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Vážení a milí přátelé, 

jsem velmi ráda, že vám mohu představit novou výroční zprávu Občanského sdružení Janus. 

Je to již druhá výroční zpráva, kterou můžeme prezentovat naše sdružení a jeho činnost. Tak jako  

v minulých letech i letos jsme se snažili ze všech sil a všemi dostupnými prostředky naplňovat poslání  

a cíle našeho sdružení.

Naše snažení se odráželo především v úspěších našich klientů. Tyto úspěchy pro nás byly i největší 

odměnou a motorem další práce. Chtěla bych na tomto místě našim klientům poděkovat za to, že nás inspirují 

a dávají naší snaze a práci nový rozměr. Za to, že nás motivují ke vzájemné spolupráci, ale i za poznání 

nového, nečekaného a lidského, kterým nás každý den obohacují. 

Naše sdružení je příznačně pojmenováno po starořímském bohu nových počátků všech věcí,  

po ochránci dveří a bran jménem Janus. Bohu dvou tváří hledících jak do minulosti, tak do budoucnosti. 

Stejně jako on i my hledíme vstříc novým zítřkům, do kterých si neseme zkušenost z předchozích dní.  

Chtěla bych vám všem jménem sdružení popřát krásné a obohacující počátky. 

 Jitka Nosková, DiS.  

 (místopředsedkyně Občanského sdružení Janus) 
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Hlavním posláním Občanského sdružení Janus je podporovat rozvoj dětí a mladých lidí, kteří vyrůstají  
či vyrůstali mimo vlastní rodinu. Rozvíjet jejich potenciál, zdroje a všestranné složky jejich osobnosti.  
Sdružení těmto lidem pomáhá v pozvolném přechodu do samostatného života a v začleňování se do společnosti. 
Snaží se zmírnit jejich sociální vyloučení během osamostatňování a podpořit vedení nezávislého života.

Mezi naše cíle patří:
• prostřednictvím navázání vztahu s klienty rozvíjet jejich psychosociální schopnosti a dovednosti s cílem 

podpořit jejich sociální začlenění. 
• poskytovat podporu a pomoc klientům v obtížné životní situaci. 
• vytvářet prostor pro osvětové, informační a vzdělávací činnosti, upozorňovat na problematiku ohrožených 

dětí a mládeže. 
• spolupracovat a komunikovat se státním i nestátním sektorem, hledat vzájemné možnosti zvyšování 

kvality péče o ohrožené děti a mládež. 
• poskytovat a podporovat neformální vzdělávání pedagogických pracovníků ústavních zařízení,  

pěstounů a ostatních odborníků z oblasti pomáhajících profesí za účelem zvyšování profesionality  
a odborných kompetencí. 

• upozorňovat a informovat širokou veřejnost o neziskovém sektoru jako důležité součásti  
ekonomického i politického prostředí každé společnosti, jejíž vyspělost je dána právě mírou  
solidarity a veřejné prospěšnosti. 
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Lidem, kteří založili Občanské sdružení Janus, pracují s ním nebo spolupracují, není lhostejný osud  
a život dětí, dospívajících a mladých dospělých, kteří vyrůstají či vyrůstali z různých důvodů mimo svou 
vlastní rodinu. Proto vznikla myšlenka založit organizaci, která těmto dětem a mladým lidem pomůže  
při jejich prvních krocích k samostatnosti. 

Občanské sdružení Janus bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra České republiky 15. prosince 
2008. V průběhu roku 2009 jsme své síly a pozornost zaměřili na získání finančních prostředků, abychom 
se mohli začít plně věnovat práci s klienty. Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo naši snahu již 
v roce 2010 a díky finanční dotaci jsme mohli začít naplno vykonávat svou činnost a přímou práci s naší 
cílovou skupinou. 

