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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SDRUŽENÍ

Milí přátelé, spolupracovníci, kolegové, rodiče, příznivci,

rok 2011 byl rokem plným změn. Z vedoucí pozice odešel náš dlouholetý kolega Mgr. Jarek
Kundrát, který byl tím člověk, který vybudoval a dovedl sdružení do dnešní podoby. Musím
říci, že jeho znalosti, schopnosti a osobnost, nám budou velmi chybět. Na jeho místo jsem
nastoupila já a musím říci, že to není role lehká. Ještě více než dřív nerozumím tomu, kde bral
Jarek čas to všechno stihnout tak, aby dobrovolníci ani děti nezaznamenali vliv různých
výkyvů a problémů. Tento shon a mírný chaos byl typický pro celý rok 2011. Krom přebírání
funkcí a změny organizačního uspořádání jsme také měnili financování, kdy jsme se přesunuli
ze statních dotací více do oblasti sponzoringu. Vzhledem k tomu, že jsme organizace založená
na dobrovolnické práci (bez zaměstnaneckých úvazků) přestalo pro nás být možné plnit
byrokratické a administrativní podmínky státních dotací. A tak byl rok 2011 mimo jiné také
rokem shánění peněz na běžný provoz.
Aby toho nebylo málo, přinesl tento rok také změny v projektu Cipísek, který patří mezi
stěžejní aktivity našeho sdružení. Shodou okolností se stalo, že větší část dlouhodobých
klientů ukončila či musela ukončit spolupráci. Protože častým důvodem bylo např. umístění
do ústavní péče, ani pro nás nebyly tyto změny radostné. Rozhodli jsme se tedy v druhé půlce
roku změnit mírně programovou náplň a přesunuli jsme hlavní zájem na víkendové aktivity.
Tento trend neminul ani řady dobrovolníků, kteří koncem loňského roku skončili svá studia
naše silné dobrovolnické jádro se rozprchlo do různých koutů Čech. A tak i zde jsme museli
začít z části nanovo.
A takto bych mohla pokračovat dále. Když o tom tak zpětně uvažuji, jsem ráda, že rok 2011
je za námi, protože to byl rok boje o přežití po všech stránkách. A proto bych letos obzvlášť
ráda poděkovala všem dobrovolníkům, kteří to nevzdali a věnovali svůj čas a úsilí naši
projektům. Díky patří i pražské centrále, která nás podpořila nejen finančně ale i psychicky.
Mgr. Zuzana Pokorná, předsedkyně sdružení

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTŮ
Cipísek
Projekt Cipísek navazuje na program Pět P a umožňuje dítěti začlenit se mezi stejně staré děti,
zažít s nimi netradiční věci a naučit se fungovat v kolektivu. V roce 2011 uspořádal INEXSDA Brno pro děti z programu Cipísek čtrnáctidenní letní tábor pro starší klienty ve formě
putovního tábora, jarní víkendový pobyt v okolí Tišnova, 6 jednodenních víkendových akcí,
dvě filmové noci, návštěvu divadla aj. Jako loňský rok, i letos probíhaly každotýdenní
schůzky v klubovně v počtu 22 schůzek. Projekt se pro tento rok orientoval mimo běžné cíle
také na rozvoj vztahu ke knize, čtení a kultuře.
Veselá škola
Oblíbený volnočasový kroužek pro děti, které se hůře zařazují do kolektivu vrstevníků (děti
přistěhovalců, nové děti na školách, hyperaktivní děti apod.). Již dlouhodobě probíhá
v prostorách ZŠ Masarova v Brně.
S chutí do toho
V roce 2011 pokračoval úspěšný klub malé kopané. Sdružení provozuje superligový,
druholigový a juniorský oddíl malé kopané, všechny kluby v roce 2011 reprezentovaly
sdružení na turnajích a soutěžích.

Podpora rodiny
V roce 2011 jsme pokračovali v nabídce služeb pro rodiče a děti se specifickými potřebami.
Na prvních místech pomoc s doučováním, sociálně-právní poradenství, psychologické
poradenství, zprostředkování kontaktu s jinými institucemi či výchovné poradenství.

Informační a poradenské centrum, kontaktní místo pro vysílání dobrovolníků do
zahraničí
Centrum pomáhá dobrovolníkům, pro něž se nenašly vhodné programy, s hledáním jiné
možnosti seberealizace. Ve spolupráci s centrálou INEX-SDA poskytuje informace o
dobrovolnických projektech v zahraničí a pořádá školení pro dobrovolníky pracující zejména
s dětmi a mládeží.

