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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SDRUŽENÍ

Milí přátelé, spolupracovníci, kolegové, rodiče, příznivci,

jsem ráda, že úvodem k zhodnocení uplynulého roku, si mohu s dobrým pocitem říci, že se
nám podařilo věci stabilizovat a že oproti roku 2011 se jednalo o rok klidnější. Tento klid byl
sice na úkor některých našich aktivit, ale byl to dobrý krok. Pozastavili jsme (po projektu 5P)
i projekt Veselá škola, který přestal pro nás být časově zvládnutelný. Opakovala bych,
kdybych znovu rozváděla, jak je finanční politika státu pro nás limitující. Vzhledem k tomu,
co vše se letos podařilo, můžu s radostí opustit období vzdychání a s úsměvem konstatovat, že
letošní konce byly více o přinášení nových možností než o pociťování ztrát. Přinesli tak větší
prostor pro, stále stěžejní, projekt Cipísek, který se projevil větším zájmem o naše služby
z řad rodičů i odborníků. Po několika letech jsme absolvovali tábor s opět menšími dětmi, což
byla náročná i příjemná změna. Podařilo se ustálit financování základních nákladů a i když
tato oblast stále zůstává naši noční můrou, zažili jsme pocit, že to nějak zvládneme. Děkuji
všem, kdo se podíleli na „znovunakopnutí“ a stabilizaci po prodělaných změnách i těm, kteří
přestáli mé pesimistické období a přinesli úsměv a optimismus.

Mgr. Zuzana Pokorná, předsedkyně sdružení

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTŮ
Cipísek
Náš již 6ti letý projekt umožňující dětem začlenit se mezi stejně staré děti, zažít s nimi
netradiční věci a naučit se fungovat v kolektivu. V roce 2012 jsme uspořádali čtrnáctidenní
letní tábor, kterého se zúčastnilo mnoho nových a malých klientů, tři víkendové pobyty, 2
jednodenní víkendové akce, 3 půldenní akce, filmovou noc, návštěvu divadla aj. Zavedli jsme
několik nových adaptačních skupin, v pořadníku jsou děti čekající na další skupiny.
Veselá škola
Pro tento rok jsme pokračování projektu Veselá škola z důvodů časových limitů našich
dobrovolníků a koordinátorů pozastavili.

Podpora rodiny
V roce 2012 jsme pokračovali v nabídce služeb pro rodiče a děti se specifickými potřebami.
Na prvních místech jsme nabízeli pomoc se sociálně-právním poradenství, psychologickým
poradenstvím, 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 od dubna do června
informace o dobrovolnických projektech v zahraničí a pořádá školení pro dobrovolníky
pracující zejména s dětmi a mládeží. Navázali jsme také spolupráci s Dobrovolnickým
centrem Ratolesti Brno.

CIPÍSEK - Závěrečná zpráva 2012
V roce 2012 bylo do projektu zařazeno celkem 16 dětí. Pokračovali jsme ve změně metodiky,
čili v zavádění adaptačních skupinek, doplněných pořádáním půldenních, jednodenních a
vícedenních akcí tak, aby se do projektu mohly zapojit i mimobrněnští klienti.
Po loňské pauze v našich tradičních táborech, kdy jsme vyjeli se staršími dětmi na tábor
putovní, jsme opět navázali na tradiční dvoutýdenní stanové tábory v přírodě a na jednom
místě a to zejména díky nové, mladší klientele. Zavedení nové metodiky bylo časově i
organizačně náročnější než jsme čekali a tak se rok 2012 nesl v duchu pomalého rozbíhání
různých adaptačních skupin.
Vedení projektu
Předseda INEX SDA Brno:
Koordinátorka projektu:
Koordinátorka společných akcí:
Psycholog a metodik projektu:
Šéfredaktor časopisu Klokánek:
Public Relations, nábory dobrovolníků:
Administrativní zajištění, dokumentace:

Mgr. Zuzana Pokorná
Petra Chvojková (leden - září)
Jana Runčáková (říjen - prosinec)
Mgr. Veronika Vlčková
Mgr. Zuzana Pokorná
Mgr. Veronika Chmelíková
Mgr. Zuzana Pokorná
Ing. Petra Nováčková

