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Úvodní slovo 
Vážení a milí přátelé, 

jsem velmi ráda, že vám mohu představit naši novou výroční zprávu, ve které bychom vám rádi přiblížili činnost naší 
organizace za rok 2015, co se nám podařilo, kdo nám v tom pomohl a jaké projekty a programy jsme uskutečnili. 

V roce 2015 se uskutečnila řada událostí a podařila se řada věcí. Například jsme vydali 4 brožury, které jsou 
praktickými průvodci při vstupu do samostatného života. Uspořádali jsme konferenci o odcházení mladých lidí 
z náhradní péče, která měla velmi pozitivní ohlasy. Byli jsme přizváni, abychom naši činnost na jiné konferenci 
prezentovali. A přejmenovali jsme naši organizaci podle nového občanského zákoníku na Janus, z. s.   

Jsme vděční a máme radost, že stejně jako v předchozích letech i v roce 2015 jsme mohli být při řadě úspěchů 
našich mladých přátel a podpořit je v těžkých chvílích. Pomohli jsme několika mladým lidem při odchodu do sa-
mostatného bydlení. Společně s dalšími jsme hledali práci, připravovali se na budoucí povolání a především jsme 
hledali cestu, jak se co nejlépe vyznat v běžném životě. 

Rádi bychom vám naše mladé přátele, se kterými spolupracujeme, představili také jinak než jen jako nicneří-
kající číslo, trochu z jiné stránky. Z té, která ukazuje jejich kreativitu, nadání, talent. Autorkou kreseb v této výroční 
zprávě je Julie, velmi talentovaná kreslířka. Nikol se vám představí jako nadaná spisovatelka se svou úvahou 
o dvou tajemných krabičkách a Pavel vyjádřil svou kreativitu básní. Luboš složil raperskou píseň o svém životě. 

A protože více než úryvek, kresba nebo příběh vám o člověku řekne osobní setkání, přijďte se s nimi, i s námi, 
k nám do Janusu seznámit. Jste srdečně vítáni. 

           Jitka Nosková

 Julie, 22 let 

http://dzulsart.brushd.com



Lidé v organizaci 
Valná hromada 
 Ing. Andrea Doubková
 Jitka Nosková, DiS. 
 MgA. Vít Šujan

Rada spolku
 Ing. Andrea Doubková – předsedkyně spolku 
 Jitka Nosková, DiS. – místopředsedkyně spolku 
 MgA. Vít Šujan – člen rady spolku 

Zaměstnanci 
 Ing. Andrea Doubková – ředitelka spolku, terapeutka, koučka  
 Ing. Hana Hanibalová – manažerka projektu Klíče k samostatnosti  
 Jitka Nosková, DiS. – sociální pracovnice, průvodkyně klientů  

Supervizor 
 PaedDr. Michael Chytrý

Revizor 
 JUDr. Martin Sobotka 

Představení  
Naše organizace byla založena v roce 2008.
Jsme nestátní nezisková organizace, spolek. 
Máme pověření  k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
Již 7. rokem se snažíme podporovat mladé lidi, kteří vyrůstali a žili nebo stále žijí v některém z typů náhradní péče. 
Naším cílem je pomoci těmto dětem a mladým lidem a podpořit je při „bezpečném vylétnutí z hnízda“ 
do samostatného života.

Pracujeme s nimi a podporujeme:
• Děti a mladé lidi, kteří vyrůstají v ústavní nebo pěstounské péči nebo ji opouštějí. Mnozí z nich si v dětství 

prožili raná traumata, zneužívání, týrání, frustraci a deprivaci z hlediska uspokojování potřeb. Tyto skutečnosti 
významně zasahují do jejich vývoje, a bylo by naivní myslet si, že odezní s úderem 18. roku života. Tito mladí 
lidé jsou na prahu samostatného života ohroženi bezdomovectvím, zadlužeností, trestnou činností, chudobou, 
rizikovým chováním a sociálním vyloučením. 

• Mladé rodiny, nejčastěji jde o matky samoživitelky, které samy vyrůstaly v některém typu náhradní péče. 
Mají obtíže v oblastech osobního i praktického života, tj. omezené možnosti v oblastech bydlení, hospodaření 
s penězi, nalezení trvalého zaměstnání. Chybí jim vlastní pozitivní zkušenosti z dětství a nemají dostatečnou 
podporu a zázemí v rodině ani širší komunitě. 

