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Podle 
numerologie číslice 5, 

tedy pět let od vzniku našeho 
sdružení, symbolizuje změnu, pohyb 

a také hodně svobody v tom co děláme. 
Díky tomu je potřeba se zastavit, ustálit se ve 

změnách a chaosu, který je s tím spojený. Říct si, 
jak bude naše směřování vypadat dál, najít v sobě 

kázeň a pokoru k další cestě. Udržet si náš záměr, 
myšlenku, identitu a poslání navzdory těm, kteří 
by se nás snažili z naší cesty svést. 

Datum vzniku naší organizace 15. 12. 2008 
nám dává do vínku lásku, harmonii a kreativitu, 
znamená schopnost sdílet a předávat naše 
ideály a myšlenky, symbolizuje 
nové začátky.

Za numerologický rozbor děkujeme 
Monice Ben Thabetové 
(monikanumerologia@gmail.com)
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Úvodní slovo

Vážení přátelé, milí klienti a kolegové, drazí podporovatelé.

Rok s rokem se sešel a jsem velmi ráda, že Vás mohu znovu pozdravit a oslovit v naší nové výroční zprávě. Každodenně si 
uvědomuji, že to není samozřejmostí a co všechno se za touto možností skrývá. 

Vím, že je to díky naší dlouhodobé snaze, vůli, práci a víře v to, že být tu pro druhé má smysl. Díky našim klientům se 
neustále učíme, co je v životě podstatné. Díky důvěře našich fanoušků, sponzorů a podporovatelů si můžeme dovolit přistupovat 
k naší práci s klidem, nadšením, radostí a s profesionalitou. 

Ohlédnu-li se za uplynulým rokem, byl to rok změn a intenzivní práce. Což nám dává příležitost zamýšlet se nad tím, 
kam se chceme ubírat v následujících letech. Zahájili jsme nový projekt, rozšířili jsme dosavadní tým o dvě nové spolupracovnice, 
otevřeli jsme se více spolupráci směrem ven a nadále jsme se vzdělávali tak, aby se zvýšila kvalita našich služeb. Koncem roku 
jsme se rozhodli pro přestěhování do krásných nových prostor, které dávají jak nám, tak klientům lepší a důstojnější zázemí. 
Na konci roku jsme si také připomněli, že je to již pět let od založení našeho sdružení. 

Na začátku všeho byly naše přání a přesvědčení, ale i nespokojenost, které dodaly našemu snu takovou energii, aby se 
mohl změnit ve skutečnost. Když se ohlédnu za tímto pětiletým obdobím, vidím naše silné i slabé stránky. Především si však 
uvědomuji naši hodnotu a to, že jsme si díky naší práci a píli našli svoje místo mezi neziskovkami.

Na závěr bych také ráda vzpomněla paní PhDr. Evu Havlíčkovou, zakládající členku sdružení, která již není mezi námi. 
Evo, jak my, tak i klienti na Tebe často myslíme! Děkujeme Ti.

Díky patří i všem spolupracovnicím a spolupracovníkům za jejich trpělivost, osobní angažovanost a odvedenou práci. 
Děkuji klientům za jejich otevřenost a ochotu sdílet s námi kousek jejich životů a sponzorům a podporovatelům za projevenou 
důvěru, které si velmi vážíme.

Ať Vás to s námi i nadále baví!
Ing. Andrea Doubková / ředitelka Občanského sdružení Janus
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Lidé v organizaci

Ve valné hromadě zasedají 
MgA. Vít Šujan / Petra Sovová / Ing. Andrea Doubková / Jitka Nosková, DiS.

V radě sdružení se pravidelně setkávají 
Ing. Andrea Doubková – předsedkyně sdružení / Jitka Nosková, DiS. – místopředsedkyně sdružení 
MgA. Vít Šujan – člen rady sdružení 

Pro naši organizaci pracují 
Ředitelka sdružení – Ing. Andrea Doubková
Sociální pracovnice – Jitka Nosková, DiS.
Pracovnice odborného poradenství – Petra Sovová
Manažerka projektu Klíče k samostatnosti – Ing. Hana Hanibalová

Na supervizi rádi jezdíme za PaedDr. Michaelem Chytrým.

JUDr. Martin Sobotka kontroluje, aby v našem sdružení bylo vše, jak má. 

