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ÚVOD

Vážení a milí přátelé,

letos poprvé vám můžeme přinést informace o uplynulém období v našem sdružení. Poprvé MÁME možnost ohlédnout 

se zpět, shrnout, zhodnotit a zrekapitulovat vše, čím jsme prošli, a přinést vám o tom zprávu. 

Poprvé MÁTE možnost nahlédnout nám „pod pokličku.“

Naším cílem je přiblížit vám co nejvěrněji to, oč se snažíme. Chceme s vámi sdílet naše úspěchy i neúspěchy, 

radosti i strasti, naše sny a plány, přání a poděkování.

Naším přáním je, aby vám s námi bylo dobře a našli jste stejně jako my smysl v naší práci.

         tým Občanského sdružení Janus
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HISTORIE 
VZNIKU 

SDRUŽENÍ

ěhem léta roku 2008 se náš sen, sen několika nadšenců založit organizaci nabízející podporu a pomoc 
ohroženým dětem a mladým lidem, začal pomalu měnit v realitu podpořenou zkušenostmi, společnými 
hodnotami, odhodlaností, zájmem a vytrvalostí. 

Náš záměr jsme společně stále více rozpracovávali do konkrétnější podoby nabídky služeb, které 
by aktuálně reagovaly na potřeby naší cílové skupiny. Vycházeli jsme z dlouholetých zkušeností z práce 
s ohroženými dětmi a mladými lidmi, kteří vyrůstají či vyrůstali mimo vlastní rodinu. Během procesu 
osamostatňování a dále pak v samostatném životě se potýkají s řadou potíží, které jim znemožňují zařadit 
se plnohodnotně do běžné společnosti, znemožňují jim žít šťastný, kvalitní a naplněný život. 

Jedním z nejtěžších kroků při zakládání našeho sdružení bylo najít pro něj vhodný název. V souvislosti 
s naším záměrem nás oslovila symbolika starořímského boha Januse. Ten kdysi předurčoval dobrý 
počátek všech věcí. Jako bůh počátků hleděl dopředu i dozadu, protože konec jednoho je zároveň počátkem 
dalšího. Janus byl uctíván jako bůh začátku sklizně, času sázení, jako bůh svateb, narození či jiných 
začátků. Byl symbolem změny a přeměny, jako například přeměny minulosti v budoucnost a přechodu 
z dětství do dospělosti. 

Občanské sdružení Janus bylo zaregistrováno 15. 12. 2008 Ministerstvem vnitra ČR.

V průběhu roku 2009 jsme se zaměřili na získávání fi nančních prostředků pro zahájení činnosti 
a nabídky služeb našeho projektu Centrum Janus – následná podpora a doprovázení mladých lidí 
z náhradní péče v Jihomoravském kraji. Tímto bychom rádi poděkovali Ministerstvu práce a sociálních 
věcí České republiky, které jako první vyšlo vstříc naší myšlence, záměru a snaze. Zásadní měrou totiž 
podpořilo naše plány a vize o průběhu služby pro naše klienty. 
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POSLÁNÍ

osláním našeho sdružení je podporovat rozvoj dětí a mladých lidí, kteří vyrůstají či vyrůstali mimo vlastní 
rodinu. Rozvíjet jejich potenciál, zdroje a všestranné složky jejich osobnosti. Sdružení těmto lidem pomáhá 
v pozvolném přechodu do samostatného života a začlenění se do společnosti. Snaží se zmírnit riziko 
jejich sociálního vyloučení během osamostatňování a vedení nezávislého života.

Mezi naše cíle patří:

• Prostřednictvím navázání vztahu s klienty rozvíjet jejich psychosociální schopnosti a dovednosti s cílem 
podpořit jejich sociální začlenění.

•  Poskytovat podporu a pomoc klientům v obtížné životní situaci.
•  Vytvářet prostor pro osvětové, informační a vzdělávací činnosti, upozorňovat na problematiku ohrožených 

dětí a mládeže.
•  Spolupracovat a komunikovat se státním i nestátním sektorem, hledat vzájemné možnosti zvyšování 

kvality péče o ohrožené děti a mládež.
•  Poskytovat a podporovat neformální vzdělávání pedagogických pracovníků ústavních zařízení, pěstounů 

a ostatních odborníků z oblasti pomáhajících profesí za účelem zvyšování profesionality a odborných 
kompetencí.