Spolupráce je založena na svobodné vůli každého mladého člověka.
Stavebním kamenem naší práce je budování vztahu s mladými lidmi, který je založený na důvěře, vzájemném 
respektu a dlouhodobosti. Díky kvalitnímu bezpečnému vztahu můžeme s mladými lidmi úspěšně spolupracovat 
na různých tématech a oblastech samostatného života. 
Díky provozování azylového akvária podporujeme a staráme se o jednu osiřelou želvu nádhernou jménem 
James Bond. 



Rapový text od Luboše (20 let) 

Byl jsem u pěstounů od dvou let, od dvou let              

vychovávaly mě dobře a to pár let

jenže v sedmé třídě začaly průsery

krádeže, lhaní a vše bylo v prdeli

nakonec jsem vykradl trezor

nechápu jaký jsem mohl být magor

měl jsem soud, kde rozhodovalo se

zda budu doma či v base

jenže byl jsem moc piča průsery dělal dál

až nakonec zůstal jsem úplně sám

rodina se na mě pěkně vysrala

a feťáka země udě-udělala

rodinu jsem neviděl stovky dní

brečel jsem pro ně noci celičký

ale stejně na vás nikdy nezapomenu

uvnitř mě vás totiž stále beru za rodinu

vychovávali jste mě drsným způsobem

a tak jsem se bránil pouze útokem

za čtyři měsíce odcházím z basy

nevím co mám dělat nevím si rady

kde budu bydlet, kde budu mít práci 

mám si sehnat dvě věci a už se ztrácím



ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

začalo to když jsem byl malý chlapec

každý den průsery no coment, no konec

nevážíl jsem si toho co jsem měl

uvědomoval jsem si vše až co jsem odešel

musel jsem odejít z domova pryč

myslel jsem že mi daj na cestu klíč

doufal jsem že kdykoliv budu se moct vrátit domů

klíč však nemám nemohu domů

myslel jsem si že za pár dní budu doma

přijedou promě jenže stala se pohroma

ta však mi dala tvrdou lekci

já ale vím že jinde než doma být nechci

uteklo měsíců pár stále nejsem doma

v rodině stále přetrvává zášť a zloba

rodino chybíš mi nevíš snad jak

kdyby to šlo hned vrátím čas…

    



Projekty a programy realizované v roce 2015 

Klíče k samostatnosti 
Také v roce 2015 jsme pokračovali v projektu, který byl podpořen Evropským sociálním fondem prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem celkovou částkou ve výši 2 440 834,72 Kč. 
Díky projektu a jeho klíčovým aktivitám jsme mohli nadále podporovat mladé lidi z náhradní péče při jejich startu 
do samostatného života. Poskytovali jsme podporu a pomoc při zařazení se na trh práce, v oblasti samostatného 
bydlení, zacházení s penězi či jednání na úřadech. Zaměřili jsme se také na rozvoj vztahů a pozitivních sociálních 
vazeb klientů. V závěru projektu jsme uspořádali konferenci, která se věnovala tématu doprovázení mladých lidí 
z náhradní péče do samostatného života. Během prázdnin byly vydány a distribuovány brožury určené mladým 
lidem z náhradní péče. Mohou zde najít odpovědi na otázky týkající se hledání práce, samostatného bydlení, 
zacházení s penězi či jednání na úřadech a dalších institucích. Na tvorbě těchto brožur se velkou měrou podíleli 
mladí lidé, se kterými jsme v rámci projektu spolupracovali. 

Centrum Janus 
Jde o dlouhodobě realizovaný projekt, který se zaměřuje především na komplexní, systematickou a dlouhodobou 
přípravu dětí a dospívajících na odchod z náhradní péče s následným provázením během procesu osamostatnění. 
Po odchodu z náhradní péče pomáháme mladým lidem, aby se zorientovali ve vlastním životě, stabilizovali svoji 
životní situaci a zařadili se úspěšně do běžné společnosti. Spolupráce s mladými lidmi je dlouhodobá a vychází 
především z aktuálních potřeb každého s respektem k jejich individualitě a možnostem. Soustředíme se na ucho-
vání možnosti individuálního přístupu s dostatkem času a prostoru pro každého mladého člověka. 



Bezpečně do partnerství, rodičovství a do života
Program se zaměřuje na oblast zdravého navazování a rozvíjení vztahů, partnerství a rodičovství. Východiskem 
tohoto programu je skutečnost, že děti, které neměly možnost zažít kvalitní primární a sekundární citové vazby, 
pocity jistoty a bezpečí, neměly odpovídající rodičovské vzory, pak mají nadále potíže ve svých partnerských 
vztazích, rodičovských rolích, dovednostech a kompetencích.

