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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 2005 došlo k některým změnám ve složení správní rady a také ve statutu
nadačního fondu. V září 2005 zvolila správní rada dalšího člena správní rady, kterým je pan
Bc. Miloslav Humpolíček. Nově vznikla funkce místopředsedy, do níž byla zvolena PhDr.
Zdenka Hašová. Funkce vznikla v souvislosti s navrhovanými změnami ve statutu nadačního
fondu týkajícími se zejména kompetencí předsedy správní rady a delegace pravomocí. Návrh
na změny ve statutu i složení správní rady byl podán na nadační rejstřík vedený u krajského
obchodního soudu
V průběhu roku 2007 tedy 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
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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. 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 2007
I. Projekt „Zavedení komunitního plánování sociálních služeb“
Sociální nadační fond města Brna „Domovy potřebných“ ve spolupráci s Odborem sociální
péče Magistrátu města Brna vypracoval žádost o dotaci ze Společného regionálního
operačního programu, grantového schématu Jihomoravského kraje „Rozvoj lidských zdrojů
v regionech“, opatření 3.2 „Podpora sociální integrace v JMK“ na projekt
„Zavedení komunitního plánování sociálních služeb a posílení spolupráce neziskových
organizací na území města Brna“ a obdržel dotaci ve výši 2 564 734 Kč.
Samotný projekt byl koncipován na období dvou let, tj. od srpna 2005 do června roku 2007 a
rozdělen do pěti etap.
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.
Komunitní plánování sociálních služeb je způsob jak lze na úrovni obcí a krajů plánovat
sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů.
Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se
podle potřeb těch, kdo je využívají a zajišťují. To konkrétně znamená, že:
 služby jsou dostupné,
 služby jsou kvalitní,
 reagují na potřeby uživatelů,
 nabídka služeb je přehledná a srozumitelná,
 a peníze jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou potřeba.
Princip komunitního plánování předpokládá zapojení a úzkou spolupráci aktivních
zainteresovaných občanů, přesněji tří subjektů tvořící tzv. komunitní triádu:
 uživatelů sociálních služeb (lidé, kteří využívají sociálních služeb)
 poskytovatelů sociálních služeb (příspěvkové organizace města a nestátní neziskové
organizace, které jsou činné v sociální oblasti)
 zadavatele sociálních služeb (politici, zástupci magistrátu a odboru sociální péče,
zástupci městských částí)
Právě zapojení uživatelů je novým prvkem ve spolupráci, který přináší důležité a
nezanedbatelné informace o jejich skutečných potřebách, problémech, připomínkách a
námětech.
Dalšími charakteristickým znaky je důraz kladený na dialog a vyjednávání a současně
dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.
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Komunitní plánování sociálních služeb je tedy ve své podstatě nekončící proces:
 hledání potřeb v oblasti sociálních služeb, které v dané oblasti vyvstávají,
 stanovování priorit co budeme řešit dříve a co později,
 a porovnávání potřeb s dostupnými zdroji (finančními a materiálními možnostmi
zadavatele a poskytovatelů služeb)
Výsledkem celého procesu je komunitní plán jako kompromis mezi potřebami a zdroji jejich
uspokojení.
Hodnoty zachycené v principech odlišují metodu komunitního plánování od jiných
plánovacích postupů, především:
 důrazem na aktivní roli uživatelů sociálních služeb a zastoupení jejich zájmů v procesu
plánování,
 zapojením širokého okruhu lidí a spolupracovníků do tvořivé práce,
 opakovaným ověřováním závěrů s přáním lidí,
 důrazem na vyjednávání a zplnomocnění veřejnosti kontrolovat postup rozhodování i
uskutečňování.
Při vytváření komunitního plánu je důležité si uvědomit, že se nejedná pouze o sepsání
jednoho konkrétního plánu. Cílem je samotný proces vytváření nových organizačních struktur
a vzájemné spolupráce všech zainteresovaných stran.
Proces KPSS můžeme rozčlenit na několik fází:
1. stanovení a formulace poslání plánování sociálních služeb
2. získání politické podpory pro plánování sociálních služeb metodou komunitního
plánování
3. vytvoření organizační struktury a definování konkrétních kompetencí a odpovědností
4. popsání sociální situace v daném území
5. stanovení priorit
6. zpracování plánu rozvoje sociálních služeb
7. monitorování realizace opatření a aktivit
8. vyhodnocení
Co přináší proces komunitního plánování:
 možnost upozornit na problémy v sociální oblasti
 zlepšení sociálních služeb na základě připomínek poskytovatelů a přímých uživatelů
sociálních služeb
 možnost navázat nová partnerství mezi neziskovými organizacemi a místní samosprávou
 zmapování poskytovatelů sociální péče a vydání jejich adresáře i s popisem nabízených
služeb
 odhalení mezer v nabídce služeb
 účelnější rozdělování dotací poskytovaných městem na základě komunitního plánu
 zlepšení orientace přímých uživatelů
 nové podněty a informace pro práci v sociální oblasti
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Smysl KPSS
Komunitní plánování má za cíl zefektivnit využívání sociálních služeb v Brně.
Podstatou je, aby nabídka uspokojovala poptávku po službách, tzn. aby sociální služby, které
budou lidé potřebovat, pro ně byly snadno dostupné, aby kapacity těchto služeb odpovídaly
tomu, po čem se obyvatelé města Brna poptávají.
Snadno se může stát, že vznikne nadbytek určitého druhu služby a nebude dostatek lidí, kteří
by ji využívali, zatímco jiná služba, kterou by lidé potřebovali, bude nedostatková a nebude
nikdo, kdo by tuto službu poskytoval.
Cílem KPSS je zamezit tomuto jevu a zároveň zvýšit kvalitu služeb.

