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Poslání
Posláním fondu je pomáhat fyzickým a právnickým osobám, které se angažují v sociální
oblasti a poskytují sociální péči (služby), a 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 na pomoc občanům města Brna
v obtížných sociálních situacích 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 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 2014 byl zvolen členem správní rady člen rady JMK pan Mgr.
Marek Šlapal. Bylo rozhodnuto, že se změní i název fondu na Sociální nadační fond města
Brna a Jihomoravského kraje. Nový název bude používán až od druhé poloviny roku 2014
kvůli realizaci evropského projektu, který bude ukončen 28. února 2014.
V průběhu roku 2013 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
místopředseda Komise sociální a zdravotní Rady města Brna
Lea Janků
Odbor sociální péče Magistrátu města Brna
vedoucí Oddělení pro těžce zdravotně postižené
Ludvík Kadlec
člen Zastupitelstva města Brna
předseda Komise sociální a zdravotní RMB
prof. PhDr. Libor Musil, Csc.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
člen Vědecké rady FSS, předseda Oborové rady Sociální politika a sociální práce
Mgr. Marek Šlapal
člen Rady Jihomoravského kraje pro sociální oblast a zdravotnictví
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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. 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 2013 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) bude používán od druhé poloviny roku 2014 po ukončení a
administraci evropského projektu na podporu komunitního plánování sociálních služeb ve
městě Brně.
V současnosti se nadační fond věnuje zejména pomoci občanům v tíživých sociálních
situacích.

7

Zpráva o činnosti za rok 2013
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, plní 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 potrvá do 28. února
2014.
Charakteristika hlavních cílů projektu
Cílem projektu je 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 bude 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
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
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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.
Průběh a výstupy projektu v roce 2013
V roce 2013 pravidelně jednou měsíčně zasedala koordinační skupina. V květnu a na podzim
roku 2013 probíhala setkání osmi pracovních skupin, které připravovaly podklady pro
sestavení Akčního plánu sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Dvakrát se setkali
členové tří nových pracovních skupin zaměřených na problematiku zaměstnávání osob se
zdravotním postižením, problematiku bydlení a na téma propojování sociální a zdravotní
péče. (zápisy ze všech setkání jsou k dispozici v kanceláři nadačního fondu). Výsledkem
jejich práce jsou tři informativní zprávy shrnující výsledky jednání a obsahující doporučení
pro zlepšení situace ve jmenovaných oblastech.
V roce 2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele 4 odborných studií a analýzy
zaměřené na systém sociálních služeb provozovaných městem Brnem, vybrána byla Fakulta
sociálních studií MU, katedra sociální politiky a sociální práce (smlouva NF a FSS byla
podepsána začátkem září 2012). V průběhu roku 2013 byla FSS MU zpracována Analýza
systému řízení sociálních služeb poskytovaných městem Brnem a studie Problematika
pečujících osob v městě Brně.
Ke konci roku 2013 byl sestaven návrh Akčního plánu sociálních služeb města Brna pro rok
2014, dokument byl v lednu 2014 schválen Zastupitelstvem města Brna.
Informace o průběhu a výstupech projektu jsou na stránkách www.socialnipece.brno.cz a
www.domovypotrebnych.cz.
Hospodaření v rámci projektu viz příloha Výsledovka po střediscích.

II.

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

Ve dnech ……se uskutečnil již tradiční ozdravný pobyt patnácti dětí a jejich doprovodu
z internátní školy pro sirotky v Perečinu na Ukrajině. Děti ve věku od 9 do 16 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 Sociální
nadační fond města Brna „Domovy potřebných“ 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 a Pravoslavná církevní obec v Brně.
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 muzeí a jiných zajímavých míst.
Bezplatný vstup a prohlídku svých expozic umožnily ukrajinským dětem nejen příspěvkové
organizace města Brna –, Technické muzeum města Brna a Muzeum města Brna, ale také
Moravské zemské muzeum.

9

Kromě těchto návštěv si děti prohlédly řadu malebných míst našeho města a 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

MT Legal s.r.o.

Nová Mosilana, a. s.
Hospodaření v rámci projektu „Ukrajina“ viz Příloha – výsledovka po střediscí