Poslání a cíle

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. 
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Projekty a programy 
realizované v roce 2013 

Klíče k samostatnosti 

V únoru 2013 jsme zahájili projekt fi nancovaný 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 fi nanční 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 

Kontinuálně a dlouhodobě realizujeme projekt Centrum Janus, který je jedním z pilířů naší práce. Projekt se komplexně zamě-
řuje 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, podporu v oblasti mezilidských vztahů a vytváření sociální sítě. 

Spolupráce s klienty je dlouhodobá, několikaletá a vychází především z jejich aktuálních  potřeb s respektem k jejich 
individualitě a možnostem. Nesoustředíme se na kvantitu, nýbrž na uchování možnosti individuálního přístupu s dostatkem 
času a prostoru pro každého klienta.

Projekt podpořila Nadace Terezy Maxové dětem částkou 150 000 Kč, 
SMC Industrial Automation CZ, s. r. o. částkou 100 000 Kč a individuální dárci. 

         



Věř v sebe!

Projekt byl realizován na základě celospolečenských i legislativních změn v oblasti péče o děti v agendě sociálně-právní 
ochrany dětí. V projektu jsme vycházeli především z potřeb dětí a dospívajících z náhradní rodinné péče a také rodin, které 
o ně pečují. Hlavním cílem projektu byla podpora zdravého vývoje těchto dětí, zejména v rizikovém období dospívání, které je 
zátěžové jak pro ně, tak pro náhradní rodinu. Dílčími cíli byl rozvoj socioemoční stability klientů a jejich komunikačních schop-
ností a dovedností, zaměřili jsme se také na prevenci rizikového chování. 

Projekt podpořili Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a ochrany práv dětí částkou 206 290 Kč, 
individuálními a fi remními dárci.

                             

Občanské sdružení Janus také v roce 2013 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. 

Bezpečně do partnerství, rodičovství a do života
Program se zaměřuje na oblast zdravého navazování a rozvíjení vztahů, partnerství a rodičovství. Východiskem tohoto pro-
gramu 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.  

Přijď, zažij a žij lépe!

Díky fi nanční podpoře jsme realizovali komunitní aktivity, které jsou zaměřeny na smysluplné trávení volného času, rozvoj 
osobnosti klienta, jeho komunikačních schopností a dovedností. V  roce 2013 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. 

Programy podpořili Odbor zdraví Magistrátu města Brna částkou 30 000 Kč, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Magistrátu města Brna částkou 31 000 Kč, Jihomoravský kraj částkou 20.000 Kč a individuálními a fi remními dárci.
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V číslech

V roce 2013 pracovali pro Občanské sdružení Janus 4 zaměstnanci, z toho 3 pracovníci v rámci přímé péče s klienty. 
V roce 2013 s námi spolupracovalo 41 klientů. Z toho 20 mladých lidí vyrůstalo nebo stále vyrůstá v péči  pěstounských 

rodin, 19 v dětském domově nebo výchovném ústavu a 2 mladí lidé k nám přišli z důvodu ohrožení sociálním vyloučením. 
Při přípravě na budoucí povolání jsme podpořili 20 studentů. 12 mladých lidí bylo v roce 2013 zaměstnáno nebo si 

s naší pomocí hledalo aktivně práci. 
Na rodičovské dovolené bylo a ještě chvíli bude 5 klientek. Chodí si k nám hrát čtyři holky a jeden kluk. 
V roce 2013 se uskutečnilo 1 440 individuálních schůzek, kontaktů či krizových intervencí.  
Individuální přímou dlouhodobou prací s jednotlivými klienty jsme strávili 2 880 hodin.  
S klienty jsme jejich starosti, radosti a jiné záležitosti řešili 480x v rámci telefonních hovorů, internetového poradenství 

a facebookové komunikace. 
Uskutečnilo se přes 80 telefonních krizových hovorů, kdy jsme v pozdních nočních hodinách, brzkých ranní i o naší 

dovolené poskytovali krizovou intervenci klientům v akutní krizi.
V roce 2013 se uskutečnilo 24 skupin, na kterých jsme strávili 48 hodin společné skupinové práce na různá témata. 
S klienty jsme vyjeli na 3 víkendovky, kde jsme strávili pohybem i sebevzděláváním dohromady 144 hodin. 
V rámci komunitních aktivit, kde jsme s klienty trávili volný čas, pořádali oslavy narozenin, navštěvovali kulturní akce, hráli 

hry a sportovali, jsme společně strávili přes 40 volnočasových hodin. 