Hlavním cílem tohoto projektu a zavedení komunitního plánování sociálních služeb je
zefektivnit a rozvíjet sociální služby v Brně a zjistit skutečné potřeby uživatelů i
poskytovatelů sociálních služeb.
V rámci projektu zavedení komunitního plánování sociálních služeb byl sestaven návrh
komunitního plánu sociálních služeb, kde budou pro jednotlivé cílové skupiny popsány
potřeby a problémy všech zúčastněných, bude popsáno řešení a návrhy opatření. Tento
koncepční materiál by měl sloužit městu jako podklad k rozdělování finančních prostředků
v sociální oblasti.
V procesu komunitního plánování byla pravidelně pořádána setkání jednotlivých pracovních
skupin a veřejná setkání, jichž se účastnili zástupci zadavatelů (město), poskytovatelů
(organizace zřízené městem, nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti) a
uživatelů sociálních služeb i zainteresované veřejnosti (rodinní příslušníci uživatelů atd.).
Partnery projektu byli Statutární město Brno, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
a Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

CKP je místem, odkud je koordinován projekt komunitního plánování sociálních služeb pro
město Brno a zároveň nabízí další služby:
•

prostory pro zasedání pracovních skupin, které se budou podílet na tvorbě komunitního
plánu

•

knihovnu s publikacemi k tématu komunitního plánování a sociální oblasti vůbec

•

zázemí informačního centra (pro NNO zapůjčení dataprojektoru na prezentace apod.)

•

poradenské centrum pro neziskové organizace i veřejnost v oblasti sociální problematiky

•

poradenské centrum pro NNO při přípravě žádostí o finanční prostředky z grantů EU
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Organizační schéma:

Pracovní skupiny procesu
komunitního plánování soc.
služeb v Brně

Koordinační skupina –
rozšířená triáda

Senioři
partner
město Brno
Rodiny s dětmi

Centrum komunitního
plánování

Osoby s duševním
onemocněním

partner
MU FSS

Osoby s mentálním
postižením
Osoby s tělesným
postižením
Osoby se smyslovým
postižením

partner
ASVSP

koordinace procesu
metodické vedení
komunikace
propagace
analýzy
tvorba koncepce

Osoby společensky
nepřizpůsobené

Etnické menšiny
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Jednotlivé aktivity projektu v roce 2007
IV. etapa
1.11. 2006 – 28.2. 2007
Ve čtvrté etapě byla stěžejní práce ve skupinách. Všechny skupiny vygenerovaly maximálně
pět priorit pro období rozvoje 2007 – 2009. Všude k tomu došlo po vzájemném konsensu.
Současně se čekalo na potvrzení těchto priorit samotnými výzkumy poskytovatelů a uživatelů.
V pokročilejších pracovních skupinách byla již nadefinována u některých priorit jasná
opatření. Ve všech skupinách proběhla supervize zástupců organizace Komunitní plánování
o.p.s., která byla metodickým vodítkem pro určení nejen priorit, ale i následných řešení - tedy
opatření. Očekávané výsledky výzkumu poskytovatelů byly dodány partnerem (Fakultou
sociálních studií MU) opožděně, jelikož ve výzkumu nastaly určité komplikace. Nicméně i
přesto bylo zahájeno jednání nad výzkumem uživatelů.
Vzhledem k tomu, že jsme ve čtvrté etapě neměli k dispozici výstupy z dotazníků
jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb ve městě Brně, muselo být vydání Adresáře
poskytovatelů sociálních služeb přesunuto do páté etapy.
Byla zpracována struktura komunitního plánu na období 2007 – 2009, která se v následující
etapě doplňovala vlastním obsahem.
LEDEN 2007
 4. ledna prezentovala koordinátorka proces KPSS na zasedání Zdravotní a sociální
komise Rady města Brna
 5. ledna schůzka s koordinátorkou projektu komunitního plánování Jihomoravského
kraje Ing. Blankou Přikrylovou (krajský metodik)
 9. ledna se konala VIII. schůzka pracovní skupiny „Etnické menšiny“ v prostorách
organizace IQ Roma Servis, Hybešova 41
 9. ledna supervize studentů v CKP
 15. ledna se konala VIII. schůzka pracovní skupiny „Osoby s duševním
onemocněním“ v zasedací místnosti MMB Křenová 20
 16. ledna se konala IX. schůzka pracovní skupiny „Osoby společensky
nepřizpůsobené“ v zasedací místnosti MMB Křenová 20
 16. ledna se konala IX. schůzka pracovní skupiny „Rodiny s dětmi“ v zasedací
místnosti Trialog, Josefská 1
 18. ledna IX. schůzka pracovní skupiny „Osoby s mentálním postižením“ v zasedací
místnosti MMB Křenová 20
 22. ledna se konala VIII. schůzka pracovní skupiny „Osoby se smyslovým postižením“
v zasedací místnosti MMB Křenová 20
 25. ledna se konala VIII. schůzka pracovní skupiny „Senioři“ v zasedací místnosti
MMB Křenová 20
 30. ledna se konala VII. schůzka pracovní skupiny „Osoby s tělesným postižením“
Pedagogické fakultě, Poříčí 9, místnost 51
 31. ledna devatenácté zasedání koordinační skupiny, debata nad společným setkáním
nad průřezovými tématy, stěžejním bodem byla debata ohledně financí
ÚNOR 2007
 5. února se konala IX. schůzka pracovní skupiny „Osoby s duševním onemocněním“ v
zasedací místnosti MMB Křenová 20
 9. února se účastnila koordinátorka KPSS setkání ke komunitnímu plánování
v Jihomoravském kraji
13