Od dubna roku 2010 poskytuje o. s. Janus své služby na adrese Novobranská 14 v centru Brna, 
kde se nachází denní centrum pro klienty a zázemí pro pracovníky sdružení. V závislosti na získaných 
prostředcích poskytovali služby dva zaměstnanci sdružení. Na činnosti se podíleli také externisté z oblasti 
účetnictví, právního poradenství, grafického designu, psychologie, supervize atd. Pro průběh projektů  
a programů byla velmi důležitá spolupráce s našimi dobrovolníky.
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Dne 29. dubna 2011 získalo naše sdružení od Krajského úřadu Jihomoravského kraje  osvědčení  
o konání veřejné sbírky. Veřejnou sbírku můžeme konat zvláštním bankovním účtem, sběracími 
listinami, sběracími pokladničkami, prodejem předmětů a prodejem vstupenek. Získané dobrovolné 
finanční prostředky budou použity pro zdravý a bezpečný rozvoj dětí, dospívajících a mladých dospělých, 
kteří vyrůstali mimo vlastní rodinu a připravují se na samostatný život. První oficiální veřejná sbírka 
formou sběracích pokladniček se uskutečnila na akci JANA PERE 30. května 2011. Celkový výtěžek 
sbírky byl 3.011 Kč. 

Dne 30. května 2011 proběhl již druhý ročník benefice JANA PERE. Stejně jako v předchozím 
roce i letos se akce konala ve spolupráci s občanským sdružením Persefona a tváří celého programu opět 
byla moderátorka a herečka Iva Pazderková. V tomto roce jsme však návštěvníkům a účastníkům nabídli 
pestřejší možnosti vyžití, například workshop, trh neziskovek, happening, večerní koncert či noční ohňovou 
show. Vše probíhalo v prostorách Domu pánů z Kunštátu v Brně. Mottem celé akce bylo „Jako za starých 
dobrých časů, kdy se sousedé potkávali ve společné prádelně.“ Díky této myšlence jsme se rozhodli 
benefici pojmout komunitně, jako setkání „sousedů“, a akce se tak zařadila do oficiálního seznamu oslav 
pořádaných k Evropskému dni sousedů. 

Součástí programu byl průvod centrem Brna, tzv. kolíčkový happening. Toto pomyslné kolíčkové 
propojení a připojení se k prádelní šňůře mělo symbolizovat podporu a projev sympatie s neziskovým 
sektorem a jeho aktivitami a dále symbolické provázání a propojení mezi neziskovým sektorem, státními 
organizacemi, komerční sférou a veřejností. K průvodu se mohl připojit kdokoliv z přihlížejících. 

Na trhu neziskovek se mohli návštěvníci seznámit s neziskovými organizacemi působícími v 
regionu v různých oblastech služeb. Trh měl informační a seznamovací charakter, návštěvníci si však také 
mohli zakoupit drobné rukodělné předměty přímo od výrobců, kteří zde měli své prodejní stánky. 

Pro zájemce jsme připravili vzdělávací workshop „Zadarmo ani pračka“, kde se účastníci mohli 
seznámit s tématy fundraising a public relations v neziskovém sektoru. 

V kulturním programu akce se mohly oči a uši návštěvníků potěšit výborně provedeným street dan-
ce představením dětí z nízkoprahového klubu Pestrá klubovna, dále se diváci a návštěvníci mohli sezná-
mit s nadanými a perspektivními herci z projektu „První úspěch“ a výbornými hudebními kusy  
od skupin Dragabanda, Nebeztebe a Pcháá. Závěr akce patřil ohňové show, kterou svými rytmy doprovo-
dila skupina Optimistic Orchestra. 
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Dne 29. září 2011 udělil Krajský úřad Jihomoravského kraje našemu sdružení pověření k výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí. Toto pověření se vztahuje na tyto oblasti: 1. vyhledávání dětí, na které se 
sociálně-právní ochrana dětí zaměřuje, 2. pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů 
souvisejících s péčí o dítě, 3. v rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů zaměřených  
na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou,  
4. činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku. 