Poskytli jsme azyl jedné želvě jménem James Bond.
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Jak šel čas 

Naše sdružení dne 15. 12. 2013 oslavilo své kulaté 5. narozeniny. Rádi bychom se na tomto místě ohlédli a připomněli 
si některé události, které se během minulých pěti let udály.

V roce 2008 jsme si řekli, že je potřebné nejen mluvit, ale také konat něco pro ohrožené děti a mladé lidi, kteří vyrůstají 
bez vlastních rodin. Vymysleli jsme koncept nové organizace, jež bude poskytovat podporu mladým lidem, kteří si prošli 
náhradní péčí a chystají se nebo se již snaží žít svůj samostatný život. U zrodu celého nápadu jsme byli tři a to  Ing. Andrea 
Doubková, Jitka Nosková, DiS. a MgA. Vít Šujan. Vydatnou podporu nám poskytovala také PhDr. Eva Havlíčková.

Dne 15. 12. 2008 bylo Občanské sdružení Janus ofi ciálně registrováno Ministerstvem vnitra České republiky pod číslem jednacím 
VS/1-1/73945/08-R. 

Rok 2009 byl ve znamení hledání zázemí pro naši novou organizaci a dotváření konceptu poskytovaných služeb. Snažili 
jsme se o získání fi nančních prostředků pro zahájení činnosti. Vyhledávali jsme nové klienty a možnosti spolupráce s různými 
organizacemi, dětskými domovy, pěstounskými rodinami. 

V průběhu roku 2009 také vzniklo logo naší organizace, které pro nás vymyslel a grafi cky zpracoval pan Michal Vrabec. 
 

              
                

V roce 2010 jsme podepsali naši první smlouvu o poskytnutí dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí na částku 
616 784 Kč. Díky této významné podpoře a projevené důvěře jsme mohli začít naplno pracovat s našimi klienty a naplňovat naše vize. 

V březnu roku 2010 jsme se nastěhovali do nových prostor na ulici Novobranská 14 v Brně. Byly to dvě malé kanceláře 
v prvním patře, které nám poskytly dostatečné zázemí pro práci s klienty. 

V prosinci 2010 se uskutečnil první ročník akce JANA PERE, kterou jsme uspořádali ve spolupráci s občanským sdružením 
Persefona. Myšlenkou celé akce bylo neformální setkání s přáteli, kolegy, příznivci a podporovateli našich sdružení. 

V roce 2011 jsme se již naplno věnovali přímé práci s klienty a rozvoji našich služeb. Zaměřili jsme se více na strategický 
rozvoj organizace a hledání nových možností fi nancování a dlouhodobého udržení našich služeb. 

V dubnu 2011 získalo naše sdružení od Krajského úřadu Jihomoravského kraje první osvědčení o konání veřejné sbírky. 
Poprvé jsme veřejnou sbírku využili na akci Jana Pere. První výtěžek z veřejné sbírky byl 3 011 Kč.  

V květnu 2011 se uskutečnil druhý ročník benefi ce Jana Pere. Tak jako v prvním ročníku i tentokrát jsme akci pořádali 
společně s o. s. Persefona. Mottem celé akce bylo:„Jako za starých dobrých časů, kdy se sousedé potkávali ve společné prádelně.“ 
Benefi ce byla také ofi ciálně zařazena do seznamu oslav pořádaných k Evropskému dni sousedů. 

Od září 2011 máme od Krajského úřadu Jihomoravského kraje pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. 

Rok 2012 byl pro naše sdružení velmi náročný. Už i na nás dolehla, v té době všude rozšířená fi nanční krize a pracovníci 
sdružení svou práci na plný úvazek vykonávali téměř dobrovolnicky. Naštěstí se vše v průběhu roku v dobré obrátilo a my jsme 
díky podpoře Nadačního Fondu J&T nemuseli ukončit naši činnost. Pouze jsme museli přizpůsobit provoz a aktivity našeho 
sdružení získaným prostředkům. 