 13. února se konala IX. schůzka pracovní skupiny „Etnické menšiny“ v prostorách
organizace IQ Roma Servis, Hybešova 41
 13. února účast koordinátorky na poradě Odboru sociální péče s vedoucími sociálních
odborů ÚMČ – propagace procesu a pozvánka pro představitele městských částí
 19. února dvacáté setkání koordinační skupiny, debata na d adresářem poskytovatelů,
informace o výzkumech, určení postupu práce do konce období projektu
 20. února se konala X. schůzka pracovní skupiny „Osoby společensky
nepřizpůsobené“ v zasedací místnosti MMB Křenová 20
 20. února se konala X. schůzka pracovní skupiny „Rodiny s dětmi“ v zasedací
místnosti Trialog, Josefská 1
 21. února se konala VIII. schůzka pracovní skupiny „Osoby s tělesným postižením“ na
MMB, Malinovského nám., místnost č. 111
 21. února se konala IX. schůzka pracovní skupiny „Senioři“ v zasedací místnosti
MMB Křenová 20
 22. února se konala X. schůzka pracovní skupiny „Osoby s mentálním postižením“ v
zasedací místnosti MMB Křenová 20
 26. února se konala IX. schůzka pracovní skupiny „Osoby se smyslovým postižením“
v zasedací místnosti MMB Křenová 20
 28. února účast na III. celostátní odborné konferenci „Plánování rozvoje sociálních
služeb – aktuální otázky“ v Praze
IV. etapa