Přijď, zažij a žij lépe!
Díky fi nanční podpoře jsme realizovali komunitní aktivity, které jsou zaměřené na smysluplné trávení volného času, 
rozvoj osobnosti klienta vč. jeho komunikačních schopností a dovedností. V  roce 2015 jsme se tak společně 
setkávali při tvořivých dílnách, klubech, sportovních a kulturních aktivitách.

Konference „Odcházení mladých lidí z ústavní a pěstounské péče 
do samostatného života“
Dne 12. 5. 2015 jsme uspořádali konferenci Odcházení mladých lidí z ústavní a pěstounské
péče do samostatného života. Konference se zúčastnila řada odborníků z neziskových 
organizací, státní správy, dětských domovů a výchovných ústavů, také jsme přivítali pěstouny, 
zástupce nadací a vysokých škol.

Seznámili jsme účastníky nejen s naší činností, ale také jsme prezentovali výstupy z projektu 
Klíče k samostatnosti. Měli jsme tu čest představit tři účastnice projektu, které otevřeně hovořily 
o tom, co pro ně znamená odchod z náhradní péče do samostatného života. Jejich příspěvek 
měl zvláště dobré ohlasy. 

Účastníci konference se dále seznámili s výsledky výzkumu  Bc. Adély Kulštrunkové, 
která se ve své diplomové práci zaměřila na téma „Formování životní perspektivy u mladých lidí 
z dětských domovů“. PaedDr. Michael Chytrý uchvátil přítomné svou úvahou o tom, jak my 
všichni, kdo vstupujeme do procesu osamostatňování, můžeme klást překážky a tento proces 
i přes dobrou vůli mladým lidem komplikovat. Díky příspěvku Moniky Peterkové z pardubické 
NNO Centrum Don Bosco SKM jsme se mohli seznámit s činností této organizace. Kromě 
toho poutavě vyprávěla o zkušenostech jejich pracovníků s mladými lidmi, kteří vyrůstali 
v institucionální péči, a s tím, jak jejich traumatické prožitky a pocity studu ovlivňují jejich životy 
i nadále. Ředitel Letního domu Mgr. Cyril Zákora přiblížil nejen činnost a oblasti, kterými se 
jejich organizace zabývá, ale také jejich programy pro dospívající a mladé dospělé klienty 
na prahu samostatného života.

1. 

Události roku 2015



Vydali jsme 4 praktické brožury na téma „Práce“, „Bydlení“, „Peníze“, „Úřady“
Díky dlouhodobému kontaktu s mladými lidmi, kteří odcházejí z náhradní péče, si uvědomujeme, 
jak náročné mohou být první kroky do vlastního samostatného života. A o to více, pokud mladí 
lidé nemají podporu a zázemí někoho blízkého a dostatečné informace k tomu, aby se 
v každodenních situacích běžného života vyznali. Z toho důvodu jsme v červenci 2015 vydali 
4 brožury, jež jsou určené mladým lidem, kteří odcházejí do samostatného života. Na přípravě 
se podíleli také oni sami. Čerpali jsme z jejich osobních zkušeností a shromažďovali témata, 
ve kterých je třeba se při vstupu do samostatného života zorientovat. Vznikly tak brožury plné 
praktických informací, které jsme nazvali jednoduše – Práce, Bydlení, Peníze a Úřady. Jsou 
ke stažení na našich webových stránkách, ale také z databáze produktů ESF. 

Je však nutné dodat, že samotné brožury nevyřeší situace, ve kterých se mladí lidé 
ocitají. Je důležité, aby si především našli někoho, kdo jim poradí, podpoří je a doprovodí 
v náročných chvílích. 

Cesta za vlastním samostatným bydlením… 
Celý rok 2015 byl pro naše klienty, a tedy i pro nás především ve znamení hledání bydlení. 

