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Poslání
Posláním fondu je pomáhat osobám a organizacím, které se angažují v sociální oblasti a
poskytují sociální péči (služby) občanům města Brna, a to zdravotně postiženým, seniorům a
dalším občanům v obtížných sociálních situacích.
Posláním je také podpora vzdělávání a profesního rozvoje pracovníků v sociálních službách.

Cíle
 získávat finanční prostředky na sociální služby a fungovat jako doplňkový zdroj
prostředků na rozvoj sociální péče v Brně
 usnadnit proces přijímání a poskytování darů účelově určených i zařízením zřízeným
městem Brnem
 podporovat stávající zařízení sociální péče ve městě a případně vznik nových, dosud
v Brně chybějících
 podporovat proces komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně

Dlouhodobá strategie
V návaznosti na výsledky procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně
by nadační fond chtěl v rámci dlouhodobějšího výhledu pomoci zaplnit bílá místa v oblasti
sociálních služeb.
K dlouhodobé strategii nadačního fondu patří rovněž podpora vzdělávání a profesního
rozvoje pracovníků v sociálních službách.
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Organizační struktura
Nadační fond „Domovy potřebných“ je právnickou osobou založenou podle zákona č.
227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů. Základním dokumentem nadačního fondu je „Statut sociálního nadačního fondu
„Domovy potřebných“. Nejvyšším orgánem nadačního fondu je správní rada. Statutárním
zástupcem je předsedkyně správní rady, kterou jmenuje a odvolává správní rada.
V průběhu roku 2008 pracovala správní rada nadačního fondu „Domovy potřebných“ v tomto
složení:
Předsedkyně správní rady
JUDr. Jitka Tesařová
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna
vedoucí Oddělení spolupráce a rozvoje
Místopředsedkyně správní rady
PhDr. Zdenka Hašová
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna
vedoucí Referátu komunitního plánování a projektů
Členové správní rady
Bc. Miloslav Humpolíček
člen Zastupitelstva města Brna
předseda Sociální zdravotní komise Rady města Brna
Ing. Jan Holík
člen Zastupitelstva města Brna
Doc. PhDr. Libor Musil, Csc.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
vedoucí Katedry sociální politiky a sociální práce
Lea Janků
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna
vedoucí Oddělení pro těžce zdravotně postižené
Revize
Jana Svozilová
Odbor rozpočtu a financování Magistrátu města Brna
Revizor je kontrolním orgánem nadačního fondu. Revizor kontroluje plnění podmínek
stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví. Jeho funkce je
neslučitelná s funkcí člena správní rady.
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Historie vzniku
Sociální nadační fond města Brna „Domovy potřebných“ je nevládní organizace založená
původně jako sociální nadace města Brna.
Nadace vznikla v roce 1993 rozhodnutím Zastupitelstva města Brna. K 1. lednu1999 byla
nadace transformována na nadační fond v souladu se zákonem o nadacích a nadačních
fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Důvodem pro založení „Domovů potřebných“ byly vzrůstající nároky na úroveň i sortiment
sociálních služeb. Avšak prostředků na sociální oblast plynoucích z rozpočtu státu a města
není nikdy dost. Proto tou hlavní vizí při zakládání „Domovů potřebných“ bylo získat
doplňkový zdroj k financování sociálních služeb. U zrodu „Domovů potřebných“ stáli
především pracovníci odboru sociální péče, členové zastupitelstva a zástupci nestátních
neziskových organizací.
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Zpráva o činnosti za rok 2008
I. Projekt „Zavedení komunitního plánování sociálních služeb“
Sociální nadační fond města Brna „Domovy potřebných“ v průběhu dvou let, tj. od srpna
2005 do června roku 2007 realizoval projekt „Zavedení komunitního plánování sociálních
služeb a posílení spolupráce neziskových organizací na území města Brna“ financovaný
ze Společného regionálního operačního programu, grantového schématu Jihomoravského
kraje „Rozvoj lidských zdrojů v regionech“, opatření 3.2 „Podpora sociální integrace v JMK“
a obdržel dotaci ve výši 2 564 734 Kč.
Partnery projektu byli Statutární město Brno, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
a Asociace vzdělavatelů v sociální práci.
Hlavním cílem projektu bylo zefektivnit a rozvíjet sociální služby v Brně prostřednictvím
procesu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) – tj. implementace metody, která
umožňuje zpracovat strategický dokument rozvoje sociálních služeb v Brně a která je
založena na zapojení všech, jichž se oblast sociálních služeb dotýká.
Výstupem dvouletého procesu je „Komunitní plán sociálních služeb města Brna do roku
2009“, který je souhrnem zjištěných potřeb občanů města Brna v oblasti sociálních služeb.
Definuje priority a cíle, jichž by mělo být dosaženo do konce roku 2009, a je z něj čitelné,
které sociální služby občanům města Brna chybí nebo jsou nedostatečné.
Zastupitelstvo města Brna na svém říjnovém zasedání v roce 2007 schválilo priority a
opatření Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 a vzalo na vědomí
návrh finančních požadavků na realizaci jeho priorit.