Dne 1. prosince 2011 se narodila zdravá holčička Sabinka a my jsme hrdí, že jsme mohli její  
mamince pomoci k tomu, aby našla adekvátní podmínky a zázemí, které jí umožňují s láskou pečovat  
o dceru tak, jak si přála. 

Během roku jsme uskutečnili několik pobytových aktivit pro naše klienty. Za zmínku stojí zimní 
lyžařský kurz v Jizerských horách, jarní cyklovíkend do Lednicko-valtického areálu nebo sebezkušenostní 
víkendové programy. V předvánočním čase jsme navštívili Prahu a zhlédli divadelní představení  
„Můj soused, můj nepřítel“.

Nic víc nepotřebuju. Nooo… 
teda ještě abych měla práci, 
řidičák a psa.“ Kdybys byla 
prezidentkou, co bys změnila? 
„Já bych změnila 

naše politiky 
a změnila 

bych celý tenh
le stát.“

Vyber si:
Squat nebo mos

t… SQUAT

Škola nebo hři
ště… ŠKOLA

Cukr nebo sůl…
 CUKR

Anna Kde se vidíš za 10 let? „Já se vidím jako Paris Hilton… neee, to 
je sranda. Já bych chtěla za 10 let už svou rodinu, mít zázemí a být šťastná… a zdravá. jasevidím

Paris Hiltonsrandamít zázemí
rodinu

šťastná…



Centrum Janus – následná podpora a doprovázení mladých lidí z náhradní péče v Jihomoravském kraji

Jde o ucelený komplexní program zaměřený na ohrožené děti a mládež, který reaguje na nedostatečnou 
nabídku podpůrných služeb pro tuto cílovou skupinu. Zaměřuje se také na následnou péči o mladé  
lidi, kteří vstupují do samostatného života a zůstávají bez zázemí, často osamocení a dezorientovaní  
ve vlastní situaci. 

Cílem projektu je připravit děti a mladé lidi na postupný odchod z ústavních zařízení či náhradní 
rodinné péče a podpořit i mladé dospělé, kteří již náhradní péči opustili, aby se plnohodnotně zařadili  
do běžné společnosti. Být jim v tomto nelehkém období oporou. 

Naším působením se snažíme předcházet rizikovému chování klientů, chudobě a sociálnímu  
vyloučení této ohrožené skupiny. Pomáháme eliminovat traumata dětí a mladých lidí, podpořit jejich 
emoční stabilitu, pomoci jim v rozvoji komunikačních schopností a praktických dovedností. Podporujeme 
rozvoj jejich sebeúcty, sebeuvědomění a sebepoznání. To vše je základem pro proces jejich sociální 
adaptace a budoucí vedení nezávislého života (trvalá práce a bydlení, hospodaření s penězi, zdravé  
vztahy, péče o sebe a své okolí).

Cílovou skupinu Centra Janus tvoří děti, dospívající a mladí dospělí, kteří se připravují na odchod 
nebo již odešli z náhradní péče. V projektu pracujeme s klienty jak z ústavní péče, tak z náhradní rodinné péče.

 
Realizované aktivity: 
• Individuální setkávání – je nejúčinnější a nejvyhledávanější službou. Podstata práce s klientem stojí 

na vytvoření dobrého mezilidského vztahu mezi klientem a pracovníkem centra. Metody využívané 
při individuální práci s klientem jsou sociálně-právní poradenství, poradenství s prvky psychoterapie, 
doprovázení, case management a koučink.

• Práce se skupinou klientů nad osobními aktuálními tématy – přispívá k získávání komunikačních 
schopností a dovedností, k osobnímu růstu každého klienta, k sociální interakci a vzájemnému učení. 

• Komunitní setkávání – jde o sdílení společných zážitků z oblasti kultury a sportu, pořádání besed, oslav, 
společné slavení svátků, návštěvy a další akce.

