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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 2011 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
místopředseda Komise sociální a zdravotní Rady města Brna
Ing. Jan Holík
člen Zastupitelstva města Brna
prof. PhDr. Libor Musil, Csc.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
člen Vědecké rady FSS, předseda Oborové rady Sociální politika 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. lednu 1999 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 2011
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“. Nadační fond bude pro město Brno, které je partnerem projektu a
také jeho odborným garantem, plnit funkci organizátora a koordinátora všech aktivit projektu.
S žádostí nadační fond uspěl; od března 2012 do února 2014 bude realizovat výše zmíněný
projekt, na nějž byla přidělena částka 2 207 350,- Kč (rozhodnutí bylo vydáno začátkem roku
2012).

II.

Projekt Zajištění procesu KPSS v Brně pro účely IP
Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem
„Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském
kraji"

Na jaře roku 2010 vyzval Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor
sociálních věcí Statutární město Brno k podání nabídky na veřejnou zakázku „Zajištění
komunitního plánování na úrovni obce s rozšířenou působností Statutárního města Brna“
realizované v rámci projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském
kraji“ financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Součástí této výzvy byl návrh smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a
Jihomoravským krajem, která stanoví podmínky použití finančních prostředků na zajištění a
podporu procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně, zajištění
průběžného vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, supervizi
procesu komunitního plánování a organizaci kulatých stolů a seminářů. V rámci výše
zmíněného projektu město Brno poskytovalo podklady pro sestavení Střednědobého plánu
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rozvoje sociálních služeb JMK pro období 2012 – 2014. Na tyto aktivity byla pro město Brno
alokována částka 354 tis. Kč. V roce2010 byla dle podmínek smlouvy čerpána částka ve výši
75 % celkové ceny tj. 265 500 Kč a následně v roce 2011 ve výši 25 % tj. 88 500 Kč.
Rada města Brna na svém zasedání dne 30. 3. 2010 schválila podání nabídky na výše
zmíněnou veřejnou zakázku.
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje smlouvu schválilo dne 17. 6. 2010 usnesením č.
884/10/Z 14. Zastupitelstvo města Brna schválilo smlouvu dne 7. 9. 2010 na zasedání č.
Z5/037 usnesením č. ZM5/4143.
Sociální nadační fond města Brna Domovy potřebných byl na základě výběrového řízení
vybrán jako dodavatel dílčího plnění. V roce 2011 (25% celkové částky) se jednalo o zajištění
následujících aktivit:
1. Zajištění supervize a řízení procesu KPSS v Brně
- Metodická podpora a supervize KPSS v Brně v rozsahu minimálně 10 hodin,
prostřednictvím vyškoleného metodika plánování sociálních služeb.
- Zajištění řízení procesu KPSS v Brně.
- Zajištění supervize pracovníků Socio-info centra (priorita Komunitního plánu).
- Průběžná aktualizace webového portálu www.socialnipece.brno.cz.
cenová kalkulace = 46.000 Kč
2. Publikace o sociální péči v Brně
- Zpracování zprávy o sociální péči v Brně v souladu s existující grafikou komunitního
plánování sociálních služeb v Brně a v souladu s jednotným vizuálním stylem města Brna.
cenová kalkulace = 24.500 Kč
3. Mapa sociálních služeb v Brně
- Zpracování mapy sociálních služeb v Brně vycházející z webového portálu a adresáře,
aplikace na webový portál v souladu s existující grafikou komunitního plánování
sociálních služeb v Brně a v souladu s jednotným vizuálním stylem města Brna.
cenová kalkulace = 18.000 Kč
Po řádném splnění díla byla nadačním fondem vystavena faktura v celkové výši 88 500,- Kč a
tato následně uhrazena městem Brnem.

III.