Nikola, jedna z našich klientek, která se v tomto roce osamostatnila a z domu na půli cesty 
se odstěhovala do vlastního bydlení, refl ektovala celý rok takto: „Za poslední rok bylo asi nej-
těžší zařizování sociálního bytu, osamostatnit se do budoucnosti a asi šetření peněz a vyřizování 
dokladů a obíhání úřadů.“ 

Střecha nad hlavou je základní lidská potřeba. A o to více je potřebná pro mladé lidi, kteří 
odcházejí z náhradní péče. Bydlení je odrazovým můstkem při přechodu z náhradní péče 
do samostatného života. Je to jedno z největších témat, které s mladými lidmi řešíme. Realita 
je často taková, že po odchodu nemají kde složit hlavu. Nabídka následného bydlení, startova-
cích nebo sociálních bytů pro mladé lidi, kteří odcházejí z náhradní péče, je velmi omezená. 

Hodně našich klientů má zkušenost s bezdomovectvím. O to více jsme rádi, že v roce 2015 
měli téměř všichni naši klienti střechu nad hlavou. A je pro nás velkou radostí, že se díky velmi 
intenzivní práci podařilo získat dvěma našim klientkám samostatné sociální byty. 

Prezentace tématu odcházení z náhradní péče a naší organizace 
na konferenci „Dejme dětem rodinu“ v Ostravě 
Dne 19. 11. 2015 jsme byli přizváni na konferenci Dejme dětem rodinu. Na konferenci jsme 
přednesli příspěvek s názvem „Odcházím z náhradní péče. Co se mnou bude dál?“, v němž 
jsme posluchačům přiblížili naši práci, cílovou skupinu, se kterou pracujeme, a nejčastější 
problematiku, kterou s mladými lidmi řešíme. 

2. 

3. 

4. 



Moje malá úvaha o dvou krabičkách

 Představ si, že před tebou leží dvě krabičky. První je 

překrásná. Ruční práce, s kamínky, když budeš chtít 

i zlatými nitěmi vyšívaná. Až z ní přechází zrak. Ta druhá 

je jejím pravým opakem. Starší, omšelá a zaprášená, místy 

odřená. Jde na ní vidět, že má své nejlepší chvíle již za se-

bou. Máš si jednu z nich vybrat. Možná je tvá volba jasná, 

možná budeš váhat, ale většina z nás by si asi vybrala tu 

krásnou, nemám pravdu? 

 Nedočkavě saháš po té „pravé“ a s napětím ji 

otvíráš. Jsi zvědavý, co v ní bude. Pomalu, s přivřenýma 

očima zvedáš víko krabičky. A zklamaně hledíš na krásný, 

leč prázdný vnitřek. Chvíli zaraženě sedíš a pokukuješ 

po druhé osamělé krabičce. Ze zvědavosti ji otvíráš, 

a čekáš, že tam nic zajímavého nespatříš. A pak zůstáváš 

s ohromným úžasem koukat na tu krásu... V té „škaredé“  

jsou totiž největší poklady světa. Každý si pod bohatstvím 

ukrývaným krabičkou představí asi trošku něco jiného. 

Co člověk, to jiný žebříček hodnot.

  Ohromeně koukáš na tu krásu, ale co se nestane 

– zázračná krabička z tvých rukou najednou zmizí 

nenávratně pryč...

 A tak se ptám: K čemu jsou ty krásné krabičky, 

když jsou prázdné? Co s nimi? Můžou být třeba 

jen ozdobou. Ale opravdu to stačí? Myslím si, že ne...

PS: Co je důležité, je očím neviditelné. 

(Antoine de Saint-Exupéry - Malý princ)

    (Nikol, 21 let)



V číslech   
V roce 2015 využilo naši podporu a pomoc 45 klientů. 
Při přípravě na budoucí povolání jsme podpořili 9 studentů. Z toho jedna slečna úspěšně odmaturovala 
a začala studovat VOŠ.
V roce 2015 mělo 18 mladých lidí práci a další si ji s naší pomocí hledali.
Samostatně bydlí již 36 mladých lidí, kteří s námi spolupracují. 9 žije stále u pěstounské rodiny, v dětském 
domově, případně v domě na půli cesty nebo jiném typu azylového bydlení. 
V roce 2015 potřebovali mladí lidé především naši přímou individuální podporu. Individuálně jsme jejich situaci 
řešili při 449 osobních schůzkách a strávili s nimi celkem 702 hodin.  
S klienty jsme strávili 24 hodin při volnočasových, komunitních a kreativních aktivitách. Společně jsme si povídali 
vážně i nevážně, slavili několikero narozenin, vytvářeli různé výrobky, hráli hry apod. 
V roce 2015 jsme podpořili 6 rodin z řad našich klientů. 