CIPÍSEK
V roce 2011 bylo do projektu zařazeno celkem 12 dětí, což je výrazně nižší číslo než
v předchozích letech. Tento pokles byl způsoben zejména ukončení činnosti vícerým klientům
z důvodu překročení věkové hranice či změny bydliště. Od ledna do začátku letních prázdnin
byly jednou týdně pořádány schůzky v klubovně, které nabízely sociálně-aktivizační program.
Protože se schůzek účastnilo málo dětí (hospitalizace v PL, SVP či DÚ), rozhodli jsme se je
po prázdninách zrušit. Zrušení schůzek jsme se snažili alespoň trochu vyvážit pořádáním
jednodenních akcí, kterých oproti minulému roku přibylo.
Rok 2011 byl poznamenán výrazným nedostatkem peněz zejména na ubytování a dopravu,
což mělo za následek, že jsme se museli vzdát podzimního výletu a jarní výlet se sice
uskutečnil, ale změnili jsme jeho formu. Tentokrát se jelo pod stany. Velká změna se týkala
tábora. Vzhledem k tomu, že většina dětí, které se účastní projektu, jsou už starší (nad 13 let)
a navíc zažily několik našich táborů, tak jsme se rozhodli udělat tábor kratší, ale zato
náročnější a přizpůsobený starším dětem. Jako formu jsme zvolili putovní tábor, který
předpokládal intenzivnější rozvoj samostatnosti klientů, větší fyzickou náročnost tedy
potažmo rozvoj psycho-bio-sociálních kompetencí klientů a rovněž výraznou práci
s chováním, hranicemi a s respektováním pravidlem.

Dobrovolníci
V projektu máme stabilní tým dobrovolníků, který je tvořen převážně vysokoškolskými
studenty z Brna. V roce 2011 v projektu působilo 10 dobrovolníků se závazkem ke
dlouhodobé spolupráci. Dále s námi spolupracovalo 5 externistů z řad bývalých dobrovolníků.

Schůzky
Pravidelné dvouhodinové schůzky byly pořádány každý týden ve čtvrtek od začátku roku do
začátku letních prázdnin. Celkově jich v roce 2011 bylo 22. Konaly se obvykle v pronajaté
klubovně v Králově Poli. V lednu jsme navázali na loňský rok a věnovali jsme se ekologické
výchově. V únoru jsme rozvíjeli uměleckou a sportovní stránku dětí. Březen probíhal formou
diskusních her, zaměřovali hlavně na rozvoj komunikace dětí. V dubnu, květnu a červnu téma
schůzek nebylo konkrétně dáno, takže se programem prolínali jako prvky EVVO tak sociálně
aktivizačních programů. Část schůzek poprvé vedly samostatně děti, které si připravily svůj

vlastní program a učily se, jak vybrat správný typ her, jak je zorganizovat a jak komunikovat
se skupinou. Zbytek schůzek byl zaměřen na rozvoj prosociálního chování.

Docházka dětí
na schůzky v
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Akce
Divadelní představení Labutí jezero
•
•
•

Datum: 11. 2. 2011
Počet dětí: 6
Počet dobrovolníků: 3

•
•
•

Datum: 17. 2. 2011
Počet dětí: 5
Počet dobrovolníků:

Bruslení

Filmová noc
•
•
•

Datum: 2. 4. 2011
Počet dětí: 5
Počet dobrovolníků: 3

Výlet do Znojma
•
•
•

Datum: 10. 4. 2011
Počet dětí: 6
Počet dobrovolníků: 2

Výlet do Mikulova
•
•
•

Datum: 7. 5. 2011
Počet dětí: 5
Počet dobrovolníků: 2

Víkendový výlet do okolí Tišnova
•
•
•

Datum: 17. -19. 6. 2011
Počet dětí: 4
Počet dobrovolníků: 4

Výlet do Lednice
•
•
•

Datum: 16. 11.2011
Počet dětí: 3
Počet dobrovolníků: 2
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•

Jako další jsme naplánovali výlet do Lednicko-Valtického areálu, kde jsme strávili celý
den (vzhledem k počasí byla účast menší).

