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Poslání
Posláním fondu je pomáhat fyzickým a právnickým osobám, které se angažují v sociální
oblasti a poskytují sociální péči (služby), dále pak občanům města Brna a občanům
Jihomoravského kraje, a to zdravotně postiženým, seniorům a dalším občanům v obtížných
sociálních situacích.
Nadační fond také podporuje vzdělávání a profesní rozvoj pracovníků v sociálních službách.

Cíle


získávat finanční prostředky na sociální služby a na pomoc občanům města Brna a
Jihomoravského kraje v obtížných sociálních situacích a fungovat jako doplňkový
zdroj prostředků na rozvoj sociální péče v Brně a v Jihomoravském kraji



usnadnit proces přijímání a poskytování darů účelově určených i zařízením zřízeným
městem Brnem či jihomoravským krajem



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 a sociální pomoci.
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 roce 2013 rozhodla správní rada o tom, že do nadačního fondu města Brna přistoupí i
Jihomoravský kraj. V červenci 2013 byl zvolen členem správní rady člen rady JMK pan Mgr.
Marek Šlapal. Bylo rozhodnuto o změně názvu fondu na Sociální nadační fond města Brna a
Jihomoravského kraje, který byl zapsán do nadačního rejstříku 25. 2. 2015.
V průběhu roku 2014 pracovala správní rada nadačního fondu „Domovy potřebných“ v tomto
složení:
Předsedkyně správní rady
JUDr. Jitka Tesařová
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna
vedoucí Oddělení koncepce a plánování služeb Odboru sociální péče MMB
Místopředsedkyně správní rady
PhDr. Zdenka Hašová
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna
vedoucí Referátu komunitního plánování sociálních služeb OSP MMB
Členové správní rady
Bc. Miloslav Humpolíček
člen Zastupitelstva města Brna
Lea Janků
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna
vedoucí Referátu péče o osoby se zdravotním postižením OSP MMB
Ludvík Kadlec
člen Zastupitelstva města Brna do 31. 10. 2014
prof. PhDr. Libor Musil, Csc.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, katedra sociální politiky a sociální práce
člen Vědecké rady FSS, předseda Oborové rady Sociální politika a sociální práce
Mgr. Marek Šlapal
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro sociální oblast a zdravotnictví
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Revizor
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. lednu 1998 byla
nadace transformována na nadační fond v souladu se zákonem o nadacích a nadačních
fondech.
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.
V roce 2014 schválila správní rada rozšíření působnosti nadačního fondu na Jihomoravský
kraj spolu se změnou názvu. Změny v působnosti a cílech byly se souhlasem správní rady
zakomponovány do Statutu nadačního fondu. Nový název „Sociální nadační fond města Brna
a Jihomoravského kraje“ byl zapsán do nadačního rejstříku v únoru 2015.
V současnosti se nadační fond věnuje zejména pomoci občanům v tíživých sociálních
situacích.
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Zpráva o činnosti za rok 2014
I.

