012
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9. V roce 2012 nás finančně podpořily

46
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Bezpečně do partnerství, rodičovství a do života

6

Program se zaměřuje na oblast zdravého vztahování, partnerství a rodičovství. Východiskem tohoto
programu je fenomén „uzavřeného kruhu“, tzn. že děti, které neměly možnost zažít kvalitní primární
a sekundární citové vazby s rodiči, pocity jistoty a bezpečí, neměly odpovídající rodičovské vzory,
pak mají nadále potíže ve svých partnerských vztazích, rodičovských rolích, dovednostech
a kompetencích. Jejich děti mnohdy opět končí v ústavních zařízeních. Jde o strukturovaný program
sestávající z tematických skupinových setkání a víkendových pobytů sebezkušenostního a edukačního
charakteru. Individuální poradenství se týká především témat lásky a partnerských vztahů, chráněného
sexuálního styku, prevence před pohlavními chorobami atd.

Program podpořili:

Jihomoravský kraj částkou 20 000 Kč a soukromí dárci

Přijď, zažij a žij lépe!

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

0,00

0,00

0,00

Spotřebované nákupy celkem

69 000,00

0,00

69 000,00

Služby celkem

254 000,00

0,00

254 000,00

Osobní náklady celkem

488 000,00

0,00

488 000,00

Daně a poplatky celkem

0,00

0,00

0,00

Ostatní náklady celkem

2 000,00

0,00

2 000,00

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem

0,00

0,00

0,00

Poskytnuté příspěvky celkem

0,00

0,00

0,00

Daň z příjmů celkem

0,00

0,00

0,00

Náklady celkem

813 000,00

0,00

813 000,00

Výnosy

0,00

0,00

0,00

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

0,00

0,00

0,00

Změna stavu vnitroorganizačních zásob
celkem

0,00

0,00

0,00

Náklady

Díky tomuto programu realizujeme komunitní aktivity, které jsou zaměřeny na smysluplné trávení volného
času, rozvoj osobnosti klienta, jeho komunikačních schopností a dovedností. Důležitým momentem
je zapojení klientů do chodu projektu, což podporuje pocit odpovědnosti, spolubytí a úspěchu.
V rámci programu jde o aktivity: tvořivé dílny, klubová setkání, sportovní aktivity, outdoorové víkendové
akce a dále sebezkušenostní pobytové programy zaměřené na osobnostní rozvoj klientů.

Aktivace celkem

0,00

0,00

0,00

Ostatní výnosy celkem

0,00

0,00

0,00

Program podpořili:

Tržby z prodeje majetku, zúčtování
rezerv a opravných položek celkem

0,00

0,00

0,00

Přijaté příspěvky celkem

262 000,00

0,00

262 000,00

Provozní dotace celkem

528 000,00

0,00

528 000,00

Výnosy celkem

790 000,00

0,00

790 000,00

Výsledek hospodaření před zdaněním

-23 000,00

0,00

-23 000,00

Výsledek hospodaření po zdanění

-23 000,00

0,00

-23 000,00

Statutární město Brno částkou 23 000 Kč a soukromí dárci

Cíl

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Nadace Terezy Maxové dětem, Nadační fond J&T, Nadace Vodafone
Česká republika „Fond dobrovolník“, statutární město Brno, Jihomoravský kraj, V–Tour, s. r. o., 7points, s. r. o.
SMC Industrial Automation CZ, s. r. o.
Děkujeme vám všem, kdo jste podpořili jakýmkoliv způsobem činnost Občanského sdružení Janus.
Velmi si vaší podpory a pomoci vážíme.

Pravidla hry
1 – Ulejvárna – lehni si na záda a čti si jedno kolo
2 – Busem – svezeš se zkratkou po černých políčkách
3 – Vzhůru k výšinám – hele, fialová kráva. Zajódluj.
4 – Kopec srandy – řekni vtip a házej ještě jednou
5 – Práce v lomu – dřeš v potu tváře pod bičem otrokáře,
		 za odměnu postup o tři políčka dopředu
6 – Čumenda po kraji – běž po černých políčkách na věž a pak zpátky
7 – Opět na vrcholu – projev radost veselým smíchem a poskakováním
8 – Jeskyně ztracených iluzí – život je boj, vrať se na políčko č. 5
9 – Překročit Rubikon – není cesty zpět, jen vpřed. Táhni rovnou do cíle.
10 – Před cílem – smůla, kopnuls do šneka. Padni na kolena a pros o odpuštění.