•  Upozorňovat a informovat širokou veřejnost o neziskovém sektoru jako důležité součásti ekonomického 
i politického prostředí každé společnosti, jejíž vyspělost je dána právě mírou solidarity a veřejné prospěšnosti.

P
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OHLÉDNUTÍ 
ZA ROKEM 

2010

d dubna roku 2010 poskytuje o. s. Janus služby v pronajatých prostorách na Novobranské ulici č. 14 
v Brně. Disponujeme kanceláří s kancelářským vybavením a zázemím pro zaměstnance sdružení, která 
slouží též jako přijímací místnost a je dostatečně prostorná pro skupinovou práci a setkávání. Dále máme 
k dispozici menší místnost, která slouží k individuálním konzultacím. Součástí kancelářského celku je také 
chodba s kuchyňkou a sociálním zázemím. 

V závislosti na získaných prostředcích v roce 2010 byly služby poskytovány dvěma zaměstnanci 
v celkovém úvazku 1,25. Vzhledem k časovým potřebám pro rozvoj služeb a celé organizace pracovali 
zaměstnanci navíc v rámci dobrovolné činnosti. Služby byly založeny na přímé a komplexní práci s naší 
cílovou skupinou.

Na činnosti sdružení se podíleli také externisté z oblasti účetnictví, právního poradenství, grafi ckých 
služeb, psychologie a supervize. 

Významnou měrou nám pomáhali dobrovolníci z řad studentů a stážistů či bývalých klientů a také 
kamarádi a přátelé, za což velmi děkujeme.

Rok 2010 byl zlomový v nastartování přímé práce s klienty. Díky fi nanční podpoře projektu Centrum 
Janus jsme mohli rychle zareagovat na potřeby samotných klientů a spolupracujících subjektů a spolupodílet se 
na péči o ohrožené děti a mládež. Nabízeli jsme služby v oblasti následné podpory pro mladé lidi odcházející 
z náhradní péče.

Cenným zjištěním bylo, jak nesnadné je prosadit se v oblasti získávání fi nančních prostředků 
pro začínající neziskové organizace. Bohužel jsme se často setkávali s neinformovaností u mnoha lidí, 
fi rem nebo organizací, pro které se pak naše téma stávalo nezajímavým a na cílovou skupinu bylo nahlíženo 
s řadou předsudků. 

Tyto skutečnosti se podepsaly na plánované výši získaných fi nančních prostředků pro rok 2010. 
Což však také vidíme jako pozitivní v rámci pochopení problematiky fi nancování neziskových organizací 
a získání nových zkušeností.

Jedinečnost a smysluplnost naší práce a zaměření na naši cílovou skupinu v jihomoravském 
regionu nám dává chuť pokračovat v práci a snažit se o získání dalších fi nančních zdrojů, které pomohou 
zajistit chod a rozvoj organizace pro další roky.

O
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REALIZOVANÉ 
PROJEKTY 

Centrum Janus 
– následná podpora a doprovázení mladých lidí z náhradní péče v Jihomoravském kraji

Kdo je naší cílovou skupinou?
• Děti a dospívající vyrůstající v náhradní péči (ústavní péče a náhradní rodinná péče) 
• Mladí dospělí, kteří již opustili náhradní péči, jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo se v nepříznivé 

sociální situaci již ocitají

Na co se zaměřujeme?
Přímá práce s naší cílovou skupinou je zaměřena na posílení vzájemného vztahu, na kterém lze stavět 
naši spolupráci. Cílem takového přístupu je eliminovat traumata dětí a mladých lidí, pomoci jim v rozvoji 
jejich komunikačních schopností a praktických dovedností a podpořit jejich sebeúctu a aktivní přístup 
k vlastnímu životu. To vše je základem pro proces jejich sociální adaptace a budoucí vedení nezávislého 
života (trvalá práce a bydlení, rozumné hospodaření s penězi, zdravé vztahy, péče o sebe a své okolí). 

Orientujeme se především na individuální potřeby klienta s respektem k jeho možnostem. 

Jak dosahujeme svých cílů?
• Individuální setkávání – je zaměřeno na práci s jednotlivcem formou doprovázení, podpory a vedení 

k dosažení cíle klienta. Jde o podporu rozvoje psychosociálních schopností klienta a dovedností 
v běžných denních činnostech. Dle potřeb jednotlivých klientů se zaměřujeme na poradenství sociálně-práv-
ního charakteru a doprovázení nebo na psychoterapii. V případě potřeby pak na kombinaci obou. 