Jednotlivé priority a opatření komunitního plánu představují návrhy řešení problémů či
nedostatků v oblasti sociálních služeb a měly by sloužit jako podklad pro sepsání projektů a
jejich podání v grantových řízeních (např. dotace z rozpočtu města Brna, státu a kraje či fondů
Evropské unie).
Schválený komunitní plán je východiskem při rozhodování o finančních dotacích z rozpočtu
města Brna na jednotlivé sociální služby a rovněž jedním z kritérií při posuzování
projektových žádostí o dotace na sociální služby z evropských strukturálních fondů.
Proces komunitního plánování je cyklický a vyvíjí se, tzn. nekončí samotným schválením
plánu Zastupitelstvem města Brna, ale pokračuje dále. Dalšími fázemi procesu jsou realizace
a průběžné monitorování, vyhodnocování a příprava půdy pro plánování na další období v
případě pokračování brněnského procesu tj. 2010 – 2013.
Po skončení projektu a tím i finanční podpory procesu ze zdrojů EU v červnu 2007 byla
koordinace a další vedení procesu převedeno na Odbor sociální péče města Brna, kde vznikl
nový Referát komunitního plánování a projektů, jenž bude zajišťovat proces KPSS v Brně
v dalších letech.
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Monitorování udržitelnosti projektu
V souvislosti s již ukončenou realizací projektu financovaného v rámci SROP 3.2 a dle
příručky „Pokyny žadatele ke grantovému schématu Podpora sociální integrace
v Jihomoravském kraji“ je nadačnímu fondu jakožto konečnému uživateli určena povinnost
zpracovávat a odevzdávat tzv. Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
v následujících 5 letech od podpisu smlouvy o financování akce oběma stranami.
Za účelem monitorování udržitelnosti jsou předkládány každoroční monitorovací zprávy o
udržitelnosti vždy za období jednoho roku od data ukončení projektu. Samotná zpráva o
udržitelnosti musí být vyhotovena a předložena vždy do jednoho měsíce od ukončení tohoto
období.
Projektem vytvořená nová pracovní místa musí být udržována po dobu 3 let od podpisu
smlouvy.
První monitorovací zpráva za období od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2008 byla zpracována
koordinátorkou procesu komunitního plánování v Brně paní Bc. Monikou Galko a v řádném
termínu odevzdána na Krajský úřad Jihomoravského kraje.
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II. Grantový program „Nadační příspěvky na přípravu žádostí o
finanční podporu ze strukturálních fondů EU pro nestátní neziskové
organizace působící v sociální oblasti“
Rada města Brna na svém zasedání konaném dne 24. 8. 2006 schválila poskytnutí dotace ve
výši 500.000 Kč Sociálnímu nadačnímu fondu na projekt „Nadační příspěvky na
zpracování projektové dokumentace pro nestátní neziskové organizace působící
v sociální oblasti“.
Dotace byla určena pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007. Vzhledem k faktu, že v průběhu
roku 2007 nebyla otevřena žádná z výzev na strukturální fondy (typu OP LZZ apod.) a nebyla
tedy vyčerpána celá částka dotace, byl v listopadu 2007 uzavřen dodatek smlouvy
s prodloužením období pro čerpání od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008.
Současně obdržel nadační fond na konci roku další navazující dotaci ve výši 500 000 Kč na
stejný účel čerpání pro období od 1.1.2008 do 31.12.2009.
Dotace přidělena na účel:
1. Dotace poskytnutá nadačnímu fondu je určena na technické zajištění projektu:
a) monitorování výzev, operačních programů poskytujících podporu pro neinvestiční
projekty sociálních služeb a takových, které jsou v souladu s komunitním plánem
sociálních služeb města Brna,
b) oslovení NNO formou výzev na www stránkách nadačního fondu, města Brna
a v periodicích,
c) kontrola souladu projektů s vyhlášeným programem podpory a komunitním plánem,
d) vyhotovení hodnotících zpráv se jmenovitým seznamem nestátních neziskových
organizací žádajících o podporu, výši příspěvků, úspěšnosti projektů a jejich distribuci
Odboru sociální péče a Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna,
e) zajištění publicity projektu.
2. Nadační fond se zavázal nestátním neziskovým organizacím při zpracování projektové
dokumentace poskytovat:
a) poradenství, pomoc se zpracováním projektové fiche,
b) pomoc s partnerskou smlouvou a zprostředkování partnerství se statutárním městem
Brnem v případě, že to stanovuje konkrétní výzva OP
c) součinnost při vypracování potřebné dokumentace a příloh k podávané žádosti dle
příslušné výzvy, pro projekty, kterým byla přiznána dotace na přípravu.
Aktivity spojené s administrací dotačního programu:
 aktualizace pravidel pro poskytování dotací
 konzultace tvorby smlouvy mezi NF a NNO
 vytvoření harmonogramu a systému poskytování dotací
 účast na zasedání RMB a ZMB
 vyhlášení výzev Blokového a Globálního grantu NROS
 registrace žádostí, hodnocení žádostí – systém hodnocení, hodnotící tabulky
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 příprava podkladů pro zasedání hodnotící komise
 svolání hodnotící komise
 obesílání NNO s rozhodnutími, podpis smluv
 poradenství při přípravě projektových fiší a při přípravě následných projektů
 kontrola formálních náležitostí projektů
 fakturace dotačních částek
 vyhodnocení a vyúčtování dotace

