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Kdo jsme  

Jsme nestátní nezisková organizace, spolek, který jsme založili v roce 2008. Máme pověření  k výkonu 

sociálně právní ochrany dětí. 

Naše pohnutky založit původně občanské sdružení, dnes spolek Janus vycházely z dlouhodobých 

zkušeností s prací s dětmi a dospívajícími, kteří vyrůstali v náhradních typech péče (ústavní  

a pěstounská péče).  

Viděli jsme, že v době, kdy tyto děti dospívají a směřují k dospělému samostatnému životu, nejsou 

připravováni na situace, které je čekají a nikdo s nimi nemluví o jejich budoucnosti a samostatnosti. 

Dokonce jsme byli svědky toho, že ve chvíli, kdy 

v pubertě z pohledu dospělých „zlobily“, systémy, ve 

kterých vyrůstaly, se jich snažily zbavit, protože 

s nimi neuměly pracovat a ani neměly možnost, 

koho k odborné spolupráci oslovit.  

Odchod do samostatnosti byl pak pro tyto děti 

natolik obtížný, že selhávaly a nebyla žádná záchytná 

síť, která by jim pomohla postavit se na vlastní nohy a obstát v běžné společnosti. 

To jsme nechtěli, protože jsme konkrétní děti a dospívající znali, viděli jsme, že mají velký potenciál, 

věřili jsme v ně a nechtěli jsme připustit, aby končili tak špatně, jako někteří jejich vrstevníci  

a kamarádi z ústavů či pěstounské péče. Proto jsme založili Janus. 

 

V rámci odborné práce aktivně spolupracujeme s dalšími aktéry, kteří vstupují do procesu péče  

o ohrožené děti a do podpory mladých lidí po odchodu z náhradní péče. Rozvíjíme vzájemnou 

komunikaci a spolupráci, učíme se a získáváme nové zkušenosti. Díky budování partnerství a díky 

spolupráci se státními a nestátními organizacemi se podílíme na rozvoji kvality poskytovaných služeb 

pro ohrožené děti a mladé lidi. 

Snažíme se o prosazení jednotné systémové podpory mladých lidí z náhradní péče při vstupu  

do samostatného života ze strany státu (tzv. „Následná podpora“). 

 

Pro koho tu jsme 

Pro děti, dospívající a mladé dospělé, kteří neměli v životě tolik štěstí, aby vyrůstali v podnětném 

prostředí vlastní rodiny. Vyrůstali tedy v dětských domovech, výchovných ústavech nebo  

i v pěstounské péči. 



Jde často o děti zanedbávané, týrané, zneužívané, tedy s velmi pohnutou a složitou historií. Tyto 

traumatické události významně ovlivňují jejich vývoj a zasahují také do jejich života v dospělosti. 

Bohužel jde také o děti, které sice měly v rodině dobré citové zázemí, ale ze sociálních důvodů byly 

svým rodičům odebrány a vyrůstaly tak nejčastěji v ústavech. 
Podporujeme také mladé rodiny, nejčastěji jde o matky 

samoživitelky, které samy vyrůstaly v některém typu 

náhradní péče. Mají obtíže v oblastech osobního  

i praktického života, tj. omezené možnosti v oblastech 

bydlení, hospodaření s penězi, nalezení trvalého 

zaměstnání. Chybí jim vlastní pozitivní zkušenosti z dětství  

a nemají dostatečnou podporu a zázemí v rodině ani širší 

komunitě.  

 

Naše hodnoty 

Naše povolání vyžaduje odpovědnost vůči vlastní osobě i vůči dětem a mladým lidem, se kterými  

se během naší práce setkáváme. Zříkáme se autority a moci ve vztahu, kterou nám dává náš věk, 

naše zkušenosti a nabyté vzdělání. Snažíme se především o budování, péči a rozvíjení vzájemného 

důvěrného a bezpečného vztahu s každým mladým člověkem. Tento princip považujeme za nezbytný 

pro další odbornou práci s dětmi a mladými lidmi. 

Zajímáme se o životní příběh každého mladého člověka, který k nám přijde, nasloucháme mu. 

Respektujeme jeho jedinečnost, jeho přání, sny a touhy. Při odborné práci vycházíme z toho, co  

od nás v danou chvíli potřebuje, nikoli z toho, co si myslíme, že by měl potřebovat a jak by měl žít. 

Snažíme se neustále odborně vzdělávat, dbáme na udržení a zvyšování úrovně naší práce, hájíme 

prestiž povolání pomáhajících profesí. Učíme se navzájem, diskutujeme, přinášíme vlastní pohled  

na věc, spolupracujeme a ctíme nejen jedinečnost, ale i týmovost. 