• Práce se skupinou klientů a komunitní setkávání – jde o otevřenou skupinu zaměřenou na aktuální 
témata účastníků skupiny. Další možností spolupráce je účast na komunitních akcích zaměřených 
na odreagování, odpočinek a především sdílení společných zážitků. 

• Nabídka speciálních programů – vzhledem ke sníženému fi nančnímu zajištění projektu nemohly být 
v tomto roce realizovány plánované víkendové programy.

14 15
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Úspěšnost a kritické zhodnocení dílčích cílů projektu:

Rozvoj psychosociálních schopností
Díky individuálnímu působení a navázání osobních vztahů se daří s klienty pracovat na jejich osobnostním 
rozvoji v oblasti sebedůvěry, sebehodnocení, sebeúcty. Ve skupině pak následně uplatňují nové možnosti 
vztahování se k druhým lidem, zlepšili se na poli komunikačních schopností a dovedností, často bývají 
konfrontováni s hranicemi vztahu a s pravidly. Jsou si vědomi podpory, pomoci, vedení a doprovázení 
při řešení životních situací. To vše shledávali jako základní potřebu, od které se pak mohli postupně odrazit 
do samostatného života a následně řešit každodenní životní situace.

Nejčastější rizika a problémy klientů v této oblasti:
1. Strach z blízkého vztahu – neschopnost navazovat hlubší vztahy, přejímat odpovědnost za vztah, 
 nedůvěra ve vlastní důležitost a to, že jsem hoden lásky. 
2. Načasování – nezralost pro vlastní seberozvoj.
3. Neschopnost unést tlak, stres a frustraci. 

Zaměstnanost a orientace na trhu práce
Během roku byly realizovány skupiny zaměřené na práci a zaměstnanost. Těchto skupin se účastnili 
především dospívající, kteří se připravují na odchod z náhradní péče, na zletilost a následnou samostatnost.

Zaměstnání bylo častým tématem i individuálních konzultací zejména u mladých dospělých, kteří 
již opustili systémy náhradní péče. Dle individuálních potřeb klienti využívali pomoci s napsáním životopisů, 
motivačních dopisů, aktivním vyhledáváním možností uplatnění se na trhu práce či rozšíření a dokončení 
vzdělání či kvalifi kace, nácvikem situací atd. V případě potřeby pak využívali podpory při doprovázení 
na úřady, instituce, do zaměstnání. Klienti byli také podporováni v udržení si práce. Zahájili jsme spolupráci 
s o. s. Tripitaka a doporučili jsme naše klienty do jejich projektu podporovaného zaměstnání s názvem 
„První úspěch.“

Nejčastější rizika a problémy klientů v této oblasti:
1. Nedostatečná motivovanost klienta pracovat, nízká sebedůvěra.
2. Minimální, žádné nebo špatné pracovní návyky.
3. Omezené komunikační schopnosti a dovednosti klienta.

4. Nedokončené vzdělání – někteří z klientů mají z různých důvodů pouze základní vzdělání a jsou velmi  
 těžce uplatnitelní na trhu práce. Vzhledem k nedostatečnému zázemí (rodinnému, vztahovému,   
 fi nančnímu) se jen těžko mohou vrátit do školy a situace je tak špatně řešitelná.
5. Udržení si práce – nejčastější potíže jsou nespolehlivost a absence klientů v zaměstnání, nenavázání  
 vztahů s kolegy, pocit jinakosti a omezená schopnost zařadit se do kolektivu.

Bydlení
Dalším ústředním tématem naší cílové skupiny byly možnosti bydlení po opuštění náhradní péče. Naše 
podpora spočívala v poradenství, jaké jsou možnosti bydlení, a v pomoci při hledání vhodného ubytování 
či zprostředkování služeb právního servisu a realitní kanceláře. Navázali jsme spolupráci s azylovými 
domy a domy na půli cesty a nabízeli klientům služby těchto zařízení. Cílem je podpořit klienta v nalezení 
adekvátního trvalého bydlení.

Nejčastější rizika a problémy klientů v této oblasti:
1. Bezdomovectví (plynoucí z absence rodinného a vztahového zázemí a nedostatku fi nančních prostředků).  
 Toto je úzce spojeno s fi nančním příjmem klientů, zaměstnáním a jejich fi nanční gramotností. 
2. Nerealistické nároky klientů na bydlení vzhledem k jejich fi nančnímu zázemí (zejména u klientů, kteří  
 vyrůstali v náhradní péči s nadstandardním materiálním zázemím) a neschopnost přizpůsobit se  
 dané situaci.
3. Návrat klientů do původního rodinného prostředí, neschopnost odpoutání se.