• Speciální programy – cílem těchto programů je podpořit rozvoj mladého člověka po osobnostní stránce, 
tzn. aby našel vztah, sebedůvěru a úctu sám k sobě, k vlastnímu tělu, porozuměl vlastní minulosti, 
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naučil se komunikovat s vrstevníky, autoritami, s partnery a ostatními lidmi. Speciální programy jsou 
realizovány za účasti externích lektorů a dobrovolníků, jde o edukační sebezkušenostní programy, 
programy z oblasti zážitkové pedagogiky, outdoorové aktivity, besedy, semináře a kurzy.

Projekt podpořili: 
Odbor rodiny a dávkových systémů Ministerstva práce a sociálních věcí částkou 1.062.235 Kč, 
Nadace Terezy Maxové dětem částkou 300.000 Kč a soukromí dárci

Přijď, zažij a žij lépe!
Během roku 2011 byly realizovány aktivity programu „Přijď, zažij a žij lépe!“ Program reaguje na nároky 
dospívajících a mladých lidí, vyrůstajících mimo vlastní rodinu, na trávení volného času. Nemají již zájem  
o klasické kroužky, ale současně cítíme jejich potřebu zařadit se mezi vrstevníky s podobnou životní historií, 
sdílet s nimi vlastní zkušenosti, zájmy a problémy, touží po přirozené starší autoritě, se kterou by se cítili 
příjemně a uvolněně, potřebují trávit volný čas smysluplně. Za tímto účelem funguje Klub 15+, který je 
bezpečným a podnětným prostředím pro mladé lidi z náhradní péče. Díky programu se podařilo otevřít 
ke komunikaci důležitá témata spojená s obdobím dospívání, vztahy, koníčky, školou atd. Skupina, která 
se utvořila, se společně setkávala také na tvořivých dílnách, kde klienti zkoušeli svou zručnost v různých 
výtvarných a kreativních technikách. Společně jsme navštívili několik kulturních akcí (divadlo, výstavy, 
koncerty), pořádali jsme sportovní aktivity a vyjeli jsme na víkendovku. 
Program podpořili: 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna částkou 27.000 Kč a soukromí dárci

Bezpečně do partnerství, rodičovství a do života
Cílem tohoto programu bylo připravovat dospívající a mladé dospělé, kteří vyrůstají dlouhodobě v ústavní 
péči, na situace týkající se vztahů, partnerského a sexuálního života, rodičovských rolí, dovedností a kompetencí. 
Program se tohoto tématu dotýká především s ohledem na to, že cílová skupina nevyrůstá v klasickém 
modelu rodiny, kde by se vše přirozeně učila nápodobou, a nezískává tak dostatek informací.

Během roku byly realizovány tematické skupiny, zaměřené na vztahy, sexualitu, genderové role, 
předsudky a mýty. Dotkli jsme se také témat v oblasti osobních hranic v souvislosti s problematikou  
domácího násilí. Klienti měli možnost do skupiny přivádět své partnery a partnerky, využívali jak skupinových 
setkání k řešení svých osobních témat, tak individuálních setkání s pracovníky sdružení. 
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Pavel Jakou nadpřirozenou 
schopnost bys chtěl mít?  
„Co jsou to nadpřirozené 

schopnosti…?... 
Mě by stačilo

Vyber si: 
židle nebo stůl… STŮL
Zmrzlina nebo hvězdy… HVĚZDY
Upomínka v knihovně nebo  
pokuta za dopravní přestupek… 

POKUTA ZA DOPRAVNÍ PŘESTUPEK

umět ovládat počasí...“
Kam jednou pojedeš na svatební 
cestu? „Přítelkyně se vdávat 
nechce, takže nikam.  
A to je vše přátelé…“

schopnost
i

počasípřátelé
stůl

Zm
rzlina
vdávat

Přítelkyně

V tomto roce se nám podařilo pomoci mladé ženě z náhradní péče, která žila jistou dobu bez přístřeší  
a otěhotněla. Tuto ženu jsme doprovázeli především v oblasti odpovídající zdravotní péče, vyřízení 
dokladů, dávek a zajištění azylového ubytování. Díky podpoře, které se jí dostalo, si klientka vybudovala 
adekvátní zázemí a v prosinci přivedla na svět zdravou dcerku, o kterou se příkladně stará. 
Program podpořili: 
Odbor zdraví Magistrátu města Brna částkou 15.000 Kč a soukromí dárci



