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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SDRUŽENÍ
Milí přátelé, spolupracovníci, kolegové, rodiče, příznivci,
napsat úvodní slovo ke zhodnocení každého roku není nejlehčí úkol. V každém roce je něco
dobrého a něco špatného a tak stojím pokaždé při psaní závěrečných zpráv (které přiznejme si
málokdo čte a málokdo rád píše) před dilematem, co zdůraznit, co opominout. A ačkoliv
nejsem zrovna příznivcem statistického a jiného zhodnocování, je také pravda, že mě donutí
každý rok tato povinná hodnocení zamyslet se nad tím, co se nám vlastně podařilo a co
bychom chtěli zlepšit. A toto považuji za nejdůležitější. Abychom se mohli zlepšovat,
abychom mohli přizpůsobovat naše služby tomu, co od nás společnost potřebuje, abychom
mohli udržovat naší kvalitu, je třeba, abychom měli jasno jak v našich cílech, tak v našich
limitech. Nechceme být velkou celobrněnskou organizací, nechceme na projektech zbohatnou,
ale také chceme mít jak hmotnou, tak odbornou úroveň a zajištění. Jsem hrdá na to, že můžu
stále ještě říci, že poskytujeme kvalitní služby, že po desetiletí fungování máme jasno v tom,
co funguje, co se neosvědčilo, co chceme a můžeme poskytnout, jak a kde můžeme kvalitně
pomáhat a v čem se můžeme zlepšovat. Jsem si vědoma toho, že největším úskalím roku 2013
byl můj minimální časový prostor pro jakoukoliv inovaci. Z toho vyplývá i jednoznačný cíl
pro další rok. Abychom se mohli opět posunout o krok dál, bude třeba, aby předseda a rada
měli více času na směřování organizace. Jelikož všichni tuto práci děláme ve volném čase (a
tímto znovu všem velmi děkuji, že jsou ochotni svůj volný čas zdarma věnovat něčemu, co ne
vždy má viditelný výsledek), dokončování studií několika z nás hrálo nemalou roli. Zvládli
jsme to, „přežili to“ a i s takto limitovanou podporou, které se od nás dobrovolníkům a
koordinátorce dostalo (resp. moc nedostávalo), se nám podařilo fungovat. Pokračovali nově
zavedené adaptační skupiny, uskutečnil se letní tábor a zaznamenali jsme o naše služby
rostoucí zájem. Je to směr, kterým bychom rádi pokračovali dál a snad i za ostatní členy rady
mohu říci, že v roce 2014 již s větší podporou vedení. Všem mnohokrát děkuju.

Mgr. Zuzana Pokorná, předsedkyně sdružení

PROJEKTY
V tomto roce jsme z důvodů minimálních časových (a z části také finančních) možností
pokračovali pouze v projektu Cipísek, který považujeme za náš stěžejní. Náplní stejně jako
v minulém roce jsou adaptační skupiny pro děti ze sociálně nepodnětného prostředí,
s osobnostními specifiky, s problémovým chováním či s určitým hendikepem, jejichž cílem je
podpora socio-komunikační a seberegulačních mechanismů. Hlavním rámcem projektu jsou
tedy sociálně-aktivizační činnosti. Krom pravidelného fungování adaptačních skupin (dále jen
AS) jsou pro děti připravovány pravidelné půldenní, jednodenní a vícedenní výlety, na
kterých se setkávají nejen děti zařazené do AS, ale také děti, které z různých důvodů nemohou
pravidelně jednou týdně chodit na schůzky. Vrcholem konce školního roku byl jako vždy
čtrnáctidenní tábor pro výše zmíněnou cílovou skupinu, který se stává populárním zejména u
rodičů hyperaktivních dětí a dětí s problémovým chováním.
Dále jsme pokračovali v projektu Podpora rodiny, což je vlastně celoročně nabízená možnost
konzultací ohledně výchovně-vzdělávacích otázek zejména pro naše klienty. Spolupráce
s pražskou centrálou na vedení brněnské pobočky Informačního a poradenské centra pro
vysílání dobrovolníků do zahraničí byla omezena z důvodů změn v personálním zabezpečení
a většina aktivit byla přesunuta na pražskou pobočku.