 

Řekli o nás 

„Nedělají svou práci jako projektový záměr, ale jako něco, co jim dává smysl do jejich života.“ 

„Práci dělají způsobem, který je v rámci ČR natolik progresivní, že se dá srovnat i s prací v zahraničí, je 

to dost podobné programům podpory, které vycházejí z přístupů zohledňující trauma.“ 

„Nevzdávají to s dětmi, na rozdíl od jiných institucí.“ 



„Janus je organizací budoucnosti. Je příkladem toho, kam by měla v pomáhajících profesích směřovat 

debata o kvalitě, tedy jak by se měla chápat a jak by se ji mělo dosahovat.“   

 

Lidé v Janus, z. s. 

Andrea Doubková – předsedkyně spolku, ředitelka, terapeutka, průvodce, manažerka projektů 

Jitka Nosková - místopředsedkyně spolku  

Julie Baštová – peer konzultant 

Erik Kalla – peer konzultant 

Vít Šujan – člen spolku, člen rady spolku 

Hana Hanibalová – člen spolku 

Lucie Frčková – člen spolku 

Daniel Kaucký, Michael Chytrý – supervizoři 

Miroslava Lipovská – účetní 

Juraj Zeman - grafik 

 
Střípky událostí roku 2020 

 Naší každodenní činností bylo setkávat se s našimi klienty, kteří vyrůstají nebo vyrůstali  

v některém z typu náhradní péče. Mezi oblasti spolupráce s nimi patří například pomoc při 

hledání bydlení, práce a podpora při získávání pracovních návyků (najít si trvalou práci nebo 

brigádu, vydržet v ní), podpora při studiu (doučování, podpora motivace k dokončení studia), 

pomoc s vedením domácnosti, pomoc s péčí o dítě, jak mu být dobrým rodičem, podpora při 

jednání na úřadech, soudech, u lékaře atd. Pomoc a podpora při hospodaření s penězi, 

pomoc v oblasti dluhů a exekucí, pomoc při navazování a pěstování mezilidských vztahů. 

Strávili jsme dlouhé hodiny povídání, sdílení a úvah s našimi mladými o sobě samém,  

o životě, o jedinečných potřebách a přáních, snech každého z nich. Měli jsme možnost být 

také u toho, když se jim jejich potřeby a touhy naplňovali a oni se pak díky tomu stávali 

svobodnějšími a zodpovědnějšími.  

Rok 2020 byl jiný díky pandemické situaci. Část naší práce, zejména s nezletilými klienty jsme 

museli po nějakou kratší dobu přesunout do distanční formy v souladu 

s protiepidemiologickými opatřeními. Většinu času jsme se však za zpřísněných hygienických 

podmínek našim klientům věnovali v podobě, na jakou jsou zvyklí a ve stejném rozsahu jako 

v letech minulých. 



 Zaměřili jsme se také na trošku „jiný“ typ vzdělávání než doposud, především v online 

prostoru. Vzdělávání jsme zaměřili na oblast rozvoje organizace. Zúčastnili jsme se několika 

webinářů zaměřených na komunikační strategie v době krize, aktivizaci dárců, Fundraising  

a PR organizace. 

 Během roku 2020 jsme pokračovali v partnerství na projektu „Nástroje řízení kvality a 

efektivity sociální práce s mladistvými a mladými dospělými vyrůstajícími či opouštějícími 

ústavní výchovu nebo náhradní rodinnou péči“. Realizátorem projektu je SocioFactor s.r.o.  

V závěrečném roce projektu proběhly dva workshopy a odborná setkání zapojených 

organizací s názvem "Zhodnocení plánu změny" a „Metodika odcházení“.  

Na podzim roku 2020 proběhlo několik individuálních evaluačních rozhovorů a byla 

zpracována závěrečná evaluace spolupráce a kvality služeb v naší organizaci, která byla 

předložena na MPSV ČR. 

Na konci projektu bylo zpracováno edukativní video o projektu a byli jsme osloveni  

k vytvoření videa o spolupráci na projektu za naši organizaci. 

 I přes dlouhodobou nepřízeň a nezájem o téma našich mladých, i přes opravdu krizový 

pandemický rok jsme udělali kus práce a pokračujeme v ní dál. Na konci srpna uspořádal 

brněnský e-shop Bella Rose charitativní bazárek. Výtěžek z akce se rozhodli věnovat  

už podruhé na naši činnost. 

 Na podzim 2020 proběhl Benefiční koncert pro Janus ve spolupráci s firmou Tinysoft, 

NoxGames a hudební skupinou Denoi.  

 Na jaře 2020 jsme navázali spolupráci s Klárou Židkovou, brněnskou módní návrhářkou. 

Společně plánujeme a připravujeme dobročinnou akci/kampaň se zapojením našich klientek 

jako modelek. Směřujeme na podzim a předvánoční čas 2021. 

 Změnili jsme a stále pilujeme naše nové webové stránky, využíváme i konzultací lidí zvenčí. 