Projekt „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v
Brně“

Sociální nadační fond města Brna „Domovy potřebných“ 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.
V roce 2011 podal nadační fond další žádost o dotaci v rámci OP LZZ, výzva č. 78, Podpora
sociální integrace a sociálních služeb, a to na projekt „Podpora komunitního plánování
sociálních služeb v Brně“ (registrační číslo projektu: CZ 1.04/3.1.03/78.00038). Nadační
fond pro město Brno, které je partnerem projektu a také jeho odborným garantem, plnil funkci
organizátora a koordinátora všech aktivit projektu. S žádostí nadační fond uspěl; od března
2012 byla zahájena realizace výše zmíněného projektu, na nějž byla přidělena částka
2 207 350,- Kč (rozhodnutí bylo vydáno začátkem roku 2012). Projekt byl ukončen 28. února
2014.
Charakteristika hlavních cílů projektu
Cílem projektu byla podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených osob a osob
ohrožených sociálním vyloučením, a to prostřednictvím zachování a rozvoje kvalitní,
dostupné a flexibilní sítě sociálních služeb pro obyvatele města Brna.
Celkový cíl projektu byl naplněn realizací dílčích cílů:
1. Podpora a řízení procesů KPSS v Brně (pravidelná setkávání koordinační skupiny a
pracovních skupin, vznik nových pracovních skupin, zapojování dalších zainteresovaných
aktérů, jichž se sociální služby dotýkají, vzájemná výměna informací a zkušeností,
navazování spolupráce a místních partnerství mezi účastníky procesu KPSS)
2. Zvyšování kvality procesu KPSS prostřednictvím vzdělávacích aktivit (vzdělávání
koordinační skupiny procesu KPSS v Brně)
3. Zpracování podkladů pro 3. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období
2013-2015 a akční plány na roky 2013 a 2014 (vyhodnocení 2. komunitního plánu sociálních
služeb pro období 2010 – 2013, výstupy z jednání pracovních skupin, odborná analýza a
studie, ekonomické analýzy dostupných zdrojů)
4. Propojení plánování a financování sociálních služeb v městě Brně v souladu s výstupy
individuálních projektů MPSV a Jihomoravského kraje, tvorba nových pravidel a kritérií pro
poskytování dotací NNO z rozpočtu města Brna
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5. Zpracování 3. komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období
2013 - 2015 a akčních plánů pro roky 2013 a 2014 konkretizujících strategické cíle
formulované v KP
6. Průběžné informování veřejnosti o problematice sociálních služeb včetně aktualizace
Adresáře organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně a uspořádání konference ke
3. KP.
Výstupy projektu v roce 2014
Projekt by ukončen 28. února 2014. V průběhu posledních dvou měsíců byl dokončen Akční
plán sociálních služeb města Brna na rok 2014, který byl schválen Zastupitelstvem města
Brna.
Informace o průběhu a výstupech projektu jsou na stránkách www.domovypotrebnych.cz.

II.

Akce „Letní ozdravný pobyt dětí z Ukrajiny v Centru Kociánka“

Ve dnech 30. června do 13. července 2014 nadační fond zorganizoval ozdravný pobyt
devatenácti dětí (většinou) a jejich dvoučlenného doprovodu. Jednalo se o děti se zdravotním
postižením z Dětského domova ve Vilšanech ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Děti ve věku
od 9 do 17 let strávily dva týdny v domově pro zdravotně postiženou mládež Centrum
Kociánka, kde pro ně byl připraven pestrý program. Tuto již tradiční akci zajišťuje v období
letních prázdnin nadační fond ve spolupráci s Centrem Kociánka a městem Brnem. Formality
spojené s vycestováním z Ukrajiny zařizuje Konzulát Ukrajiny v Brně a Konzulát ČR ve
Lvově. Finanční prostředky na letošní pobyt získal sociální nadační fond od firmy ALTA,
a. s., od společností Nová Mosilana, a. MT Legal s. r.o. Sponzorsky přispěl rovněž
Jihomoravský kraj, Pravoslavná církevní obec v Brně, ze soukromých osob pan Michal
Hašek, hejtman Jihomoravského kraje.
Díky sponzorům mohly děti strávit v Brně a okolí dva prázdninové týdny plné zážitků.
Nadační fond se stejně jako v předešlých letech obrátil na vedení Dopravního podniku města
Brna, který poskytl hostům z Ukrajiny volné jízdenky na celou dobu pobytu, vybrané
brněnské organizace zase umožnily volný vstup do různých zajímavých míst, například o
brněnské zoologické zahrady.
Kromě těchto návštěv děti navštěvovaly koupaliště v těsné blízkosti Kociánky.
Vítaným zpestřením pobytu v Brně byly celodenní výlet do Lednice, kde ukrajinské děti
navštívily zámek a zámeckou zahradu včetně projížďky na loďkách, a výlet do westernového
městečka v Boskovicích.
V závěru čtrnáctidenního pobytu se ukrajinské děti na Kociánce setkaly také s představiteli
města Brna a zástupci sponzorů.
Poděkování za finanční dary, které v letošním roce umožnily zorganizovat ozdravně
rekondiční pobyt ukrajinských dětí v Brně, patří těmto sponzorům:
Mgr. Michal Hašek
ALTA, a. s.
Jihomoravský kraj
Nová Mosilana a.s.