Květen 2012 se nesl ve znamení setkání u kulatého stolu s pracovníky z oblasti sociálně právní ochrany dětí. Na setkání 
byla představena činnost Občanského sdružení Janus s cílem navázat vzájemnou spolupráci a síťování služeb. 

V prosinci 2012 jsme byli přizváni k akci Vánoce XXL podruhé. Pořadatelé této předvánoční akce, jejíž součástí 
byl i kabelkový veletrh, představení HaDivadla Modelka XXL a trh s drobnými handmade věcmi, darovali výtěžek ve prospěch 
našeho sdružení. 
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Rok 2013 se u nás významně nesl ve znamení personálních změn. Také jsme v tomto roce začali vnímat potřebu změny 
prostor, které by lépe odpovídaly našim požadavkům a poskytly našim klientům dostatečné zázemí pro individuální 
i skupinovou práci. 

Rok 2013 jsme započali velmi smutnou zprávou. Po dlouhodobé nemoci navždy opustila naše 
milá Eva Havlíčková. Dlouholetá členka valné hromady a jeden z lidí, kteří stáli u zrodu našeho sdružení. 
Děkujeme a ctíme její památku. 

V únoru a březnu 2013 jsme přijali do týmu dvě nové pracovnice. Staly se jimi Hana Hanibalová, 
která nastoupila na pozici projektového manažera/koordinátora projektu Klíče k samostatnosti. A Petra 
Sovová se stala naší pracovnicí odborného poradenství. Náplní její práce se stalo doprovázení klientů, 
odborné poradenství, zajišťování programů pro klienty a mnoho další důležité práce pro sdružení a jeho 
klienty. 

Na podzim 2013 jsme velmi diskutovali otázku změny právního statusu našeho občanského sdružení 
na obecně prospěšnou společnost. Vzhledem k novému občanskému zákoníku jsme tuto otázku museli vyřešit nejpozději 
do konce prosince 2013. Po bouřlivých diskusích, několika seminářích a tisících přečtených řádcích na internetu jsme se 
rozhodli plynule přejít na nově vzniklý právní status zapsaný spolek. 

Zimní měsíce roku 2013 jsme věnovali především hledání nových prostor pro naše sdružení. S rostoucím počtem 
zaměstnanců nám také narostl počet klientů a naše dosavadní prostory se staly příliš těsnými. Naskytla se nám nabídka 
k pronájmu prostor o tři poschodí výše ve stejném domě, kde jsme sídlili doposud. V prosinci 2013 jsme nabídku propočítali, 
promysleli, prodiskutovali a začali jsme se stěhováním našich kanceláří do vyššího patra. V roce 2014 se na vás těšíme 
v nových prostorách v Brně na ulici Novobranská 14 ve třetím patře. 



PASIVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni 
účetního období Stav k poslednímu dni

II.    Výsledek hospodaření celkem 14 40 000,00 26 000,00

B.   Cizí zdroje celkem 15 230 000,00 449 000,00

I.     Rezervy celkem 16 0,00 0,00

II.    Dlouhodobé závazky celkem 17 23 000,00 26 000,00

III.   Krátkodobé závazky celkem 18 0,00 238 000,00

IV.   Jiná pasiva celkem 19 207 000,00 185 000,00

Pasiva celkem 20 270 000,00 475 000,00

Rozvaha k 31. 12. 2013

AKTIVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni 
účetního období Stav k poslednímu dni

a b 0,00 0,00

A.   Dlouhodobý majetek celkem 1 0,00 0,00

I.     Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 0,00 12 000,00

II.    Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 0,00 0,00

III.  Dlouhodobý fi nanční majetek celkem 4 0,00 -12 000,00

IV.  Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 270 000,00 475 000,00

B.    Krátkodobý majetek celkem 6 1 000,00 2 000,00

I.     Zásoby celkem 7 20 000,00 10 000,00

II.    Pohledávky celkem 8 248 000,00 460 000,00

III.   Krátkodobý fi nanční majetek celkem 9 1 000,00 3 000,00

IV.   Jiná aktiva celkem 10 270 000,00 475 000,00

Aktiva celkem 11 270 000,00 475 000,00

Označení Název ukazatele Číslo řádku
Činnosti

Celkem
Hlavní Hospodářská

5 6 7

A. Náklady 1 0,00 0,00 0,00

I. Spotřebované nákupy celkem 2 11 000,00 0,00 11 000,00

II. Služby celkem 3 326 000,00 0,00 326 000,00

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2013

PASIVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni 
účetního období Stav k poslednímu dni