Zhodnocení dotačního programu
V průběhu roku 2008 byly otevřeny 3 výzvy k předložení projektových žádostí:
2. výzva Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace finančních mechanismů
EHP/Norska s názvem „Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb
NNO“ (zasedání hodnotitelské komise 12. února 2008)
V rámci vyhlášené výzvy se sešlo 6 projektů od 5 organizací (Středisko rané péče SPRP
Brno, Občanské sdružení Naděje pro pomoc zdravotně postižené mládeži, Persefona o.s.,
DebRA ČR o.s. a Sdružení Podané ruce o.s.) a byly podpořeny celkem ve výši 75 000 Kč.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
prioritní osa č.1 s názvem Rovné příležitosti ve vzdělávání v Jihomoravském kraji
(zasedání hodnotitelské komise 5. června 2008)
Byly podány 2 projekty organizací IQ Roma servis o.s. a Občanského sdružení LOGO a
podpořeny částkou ve výši 75 000 Kč.
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 – 2013)
(zasedání hodnotitelské komise 30. září 2008)
3.1.02 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Do výzvy se přihlásilo celkem 7 organizací se svými projekty (Občanské sdružení
Anabell, ParaCENTRUM Fenix, TyfloCENTRUM Brno o.p.s., o.s. Naděje pro pomoc
zdravotně postižené mládeži, Unie neslyšících Brno o.s., AUT a SOZE) mezi něž bylo
rozděleno celkem 95 000 Kč
3.1.03 Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách
Do této výzvy podaly projekty 4 organizace (TyfloCENTRUM Brno o.p.s., APLA JM
o.s., Ratolest Brno o.s. a SOZE) a obdržely podporu ve výši 75 000 Kč.
3.2. Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
Této výzvy se zúčastnila organizace Společenství Romů na Moravě, která byla podpořena
částkou ve výši 30 000 Kč.
3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného
života
Taktéž poslední vyhlášené výzvy se zúčastnila jedna organizace, Vesněnka o.p.s.. která
obdržela příspěvek ve výši 30 000 Kč.
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III. Akce „Letní ozdravný pobyt dětí z Ukrajiny v ÚSP Kociánka“
Ve dnech 27. července až 16. srpna 2008 se uskutečnil ozdravný pobyt 23 dětí s tříčlenným
výchovným doprovodem z černobylské oblasti Ukrajiny. Děti ve věku od 9 do 16 let strávily
tři týdny v Domově pro tělesně postiženou mládež Kociánka, kde jim byl uchystán bohatý
program.
Tuto tradiční akci, která se realizovala v uplynulých letech už šestkrát, zajišťoval Sociální
nadační fond města Brna „Domovy potřebných“ ve spolupráci s ústavem Kociánka, výběr
dětí a formality spojené s vycestováním z Ukrajiny zajistil Konzulát Ukrajiny v Brně a
Mezinárodní charitativní fond pomoci dětem Ukrajiny.
Finanční prostředky na pobyt získal sociální nadační fond od firmy Alta a.s., která na tyto
pobyty přispívá pravidelně, a od společností Red Group s.r.o., Nová Mosilana a.s. a Rowan
Legal, sdružení advokátů:
Od výše jmenovaných firem obdržel nadační fond :
Alta a.s.