Správa vlastních fi nančních prostředků
Podpora rozvoje fi nanční gramotnosti klientů byla realizována především v rámci individuálního sociál-
ně-právního poradenství a doprovázení. V rámci spolupráce převažovala pomoc při řešení aktuálních 
a akutních fi nančních problémů.

Nejčastější rizika a problémy klientů v této oblasti:
1. Dluhy – především u klientů, kteří zůstali bez zázemí, podpory a pomoci během osamostatnění 
a samostatného života. Jde o nastřádání dluhů především kvůli neplacení zákonného zdravotního 
pojištění (nezaregistrování na úřadu práce), dluhy spojené se splácením pochybných půjček, lichvy, 
dluhy z neplacení pokut dopravnímu podniku a následné exekuční řízení apod.
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2. Nerealistické nároky klientů na životní standardy, neschopnost přizpůsobit se svým možnostem a příjmu,  
 hodnotový systém založený na spotřebě a materiálním zázemí.
3. Zneužití klienta a jeho naspořených fi nancí původní rodinou nebo kamarády či partnery a jejich rodinami.

V číslech:
1. Individuální konzultace (období duben – prosinec 2010)
a) Poradenství sociálně-právního charakteru, doprovázení klientů 
Počet zapojených klientů: 9 klientů (dlouhodobá spolupráce) + 7 klientů (jednorázové intervence)
Počet intervencí, kontaktů: 295 

b) Poradenství a psychoterapie
Počet zapojených klientů: 8 klientů (dlouhodobá spolupráce)
Počet intervencí, kontaktů: 224 

2. Práce se skupinou klientů (období duben – červen, září – prosinec 2010)
a) téma: Osobnostní rozvoj
Počet zapojených klientů: 9 klientů
Počet intervencí, kontaktů: 14 skupinových setkání 

b) téma: Práce a zaměstnání
Počet zapojených klientů: 7 klientů
Počet intervencí, kontaktů: 7 skupinových setkání 

c) téma: Tvořivá dílna
Počet zapojených klientů: 9 klientů
Počet intervencí, kontaktů: 7 skupinových setkání 

3. Komunitní akce (duben – prosinec 2010)
Počet akcí: 6
Kino – účast 6 klientů, koncert – 5 klientů, 2 oslavy narozenin – 16 klientů, vánoční večírek – 12 klientů, 
benefi ční akce – 12 klientů
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JANA PERE

Na podzim roku 2010 jsme hledali možnosti, jak naše sdružení dostat do povědomí lidí, prezentovat se 
a zároveň se neformálně sejít s přáteli, kolegy, příznivci a našimi podporovateli. 

Spojili jsme se s občanským sdružením Persefona, které řešilo podobnou otázku. Vznikla tak myšlenka 
na uspořádání společné akce JANA PERE, která měla v předvánoční atmosféře přiblížit návštěvníkům 
činnost a cíle obou našich sdružení, oslovit veřejnost a přinést malý kulturní zážitek v podobě vystoupení 
kapel, prodeje handmade výrobků a tvořivých dílen. Celou akci provázelo motto: „Jako za starých dobrých 
časů, kdy se sousedé potkávali ve společné prádelně...“ 

Program se odehrál v Kavárně Trojka v Dominikánské ulici v Brně. Večerem provázela herečka, 
moderátorka a brněnská rodačka Iva Pazderková, která je patronkou o. s. Persefona. Vyvrcholením akce 
bylo společné sousedské vypouštění lampionů štěstí v Denisových sadech.

Aktivními spolupořadateli se stali i klienti našeho projektu Centrum Janus, veřejnost tak měla možnost 
setkat se přímo s cílovou skupinou. Byla vydána tisková zpráva a rozeslána do médií.

Zimní akce tak měla být předurčením dalšího setkání na konci května roku 2011 na oslavu 
Evropského svátku sousedů.



** *



iž v roce 2009 jsme byli přizváni ke spolupráci a stali jsme se aktivními členy neformální skupiny 
PODPOŘME ZMĚNU!, která vznikla na základě výstupů a závěrečných diskuzí představení Legislativního 
divadla. Tento projekt vznikl na Katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 
za aktivní účasti studentů a jejich pedagogů. 