1. 3. – 30. 6. 2007

V rámci páté etapy projektu byly prezentovány výsledky výzkumu poskytovatelů zástupcům
MMB a politické reprezentaci a proběhlo jejich porovnání s prioritami v jednotlivých
skupinách.
Byly realizovány vlastní výzkumy uživatelů, které byly rovněž konfrontovány s výsledky
pracovních skupin.
Dále byl vydán, vytištěn, propagován a distribuován „Adresář organizací působících
v sociální oblasti ve městě Brně“.
V pracovních skupinách došlo ke rozpracování jednotlivých opatření a nastínění aktivit do
konce roku 2009. Na rok 2008 i 2009 byly již rozpracovány akční plány, na rok 2008 byl
předložen městu požadavek na spolufinancování jednotlivých priorit a opatření.
Po ukončení práce ve skupinách v červnu byl sestaven návrh komunitního plánu, na kterém
pracovali členové koordinační skupiny a pracovnice Centra komunitního plánování.
Velmi důležitá v této etapě byla propagace a medializace konkrétních výsledků projektu –
jako je např. adresář a výstupy jednotlivých výzkumů.
Proběhla informační kampaň pro širokou veřejnost o ukončení projektu, za pomocí
propagačních letáků měla cíl kontaktovat potenciální zájemce o připomínkování dokumentu.
BŘEZEN 2007
 5. března schůzka v CKP s koordinátorkou výzkumu poskytovatelů K. Kubalčíkovou,
debata nad výzkumem uživatelů, dojednání prezentace výzkumu poskytovatelů
 5. března se konala X. schůzka pracovní skupiny „Osoby s duševním onemocněním“ v
zasedací místnosti MMB Křenová 20
 13. března se konala X. schůzka pracovní skupiny „Etnické menšiny“ v prostorách
organizace IQ Roma Servis, Hybešova 41
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 14. března setkání zástupců pracovních skupin nad průřezovými tématy
 konala XI. schůzka pracovní skupiny „Osoby s mentálním postižením“ v zasedací
místnosti MMB Křenová 20
 19. března dvacáté první setkání koordinační skupiny, debata prezentací výzkumu
poskytovatelů, příprava výzkumu uživatelů, hodnocení práce ve skupinách apod.
 20. března se konala XI. schůzka pracovní skupiny „Osoby společensky
nepřizpůsobené“ v zasedací místnosti MMB Křenová 20
 20. března se konala XI. schůzka pracovní skupiny „Rodiny s dětmi“ v zasedací
místnosti Trialog, Josefská 1
 21. března účast na II. konferenci ke KPSS v Ostravě, podrobná dokumentace
 22. března se konala X. schůzka pracovní skupiny „Senioři“ v zasedací místnosti MMB
Křenová 20
 26. března se konala X. schůzka pracovní skupiny „Osoby se smyslovým postižením“ v
zasedací místnosti MMB Křenová 20
 28. března se konala IX. schůzka pracovní skupiny „Osoby s tělesným postižením“ na
MMB, Malinovského nám., místnost č. 111
DUBEN 2007
 10. dubna schůzka k průřezovému tématu Informovanost zasedací místnosti MMB
Křenová 20
 11. dubna se konala XI. schůzka pracovní skupiny „Osoby s duševním onemocněním“ v
zasedací místnosti MMB Křenová 20
 12. dubna se konala XII. schůzka pracovní skupiny „Osoby s mentálním postižením“ v
zasedací místnosti MMB Křenová 20
 16. dubna dvacáté druhé setkání koordinační skupiny, debata prezentací výzkumu
poskytovatelů, příprava výzkumu uživatelů, hodnocení práce ve skupinách apod.
 17. dubna se konala XI. schůzka pracovní skupiny „Etnické menšiny“ v prostorách
organizace IQ Roma Servis, Hybešova 41
 17. dubna se konala XII. schůzka pracovní skupiny „Osoby společensky
nepřizpůsobené“ v zasedací místnosti MMB Křenová 20
 17. dubna se konala XII. schůzka pracovní skupiny „Rodiny s dětmi“ v zasedací
místnosti Trialog, Josefská 1
 19. dubna se konala XI. schůzka pracovní skupiny „Senioři“ v zasedací místnosti MMB
Křenová 20
 20. dubna se uskutečnila prezentace výstupů z výzkumu poskytovatelů pro politickou
reprezentaci města, za účasti vedoucích jednotlivých oddělení Odboru sociální péče,
koordinační skupiny a dalších hostů
 23. dubna se konala XI. schůzka pracovní skupiny „Osoby se smyslovým postižením“ v
zasedací místnosti MMB Křenová 20
 24. dubna se konala X. schůzka pracovní skupiny „Osoby s tělesným postižením“ na
MMB, Malinovského nám., místnost č. 111
KVĚTEN 2007
 2. května se konala XII. schůzka pracovní skupiny „Osoby s duševním onemocněním“ v
zasedací místnosti MMB Křenová 20
 10. května se konala XIII. schůzka pracovní skupiny „Osoby s mentálním postižením“ v
zasedací místnosti MMB Křenová 20
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 15. května se konala XIII. schůzka pracovní skupiny „Osoby společensky
nepřizpůsobené“ v zasedací místnosti MMB Křenová 20
 15. května se konala XIII. schůzka pracovní skupiny „Rodiny s dětmi“ v zasedací
místnosti Trialog, Josefská 1
 16. května schůzka k průřezovému tématu Informovanost zasedací místnosti MMB
Křenová 20
 17. května se konala XII. schůzka pracovní skupiny „Senioři“ v zasedací místnosti
MMB Křenová 20
 21. května dvacáté třetí setkání koordinační skupiny, určení jednotného postupu práce
ve skupinách, další plán procesu KPSS, rekapitulace dubnové prezentace, úkoly
k výzkumu uživatelů
 22. května se konala XII. schůzka pracovní skupiny „Etnické menšiny“ v prostorách
organizace IQ Roma Servis, Hybešova 41
 22. května se konala XI. schůzka pracovní skupiny „Osoby s tělesným postižením“ na
MMB, Malinovského nám., místnost č. 111
 23. května účast na konferenci na téma Komunitní plánování ve Zdravém městě –
sociální začleňování ve Vsetíně