Pro druhé?: „Aby prostěěěě…, 
aby si lidi rozuměli, aby se nehádali 
a aby si byli všichni sobě rovní…“

Julie Kdybys ulovila 
zlatou rybku, co by sis 
přála…

Pro sebe?: „Noooo, tak 
pro sebe…nic zvláštního. 
Ale asi aby se mi povedlo 
odjet do ciziny, to je moje 
největší přání…“

Vyber si: 
jídlo na 2 dny nebo cigarety… JÍDLO NA 2 DNY
Brigáda nebo pracák… BRIGÁDAModrá nebo žlutá… MODRÁ
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Rozvoj psychosociálních schopností
Díky individuálnímu působení a navázání osobních vztahů se daří s klienty pracovat na jejich osobnostním 
rozvoji v oblasti sebedůvěry, sebehodnocení, sebeúcty. Ve skupině pak následně uplatňují nové možnosti 
vztahování se k druhým lidem, zlepšili se na poli komunikačních schopností a dovedností, často bývají 
konfrontováni s hranicemi vztahu a s pravidly. Jsou si vědomi podpory, pomoci, vedení a doprovázení  
při řešení životních situací. To vše shledávali jako základní potřebu, od které se pak mohli postupně odrazit 
do samostatného života a následně řešit každodenní životní situace.

Nejčastější rizika a problémy klientů v této oblasti:
1. Strach z blízkého vztahu – neschopnost navazovat hlubší vztahy, přejímat odpovědnost za vztah, nedů-

věra ve vlastní důležitost a to, že jsem hoden lásky
2. Načasování – nezralost pro seberozvoj
3. Neschopnost snášet tlak, stres a frustraci 

Zaměstnanost a orientace na trhu práce
Během roku byly realizovány skupiny zaměřené na práci a zaměstnanost. Těchto skupin se účastnili  
především dospívající, kteří se připravují na odchod z náhradní péče, na zletilost a následnou samostatnost.

Zaměstnání bylo častým tématem také individuálních konzultací zejména u mladých dospělých, 
kteří již opustili systémy náhradní péče. Dle individuálních potřeb klienti využívali pomoci s napsáním  
životopisů, motivačních dopisů, aktivním vyhledáváním možností uplatnění se na trhu práce, vyhledáváním 
rozšíření nebo dokončení vzdělání či kvalifikace, s nácvikem situací atd. V případě potřeby pak využívali 
podpory při doprovázení na úřady, instituce, do zaměstnání. Klienti byli také podporováni v udržení  
si práce. 

Nejčastější rizika a problémy klientů v této oblasti:
1. Nedostatečná motivovanost klienta pracovat, nízká sebedůvěra
2. Minimální, žádné nebo špatné pracovní návyky
3. Omezené komunikační schopnosti a dovednosti klienta
4. Nedokončené vzdělání – někteří z klientů mají z různých důvodů pouze základní vzdělání a jsou velmi 
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těžce uplatnitelní na trhu práce. Vzhledem k nedostatečnému zázemí (rodinnému, vztahovému, finančnímu) 
se jen těžko mohou vrátit do školy a situace je špatně řešitelná.

5. Udržení si práce – nejčastější potíže jsou nespolehlivost a absence klientů v zaměstnání, nenavázání 
vztahů s kolegy, pocit jinakosti a omezená schopnost zařadit se do kolektivu.