Děti
Celkem v projektu ke konci roku 2012 12 dětí, nově nastoupilo v průběhu roku 6 dětí,
ukončena spolupráce s čtyřmi klienty.
Dobrovolníci
V projektu máme stabilní tým dobrovolníků, který je tvořen převážně vysokoškolskými
studenty z Brna. Počet dobrovolníků, kteří působili v projektu v roce 2012, byl 10 plus
koordinátorka projektu a 2 asistentky z řad dlouholetých klientů (pozice asistenta patří k jejich
dlouhodobému rozvojovému plánu).
Schůzky
Pokračovali jsme v zavádění adaptačních skupin. Jedná se o menší skupiny (2-3 děti, 1-2
dobrovolníci), kam jsou zařazeni děti menší a děti s výraznějšími interpersonálními obtížemi
před tím, než budou začleněny do většího kolektivu dětí, kde se od nich vyžaduje, i přes
značnou individuální podporu, výraznější míra samostatnosti v navazování kontaktů
s vrstevníky. Nábor nových děti probíhá celoročně.

Společné akce
Únor 2012
o

Datum: 11.2. Tradiční zimní bruslení

Počet dětí: 7
Počet dobrovolníků: 4
Březen 2012
o

Datum: 1.3. Dobrodružná fyzika

Počet dětí: 6
Počet dobrovolníků: 3
Popis: Návštěva programu Dobrodružná fyzika ve společenském centru Sýpka
v Mediánkách. Přes v názvu a letácích slibovanou zábavu jsme se spíše nudili (děti i
dospělí) a tak jsem program změnili na hry a povídání venku se zaměřením na rozvoj
interpersonálních kompetencí a vztahů mezi dětmi v projektu.
•

Datum: 14.3. Divadlo „Konec dobrý, všechno dobré“
Počet dětí: 7
Počet dospělých: 3
Popis: Představení překvapivě zaujalo i ty menší a živější a vyjma přestávek vydržely
téměř bez hnutí a zaujatě sledovat děj celou dobu. Považujeme to za veliký úspěch a
určitě si to v budoucnu zopakujeme.

Duben 2012
•

Datum: 31.3.-1.4. Brzkojarní víkendovka Čebín
Počet dětí: 4
Počet dobrovolníků: 4
Popis: Jelikož je ještě chladno, vyrážíme do Čebína, kde se ubytováváme v skautské
klubovně. Víkend plný her a běhání v přírodě zaměřený na rozvoj empatických
dovedností.

Červen 2012
•

Datum: 1.-3.6. Výlet do Náměšti nad Oslavou
Počet dětí: 4
Počet dobrovolníků: 4
Popis: Vyrazili jsme v menším počtu, než bylo plánováno kvůli zákeřným nemocem.
Svezli jsme se vlakem, postavili tábořiště, opekli buřty. Nevynechali jsme ani pěší túru

ukončenu návštěvou zámku v Náměšti a místní cukrárny. Druhou noc jsme se rozhodli
stanovat jinde a tak zcela utahaní, jsme usli při ohni plni zážitků.

Červenec 2012
•

30.6. – 14.7., LT Ztraceni v říši pohádek
Počet dětí: 19 + 2 (na pozici asistent)
Počet dobrovolníků: 10

Říjen 2012
•

20.10. Kdo je kdo
Počet dětí: 8
Počet dobrovolníků: 7
Seznamovací akce dobrovolníků s dětmi v Brně.

Listopad 2012
•

4.11. Výlet do Babího lomu
Počet dětí: 6
Počet dobrovolníků: 5
Popis: Vyrazili jsme z Vranova, kde jsme se podívali na kostelík a seznámili s novými
tvářemi. Cesta na rozhlednu byla náročná, a tak jsme cestou nic velkého nehráli,
jenom občas bubnovali, sekali kopřivy při cestě a tvořili tajné spolky. Z rozhledny jsme
sešli do Lelekovic, kde jsme se zahřáli čajem, zahráli si bouchací hru u stolku a
autobusem se vrátili zpět do Brna.

•

23.-25.11. Podzimní výlet Ždánice
Počet dětí: 5
Počet dobrovolníků: 5
Popis: Do Ždánic jsme vyrazili vlakem i autobusem a čekalo nás exkluzivní ubytovaní v
místním Domě dětí a mládeže s kulečníkovým stolem, stolním fotbalem a místností
plnou hraček. V krásné kuchyňce jsme si vyvařovali a v sobotu vyrazili na procházku k
místnímu zámku, kde se děti vydováděly na hřišti, v labyrintu a při hledací hře. Večer
nás čekal teplý čaj, guláš, další hry a pohádka. V neděli jsme se vydali do lesa hledat
rozhlednu a i když jsme ji nenašli, objevili jsme alespoň další skvělé hřiště. Po
výborném obědě a posledním biliardu i fotbálku jsme se vydali autobusem zpět do
Brna.