Pracovní skupina se pravidelně scházela i během roku 2010 za účelem dalších diskuzí, návrhů, 
řešení a prosazování změn v legislativním procesu týkajících se aktuální problematiky ústavní výchovy 
v souvislosti s Národním akčním plánem k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti. 
Součástí skupiny byli jak studenti, pedagogové, tak odborníci z oblasti péče o ohrožené děti, zástupci 
NNO, ale také zástupci veřejné správy a politiky. 

(http://legislativni-divadlo.webnode.cz/podporme-zmenu-/)

Komunikační mosty – projekt Informačního střediska Mikuláš o.p.s., který umožnil setkání neziskových 
organizací z oblasti náhradní rodinné péče nad aktuálními tématy z oblasti transformace systému péče 
o ohrožené děti. Bylo nám ctí se několika těchto setkání účastnit. 

(http://mikulasops.cz/komunikacni-mosty)

J
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FINANČNÍ 
ZPRÁVA 

O HOSPODAŘENÍ 

Výkaz zisků a ztrát

NÁKLADY Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Spotřeba materiálu 80 000,00 0,00 80 000,00

Spotřeba energie 14 000,00 0,00 14 000,00

Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00

Cestovné 14 000,00 0,00 14 000,00

Ostatní služby 165 000,00 0,00 165 000,00

Mzdové náklady 240 000,00 0,00 240 000,00

Zákonné sociální pojištění 82 000,00 0,00 82 000,00

Zákonné sociální náklady 0,00 0,00 0,00

Jiné ostatní náklady 4 000,00 0,00 4 000,00

Odpisy majetku 0,00 0,00 0,00

CELKEM 599 000,00 0,00 599 000,00

VÝNOSY Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Tržby z prodeje služeb 0,00 14 000,00 14 000,00

Úroky 0,00 0,00 0,00

Přijaté příspěvky 308 000,00 0,00 308 000,00

Provozní dotace MPSV 617 000,00 0,00 617 000,00

CELKEM 925 000,00 14 000,00 939 000,00



Rozvaha

AKTIVA K poslednímu dni účetního období

Dlouhodobý majetek 0,00

Oprávky k dlouhodobému majetku 0,00

Poskytnuté zálohy 0,00

Pohledávky 0,00

Pokladna 7 000,00

Účty v bankách 335 000,00

Jiná aktiva 0,00

CELKEM 342 000,00

PASIVA K poslednímu dni účetního období

Účet výsledku hospodaření 340 000,00

Cizí zdroje 2 000,00

Jiná pasiva 0,00

CELKEM 342 000,00

3

*

*
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VÝZVY 
A VIZE 

DO BUDOUCNA 

•  Zachovat osobní a individuální přístup ke klientovi s respektem a tolerancí k jeho individuálním a aktuálním potřebám, 

právům a hodnotám. 

•  Rozvíjet kvalitu a profesionalitu při poskytování služeb.

•  Poctivě, transparentně a efektivně nakládat se zdroji, budovat dobré jméno sdružení.

•  Nechceme kvantitu na úkor kvality.

•  Stojíme o spolupráci, získávání zkušeností, jsme otevřeni novým možnostem a výzvám.

•  Pracovat na zajištění stabilního fi nančního zázemí a tím rozšíření pracovního týmu s možností nabídky služeb v plné 

výši projektového záměru.

•  Vytvořit metodiku práce s klienty v rámci odborné podpory a péče o cílovou skupinu, podporovat a rozvíjet kvalitu 

služeb o ohrožené děti a mládež.

•  Poskytovat a podporovat neformální vzdělávání pedagogických pracovníků ústavních zařízení, pěstounů a ostatních 

odborníků z pomáhajících profesí za účelem zvyšování profesionality a odborných kompetencí.

•  Upozorňovat a informovat širokou veřejnost o neziskovém sektoru jako důležité součásti ekonomického i politického 

prostředí každé společnosti, jejíž vyspělost je dána právě mírou solidarity a veřejné prospěšnosti.