Rozvaha k 31. 12. 2015   
 

(v celých tisících Kč)

AKTIVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

a b 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem 1   

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 24 24

III. Dlouhodobý fi nanční majetek celkem 4

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 -24 -24

B. Krátkodobý majetek celkem 6 314 68

I. Zásoby celkem 7 36 15

II. Pohledávky celkem 8 46 50

III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 9 232 3

IV. Jiná aktiva celkem 10

Aktiva celkem 11 314 68

PASIVA Číslo řádku Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

a b 3 4

A. Vlastní zdroje celkem 12 -3 24

I. Jmění celkem 13

II. Výsledek hospodaření celkem 14 -3 24

B. Cizí zdroje celkem 15 317 48

I. Rezervy celkem 16

II. Dlouhodobé závazky celkem 17 45 28

III. Krátkodobé závazky celkem 18 272 20

IV. Jiná pasiva celkem 19

Pasiva celkem 20 314 72

(v celých tisících Kč)



Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2015   
 Označení Název ukazatele Číslo řádku Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7

A. Náklady 1

I. Spotřebované nákupy celkem 2 27 27

II. Služby celkem 3 358 358

III. Osobní náklady celkem 4 803 803

IV. Daně a poplatky celkem 5

V. Ostatní náklady celkem 6 4 4

VI. Odpisy, prodaný majetek, 
tvorba rezerv a opravných 
položek celkem

7

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8

VIII. Daň z příjmů celkem 9

 Náklady celkem 10 1 192 1 192

(v celých tisících Kč)

Označení Název ukazatele Číslo řádku Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

B. Výnosy 11

I. Tržby za vlastní výkony 
a zboží celkem

12 8 8

II. Změna stavu vnitroorganizačních 
zásob celkem

13

III. Aktivace celkem 14

IV. Ostatní výnosy celkem 15

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování 
rezerv a opravných položek celkem

16

VI. Přijaté příspěvky celkem 17 356 356

VII. Provozní dotace celkem 18 852 852

 Výnosy celkem 19 1 216 1216

C. Výsledek hospodaření 
před zdaněním

20 24 24

D. Výsledek hospodaření 
po zdanění

21 24 24

(v celých tisících Kč)



Od mámy k mámě 

Jako malý kluk mámu jsem měl, 

Všechno dobré i zlé jsem s ní sdílet směl.

Když mě chovávala v náručí, 

Cítil jsem, že mi bezpečí zaručí. 

Měl jsem taky sestřičku a brášku, 

Ale znal jsem je pouze trošku.

Až mi bylo kolem pěti, 

Poznal jsem dům pro opuštěné děti. 

Tak jsem tam byl asi rok, žádná věda, 

hrál jsem si, navštěvoval mě děda.

Pak tam přišla paní, pro mě neznámá,

Já mysle si, že přijela máma. 

Byla to máma nová

A já opouštěl zdi dětského domova. 

S obavami vstupoval jsem do dveří,

Nám deset sourozenců, to mi lidé nevěří.

Asi potom za hodinu

Došlo mi, že mám novu rodinu.

Jak s námi čas šel, 

Tak lásku k nové mámě jsem našel. 

 

    (Pavel, 31 let)



Poděkování   
Velký dík patří všem našim podporovatelům, dárcům, partnerům a spolupracovníkům za jejich dlouhodobou 

přízeň a důvěru. Děkujeme také našim klientům, které máme tu čest doprovázet na cestě ke spokojenému 
a naplněnému životu. 

V roce 2015 nás fi nančně a materiálně podpořili:
Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost částkou 580 335,67 Kč
Nadace Terezy Maxové dětem částkou 200 000 Kč
Nadační fond J&T částkou 300 000 Kč
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna částkou 22 000 Kč
Odbor zdraví Magistrátu města Brna částkou 30 000 Kč
Jihomoravský kraj částkou 20 000 Kč 
Soukromí dárci: Jana Svobodová, Lucie Křivková, Petra Němcová, Evžen Zelinka, Jakub Nosek, manželé Němcovi 
a další 



Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim

Klientské centrum a kancelář: Novobranská 14, 602 00 Brno

Web: www.janus-os.cz

E-mail: info@janus-os.cz

Tel.: +420 775 785 335, +420 775 785 325 

IČ: 26575086 

Číslo účtu: 670100-2205419189/6210 

Janus…

…společně do samostatného života



JANUS, Z. S.
NOVOBRANSKÁ 14, 602 00 BRNO
775 785 335, 775 785 325
INFO@JANUS-OS.CZ, WWW.JANUS-OS.CZ
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