9

Kromě sponzorů, kteří poskytli finanční dary, patří poděkování ještě následujícím sponzorům:
Dopravní podnik m. Brna – pan Miloš Havránek, generální ředitel
Zámecký hotel Hubertus, cukrárna, Lednice - paní Škodová
1.Plavební společnost, Lednice - pan Martínek
Státní zámek Lednice, paní Ivana Kolásková, kastelánka
Westernové městečko Boskovice – pan Luboš Jerry Procházka
Koupaliště Královo Pole, Křižíkova - pan Bruno Jelínek
Zoologická zahrada města Brna – pan Martin Hovorka, ředitel

III. Projekt „Carmen“
Po vyhodnocení pilotního projektu „Carmen“, tj. poskytování půjček občanům v tíživé
sociální situaci, rozhodla správní rada nadačního fondu na svém zasedání dne 2. února 2014
neposkytovat nadále bezúročné půjčky. Současně správní rada rozhodla o prominutí dluhu
všem stávajícím dlužníkům od měsíce května 2014.
Občané, s nimiž byla uzavřena smlouva o půjčce, byly rozeslány doporučené dopisy
s informací o prominutí dluhu.
Správní rada dále na tomtéž zasedání rozhodla, že bude poskytovat občanům Brna a JMK
v tíživých sociálních situacích nadační příspěvky dle článku 13 Statutu.
V roce 2014 byly vyplaceny 12 osobám v tíživé sociální situaci nadační příspěvky v celkové
výši 153 538,0 Kč.
Paní C. (díky níž byl v roce 2012 zahájen pilotní projekt) byly v průběhu roku vypláceny
pravidelné měsíční příspěvky ve výši 6 000,0 Kč, celkem tedy 72 000,0 Kč. Koncem roku ji
navštívily předsedkyně a místopředsedkyně správní rady. Vzhledem k tomu, že její tíživá
sociální situace pominula a všechny dluhy byly splaceny, domluvily se s ní, že v souladu
s uzavřenou smlouvou jí nadační fond přestane od 1. 1. 2015 vyplácet měsíční příspěvky.
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Poskytnuté nadační příspěvky v roce 2014
Sociální nadační fond města Brna a JMK
celková
darovací
smlouva

DS 01
DS 02
DS 03
DS 04
DS 05
DS 06
DS 07
DS 08
DS 09
DS 10

DS 11
DS 12
CELKEM

obsah

hotovostčástka
banka
pokladna
13 000 Kč
13 000 Kč
9 414 Kč
4 155 Kč
5 258 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
14 000 Kč
14 000 Kč
6 100 Kč
6 100 Kč

úhrada nájemného a kauce
zakoupení pračky
zakoupení elektrického sporáku
úhrada 3 nájmů včetně služeb
úhrada kauce
úhrada obědů včetně jejich dovážky
úhrada dluhu na nájemném-předmět
exekuce
úhrada kauce
zprostředkování bytu
úhrada 1. nájmu a poloviny kauce
úhrada kauce a části nájmu
úhrada kauce
kauce vrácena na účet NF-odmítl se
přestěhovat
zakoupení jízdních dokladů a obědů
zakoupení obědů
úhrada nájemného a kauce

29 000 Kč
14 260 Kč
19 200 Kč
9 000 Kč
10 000 Kč
-10 000 Kč
9 914 Kč
4 650 Kč
153 538 Kč

29 000 Kč
7 000 Kč
7 260 Kč
19 200 Kč
9 000 Kč
10 000 Kč
-10 000 Kč
5 104 Kč
4 810 Kč
4 650 Kč
75 333 Kč 78 204 Kč

Zápůjčka
smlouva
o
bezúročná půjčka na zaplacení dlužného
zápůjčce sociálního pojištění
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5 451 Kč

5 451 Kč

Přehled hospodaření nadačního fondu za rok 2014
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 2014 splněna.

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2014 v tis. Kč
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu v tis. Kč k 31. 12. 2014
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Poděkování
Sociální nadační fond města Brna „Domovy potřebných“ děkuje všem sponzorům a
spolupracovníkům, kteří přispěli v roce 2014 k naplnění cílů nadačního fondu, a to zejména
těmto:
Statutární město Brno
Jihomoravský kraj
ALTA, a. s.
Nová Mosilana, a. s.
Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Moravské zemské muzeum
Technické muzeum města Brna, příspěvková organizace
Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace
Dopravní podnik města Brna, p.o.
Centrum Kociánka,
Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
Monika Sedláčková, vedení účetnictví
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Kontaktní údaje
adresa:

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje
Mečová 5, Brno 602 00

e-mail:

info@domovypotrebnych.cz

web:

www.domovypotrebnych.cz

tel.

+420 603 390 305, 731 486 740

IČ:

605 54 410

bankovní ústav:
číslo účtu:

Raiffeisenbank a.s.
2141329001/5500
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