CIPÍSEK - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2013
Vedení projektu
Předseda INEX SDA Brno:

Mgr. Zuzana Pokorná

Koordinátorka projektu Cipísek:

Mgr. Jana Runčáková

Koordinátorka společných akcí:

Martina Hemzová

Psycholog a metodik projektu:

Mgr. Zuzana Pokorná

Šéfredaktor časopisu Klokánek:

pozastaven

Public Relations, nábory dobrovolníků:

Mgr. Jana Runčáková

Administrativní zajištění, dokumentace:

Mgr. Jana Runčáková

Děti
Celkem v projektu ke konci roku 2013 16 dětí, nově nastoupili v průběhu roku 3 děti,
ukončena spolupráce s jedním klientem. V adaptačních skupinkách jsou průměrně dvě děti na
jednu skupinku, maximum dětí ve skupině jsou 3, výjimečně vytváříme i skupinu 1 dítě-1
dospělý v případě, že to odpovídá potřebám klienta.

Dobrovolníci
V projektu máme stabilní tým dobrovolníků, který je tvořen převážně vysokoškolskými
studenty z Brna. Počet dobrovolníků, kteří působili v projektu v roce 2013, byl 11, projekt
vede jedna koordinátorka, jedna z dobrovolnic má na starosti koordinace společných aktivit.

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

Leden 2013


27.1. Tradiční zimní bruslení
Počet dětí: 7
Počet dobrovolníků: 3
Popis: Jeli jsme s dětmi do olympie zabruslit si.

Duben 2013


5.4. Karneval „Nadpřirozené bytosti“
Počet dětí: 8
Počet dobrovolníků: 7
Popis: Na karnevalu s tématem NADPŘIROZENÉ BYTOSTI jsme si zahráli
staré dobré oblíbené hry. Na karneval si každé dítě přineslo svou masku.
Protože se některé děti neznaly, na začátku jsme si pošeptali svá jména. Potom
jsme ze svých jmen a z dalších věcí uvařili čarodějnou polívku. Když jsme
znali svá jména, zbývalo ještě představit své masky. Přehlídku hodnotila
porota, Eliška moderovala představování a povídání o postavách. Po přehlídce
bylo každé dítě oceněno (tolik kategorií, kolik dětí). Zahráli jsme si několik
menších soutěží (vázaní uzlů, tanec s míčky, posílání míčku v kruhu...) a
nakonec si děti poslechly pohádku o čarodějově učni.
 19.4. Filmová noc
Počet dětí: 12
Počet dospělých: 2
Popis: Přivítání se, rozložení kde kdo bude spát, nakonec jsme akci uskutečnili
na chodbě z důvodů malého prostoru v kanceláři. Koukali jsme na Kozí příběh,
Úžasňákovi, Harry Potter vězeň z Azkabanu. Mezi prvním a druhým filmem,
jsme udělali představovací kolečko a hru na vytleskávání jména.

Květen 2013
 17.5. Planetárium
Počet dětí: 4
Počet dobrovolníků: 4
Popis: Opustili jsme Zem a vyrazili do vesmíru. Před hlavním programem jsme
si zahráli nějaké hry v parku. V hvězdárně jsme mohli vidět například kousek
meteoritu, nebo jak se chovají vesmírná tělesa, k dispozici bylo množství
informací o planetách (není překvapením, že děti příliš nebavilo jejich čtení) a
radši si vyzkoušeli různé interaktivní součásti expozice jako například váhu,
která vypočítala, kolik by daná osoba vážila například na Slunci, anebo na
některé hvězdě a to buď v kilogramech, anebo například v množství tramvají.
Též si mohli vyzkoušet, jak vzniká vír, nebo proč je zeměkoule zploštěná. Děti
nejvíc bavila váha.