Bydlení
Dalším ústředním tématem naší cílové skupiny byly možnosti bydlení po opuštění náhradní péče.  
Naše podpora spočívala v poradenství o možnostech bydlení a v pomoci při hledání vhodného ubytování 
a zprostředkování služeb právního servisu. Spolupracovali jsme s azylovými domy a domy na půli cesty 
a nabízeli klientům služby těchto zařízení. Dlouhodobým cílem je podpořit klienta v nalezení adekvátního 
trvalého bydlení.

Nejčastější rizika a problémy klientů v této oblasti:
1. Bezdomovectví (plynoucí z absence rodinného a vztahového zázemí, nedostatku finančních prostředků) 

– je úzce spojeno s finančním příjmem klientů, zaměstnáním a jejich finanční gramotností. 
2. Nerealistické nároky klientů na bydlení vzhledem k jejich finančnímu zázemí a neschopnost přizpůsobit 

se dané situaci
3. Návrat klientů do původního rodinného prostředí, neschopnost odpoutání se

Správa vlastních finančních prostředků
Podpora rozvoje finanční gramotnosti klientů byla realizována především v rámci individuálního  
sociálně-právního poradenství a doprovázení. V rámci spolupráce převažovala pomoc při řešení  
aktuálních a akutních finančních problémů. Během roku jsme uspořádali několik seminářů  
zaměřených na téma „V pasti dluhů“, klienti měli možnost individuálně využít odbornou právní pomoc 
ve své situaci. 

Nejčastější rizika a problémy klientů v této oblasti:
1. Dluhy – především u klientů, kteří zůstali bez zázemí, podpory a pomoci během osamostatňování se 

a samostatného života. Jde o nastřádání dluhů především v oblasti neplacení zákonného zdravotního 
pojištění (nezaregistrování se na ÚP), dluhů spojených se splácením pochybných půjček nebo lichvou, 
dluhů z neplacení pokut dopravnímu podniku a následného exekučního řízení ap.
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2. Nerealistické nároky klientů na životní standardy, neschopnost přizpůsobit se vlastním možnostem  
a příjmu, hodnotový systém založený na spotřebě a materiálním zázemí

3. Zneužití klienta a jeho naspořených financí původní rodinou nebo kamarády či partnery a jejich rodinami

V číslech

1. Individuální konzultace
a) poradenství sociálně-právního charakteru, doprovázení klientů 
Počet zapojených klientů: 9 (dlouhodobá spolupráce) + 7 (jednorázové intervence)
Počet intervencí, kontaktů: 290
b) poradenství a psychoterapie
Počet zapojených klientů: 7 (dlouhodobá spolupráce) + 4 (krizová intervence = krátkodobá terapie,  
3–4 setkání)
Počet intervencí, kontaktů: 189 

2. Práce se skupinou klientů 
a) téma Osobnostní rozvoj
Počet zapojených klientů: 9 
Počet intervencí, kontaktů: 14 skupinových setkání 
b) téma Práce a zaměstnání
Počet zapojených klientů: 7 
Počet intervencí, kontaktů: 7 skupinových setkání 
c) tvořivá dílna
Počet zapojených klientů:10 
Počet intervencí, kontaktů: 7 skupinových setkání 

3. Komunitní akce 
Návštěvy kina, koncertů, divadelních představení, výstav, horolezecká stěna apod. 
Počet zapojených klientů: 20 
Počet akcí: 14



Vyber si: 
směnka nebo půjčka v bance… 
SMĚNKA

Dům nebo byt… BYT
Knížka nebo televize… KNÍŽKA

4. Pobytové akce
Čtyři pobytové akce (zimní lyžařský kurz v Jizerských horách, jarní cyklovíkend do Lednicko-valtického 
areálu, sebezkušenostní víkendový program „Moje sebeúcta – řekni to přímo“, víkendový výlet do Prahy  
s návštěvou představení „Můj soused, můj nepřítel“)
Zapojených klientů: 40 Marie Co si přeje zakletá 

princezna? „Najít lásku.“
Jak se dělá kafe latté?  
„Tak za prvé našleháš si pěnu, 
vliješ do skleničky, bacha!
Mlíko musí být krémové,  pak si uděláš presso a přes lžičku pomalu leješ do pěny.“
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Projekt Komunikační mosty – od roku 2010 se pravidelně účastníme setkání neziskových organizací 
z oblasti náhradní rodinné péče. Díky projektu Komunikační mosty, který realizuje Informační středisko 
Mikuláš, o. p. s., se aktivně zapojujeme do transformačních procesů v oblasti péče o ohrožené děti. 