a b 3 4

A.   Vlastní zdroje celkem 12 40 000,00 26 000,00

I.     Jmění celkem 13 0,00 0,00



Poděkování

Výroční zpráva za rok 2013 je pro nás nejen zprávou o činnosti naší organizace, ale také příležitost k ohlédnutí se za uplynulými 
pěti roky, po které jsme se snažili co nejlépe dostát našemu poslání a cílům, které jsme si vytyčili na počátku. Je to pro nás 
příležitost poděkovat vám všem, kdo jste nám na naší dosavadní cestě pomáhali a pomáháte. 
Děkujeme všem dárcům, přátelům, našim blízkým a mnohým dalším, kdo nás podporujete fi nančními prostředky, které umožňují 
rozvoj služeb a vytvoření kvalitního zázemí pro mladé lidi, kteří si hledají svojí cestu do samostatného života. Radou, pomocí 
a důvěrou v to, že naše práce je smysluplná a prospěšná. 

Děkujeme našim klientům za důvěru a otevřenost, se kterou se na nás obracíte nejen v těžkých situacích, ale i těch 
radostných a zcela běžných. 

Jmenovitě děkujeme:
Evropský sociální fond, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a práv dětí,
Nadace Terezy Maxové dětem, Nadační fond J&T, Nadace Vodafone Česká Republika „Fond dobrovolník“, Statutární město Brno, 
Jihomoravský kraj, SMC Industrial Automation CZ s.r.o., RWE, a. s., 7points, s.r.o., CK ČESTYL, V-Tour, s. r. o., Dřevo-populus, s. r. o.,
Luka dřevo, s. r. o., Juraj Zeman, Graphic design & DTP, Persefona, o. s., Tripitaka, o. s., Dům na půli cesty Velký dvůr, 
Informační středisko Mikuláš, o. p. s., Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o. s., Agapo, o. s., Na počátku, o. s., Triadis, o. p. s,
Dětský domov Vranov, Dětský domov Tišnov, Dětský domov Mikulov, Dětský domov Kroměříž, Výchovný ústav Olešnice, 
Oddělení sociálně-právní ochrany Brno Sever, Michael Chytrý, Kateřina Vyškovská, Jirka Růžička, Tomáš Krmíček, Daniel Baran, 
Josef Rys, Romana Mášová, Julia Křivská Prejsová, Lucie a Josef Harantovi, Petra Němcová, Michal Vrabec, Míša Svátek, 
Iveta Kalábová, Jana Svobodová 

Označení Název ukazatele Číslo řádku
Činnosti

Celkem
Hlavní Hospodářská

III. Osobní náklady celkem 4 1 160 000,00 0,00 1 160 000,00

IV. Daně a poplatky celkem 5 0,00 0,00 0,00

V. Ostatní náklady celkem 6 4 000,00 0,00 4 000,00

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opravných položek celkem 7 12 000,00  0,00 12 000,00

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8 0,00  0,00 0,00

VIII. Daň z příjmů celkem 9 0,00  0,00 0,00

 Náklady celkem 10 1 513 000,00  0,00 1 513 000,00

B. Výnosy 11 0,00  0,00

I. Tržby za vlastní výkony 
a zboží celkem 12 0,00  0,00 0,00

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13 0,00  0,00 0,00

III. Aktivace celkem 14 0,00  0,00 0,00

IV. Ostatní výnosy celkem 15 0,00  0,00 0,00

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv 
a opravných položek celkem 16 0,00  0,00 0,00

VI. Přijaté příspěvky celkem 17 13 000,00  0,00 13 000,00

VII. Provozní dotace celkem 18 1 485 000,00  0,00 1 485 000,00

 Výnosy celkem 19 1 498 000,00  0,00 1 498 000,00

C. Výsledek hospodaření 
před zdaněním 20 -15 000,00  0,00 -15 000,00

D. Výsledek hospodaření 
po zdanění 21 -15 000,00  0,00 -15 000,00

5 5
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