Nezbytnou a pro nás důležitou součástí rozvoje naší organizace je zvyšování odbornosti a kompetencí 
zaměstnanců a dobrovolníků a garance kvality poskytovaných služeb. Tohoto stavu chceme docílit neustálým 
vzděláváním a profesionálním růstem, pravidelnou supervizí naší práce a spoluprací s akademickou obcí, především 
se zástupci vysokých škol a univerzit (Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Katedra sociální práce při Filozofi cké 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Cyrilometodějská teologická fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci). 
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LIDÉ 
V O. S. JANUS

Struktura sdružení: 

Valná hromada a její členové: 
PhDr. Eva Havlíčková
Ing. Andrea Doubková
Jitka Nosková, DiS.
MgA. Vít Šujan
        
Rada sdružení a její členové:  
Ing. Andrea Doubková – předsedkyně sdružení
Jitka Nosková, DiS. – místopředsedkyně sdružení
MgA. Vít Šujan 

Kontrolním orgánem sdružení je revizor. Je jím JUDr. Martin Sobotka.

Personální zajištění: 
Ing. Andrea Doubková – ředitelka, terapeutka
Jitka Nosková, DiS. – pracovnice odborného poradenství

Supervizor: 
Mgr. Jakub Jan Zlámaný

Sídlo sdružení: 
Popkova 1005, 664 34 Kuřim
Kancelář: 
Novobranská 14, 602 00 Brno
Tel.: 775 785 335, 775 785 325
www.janus-os.cz
E-mail: info@janus-os.cz
IČ: 26575086; registrace u MV ČR pod č. j. VS/1-1/73945/08-R dne 15. 12. 2008
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ěkujeme především vám, naši klienti. Za vaše životní zkušenosti a za to, že jste ochotni je s námi sdílet, 
za vaše sny a přání, kterých se nevzdáváte. Jste naší inspirací a obohacením, které vedou k vzájemnému 
porozumění, respektu a toleranci, učení a poznávání…

 Vážíme si pomoci všech, kteří podpořili aktivity našeho sdružení fi nančními i nefi nančními dary. 
Poděkování patří Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky, Nadaci Terezy Maxové dětem, 
fi rmě 7points, Michalu Vrabcovi, Petře Němcové, Lukáši Menclovi, Tomáši Kallovi, Michalu Crhonkovi.

 Srdečné díky patří našim rodinám, přátelům, láskám, kamarádům, kolegům, učitelům, dobrovolníkům. 
Zkrátka všem, kteří nám důvěřují, mají nás rádi a podporují jakkoli to, co děláme. 
Jmenovitě:
Eva Havlíčková • Vít Šujan • Martin Sobotka • rodina Noskova • rodina Doubkova • Lukáš Mencl 
Petra Sovová • Kateřina Vyškovská • Ondřej Novák • David Lukeš • Romana Mášová • Julia Křivská Prejsová 
Jitka Čechová • Iva Pazderková • Ivana Darmovzalová • Roman Osička • Lucie Frčková • Josef Harant 
Dana Jakubíková • Vladislav Machula • Štěpán Hulc a kapela Nebeztebe • Lenka Remsová • Marek Hirš 
rodina Kallova • Ladislav Nevrkla • Kateřina Pečtová • Radka Krpcová • Iva Poláčková Šolcová
Hana Hanibalová • Jana Kuklová • Carmen Švýcarská • Eva Písecká • Jiří Růžička • Jaroslav Jirman 
Michal Slaninka • Milan Milner • Peter Tavel • Marek Tkáč • Jakub Zlámaný • Pája a Matěj Kolářovi
Lenka Zárubová • Tomáš Krmíček • Juraj Zeman • Jana Grosmanová • David Holman • Daniel Baran
Zuzana Opluštilová • Josef Rys • Roman Růžička • Hana Šabatová • Radka Procházková 
Barbora Jakubcová • Marie Oravcová • Anna Girgová • Pavlína Kolářová • Petr Novák • Jan Richter

Za spolupráci děkujeme: 
o. s. Persefona • DD Vranov • SOS dětská vesnička Brno-Medlánky • DD Vídeňská, Brno • VÚ Višňové 
a Janštejn • Dům na půli cesty Velký dvůr • o. s. Tripitaka • neformální skupina Podpořme změnu! 
Jihomoravský kraj – Odbor školství • Magistrát města Brna – Odbor sociální péče 
CESOP Brno • Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

D



ŽIVOT S NIMI POŘÁDNĚ ZAHOUPAL. 
POMOZTE JIM NAJÍT ROVNOVÁHU. 

WWW.JANUS-OS.CZ
č. ú.: 670100 – 2205419189/6210 