•
•
•
•

Datum: 13. 11.2011
Počet dětí: 4
Počet dobrovolníků: 4
Prošli jsme se oborou z Kohoutovic do Bystrce a zahráli si pár bojových i kreativních
her. Podzimním lesem obory Holedná jsme došli až k Bystrcké Zoo. Cestou jsme řešili
morální dilema, který pacient si zaslouží zázračný lék na AIDS a šikovností při plnění
bojových, orientačních i kreativních úkolů získávali další nezbytné informace pro naše
rozhodnutí.

Výlet

Filmová noc II.
•
•
•
•

Datum: 19. 11. 2011
Počet dětí: 5
Počet dobrovolníků: 2
Tentokrát jsme strávili neopakovatelnou noc plnou filmů a zábavy. V dobré
společnosti se povídalo, komentovalo a hlavně sledovalo až do brzkých ranních
hodin, kdy i ti nejvytrvalejší „zalomili" :)

Přednáška v Klubu cestovatelů
•
•
•
•

Datum: 1. 12. 2011
Počet dětí: 2
Počet dobrovolníků: 2
V hezkých prostorech čajovny Klubu cestovatelů jsme si spolu s cestovatelkou
Kateřinou Mandulovou přežili její cestu stopem z Třebíče do Vladivostoku. Vyprávění
cestovatelky plné vtipných a někdy i nebezpečných příhod, cestovatelských rad a
informací o Rusku a turizmu v téhle zemi doprovázely v projekci nádherné fotografie.
Jako bonus jsme mohli ochutnat i čaj, který, jak jsme zhodnotili, voněl i chutnal po
uzeném, to nás však neodradilo a vychutnali jsme si ho spolu s přednáškou, která nás
nepřestala bavit ani po bezmála hodině a půl.

Vánoční besídka
•
•
•

Datum: 15.12.2011
Počet dětí: 5
Počet dobrovolníků: 6

Docházka dětí
na akce v %
Počet dětí
I. pololetí
Počet dětí
II. pololetí

0 - 20%

21 - 49
%

5

0

6

4

1

2

50 - 69% 70 - 99%

100%

celkem

0

1

12

1

2

10

Zhodnocení
U dětí, které se projektu účastní, dochází k žádanému vývoji. Vidíme, že dlouhodobá a
pravidelná účast v projektu je pro naše klienty přínosná. Umí spolu lépe komunikovat, což se
ukázalo zejména na schůzkách, kde si dvojice dětí připravovaly vlastní program, umí se lépe
ovládat a jsou natolik samostatné, aby se mohly na prostředí lépe adaptovat. U všech dětí,
které v tomto roce docházely pravidelně, jsme zaznamenaly rozvoj tolerance a vztahu
k životnímu prostředí, i když tyto projevy vnímáme jako první stavební kameny, ke kterým je
nezbytné přidávat v dalším roce další.
Vzhledem k přechodnému období co do počtu dětí i dobrovolníků by bylo vhodné s v roce
2012 zaměřit na znovu-oslovení spolupracujících organizací z řad PPP, SPC, SVP, PL,
OSPOD, psychologických ambulancí aj.

Vedení projektu
Koordinátorka projektu:

Martina Adamčíková (leden - červen)
Ing. Petra Nováčková (červenec - prosinec)

Šéfredaktor časopisu Klokánek:

Fotogalerie

Mgr. Veronika Chmelíková

S CHUTÍ DO TOHO

V roce 2012 došlo k osamostatnění oddílů malé kopané u starších hráčů nad 15 let. Ti se pod
vedením starších, zkušených a již zletilých hráčů pustili samostatně do provozu samostatného
sportovního klubu. Pomoc však potřebují ti nejmenší, a tak i v roce 2011 a následném roce
sdružení provozuje oddíl malé kopané pro děti. Oddíl značně omládl, protože někteří hráči
dovršili 15-ti let věku. Patří tak v současnosti mezi nejmladší oddíly Bambini ligy malé
kopané. I přesto jsme ročník 2011/2012 zahájili s velkou chutí a po podzimní části soutěže
tým celou ligu vede. K tomu si připsal vítězství na turnaji v Tišnově. Tým se schází každý
týden na trénincích na ZŠ Křídlovická, přes zimu nám azyl poskytla ZŠ Křenová.

Vedení projektu
Koordinátorka projektu:

Mgr. Jaroslav Kundrát

PODPORA RODINY
V tomto roce jsme k doučování, které nabízí jednak naším klientům a jednak zájemcům
z venku přidali i psychologické poradenství. Rodiče, kteří měli zájem se mohli dohodnout na
bezplatné konzultaci ohledně problematiky svých dětí či situace v rodině. V rámci této služby
jsme také zprostředkovávali kontakty na návazné psychologické služby. Pro rok 2012
plánujeme v rámci tohoto projektu rozšíření o spolupráci s externími psychology, kteří budou
v prostorech INEX-SDA Brno nabízet návazné služby v rámci své odbornosti.