III. Projekt „Carmen“
V květnu 2012 vyšel v deníku Právo článek o hladovějící stařence, která se stala obětí
exekucí. Článek pobouřil a oslovil veřejnost natolik, že mnoho lidí začalo do redakce volat, že
chtějí stařence okamžitě poslat finanční obnos, a řešilo, jakým způsobem to mají udělat. Jako
zprostředkovatel se nabídl SNF Domovy potřebných, který poskytl číslo svého účtu, na němž
se během několika dní od stovek dárců shromáždilo 1,590 mil Kč. Obdarovaná paní byla
s touto skutečností seznámena a byla jí předána darovací listina. S paní byla uzavřena
smlouva, dle níž budou všechny dlužné částky umořeny a paní bude dostávat po dobu sociální
potřebnosti měsíčně částku, která jí zajistí důstojný a kvalitní život. S paní komunikuje
sociální pracovnice OSP MMB, která pomáhá zajistit dostupné sociální dávky a poskytuje
další poradenské služby.
V průběhu roku 2012 byly vybrané prostředky použity na pomoc paní v tísnivé sociální
situaci – na úhradu výdajů na domácnost, zaplacení jejích dluhů a exekucí a s jejím souhlasem
byly rovněž používány na pomoc lidem v podobné situaci.
Správní rada NF rozhodla o poskytování bezúročných půjček (ve výjimečných případech
darů) z vybraných prostředků lidem, kteří jsou v tíživé životní situaci, hrozí jim ztráta bydlení
kvůli nezaplacení dluhu či potřebují peníze na kauci, aby si mohli pronajmout byt. S každým
je uzavřena smlouva o poskytnutí půjčky nebo darovací smlouva. Částky se řádově pohybují
kolem deseti tisíc, ve výjimečných případech i do 30 tis. Kč.
Do konce roku 2013 byly poskytnuty dary 5 osobám ve výši 106 670,0 Kč a bezúročné
půjčky 15 osobám v celkové výši 213 092,0 Kč .
Do konce roku 2013 byla vyplacena stařence na dořešení tísnivé sociální situace a na
zaplacení dalších dluhů částka192 078,0 Kč.
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Přehled hospodaření nadačního fondu za rok 2013
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 2013 splněna.
Přehled hospodaření je uveden jednak po projektech včetně činnosti samotného fondu
(výsledovka po střediscích – viz příloha), jednak je uveden celkový přehled (výsledovka) a
rozvaha.

VÝSLEDOVKA v Kč
číslo
účtu

název účtu

rok 2013
počáteč
ní stav

obraty za
období MD

obraty za
období D

obraty
rozdíl

koncový stav

NÁKLADY
501
502
504
518
521
524
546
549

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Dary
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

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

2404,00
19204,70
20 028,00
675 523,00
529 284,00
27 674,00
374 324,00
3 804,00
1652 246,50

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

2404,00
19204,70
20 028,00
675 523,00
529 284,00
27 674,00
374 324,00
3 804,00
1 652 246,50

2404,00
19204,70
20 028,00
675 523,00
529 284,00
27 674,00
374 324,00
3 804,00
1 652 246,50

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

114,51
1 187 244,82
1 187 359,33

114,51
1 187 244,82
1 187 359,33

114,51
1 187 244,82
1 187 359,33

Hospodářský zisk za období

-464 887,17

VÝNOSY
644
682

Úroky
Přijaté příspěvky (dary)
Výnosy celkem

Hospodářský zisk celkem

-464 887,17
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ROZVAHA v Kč
číslo
účtu

název účtu

období 1. 1. 2013 až 31. 12. 2013
počáteční
stav

obraty za
období MD

obraty za
období D

obraty
rozdíl

3 807,00
1 546 372,34
0,00
0,00
1 550 179,34

153 537,00
1 211 869,33
141 600,49
440 895,00
1 947 937,82

145 876,00
1 854 852,99
141 601,00
211 482,00
2 353 811,99

7 697,00
-642 983,66
-0,51
229 413,00
-405 874,17

11 504,00
903 388,68
-0,51
229 413,00
1 144 305,17

-52 803,00

213 092,00

265 895,00

52 803,00

0,00

22 262,90
0,00
77 905,00

696 166,00
213 092,00
523 845,00

696 189,70
213 092,00
529 284,00

23,00
0,00
5 439,00

22 285,90
0,00
83 344,00

3 053,00

36 829,00

36 639,00

-190,00

2 863,00

6 161,00
92 056,99

82 705,00
0,00

83 643,00
1 401 543,45

938,00
1 401 543,45

7 099,00
1 493 600,44

1 401 543,45

1 401 543,45

0,00

-1 401 543,45

0,00

1 550 179,34

3 167 273,15

3 226 286,15

59 013,00

1 609 192,34

Hospodářský zisk za období

-464 887,17

koncový stav

AKTIVA
211
Pokladna
221
Účty v bankách
261
Peníze na cestě
315
Ostatní pohledávky
Aktiva celkem
PASIVA
Ostatní krátkodobé
finanční výpomoci
321
Dodavatelé
325
Ostatní závazky
331
Zaměstnanci
Zúčtování
336
s institucemi soc.
zabezpečení
342
Ostatní přímé daně
901
Vlastní jmění
Výsledek hospodaření
931
ve schval.řízení
Pasiva celkem
249

Hospodářský zisk celkem

-464 887,17
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Poděkování
Sociální nadační fond města Brna „Domovy potřebných“ děkuje všem sponzorům a
spolupracovníkům, kteří přispěli v roce 2013 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 „Domovy potřebných“
Mečová 5, Brno 602 00

e-mail:

info@domovypotrebnych.cz

web:

www.domovypotrebnych.cz

tel./fax:

+420 542 210 165

IČ:

605 54 410

bankovní ústav:
číslo účtu:

Raiffeisenbank a.s.
2141329001/5500
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