100 000 Kč

Red Group s.r.o

120 000 Kč

Nová Mosilana a.s.

30 000 Kč

Rowan Legal

58 000 Kč

Díky sponzorům mohly děti strávit tři bohaté a pestré týdny nabité zážitky. Nadační fond se
obrátil na Dopravní podnik města Brna, který poskytl hostům z Ukrajiny volné jízdenky,
brněnské kulturní organizace zase umožnily volný vstup do muzeí a jiných zajímavých míst.
Děti tak navštívily hrad Špilberk, Technické muzeum města Brna, arboretum a botanickou
zahradu v areálu Mendelovy univerzity, zoologickou zahradu i Mendlovo muzeum.
Kromě těchto akcí byly pro ukrajinské děti uspořádány dva celodenní výlety do Lednice a
Vyškova. V Lednici si děti prohlédly zámek a zámeckou zahradu a velmi je nadchla
projížďka na loďkách směrem k minaretu, ve Vyškově zase navštívily Dinopark.
V závěru třítýdenního pobytu navštívili Kociánku také primátor města Brna Roman Onderka
a vedoucí Konzulátu Ukrajiny v Brně Yaroslav Asman.
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Přehled hospodaření nadačního fondu za rok 2008
Majetek nadačního fondu je používán výhradně k naplnění účelu nadačního fondu uvedeného
v čl. 6 Statutu, a to zejména na poskytování nadačních příspěvků a k finančnímu zajištění
činností souvisejících se správou nadačního fondu.
Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou, dle čl. 14 Statutu, nesmí
převýšit 20% majetku nadačního fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku. Tato
zásada byla v roce 2008 splněna.
Bankovní účty:
Česká spořitelna a.s., č. účtu: 1343507369/0800
Počáteční stav k 1. 1. 2008
Zůstatek k 31. 12. 2008

