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1. Lidé v organizaci 

Valná hromada  

 Ing. Andrea Doubková 

 Jitka Nosková, DiS.  

 Petra Sovová  

 MgA. Vít Šujan 

Rada sdružení 
 Ing. Andrea Doubková – předsedkyně sdružení  

 Jitka Nosková, DiS. – místopředsedkyně sdružení  

 MgA. Vít Šujan – člen rady sdružení  

Zaměstnanci  

 Ing. Andrea Doubková - ředitelka sdružení, terapeut, kouč   

 Ing. Hana Hanibalová - manažerka projektu Klíče k samostatnosti   

 Jitka Nosková, DiS. – sociální pracovnice, průvodce klientů   

 Petra Sovová - pracovnice odborného poradenství, průvodce klientů   

Supervizor  

 PaedDr. Michael Chytrý 

Revizor  
 JUDr. Martin Sobotka  

 

 

2. Poslání a cíle Občanského sdružení Janus 

Naším posláním je podpořit všemi dostupnými prostředky děti, dospívající a mladé lidi, kteří vyrůstali 

nebo stále vyrůstají bez zázemí vlastní rodiny, v jejich přechodu do vlastního samostatného života a 

začlenění se do běžné společnosti.  

Cílem naší organizace je poskytnout našim klientům takové služby, které povedou k jejich 

osamostatnění se a vedení vlastního úspěšného dospělého života. Naším cílem také je informovat 

veřejnost o problematice odcházení z náhradní péče a podílet se na zvyšování kvality péče o naši 

cílovou skupinu.  

 

 

 

 



3. Projekty a programy realizované v roce 2014  

 

Klíče k samostatnosti  
V únoru 2013 jsme zahájili projekt financovaný z fondů Evropské unie, který reaguje na potřeby 

doplnění nabídky podpůrných služeb pro ohroženou mládež a mladé dospělé vyrůstající mimo vlastní 

rodinu. V projektu a jeho dílčích aktivitách podporujeme rozvoj vztahů a pozitivních sociálních vazeb 

klientů, s důrazem na podporu a pomoc především v oblasti zařazení se na trh práce. Dále se 

zaměřujeme na osvojení si znalostí a dovedností týkajících se finanční gramotnosti s cílem připravit 

klienta na následný samostatný život. Využíváme k tomu individuální případovou práci s 

doprovázením, psychoterapii a nově i metodu „klinického koučinku“.  

Délka realizace projektu je 29 měsíců s ukončením 30. 6. 2015. 

Projekt je podpořen Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost částkou 2 440 834,72 Kč. 

 

 

 

 

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. 

Projekt se komplexně zaměřuje především na přípravu dětí a dospívajících na odchod z náhradní 

péče. Ve chvíli osamostatnění a vedení samostatného života podporujeme klienty formou 

doprovázení v situacích běžného života. Klienti nejčastěji potřebují pomoci se zařazením na trh práce 

a s udržením si práce, s hledáním a zajištěním samostatného bydlení, s řešením dluhové 

problematiky či uvítají podporu při jednání na úřadech. V projektu též klademe důraz na podporu 

osobnostního rozvoje klientů, tj. ošetření a zpracování traumat, podpora v oblasti mezilidských 

vztahů a vytváření sociální sítě.  

Spolupráce s klienty je dlouhodobá, několikaletá a vychází především z jejich aktuálních potřeb s 

respektem k jeho individualitě a možnostem. Nesoustředíme se na kvantitu, nýbrž na uchování 

možnosti individuálního přístupu s dostatkem času a prostoru pro každého klienta. 

Projekt podpořily: Nadační fond J&T částkou 300.000,- Kč, Nadace Terezy Maxové dětem částkou 

230 000 Kč a dále soukromí dárci.  



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. 

Program byl realizován formou individuálního poradenství, práce se skupinou a oblíbenými   

sebezkušenostními víkendovými pobyty.   

Program podpořily Odbor zdraví Magistrátu města Brna částkou 30 000 Kč a Jihomoravský kraj 

částkou 20.000 Kč 

   

 

 

Přijď, zažij a žij lépe! 
Díky finanční podpoře jsme realizovali komunitní aktivity, které jsou zaměřeny na smysluplné trávení 

volného času, rozvoj osobnosti klienta, jeho komunikačních schopností a dovedností. V  roce 2014 

jsme se tak díky podpoře z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna mohli 

společně setkávat při tvořivých dílnách, klubech, sportovních a kulturních aktivitách nebo na 

víkendovkách.  

Program podpořili statutární město Brno částkou 20 000 Kč a soukromí dárci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Rozvaha k 31. 12. 2014 
                         (v celých tisících Kč) 

 

AKTIVA 
Číslo 
řádku 

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období 

Stav 
k poslednímu 

dni 

a b 1 2 

A.   Dlouhodobý majetek celkem 1     

I.     Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2     

II.    Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3  12 24 

III.  Dlouhodobý finanční majetek celkem  4     

IV.  Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5  -12 -24 

B.    Krátkodobý majetek celkem  6 475 314 

I.     Zásoby celkem  7 2 36 

II.    Pohledávky celkem  8 10 46 

III.   Krátkodobý finanční majetek celkem 9 460 232 

IV.   Jiná aktiva celkem 10 3 
         Aktiva celkem 11 475 314 

PASIVA 
Číslo 
řádku 

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období 

Stav 
k poslednímu 

dni 

a b 3 4 

A.   Vlastní zdroje celkem 12 26 -3 

I.     Jmění celkem 13     

II.    Výsledek hospodaření celkem 14 26 -3 

B.   Cizí zdroje celkem 15 449 317 

I.     Rezervy celkem  16     

II.    Dlouhodobé závazky celkem 17 26 45 

III.   Krátkodobé závazky celkem 18  238 272 

IV.   Jiná pasiva celkem  19 185 
         Pasiva celkem 20 475 314 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2014 
                                              (v celých tisících Kč) 

 

Označení Název ukazatele 
Číslo 
řádku 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

A. Náklady 1       

I. Spotřebované nákupy celkem 2 30   30 

II. Služby celkem 3 410   410 

III. Osobní náklady celkem 4 1243   1243 

IV. Daně a poplatky celkem 5       

V. Ostatní náklady celkem 6 5   5 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7 12   12 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8       

VIII. Daň z příjmů celkem 9       

  Náklady celkem 10 1700   1700 

B. Výnosy 11       

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12       

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13       

III. Aktivace celkem 14       

IV. Ostatní výnosy celkem 15       

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 16       

VI. Přijaté příspěvky celkem 17 599   599 

VII. Provozní dotace celkem 18 1072   1072 

  Výnosy celkem 19 1671   1671 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 20 -29   -29 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 21 -29   -29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Poděkování 

Děkujeme všem klientům, přátelům, spolupracovníkům, podporujícím organizacím, nadacím , 

soukromým dárcům a všem dobrým lidem kolem Občanského sdružení Janus, kteří nám věří 

a sdílí s námi naše myšlenky, vize a cíle.  

Děkujeme za šíření dobrého jména naší organizace a také za ochotu pomoci dospívajícím a 

mladým lidem bez zázemí vlastní rodiny obstát v  dnešním složitém světě. 