Prosinec 2012
•

18.12.2012 Vánoční besídka
Počet dětí: 6

Počet dobrovolníků: 6
Popis: I tento rok jsme si při tónech vánočných koled připravili ozdoby a vyzdobili
stromeček.Poslechli jsme si vánočný příběh, vytvořili vlněné bambule a věštili při lití
olova (v naše verzi při lití vosku). Na závěr nás navštívil Ježišek a s přáním šťastných a
veselých Vánoc jsme se rozloučili.

Supervize a programové schůzky
I zde došlo loni ke změně v podobě oddělení programových schůzek a supervizí, které se
nakonec celkem vžilo a proto jsme v něm v roce 2012 pokračovali. Supervize zůstaly
vyhrazeny hlubšímu a odbornějšímu řešení potíží s klienty, zatímco programové schůzky se
často zaměřovaly jak na program a náplň projektu, tak i na řešení běžných obtíží a sdílení
nápadů, jak drobné situace řešit. Z toho důvodu se nekonaly supervize každý měsíc, ale byly
střídány se schůzkami programovými.
Tábor
Táboru je věnována Závěrečná zpráva z tábora.
Zhodnocení
Adaptační skupiny se skutečně ukazují jako funkčnější pro nácvik seberegulačních
mechanismů a interpersonálních kompetencí u menších klientů. Také jsme o ně zaznamenali
větší zájem, než o původní několikaletou koncepci větší skupiny. Díky tomu můžeme naše
služby nabídnout např. i klientům více uzavřených s rysy Aspergerova syndromu či většími
potížemi v oblasti afektivní seberegulace.

Fotogalerie

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Za možnost fungovat v letošním i dalším roce bychom rádi poděkovali drobným sponzorům,
kteří

přispěli

finančně,

hmotně

i

formou

Bc. Jan Hlobil

Honza Kouřil

Ing. Jana Pokorná

Petra Nováčková

Martina a Martin

Igor Viduna

spolupráce.

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, Martina Hemzová, Petra Chvojková, Zuzana
Janáčková, Eliška Miléřová, Michal Pažitka, Martina Paloncyová, Jana Runčáková, Jan
Řezáč, Veronika Vlčková, Jana Vodňanská.

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

Email:

info@inexsdabrno.cz

Email Cipísek:

cipisek@inexsdabrno.cz

Web:

www.inexsdabrno.cz

Datum a číslo registrace: 21.8.2005 při INEX-Sdružení dobrovolných aktivit č.j.
06/registr/2005. ( INEX-Sdružení dobrovolných aktivit registrováno dne 10.4.1991, VS-16 197/91-R ).
Statutární zástupce: předsedkyně sdružení Mgr. Zuzana Pokorná.
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Předsedkyně: Mgr. Zuzana Pokorná
Místopředseda: Ing. Petra Nováčková
Revizor: Mgr. Veronika Chmelíková
Člen rady: Martina Adamčíková

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
Shromáždění členů schválilo tuto finanční zprávu o hospodaření na svém zasedání dne
2.4.2013 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 dotace

0

Služby

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
Úroky z BÚ
Kurzový zisk
Jiné ostatní výnosy

Dary
Přijaté příspěvky / PO
Přijaté příspěvky / FO
Výnosy celkem

103 363
0
27 000
0
0
0
66 360
10 000
3
0
0

26 523
0
26 523
129 886

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

Ostatní provozní náklady

NÁKLADY
Materiální náklady
Kancelářské potřeby
Drobné provozní vydání
Odborná literatura
Materiál na realizaci akcí
Potraviny v rámci aktivit
Ostatní materiál

29 079
616
0
0
6 233
22 230
0

Spotřeba energie

15 121

Opravy a údržba

0

Opravy a udržování / budovy

0

Opravy a udržování

Nájmy
Telefonní poplatky
Poštovné
Doprava na akce a zpět
Služby / Inzerce
Služby / Program pro dobr. a děti
Tisky a grafické práce
Koordinační a přípravné práce
Ubytování
Smlouvy o dílo / Práce v rámci akcí
Účetní služby a fundraisingové práce
Ostatní služby / Ostatní v rámci akcí
Ostatní služby

0

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

Náklady celkem

Hospodářský výsledek
– ZTRÁTA

5 016
5 016
0

72 208
48 448
13 759
531
4 557
0
0
0
0
650
0
0
4 263
0

9 500
0
9 500
0

2 934
0
0
2 934
0
0
0
0

133 858

-3 972