 24. května schůzka k průřezovému tématu Chráněného bydlení, zasedací místnosti
MMB Křenová 20
 28. května se konala XII. schůzka pracovní skupiny „Osoby se smyslovým postižením“
v zasedací místnosti MMB Křenová 20
ČERVEN 2007
 4. června se konala XIII. schůzka pracovní skupiny „Osoby s duševním onemocněním“
v zasedací místnosti MMB Křenová 20
 5. června se konala XIV. schůzka pracovní skupiny „Osoby společensky
nepřizpůsobené“ v zasedací místnosti MMB Křenová 20
 7. června se konala XIV. schůzka pracovní skupiny „Osoby s mentálním postižením“ v
zasedací místnosti MMB Křenová 20
 11. června se konala XIII. schůzka pracovní skupiny „Etnické menšiny“ v prostorách
organizace IQ Roma Servis, Hybešova 41
 11. června se konala XIII. schůzka pracovní skupiny „Osoby se smyslovým postižením“
v zasedací místnosti MMB Křenová 20
 12. června se konala XIV. schůzka pracovní skupiny „Rodiny s dětmi“ v zasedací
místnosti Trialog, Josefská 1
 13. června se konala XII. schůzka pracovní skupiny „Osoby s tělesným postižením“ na
MMB, Malinovského nám., místnost č. 111
 14. června se konala XIII. schůzka pracovní skupiny „Senioři“ v zasedací místnosti
MMB Křenová 20
 12. června dvacáté čtvrté setkání koordinační skupiny, které svolala mimořádně
koordinátorka, aby se připravily pravidla připomínkovacího řízení
 18. června dvacáté páté setkání koordinační skupiny, poděkování členům za práci
v pracovních skupinách, shromáždění a konzultace materiálu, příprava konference na
září 2007, určení dalšího postupu v rámci projektu
V červnu 2007 dokončily pracovní skupiny konečný souhrn priorit a opatření, jenž tvoří
základ Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009. Každá pracovní
skupina formulovala pro svou cílovou skupinu zhruba pět priorit a ke každé prioritě navrhla
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opatření obsahující způsob jeho realizace. Od počátku byl ve skupinách kladen důraz na
podrobný popis návrhu realizace jednotlivých opatření, aby byla jasně určená zodpovědnost,
časový plán, zdroje, finanční náklady a rizika realizace.
Některé potřeby či chybějící nebo nedostatečné služby byly opakovaně zdůrazňovány téměř
ve všech skupinách. Na tomto základě vznikly tři skupiny, které se zabývaly definovanými,
tzv. průřezovými prioritami, jež jsou rovněž součástí komunitního plánu.
Celý dokument dopracovalo CKP do podoby „Návrhu komunitního plánu sociálních
služeb města Brna do roku 2009“. Dokument byl poté předložen brněnské veřejnosti
k připomínkování, které probíhalo od 1.srpna do 21. září 2007.
V červnu 2007 skončil projekt „Zavedení komunitního plánování sociálních služeb a posílení
spolupráce nestátních neziskových organizací na území města Brna“ a tím i finanční podpora
procesu ze zdrojů EU. Koordinace a další vedení procesu bylo převedeno na odbor sociální
péče města Brna, kde vznikne na podzim roku 2007 referát komunitního plánování a projektů,
jenž bude zajišťovat proces KPSS v Brně v dalších letech.
Další plán realizace projektu v následujících krocích:
 do konce června CKP zpracovalo materiály z jednotlivých skupin a připravilo výtah
finančních požadavků na rok 2008pro politické představitele města
 v červenci proběhlo sjednocení a doladění celého materiálu dle jednotlivých pracovních
skupin
 v srpnu byl zahájen proces připomínkování širokou veřejností – připomínkování
stěžejního materiálu celého KP (kapitoly pro jednotlivé cílové skupiny), materiál
k dispozici na webu CKP, OSP MMB, fyzicky na ÚMČ, na MMB, v CKP, předložen
politickým klubům apod.
 na začátku září propagační akce pro veřejnost o připomínkovacím procesu
 19. září – závěrečná konference – zhodnocení procesu, představení materiálu, ještě
touto cestou se připomene poslední možnost materiál připomínkovat – k dispozici dostal
každý účastník celý materiál (buď fyzicky, nebo na CD), kromě toho také „Adresář
organizací“
 21. září – ukončení připomínkovacího řízení – vypořádání se s připomínkami na
zasedání koordinační skupiny
 9. říjen – schválení „Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku
2009“ na zasedání Zastupitelstva města Brna
 paralelně probíhá jednání o připravované změna pravidel poskytování dotací
z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím na sociální služby, která
by měla platit už pro rok 2009 – tato změna by měla úzce souviset s platným KP
(pracovní skupiny přizvány ke konzultacím nad funkčními pravidly pro rozdělování
dotací)
Proces komunitního plánování byl od počátku otevřen všem, kdo se do něj chtěli zapojit
a otevřenost procesu je i jedním z jeho hlavních principů.
Doufáme proto, že výsledný komunitní plán bude mít podporu široké veřejnosti i
politické reprezentace našeho města.
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II. Další podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb
Krajský úřad Jihomoravského kraje poskytl nadačnímu fondu dotaci pro rok 2007 na
podporu komunitního plánování v oblasti sociálních služeb ve výši 320. 000 Kč.
Prostředky dotace byly v plné výši využity na realizaci aktivit, např. konference KPSS 19. 9.
2007, tisk 2. vydání „Adresáře organizací působících v sociální oblasti v Brně“ a přípravu a
samotný tisk „Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009“.