S Informačním střediskem Mikuláš, o. p. s., spolupracujeme také v rámci jejich projektu „Můj byt“, 
kde mohou mladí lidé připravující se na odchod z dětských domovů a pěstounské péče načerpat informace 
a zorientovat se v situaci budoucího vlastního bydlení. Na stránkách www.mujbyt.org najdou řadu důležitých 
informací o všem, co se týká bydlení a samostatného života. Své místo na těchto stránkách mají i deníčky 
mladých lidí, kteří odešli z náhradní péče a žijí vlastní život. Naši klienti pravidelně přispívají do tohoto 
deníčku a sdílejí své zážitky z vlastního samostatného života. 

Dostali jsme příležitost prezentovat pěstounům z Vysočiny naši činnost a příklady z praxe na konferenci 
s názvem „Pěstounské rodiny sobě“ realizované v rámci vzdělávacího projektu “Jdu za Vámi“.

Lektorsky se podílíme na vzdělávacím projektu „Alternativa – Integrativní programy pro mládež 
v ústavní výchově“. Projekt je zaměřen na zkracování pobytu dětí ve školských zařízeních pro ústavní 
výchovu efektivním řešením problému a prací s rodinou a na facilitované opouštění zařízení v případě dětí 
bez vlastní rodiny.

28 29

Spolupráce  
a další aktivity



• Zachovat osobní a individuální přístup ke klientovi s respektem a tolerancí k jeho individuálním a aktuálním 
potřebám, právům a hodnotám 

• Rozvíjet kvalitu a profesionalitu při poskytování služby
• Poctivě, transparentně a efektivně nakládat se zdroji, budovat dobré jméno sdružení
• Nechceme kvantitu na úkor kvality.
• Stojíme o spolupráci, získávání zkušeností, jsme otevřeni novým možnostem a výzvám.
• Pracovat na zajištění stabilního finančního zázemí a tím rozšíření pracovního týmu a možností nabídky 

služeb v plné výši projektového záměru
• Vytvořit metodiku práce s klienty v rámci odborné podpory a péče o cílovou skupinu, podporovat  

a rozvíjet kvalitu služeb v oblasti péče o ohrožené děti a mládež
• Poskytovat a podporovat neformální vzdělávání pedagogických pracovníků ústavních zařízení, pěstounů 

a ostatních odborníků z oblasti pomáhajících profesí za účelem zvyšování profesionality a odborných 
kompetencí

Nezbytnou a pro nás důležitou součástí rozvoje naší organizace je zvyšování odbornosti a kompetencí 
zaměstnanců a dobrovolníků a garance kvality poskytovaných služeb. Tohoto chceme docílit neustálým 
vzděláváním a profesionálním růstem, pravidelnou supervizí naší práce, spoluprací s akademickou obcí, 
především se zástupci vysokých škol a univerzit (Pražská vysoká škola psychosociálních studií, katedra 
sociální práce při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity,  
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci). 
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Vyber si: 
Peníze nebo život… PENÍZE

Slepice nebo vejce… VEJCE
Stuttgart nebo Vilnius… VILNIUS

Pavlína Co bys chtěla najít  
na konci duhy? „Mnooo… asi 

vizi svého budoucího života“.
Jakou máš představu o budoucnosti?  
„Tak to musím napřed dojít  na konec duhy, chichi… no to je ale jednoduché… vzít si svého milého,  drahého, úžasného a báječného Zdeněčka“.

vizi
chichi…jednoduch

é

milého
úžasného

vejce



 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 Nadace Terezy Maxové dětem

 statutární město Brno, Odbor zdraví MMB

 statutární město Brno, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB

 Jihomoravská plynárenská, a. s.