Vedení projektu
Koordinátorka projektu:

Mgr. Zuzana Pokorná

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Za možnost fungovat v letošním i dalším roce bychom rádi poděkovali drobným sponzorům,
kteří přispěli finančně, hmotně i formou spolupráce.

Ing. Jan Pokorný

Ing. Jiří Matějíček

Ing. Jana Pokorná

Martina a Martin

Ondřej Gajdoš

Jeanne Radosová

Petr Pour

Lenka Horáčková

Igor Viduna

Honza Kouřil

Všem hráčům hry Sendvič, kteří se rozhodli poslat svůj registrační poplatek nám.

PODĚKOVÁNÍ

SPOLUPRACOVNÍKŮM

Děkujeme všem našim

členům, příznivcům, zaměstnancům, partnerům,

institucím a dobrovolníkům, kteří naši činnost podpořili.

Za podporu projektů brněnské pobočky děkujeme těmto dobrovolníkům:
Martina Adamčíková, Vendula Fuchsová, Veronika Chmelíková, Petra Chvojková, Zuzana
Ježíková, Jan Kouřil, Petra Nováčková, Jakub Novák, Jana Runčáková, Jan Řezáč, Igor
Viduna, Veronika Vlčková, Jana Vodňanská.

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Shromáždění členů schválilo tuto finanční zprávu o hospodaření na svém zasedání dne 2.4.
2012 v Brně.
VÝNOSY
Dotace a granty
Státní dotace
Dotace z rozpočtů územ. celků a obcí
Nadace

0
0
0
0

Cestovné
Cestovní náklady ČR
Cestovní náklady zahraničí

Evropské dobrovolnické programy

0

Služby
Nájmy

Vlastní zdroje
Tržby z prodeje propag.předmětů
Tržby / Náhrady cestovného,
přefakturace
Účastnické poplatky dobrovolníků
Účastnické poplatky na konferenci
Tržby z prodeje služeb
Přijaté příspěvky účastníků aktivit
Přijaté členské příspěvky

49 954
0

Telefonní poplatky
Poštovné

20 500
0
0
0
14 450
15 000

Doprava na akce a zpět
Služby / Inzerce
Služby / Program pro dobr. a děti
Tisky a grafické práce
Koordinační a přípravné práce
Ubytování

Úroky z BÚ

4

Kurzový zisk

0

Jiné ostatní výnosy

0

Dary
Přijaté príspěvky / PO,FO

41 812
41 812

Výnosy celkem

91 766

Smlouvy o dílo / Práce v rámci akcí
Účetní služby a fundraisingové
práce
Ostatní služby / Ostatní v rámci
akcí
Ostatní služby

Osobní náklady
Mzdové náklady / HPP
Mzdové náklady / OON
Zákonné odvody

Ostatní provozní náklady

NÁKLADY
Materiální náklady
Kancelářské potřeby
Drobné provozní vydání
Odborná literatura

12 967
166
0
0

Materiál na realizaci akcí
Potraviny v rámci aktivit
Ostatní materiál

2 125
4 378
6 298

Spotřeba energie

14 334

Opravy a údržba

0

Opravy a udržování / budovy

0

Opravy a udržování

0

Daně a poplatky
Kursové ztráty
Pojištění
Víza
Ostatní náklady
Členské a účastnické poplatky
jiným
Poskytnuté příspěvky mezi org. slož

0
0
0

52 078
27 788
12
052
207
4 354
0
5 666
356
0
1 655
0
0
0
0

0
0
0
0

3 880
0
0
3 880
0
0
0
0

Náklady celkem

83 259

Hospodářský výsledek – ZISK

+ 8 507

INFORMACE O SDRUŽENÍ
Název:

INEX-SDA Brno

Adresa:

Anenská 10, 602 00 Brno

IČ:

75053471

DIČ:

CZ75053471

Tel.:

+420 543 331 775

Mobil:

+420 604 217 274

E-mail předseda:

predseda@inexsdabrno.cz

Email Cipísek:

cipisek@inexsdabrno.cz

Email ostatní:

info@inexsdabrno.cz

Web:

www.inexsdabrno.cz
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