Červen 2013
 31.5.-1.6. Jarní víkendovka
Počet dětí: 7
Počet dobrovolníků: 5
Popis: Den dětí jsme oslavili v Blansku hrátkami u lesa a u přehrady. Ačkoli
předpověď počasí nevypadala příliš optimisticky, vyrazili jsme za Brno k
přírodě, na výlet s přespáním do Blanska. První den jsme prozkoumávali
prostředí a zkusili si s dětmi zahrát hry na seznámení. Brzo jsme zjistili, že jsou
děti nejspokojenější, když je volný program a mohou si dělat, co je zrovna
napadne. Snažili jsme se tedy podporovat jejich vlastní kreativitu a zapojovat
všechny (děti i dobrovolníky) do společné činnosti, která většinou vznikala
spontánně. Druhý den jsme se šli opět projít, hráli jsme si na hřišti s
netradičními atrakcemi. Zařadili jsme pár her, se kterými jsme měli dobrou
zkušenost z podzimní víkendovky, ty děti bez problému přijaly a užily si je
(Kamikadze, Bó čiki bó...). Po obědě jsme si na DDM pustili pohádku. Než
nám pak jel vlak zpět do Brna, zahráli jsme si za nádražím ještě Ram-camcam.
Červenec 2013
 30.6. – 14.7., LT Na Divokém Západě
Počet dětí: 24 + 1
Počet dobrovolníků: 13
Říjen 2013




6.10. Výlet do okolia Brna
Počet dětí: 6
Počet dobrovolníků: 2
Popis:
27.10. Lamacentrum
Počet dětí: 6
Počet dobrovolníků: 5
Popis:

Listopad 2013
 8.-10.11. Podzimní výlet ve Slavkově
Počet dětí: 8
Počet dobrovolníků: 6
Popis: Celý program byl zaměřen na poznání Slavkova a okolí a hlavně na
výrobu a následné pouštění draků. V pátek jsme vlakem odjeli do Slavkova u
Brna, po příjezdu Eva uvedla hru na poznání města a hledání skautské
základny. Po ubytování byl večer věnován Eliščinu úvodu do hlavního
programu- vymyšlení svého přání a jeho poslání po větru formou pouštění
draka (inspirace budhismem a tibetskými modlitebními praporky). V sobotu
dopoledne jsme se pod Honzovým vedením prošli po Slavkově a okolí a

zjišťovali informace. Odpoledne následovala výroba draků a večer hry v
klubovně pod Zuzčiným vedením. V neděli dopoledne přišla hlavní část
napsání přání a pouštění draků (bez větru úplně nelétali, nicméně děti si díky
Eliščiným motivačním a prožitkovým programům myšlenku a zážitek odnesli).
Prosinec 2013
 7.12. Divadlo
Počet dětí:
Počet dobrovolníků:
Popis:
 16.12. Vánoční besídka
Počet dětí: 6
Počet dobrovolníků: 7
Popis:
Dále se konaly pravidelné supervize a programové schůzky.

LETNÍ TÁBOR - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2013
Tábor probíhal v termínu 29. 6. – 13.7.2013 a nesl název Na divokém západě. Vrátili jsme se
tedy s dětmi do dob kovbojů a indiánů a v rámci celotáborové hry jsme usmiřovali přírodní
"duchy", kteří na indiány seslali sucho a neúrodu. Každý tým měl ve znaku jeden z živlů
(elementů) a tím i jednu z barev, které se většinou týmům přidělují - voda (modrá), oheň
(červená), země (zelená), vzduch (žlutá). Celým táborem nás prováděl šaman, který nechtěl
odejít pryč, ale snažil se přijít na to, proč jsou duchové rozzlobení.
Tábora se zúčastnilo 23 dětí a 17 dobrovolníků s různým stupněm a délkou zapojení. Stejně
jako loni s námi jel na zhruba týden Martin, který musí ob den dojíždět na dialýzu a tak byla
toto jeho jediná možnost letního tábora. Nejmladším dětem bylo 7 let, nejstarším 14, 6 holek
8 chlapců, všechny děti byli buď z projektu Cipísek, nebo z řad dětí, které s námi jezdí na
tábory pravidelně.
Vzhledem k tomu, že jsme měli dostatek vybavení, dohodli jsme se, že zvolíme finančně
úspornou variantu tábora, která bude obnášet pouze hlavní a nezbytné náklady tak, abychom
nesnižovali úroveň. V tomto provozu se nám podařilo, také díky sponzorským hmotným
darům, udržet náklady na tábor na částce 57,500 Kč, což považujeme vzhledem k počtu
průměrně 35 lidí, celkově 40 lidí za velmi nízkou částku. Zbylé finance byly využity na
provozní náklady sdružení.
PŘÍJMY
Na co