Na základě uzavřené dohody o partnerství k projektu „Podpora vytváření krajských plánů
střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v Jihomoravském
kraji“ mezi o.p.s. Komunitní plánování a Sociálním nadačním fondem města Brna Domovy
potřebných, obdržel dále nadační fond částku 50. 000,- Kč na provozní náklady, které jsou
spojeny s komunitním plánováním sociálních služeb ve městě Brně.
Tyto prostředky byly použity na spolufinancování tisku 2. doplněného vydání „Adresáře
organizací působících v sociální oblasti ve městě Brně“ v nákladu 2.000ks.
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III. 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 je určena pro období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.
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.
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.
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
Veškeré aktivity byly realizovány pracovnicemi nadačního fondu „Domovy potřebných“ nad
rámec jejich pracovních povinností.
Zhodnocení dotačního programu:
V průběhu roku 2007 byly otevřeny výzvy k podávání projektů na:
–

Blokový grant pro nestátní neziskové organizace finančních mechanismů EHP/Norska

–

Globální grant NROS 3. výzva OP RLZ

Na základě těchto výzev vyhlásil nadační fond dvě výzvy, v rámci kterých se cekem sešlo
jedenáct projektových žádostí, z čehož bylo hodnotitelskou komisí šest žádostí podpořeno.
Na nadační příspěvky byla rozdělena částka 75.000,- Kč, přičemž z dotačních prostředků byla
celkově čerpána částka 107.000,- Kč (administrativní zajištění).
Část nevyčerpané dotace ve výši 393.000,- Kč bude dle dodatku smlouvy čerpána na nadační
příspěvky dle vyhlášených výzev strukturálních fondů v průběhu roku 2008.
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IV. Aktivity na podporu bývalých nuceně nasazaných
Na základě předchozí dobré spolupráce obdržel nadační fond opětovnou dotaci od České
rady pro oběti nacismu (nadační fond) na podporu aktivit bývalých nuceně nasazených.
Dotace ve výši 44 000 Kč na podporu publikační činnosti byla využita na přípravu a tisk
publikace „Totální nasazení - historie, která by neměla být zapomenuta. Vzpomínky těch,
kteří to prožili. 60 let poté“ v nákladu 1 000ks.
Stručný obsah publikace:
Osudy nuceně nasazených za druhé světové války očima dnešních studentů (18 letí studenti
gymnázia, kteří se zabývají touto problematikou v rámci Středoškolské odborné činnosti) a
výbor vzpomínek pamětníků. Kniha obsahuje zápisky přímých účastníků (jejich deníky) a
také pohled z odstupu několika desetiletí.
Využití publikace:
Publikaci není určena k prodeji. Část nákladu bude zdarma zaslána školám a veřejným
knihovnám, institucím. Část nákladu dostane zdarma veřejnost z Brna se zájmem o
problematiku nuceně nasazených, členové a spřízněné organizace, které se zabývají
problematikou bývalých nuceně nasazených.
Využití na školách a pro bývalé nuceně nasazené jsme omezili především na Brno a
Jihomoravský kraj. S těmito lidmi již několik let pracujeme a máme blízký kontakt –
pořádáme velmi mnoho akcí. S distribucí mimo kraj pro větší organizace jako ČRON, SNN
Olomouc, ČNFB a dalšími počítáme nebo jsme již zařídili.
Distribuce publikace:
350 ks střední a vysoké školy
300 ks veřejnost se zájmem o problematiku nucených prací – zájemci
100 ks knihovny v Jihomoravském kraji
50 ks k využití spřízněným organizacím (ČNFB, Živá paměť o. p.s., ČRON, SNN Olomouc)
200 ks senioři – bývalí nuceně nasazení
Skutečné náklady na vydání publikace:
Celkové náklady
výše nadačního příspěvku ČRON
vlastní tisk knihy hradil Magistrát města Brna

92 000 Kč
44 000 Kč
48 000 Kč

Dále byl nadačnímu fondu poskytnut příspěvek ve výši 50 000 Kč na 2 zájezdy v červnu a
září roku 2007 v rámci projektu „Společenské aktivity nuceně nasazených“
Popis projektu:
Předpokládali jsme účast asi 100 osob na 2 zájezdech bývalých nuceně nasazených (v případě
potřeby s doprovodem) v červnu a září roku 2007. Přesně podle našeho plánu se nám podařilo
projekt realizovat.
Vybrali jsme cestovní kancelář Čebus. S touto cestovní kanceláří pořádáme akce pro bývalé
nuceně nasazené již 4 roky, jsou připraveni plnit naše specifická zadaní vzhledem k věku a
pohyblivosti seniorů. Zájezdy proběhly 26.6. a 25.9.2007.
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1. Na sever od Brna
Brno - Rájec-Jestřebí, prohlídka zámku a zahrady, po prohlídce dopolední káva v zámecké
restauraci, ještě dopoledne Boskovice, židovská synagoga, po obědě čekala malá procházka
pivovarem Černá Hora s výkladem a s následnou degustací piva a nealkoholických nápojů,
možný byl také nákup dárků v podnikové prodejně.
2. Západní Morava
Brno - Dukovany, prohlídka jaderné elektrárny a zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou.
V Třebíči čekal oběd a odpoledne návštěva baziliky a židovské čtvrti - památka UNESCO. Při
cestě zpět do Brna čekalo ještě posezení u kávy v restauraci UNedbálků v Ostrovačicích.
Naplnění cíle projektu:
Uskutečněním zájezdů jsme sledovali aktivizaci, setkání a podporu kulturní činnosti skupiny
seniorů, kteří již z hlediska úbytku sil a vysokého věku nejsou schopni organizace velké akce.
Bariérou bývá i finanční náročnost – tedy i finanční pomoc bývalým nuceně nasazeným.
Nepodařila se nám dosud pouze prezentace akce v tisku. V současné době však jednáme o
formě prezentace celého spektra akcí pro bývalé nuceně nasazené.
Využití nadačního příspěvku:
Celkové náklady
Zájezd na zámek Rájec Jestřebí a do pivovaru Černá Hora
Zájezd do JE Dukovany a židovské čtvrti v Třebíči