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

Ve dnech 10. až 25. července 2011 se uskutečnil již osmý ozdravný pobyt dvaceti dětí a
jejich doprovodu z černobylské oblasti Ukrajiny. Děti ve věku od 10 do 16 let strávily přes
dva týdny v Domově pro tělesně postiženou mládež 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 ústavem Kociánka Výběr dětí provádí
a 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
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ALTA, a. s., a od společností Nová Mosilana, a. s., MT Legal s.r.o. Sponzorsky přispěl
rovněž Jihomoravský kraj, Nadační fond Rotary Club Brno, Pravoslavná církevní obec
v Brně.
Díky sponzorům mohly děti strávit v Brně a okolí dva prázdninové týdny nabité zážitky a
novými zkušenostmi. 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. Děti tak navštívily hrad Špilberk, kde je zaujala zejména prohlídka kasemat,
Technické muzeum města Brna a zoologickou zahradu. Kromě těchto návštěv si děti
prohlédly řadu malebných míst našeho města a pokud jen trochu přálo počasí, navštěvovaly
koupaliště v těsné blízkosti Kociánky.
Vítaným zpestřením pobytu v Brně byly dva celodenní výlety, a to do Lednicko-valtického
areálu a do westernového parku v Boskovicích. V Lednici ukrajinské děti navštívily zámek a
zámeckou zahradu a velmi je nadchla projížďka na loďkách, v Boskovicích zase shlédly
stylové divadelní představení z Divokého Západu a prohlédly si řadu tamních „kovbojských a
indiánských“ atrakcí.
V závěru čtrnáctidenního pobytu se ukrajinské děti na Kociánce setkaly také s představiteli
města Brna, Konzulátu Ukrajiny v Brně a zástupci sponzorů. Ti předali dětem drobné
upomínky na město a děti je ujistily, že se jim v Brně opravdu líbilo a že se jim ani nechce
zpátky domů.
Bezplatný vstup a prohlídku svých expozic umožnily ukrajinským dětem nejen příspěvkové
organizace města Brna – Zoologická zahrada Brno, Technické muzeum města Brna a
Muzeum města Brna, ale také majitelé Western parku v Boskovicích.
Poděkování za finanční dary, které v letošním roce umožnily zorganizovat ozdravně
rekondiční pobyt ukrajinských dětí v Brně, patří těmto sponzorům:
Jihomoravský kraj
ALTA, a. s.
Nová Mosilana, a. s.

Privatne male pidpriemstvo "Staves",
organizační složka
Pravoslavná církevní obec

Nadační fond Rotary Club Brno
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IV.

Projekt EUROCITIES NLAO Brno

Statutární město Brno bylo zařazeno v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a
sociální solidaritu do projektu EUROCITIES-NLAO, jehož cílem je výměna zkušeností
mezi městy v programu sociálního začleňování různým způsobem znevýhodněných skupin
obyvatelstva za účelem dosažení jejich zaměstnanosti a rovné příležitosti na trhu práce (dále
jen Projekt NLAO). Tento projekt využívá, při splnění podmínek vyplývajících ze Smlouvy o
realizaci 2010, uzavření mezi městem Brnem a EUROCITIES ASBL, finanční podporu
Evropské unie. Projekt NLAO je financován z programu Inkluzivní města pro Evropu.
Termín trvání projektu:

1. 9. do 31. 12. 2010

Město Brno a nadační fond se dohodli na spolupráci při plnění úkolů k realizaci jednotlivých
etap projektu EUROCITIES-NLAO:


Informační a komunikační aktivity

Nadační fond bude vyvíjet aktivity, aby se město Brno stalo informačním bodem aktivní
inkluze, což zahrnuje:
- vytvoření 2 ks informačních bulletinů v počtu 2 až 4 stran v českém jazyce obsahující
překlad 1 až 2 stran z Informačního bulletinu EU a 1 až 2 strany vlastních článků
vztahující se k problematice …LAO, a to v termínu do 31.12.2010;
- vytvoření webového portálu obsahující LAO webové stránky v českém jazyce, např.
překlad základních informací z EU webové stránky, novinky v oblasti LAO ve 14-ti
denním nebo měsíčním intervalu, a to v termínu do 30.9.2010;
- korektury překladů do českého jazyka včetně letáků o EUROCITIES-NLAO, a to
v termínu do 30.9.2010;
- zajištění všeobecné propagační aktivity v oblasti LAO a reprezentace na národních a
evropských akcích včetně reprezentace LAO/EUROCITIES-NLAO na minimálně
jedné celostátní akci;
- vytvoření kontaktní databáze nositelů zájmů na národní úrovni;
- poskytnutí informací a relevantních národních a místních aktivitách, včetně
případných studií, zpráv a rozhovorů podle postupů poskytnutých EUROCITIES.


Reporty
- účast na přípravném internetovém dotazníkovém šetření ke shromáždění dat týkajících
se úrovně povědomí a porozumění strategii aktivní inkluze a jejímu zavádění mezi
příslušnými městy;
- vypracování zprávy o místních politikách aktivní inkluze v rozsahu 6 až 8 stran
v anglickém jazyce. Zajištění publikace této zprávy na internetu a její rozšíření na
různých akcích na národní a evropské úrovni. Návrh zprávy bude předán Městu
v průběhu měsíce října 2010. V návaznosti na zpětnou vazbu poskytnutou
EUROCITIES bude konečná verze odevzdána Městu v průběhu měsíce listopadu
2010;
- vytvoření komentářů k jakýmkoliv relevantním výstupům na evropské úrovni
vytvořené EUROCITIES.
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Organizace akcí na národní úrovni
- zorganizování jedné akce pro nositele zájmů, do níž se zapojí minimálně 40 účastníků
z alespoň 15 různých organizací. Akce bude zdokumentována ve Zprávě o akci, která
bude předána Městu bez zbytečného odkladu od data jejího konání. Akce bude
zorganizována v měsíci listopadu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.