Začali jsme konečně více využívat Facebook, starat se o něj, pravidelně přispívat, sledovat 

dění, komunikovat. Vytváříme si plán aktivit na FB a co hlavně, zařadili jsme si to pro sebe do 

kolonky „práce“. Což vyžaduje také další náš čas a kreativitu, změnu postoje a vztahu k 

novým médiím. 

 V průběhu roku 2020 nás oslovili k několika odborným setkáním, sdílení naší praxe, metod 

práce a přístupu ke klientům. Šlo o: 

Projekt Symbios - sdílení naší práce a zkušeností na odborném kolegiu. 

Projekt Podpora sociálního bydlení – online přednáška a sdílení zkušeností na téma Podpora 

mladých lidí opouštějících náhradní péči.  



Mimo Domov - odborná konzultace, sdílení našich zkušeností pro k jejich projektu Sociální 

inkubátor. 

Magistrát města Brna, Odbor zdraví – seminář a představení naší práce v projektu „Bezpečně 

do partnerství a rodičovství“. Přednáška o specifikách našich klientů, rizicích, možnosti a 

nutnosti podpory směrem k jejich budoucnosti a budoucnosti jejich dětí a rodin.  

NF Krok domů - poskytovali jsme konzultace a odborné vedení k výzkumu Příprava mladých 

dospělých vyrůstajících v pobytových zařízeních na odchod do dospělého života. 

Absolvovali jsme osobní setkání s poslancem Alešem Juchelkou – komunikace ohledně 

tématu Následné podpory pro děti, dospívající a mladé dospělé, kteří vyrůstají nebo vyrůstali 

v některém z typu NP a odcházejí do samostatnosti (Novela zákona 359, propojení s MPSV) 

Protlačili jsme naše téma do grantové výzvy MPSV – důležité bylo připomenout, že na naše 

mladé lidi zapomínají a v určitém ohledu se nám to podařilo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekty a programy realizované v roce 2020 

Centrum Janus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijď, zažij a žij lépe 

 

 

 

 

 

 



Ty jsi jako já 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečně do partnerství, rodičovství a do života 

 

 

 

 

 

 



Rozvaha k 31. 12. 2020 (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 60 60 

III.  Dlouhodobý finanční majetek celkem  4   

IV.  Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 -60 -60 

B.    Krátkodobý majetek celkem  6 244 280 

I.     Zásoby celkem  7 27 26 

II.    Pohledávky celkem  8 53 54 

III.   Krátkodobý finanční majetek celkem 9 164 199 

IV.   Jiná aktiva celkem 10  1 

        Aktiva celkem 11 244 280 

PASIVA 
Číslo 
řádku 

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období 

Stav 
k poslednímu 

dni 

a b 3 4 

A.   Vlastní zdroje celkem 12 -13 -14 

I.     Jmění celkem 13   

II.    Výsledek hospodaření celkem 14 -13 -14 

B.   Cizí zdroje celkem 15 257 294 

I.     Rezervy celkem  16   

II.    Dlouhodobé závazky celkem 17 48 157 

III.   Krátkodobé závazky celkem 18  1 

IV.   Jiná pasiva celkem  19 209 136 

        Pasiva celkem 20 244 280 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2020 (v celých tisících Kč) 
 

 

Označení Název ukazatele 
Číslo 
řádku 

Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

A. Náklady 1 
   I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 423  423 

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3    

III. Osobní náklady  4 775  775 

IV. Daně a poplatky  5    

V. Ostatní náklady  6 4  4 

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

VII. Poskytnuté příspěvky  8    

VIII. Daň z příjmů  9    

  Náklady celkem 10 1202  1202 

B. Výnosy 11    

I. Provozní dotace  12 324  324 

II. Přijaté příspěvky 13 877  877 

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14    

IV. Ostatní výnosy  15    

V. Tržby z prodeje majetku 16    

  Výnosy celkem 17 1201  1201 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 18 -1  -1 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 19 -1  -1 

 

Poděkování 

Patří zejména celému týmu a lidem v Janus, z. s. za osobní a časové nasazení, za to, že věříme 

společné věci a za vzájemnou podporu.  

Našim klientům děkujeme za otevřenost a důvěru, za společné chvíle, které nás vzájemně obohacují 

a dávají nám všem příležitost se mnoho nového naučit. 

Poděkování patří také našim spolupracovníkům a kolegům, partnerům z jiných organizací a institucí. 

Ceníme si ochoty naslouchat a vzájemně se učit, snahy zasadit se o změny, které povedou ke zlepšení 

kvality života mladých lidí z náhradní péče. 

Děkujeme podporovatelům a dárcům za to, že vidí smysl v naší práci a že věří, že ji děláme poctivě, 

profesionálně a se skutečným zájmem o děti a mladé lidi vyrůstající v ústavní či pěstounské péči. 



Děkujeme za podporu a důvěru 

 

 