 V- Tour, s. r. o.

 Luka dřevo, s. r. o.

 DŘEVO – POPULUS, s. r. o.

 7points, s. r. o.

 soukromí dárci

Činnost 
o. s. Janus  
v roce 2011  
finančně  
podpořili
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Finanční 
zpráva 
o hospodaření
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Výkaz zisků a ztrát

NÁKLADY Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Spotřebované nákupy celkem 106 000,00 0,00 106 000,00

Služby celkem 452 000,00 12 000,00 464 000,00

Osobní náklady celkem 880 000,00 0,00 880 000,00

Daně a poplatky celkem 0,00 0,00 0,00

Ostatní náklady celkem 2 000,00 0,00 2 000,00

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté příspěvky celkem 0,00 0,00 0,00

Daň z příjmů celkem 0,00 0,00 0,00

CELKEM 1 440 000,00 12 000,00 1 452 000,00

VÝNOSY Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 0,00 12 000,00 12 000,00

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0,00 0,00 0,00

Aktivace celkem 0,00 0,00 0,00

Ostatní výnosy celkem 0,00 0,00 0,00

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0,00 0,00 0,00

Přijaté příspěvky celkem 338 000,00 0,00 338 000,00

Provozní dotace celkem 1 102 000,00 0,00 1 102 000,00

CELKEM 1 440 000,00 12 000,00 1 452 000,00

Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 0,00 0,00

Výsledek hospodaření po zdanění 0,00 0,00 0,00
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Rozvaha

AKTIVA Stav k prvnímu dni  
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

Dlouhodobý majetek celkem 0,00 0,00

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0,00 0,00

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0,00 0,00

Dlouhodobý finanční majetek celkem 0,00 0,00

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0,00 0,00

Krátkodobý majetek celkem 342 000,00 130 000,00

Zásoby celkem 0,00 1 000,00

Pohledávky celkem 0,00 61 000,00

Krátkodobý finanční majetek celkem 342 000,00 67 000,00

Jiná aktiva celkem 0,00 1 000,00

CELKEM 342 000,00 130 000,00

Rozvaha

PASIVA Stav k prvnímu dni  
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

Vlastní zdroje celkem 340 000,00 63 000,00

Jmění celkem 0,00 0,00

Výsledek hospodaření celkem 340 000,00 63 000,00

Cizí zdroje celkem 2 000,00 67 000,00

Rezervy celkem 0,00 0,00

Dlouhodobé závazky celkem 0,00 63 000,00

Krátkodobé závazky celkem 2 000,00 2 000,00

Jiná pasiva celkem 0,00 2 000,00

CELKEM 342 000,00 130 000,00
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Chtěli bychom poděkovat vám všem, kteří jste finančně i nefinančně a dle 

svých možností podpořili činnost našeho sdružení. Velice si vaší pomoci  

a podpory vážíme. Děkujeme. 

Za spolupráci děkujeme: 

Persefona, o. s., DD Vranov, SOS dětská vesnička Brno-Medlánky,  

Dům na půli cesty Velký dvůr, Tripitaka, o. s., a projekt „První úspěch“, 

Informační středisko Mikuláš, o. p. s., Pěstounské rodiny kraje Vysočina, o. s., 

Dynama, o. s., Jihomoravský kraj, Magistrát města Brna,  

Agapo, o. s., Na počátku, o. s.
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Poděkování



ŽIVOT JE JAKO HORSKÁ DRÁHA. 
POMOZTE JIM BÝT NĚKDY NAHOŘE.

WWW.JANUS-OS.CZ
č. ú.: 670100 – 2205419189/6210 