987 372,77 Kč
746 208,79 Kč

Raiffeisenbank a.s., č.účtu: 2141329001/5500
Počáteční stav k 1. 1. 2008
Zůstatek k 31. 12. 2008

6 336,18 Kč
5 246,54 Kč

VÝSLEDOVKA v Kč
číslo
účtu

název účtu

období 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008
počáteční
stav

obraty za
období MD

obraty za
období D

obraty
rozdíl

koncový stav

NÁKLADY
501
502
518

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Ostatní služby

521

Mzdové náklady

538
546
549

Ostatní daně a popl.
Dary
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

0,00
0,00
0,00
0,00

77,00
12 397,40
267 700,00

0,00
0,00
0,00

77,00
12 397,40
267 700,00

77,00
12 397,40
267 700,00

99 000,00

0,00

99 000,00

99 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

50,00
250 000,00
5 597,40
634 821,80

0,00
0,00
0,00
0,00

50,00
250 000,00
5 597,40
634 821,80

50,00
250 000,00
5 597,40
634 821,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19 580,00
6 757,18
309 000,00
289 788,00
625 125,18

19 580,00
6 757,18
309 000,00
289 788,00
625 125,18

19 580,00
6 757,18
309 000,00
289 788,00
625 125,18

Hospodářský zisk za období

- 9 696,62

VÝNOSY
602
644
682
691

Tržby z prodeje služeb
Úroky
Přijaté přísp. (dary)
Provozní dotace
Výnosy celkem

Hospodářský zisk celkem

- 9 696,62
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ROZVAHA v Kč
číslo
účtu

název účtu

období 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008
počáteční
stav

obraty za
období MD

obraty za
období D

obraty
rozdíl

koncový stav

AKTIVA
211
221
261
311
613

Pokladna
Účty v bankách
Peníze na cestě
Odběratelé
Poskytnuté provozní
zálohy
Aktiva celkem

7 993,00
993 708,95
0,00
50 000,00

76 500,00
389 598,38
76 500,00
19 580,00

79 231,00
631 852,00
76 500,00
69 580,00

- 2 731,00
- 242 253,62
0,00
- 50 000,00

5 262,00
751 455,33
0,00
0,00

14 528,00

0,00

0,00

0,00

14 528,00

1 066 229,95

562 178,38

857 163,00

- 294 984,62

771 245,33

0,00
0,00
0,00
0,00

509 754,60
2 197,00
99 000,00
10 350,00

509 754,60
2 197,00
99 000,00
14 580,00

0,00
0,00
0,00
4 500,00

0,00
0,00
0,00
4 500,00

889 788,10

289 788,00

0,00

- 289 788,00

600 000,10

176 441,85
1 066 229,95

0,00
911 089,60

0,00
625 801,60

0,00
- 285 288,00

176 441,85
780 941,95

Hospodářský zisk za období

- 9 696,62

PASIVA
321
325
331
342
384
901

Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní přímé daně
Výnosy příštích
období
Vlastní jmění
Pasiva celkem

Hospodářský zisk celkem

- 9 696,62
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Poděkování
Sociální nadační fond města Brna „Domovy potřebných“ děkuje všem sponzorům a
spolupracovníkům, kteří přispěli k naplnění cílů nadačního fondu, a to zejména těmto:
Statutární město Brno
Odbor sociální péče a Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna
Alta, a.s.
Red Group, s.r.o
Nová Mosilana, a.s.
Rowan Legal, sdružení advokátů
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Botanická zahrada a arboretum
Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace
Kociánka, Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně – Králově Poli
Monika Sedláčková, vedení účetnictví
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Kontaktní údaje
adresa:

Sociální nadační fond města Brna „Domovy potřebných“
Mečová 5, Brno 602 00

tel./fax:

+420 542 210 165

e-mail:
web:

info@domovypotrebnych.cz
http://www.domovypotrebnych.cz

IČ:

605 54 410

bankovní ústav:
číslo účtu:

ČS a.s., pobočka Kounicova Brno
1343507369/ 0800
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