Popis

Celkem

Poplatky

plná cena dítě/tábor

50400

Poplatky

sleva pro dlouhodobé klienty

31500
81900

NÁKLADY
Na co
doprava
Tábořiště
Materiál provozní
Materiál programový
Materiál dlouhodobý
Léky
Vstupy

DPP
Jídlo

Popis
cesta tam, cesta zpět
pronájem tábořiště
hygiencké a čistící prostředky apod.
výtvarné potřeby aj.
dlouhodobý hmotný majetek
léky
koupaliště
náklady na OA k zajištění dopravy
materiálu, nákupům aj.
přípravný víkend
zdravotník, organizační zajištění tábora
zahrnující celoroční přípravu
strava pro děti a dobrovolníky

Využito

CELKEM
Nevyužité prostředky budou použity pro
uhrazení provozních nákladů, jako jsou
telefony, poštovné, provoz internetu a
pronájem prostor.

Benzín
Předtáborová schůzka

Využito
2566
12500
2184
940
1451
637
500
3050
709
8253
24646

57436

FOTOGALERIE

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013
Shromáždění členů schválilo tuto finanční zprávu o hospodaření na svém zasedání dne
30.5.2014 v Brně.
VÝNOSY
Dotace a granty
Státní dotace
Dotace z rozpočtů územ. celků a obcí
Nadace

0
0
0
0

Evropské dotace

0

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 príspěvky / PO
Přijaté příspěvky / FO
Výnosy celkem

112 932
0
29 900
0
0
0
83 030
0
2
0
0

7 000
0
7 000
119 932

Cestovné
Cestovní náklady ČR
Cestovní náklady zahraničí

Služby
Nájmy
Telefonní poplatky
Poštovné

73 314
37 460
13 760
161

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

4 305
0
0
0
0
13 340
0
0
4 288
0

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

33 105
33
0
0
7 381
25 091
600

Spotřeba energie

13 479

Opravy a údržba

0

Opravy a udržování / budovy

0

Opravy a udržování

0

0
0
0

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

8 254
0
8 254
0

3 880
0
0
3 880
0
0
0
0

Náklady celkem

132 032

Hospodářský výsledek – ZTRÁTA

-12 100

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Za možnost fungovat v letošním i dalším roce bychom rádi poděkovali drobným sponzorům,
kteří přispěli finančně, hmotně i formou spolupráce. Jmenovitě bych ráda poděkovala
zejména:
Danovi Žahourovi, že nám zajistil zdarma kvalitní včelí med od českých včelařů.
Janě Pokorné za zajištění českých domácích marmelád a šťáv zdarma.
Petře Nováčkové za její čas, který nám darovala a vařila pro nás jeden týden na táboře.
Igorovi Vidunovi za zajištění dopravy, přesunu materiálu, dopravy Martina na dialýzu do
Brna a za týdenní zajištění kuchyně na letním táboře.
Jarkovi Kundrátovi, že stále ještě má tu trpělivost zdarma mít na starosti celé účetnictví.
Janě Runčákové za zajištění projektu a letního tábora bez nároku na odměnu.

PODĚKOVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮM
Děkujeme všem našim členům, příznivcům, známým a zejména dobrovolníkům, bez kterých
by projekt nefungoval.
Za podporu projektů brněnské pobočky děkujeme těmto dobrovolníkům:
Eva Doležalová, Vendula Fuchsová, Petra Chvojková, Zuzana Janáčková, Eliška Miléřová,
Petra Nováčková, Michal Pažitka, Jan Slavík, Lenka Vetešková, Igor Viduna, Veronika
Vlčková, Jana Vodňanská, Tereza Vrajíková, Kateřina Willaschková.
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