Aktivní příspěvek k akcím síťování na evropské úrovni:
- účast na zahajovacím setkání spojeným se závěrečnou konferencí pilotního projektu
NLAO;
- účast na dvou síťovacích setkáních ke koordinaci dodání přehledových zpráv o krovní
inkluzi a definování parametrů pro budoucí výzkum v roce 2011 za účasti supervizora,
informačního a komunikačního manažera.

Město Brno na základě dohody o spolupráci poskytlo nadačnímu fondu dotaci ve výši
500.000 Kč na předfinancování jednotlivých etap projektu NLAO. Částka 500 000,- Kč
nebyla vyčerpána, v březnu 2011 nadační fond vrátil na účet statutárního města Brna částku
264 684,- Kč.
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Přehled hospodaření nadačního fondu za rok 2011
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 2011 splněna.

VÝSLEDOVKA v Kč
číslo
účtu

název účtu

období 1. 1. 2011 až 31. 12. 2011
počáteč
ní stav

obraty za
období MD

obraty za
období D

obraty
rozdíl

koncový stav

NÁKLADY
502
511
513
518
521
538
546
549

Spotřeba energie
Opravy a udržování
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Ostatní daně a poplatky
Dary
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

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

18 612,80
1 296,00
471,00
194 257,70
94 000,00
530,00
2000,00
1 591,90
312 759,40

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

18 612,80
1 296,00
471,00
194 257,70
94 000,00
530,00
2000,00
1 591,90
312 759,40

18 612,80
1 296,00
471,00
194 257,70
94 000,00
530,00
2000,00
1 591,90
312 759,40

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

0,00
0,00
0,00
264 684,00
264 684,00

22,07
89 500,00
180 000,00
0,00
269 522,07

22,07
89 500,00
180 000,00
-264 684,00
4 838,07

22,07
89 500,00
180 000,00
-264 684,00

Hospodářský zisk za období

- 307 921,03

VÝNOSY
644
649
682
691

Úroky
Jiné ostatní výnosy
Přijaté přísp. (dary)
Provozní dotace
Výnosy celkem

Hospodářský zisk celkem

- 307 921,03
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ROZVAHA v Kč
číslo
účtu

název účtu

období 1. 1. 2011 až 31. 12. 2011
počáteční
stav

obraty za
období MD

obraty za
období D

obraty
rozdíl

koncový stav

AKTIVA
211
221
261
314
315

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

5 027,00
390 423,32
0,00

60 071,00
269 522,07
60 050,00

57 302,00
585 396,40
60 050,00

2 769,00
-315 874,33
0,00

7 796,00
740548,99
0,00

14 528,00

0,00

0,00

0,00

14 528,00

0,00
409 978,32

269 500,00
659 143,07

269 500,00
972 248,40

0,00
-313 105,33

0,00
96 872,99

PASIVA
321
325
331
342

Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní přímé daně

0,00
0,00
8 479,00
1 521,00

184 216,20
2 000,00
99 100,00
15 021,00

185 032,20
2 000,00
94 021,00
14 100,00

816,00
0,00
-5 079,00
-921,00

816,00
0,00
3 400,00
600,00

348

Nároky na dotace a
ost. zúčt.

0,00

264 684,00

264 684,00

0,00

0,00

160 0144,38

0,00

239 963,94

239 963,94

399 978,32

239 963,94

239 963,94

0,00

-239 963,94

0,00

409 978,32

804 985,14

799 801,14

-5 184,00

404 794,32

Hospodářský zisk za období

-307 921,33

901
931

Vlastní jmění
Výsledek hospodaření
ve schval.řízení
Pasiva celkem

Hospodářský zisk celkem

-307 921,33
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Poděkování
Sociální nadační fond města Brna „Domovy potřebných“ děkuje všem sponzorům a
spolupracovníkům, kteří přispěli v roce 2011 k naplnění cílů nadačního fondu, a to zejména
těmto:
Statutární město Brno
Jihomoravský kraj
ALTA, a. s.
Nová Mosilana, a. s.
Nadační fond Rotary Club Brno
Privatne male pidpriemstvo "Staves", organizační složka
Pravoslavná církevní obec
Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Technické muzeum města Brna, příspěvková organizace
Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace
Dopravní podnik města Brna, p.o.
Western park Boskovice
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

IČ:

605 54 410

bankovní ústav:
číslo účtu:

Raiffeisenbank a.s.
2141329001/5500
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