50 000 Kč
24 850 Kč
25 150 Kč

Služby CK – jízdné, služby průvodce, vstupné do zámků nebo muzeí, občerstvení v hodnotě
max. 100 Kč na osobu. Část občerstvení nad povolený limit si zaplatili senioři sami.
K zaplacení poštovného na pozvánky a částečné pokrytí organizačních nákladů (telefony,
materiál na dopisy, tisk pozvánek, …) jsme využili jako dosud vynikající nadstandardní
podpory Odboru sociální péče Magistrátu města Brna. Původně plánovanou režii Nadačního
fondu ve výši 2.000,- Kč jsme použili pro nuceně nasazené - na zájezdy.
Popsaný projekt byl pouze jednou ze součástí celé mozaiky aktivit pro bývalé nuceně
nasazené. I nadále pomáháme s organizací dalších setkání nebo jiných kulturních aktivit
bývalých nuceně nasazených. Byla by škoda nevyužít takové příležitosti k dalšímu rozvoji
společenských kontaktů seniorů, bývalých nuceně nasazených.
S naplněním cíle jsme spokojeni nejen my, ale hlavně „naši“ nuceně nasazení, kteří byli
někdy až nadšeni z kvality průvodce a celé organizace zájezdů. Oceňovali, že jsme ochotni
ještě nějaké aktivity pro ně uspořádat. A pokud to bude možné, jsme schopni a ochotni
v organizaci dalších akcí pokračovat.

22

Přehled hospodaření nadačního fondu za rok 2007
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 2007 splněna.
Počáteční stav účtu u České spořitelny

585.865,21 Kč

Konečný stav na účtu k 31. 12. 2007

987.372,77 Kč

NADAČNÍ FOND
Výnosy
Náklady

693,95 Kč
33.913,30 Kč
-33.219,35 Kč

„Dotace na přípravu žádostí o finanční podporu ze strukturálních fondů EU pro nestátní
neziskové organizace působící v sociální oblasti“
Výnosy celkem
110.211,90 Kč
Náklady celkem
110.211,90 Kč
(převod do dalšího roku 399. 788,10 Kč)
Dotace na podporu KPSS z Jihomoravského kraje
Výnosy celkem
Náklady celkem
Komunitní plánování o.p.s.
Výnosy celkem
Náklady celkem
Svaz nuceně nasazených
Výnosy celkem
Náklady celkem
Svaz nuceně nasazených
Výnosy celkem
Náklady celkem

320.000,00 Kč
320.000,00 Kč
0,00 Kč
50.000,00 Kč
50.000,00 Kč
0,00 Kč
44.000,00 Kč
63.457,00 Kč
-19.457,00 Kč
50.000,00 Kč
50.000,00 Kč
0,00 Kč

Výnosy celkem
Náklady celkem

574.905,85 Kč
627.582,20 Kč

Hospodářský výsledek za účetní období

-52.676,35 Kč
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PROJEKT „Zavedení KPSS v Brně“ je podporován z prostředků EU a SROP v rámci
grantového schématu Jihomoravského kraje.
samostatný transparentní účet u eBanky
Počáteční stav účtu u eBanky

8.048,48 Kč

Konečný stav na účtu k 31. 12. 2007

6.336,18 Kč

Výnosy celkem

857.525,69 Kč

Náklady celkem

888.487,69 Kč

Hospodářský výsledek za účetní období

-30.962,01 Kč
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ROZVAHA k 31. 12. 2007
počáteční stav
k 1. 1. 2007

AKTIVA
OBĚŽNÁ AKTIVA
Krátkodobé pohledávky
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky za zaměstnanci
Nároky na dotace a ost. zúčt. s org.míst.sam.
Jiné pohledávky
Celkem krátkodobé pohledávky
Finanční majetek
Pokladna č.1
Pokladna č.2
Ceniny
Bankovní účty - Česká spořitelna
Bankovní účty - eBanka
Peníze na cestě
Celkem finanční majetek
Celkem oběžná aktiva
AKTIVA celkem

PASIVA
VLASTNÍ JMĚNÍ
Základní kapitál
Vlastní jmění
Celkem základní kapitál
Hospodářský výsledek běžného období
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
Celkem hospodářský výsledek běžného období
Celkem vlastní jmění
CIZÍ ZDROJE
Dlouhodobé závazky
Ostatní dlouhodobé závazky
Celkem dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Dodavatelé
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Zúčtování s inst.soc.zabezpečení - MSSZ
Zúčtování zdravotní pojišťovny
Ostatní přímé daně - záloha na daň
Ostatní přímé daně - srážková daň
Jiné závazky
Celkem krátkodobé závazky
Celkem cizí zdroje
OSTATNÍ PASIA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV
Časové rozlišení - pasiva
Výnosy příštích období

konečný stav
k 31. 12. 2007

0,00
14 528,00
0,00
1 617 307,60
0,00
1 631 835,60

50 000,00
14 528,00
0,00
0,00
0,00
64 528,00

1 320,00
748,50
60,00
585 865,21
8 048,48
0,00
596 042,19
2 227 877,79

7 993,00
0,00
0,00
987 372,77
6 336,18
0,00
1 001 701,95
1 066 229,95

2 227 877,79

1 066 229,95

počáteční stav
k 1. 1. 2007

konečný stav
k 31. 12. 2007

261 262,60
261 262,60

260 080,21
260 080,21

-1 182,39
-1 182,39
260 080,21

0,00
0,00
260 080,21

500 000,00
500 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
25 749,00
11 111,00
4 412,00
2 839,00
0,00
0,00
44 111,00
544 111,00

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

1 423 686,58

889 788,10
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Celkem časové rozlišení - pasiva
Celkem ostatní pasiva - přechodné účty pasiv
PASIVA celkem (bez hosp.výsledku)

1 423 686,58
1 423 686,58

889 788,10
889 788,10

2 227 877,79

1 149 868,31

2 227 877,79
2 227 877,79
0,00

1 066 229,95
1 149 868,31
-83 638,36

REKAPITULACE:
AKTIVA celkem
PASIVA celkem
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK zisk +, ztráta -

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k 31. 12. 2007 (v celých tisících Kč)
Činnosti
Číslo
hospocelkem
hlavní
řádku
dářská

Označení Název ukazatele

I.
1.
2.
3.
4.
II.
5.
6.
7.
8.
III.
9.
10.
11.
12.
13.
IV.
14.
15.
16.
V.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
VI.
25.
26.
27.
28.
29.

Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ost.nesklad.dodávek
Prodané zboží
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky celkem
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné pohledávky
Úroky
Kurzové ztráty
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odp.,proe.maj.,rez a opr.pol.celk.
Odpisy dlouhodobého nehm. a hm.majetku
Zůst.cena prodl.dlouhodob.nehm. a hm.maj.
Prodané cenné papíry a podíly
Prodaný materiál
Tvorba rezerv

ř.2 až 5
(501)
(502)
(503)
(504)
ř.7 až 10
(511)
(512)
(513)
(518)
ř.12 až 16
(521)
(524)
(525)
(527)
(528)
ř.18 až 20
(531)
(532)
(538)
ř.22 až 29
(541)
(542)
(543)
(544)
(545)
(546)
(548)
(549)
ř.31 až 36
(551)
(552)
(553)
(554)
(556)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

5
47
32
15

6

8
47
32
15

787

787

5

5

782
600
492
98

782
600
492
98

2
8

2
8

82

82

75

75

7

7
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30.
Tvorba opravných položek
VII.
Poskytnuté příspěvky celkem
31.
Poskytnuté přísp.zúčt.mezi org.složkami
32.
Poskytnuté členské příspěvky
VIII.
Daň z příjmů celkem
33.
Dodatečné odvody daně z příjmů
Náklady celkem ř. 1+6+11+17+21+30+37+40

(559)
ř.38 a 39
(581)
(582)
ř. 41
(595)

Tržby za vlast.výk.a zb. celkem
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
II.
Změny stavu vnitr.zásob celkem
4.
Změna stavu zásob nedokončené výroby
5.
Změna stavu zásob polotovarů
6.
Změna stavu zásob výrobků
7.
Změna stavu zvířat
III.
Aktivace celkem
8.
Aktivace materiálu a zboží
9.
Aktivace vnitroorganizačních služeb
10.
Aktivace dlouhod.nehm.majetku
11.
Aktivace dlouhod.hm.majetku
IV.
Ostatní výnosy celkem
12.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
13.
Ostatní pokuty a penále
14.
Platby za odepsané pohledávky
15.
Úroky
16.
Kursové zisky
17.
Zúčtování fondů
18.
Jiné ostatní výnosy
V.
Tržby z prod.maj.,rez.,opr.p. celkem
19.
Tržby z prod.dlouh.nehm. a hm.majetku
20.
Tržby z prodeje cen.papírů a vkladů
21.
Tržby z prodeje materiálu
22.
Výnosy z krátkodobého fin.majetku
23.
Zúčtování zákonných rezerv
24.
Výnosy z dlouhodob.finanč.majetku
25.
Zúčtování opravných položek
VI.
Přijaté příspěvky celkem
26.
Přijaté přísp.zúčt.mezi org.složkami
27.
Přijaté příspěvky (dary)
28.
Přijaté členské příspěvky
VII.
Provozní dotace celkem
29.
Provozní dotace
Výnosy celkem ř. 43+47+52+57+65+73+77

ř.44 až 46
(601)
(602)
(604)
ř.48 až 51
(611)
(612)
(613)
(614)
ř. 53 až 56
(621)
(622)
(623)
(624)
ř. 58 až 64
(641)
(642)
(643)
(644)
(645)
(648)
(649)
ř.66 až 72
(652)
(653)
(654)
(655)
(656)
(657)
(659)
ř.74 až 76
(681)
(682)
(684)
ř.78
(691)

C.

ř.79 - 42
(591)
ř. 80 - 81

I.

1.
2.
3.

34.
D.

Výsledek hospod.před zdaněním
Daň z příjmu
Výsledek hospodaření po zdanění

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

1516

0

1516

51

51

1

1

50

50

94

94

94

94

1288
1288
1433

1288
1288
1433

0

-83

-83

-83

-83
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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
RNDr. Barbora Javorová, 1. náměstkyně primátora
Jihomoravský kraj
Komunitní plánování o.p.s.
Česká rada pro oběti nacismu (nadační fond)
Jitka Mikulová, BiTo Centrum s.r.o.

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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