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  ÚVODNÍ SLOVO
Vážení příznivci Domova pro mne, 

rok 2018 utekl jako voda, byl ale plný krásných projektů, zážitků a výzev. 
Tento rok se nesl především ve znamení snahy personálně udržet naše 
služby v plném rozsahu. Hojně jsme se věnovali také plánování a realizaci 
rekonstrukcí rozličných prostor. 
 Stejně jako jiné sociální služby po celé České republice, i my čelí-
me nedostatku pracovníků, a to především na pozici osobních asistentů. 
Neustálý nábor a zaškolování nových kolegů jsou velmi náročné na čas a 
prověřují stabilitu organizace, zda je schopna ustát fluktuaci při zachování 
stávající kvality a rozsahu služeb. V roce 2018 se nám podařilo úspěšně 
provozovat bez větších výkyvů naše již zaběhlé činnosti – sociální službu 
osobní asistence a chráněné bydlení, příměstské tábory, odlehčovací dny 
a zážitkové pobyty. 
 Nově jsme k tomu připojili zájmové kroužky určené dětem a mla-
dým lidem s mentálním a kombinovaným postižením, které běží od října. 
Kroužky se odehrávají v prostorách naší klubovny Paluba, kterou se nám 
v tomto roce podařilo díky ochotě dárců i dobrovolníků zrekonstruovat. 
Dětem tak nyní nabízí plně bezbariérové prostory s komfortním zázemím, 
které pro svůj volný čas potřebují. Pustili jsme se také do rekonstrukce 
místnosti pro pečující osoby. Právě pečující na sebe totiž v každodenním 
shonu často zapomínají, chceme jim tak nabídnout prostor, kde si mohou 
na okamžik odpočinout a do budoucna i využít služeb profesionálů. 
 Všem lidem, kteří nám pomáhají dělat Domov pro mne skutečným 
domovem a zapojují se do šíření našeho poslání, moc děkujeme za podpo-
ru v průběhu celého roku 2018. 

S úctou, 
Jarmila Vokálová, výkonná ředitelka 
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O DOMOVU PRO MNE

Domov pro mne, z. s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je 
“pomáhat lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života“. 
Od roku 2004 pomáháme dětem i dospělým se zdravotním postižením 
překonávat každodenní překážky běžného života, aby mohli žít kvalitní ži-
vot a začlenit se do společnosti. V současnosti jsme jedním z největších 
poskytovatelů sociální služby osobní asistence ve městě Brně. Dále pro-
vozujeme sociální službu chráněné bydlení určenou osobám s těžkým tě-
lesným postižením. Vedle toho realizujeme zážitkové pobyty pro děti a 
dospělé s postižením za vydatné pomoci dobrovolníků a také příměstské 
tábory pro děti a mládež. Nově pořádáme zájmové kroužky pro děti a mla-
dé lidi do 26 let. Naším dlouhodobým cílem je podpora rozvoje komunit-
ních služeb, které umožní lidem i s těžkým handicapem žít aktivně ve své 
vlastní domácnosti v blízkosti rodiny a přátel.

JSME ČLENY

Asociace pro osobní asistenci (APOA)

Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS ČR)

Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP)

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 
(ANNOJMK)

Jednota pro deinstitucionalizaci (JDI)

KDE PŮSOBÍME?

Svinošice

Brno

RajhradiceRajhrad

Holasice

Ořechov

Ochoz u Brna

Újezd u Brna
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V roce 2018 se v Domově pro mne prostřídalo celkem 126 zaměst-
nanců. Z toho 102 zaměstnanců pracovalo na pozici osobního asi-
stenta v přímé péči o klienty s postižením a 12 osob tuto pozici 
zastávalo v kombinaci s jinou pracovní náplní. Celkem 7 pracov-
níků působilo na pobytových akcích pro děti a dospělé, 5 zaměst-
nanců se  na různých pozicích věnovalo práci v kanceláři. Supervizi 
a účetnictví nám dlouhodobě zajišťují dva externí spolupracovníci. 
Řadu činností zajistili dobrovolníci, zejména v oblasti volnočaso-
vých aktivit a technickoprovozních záležitostí.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Nejčastější jména asistentů za rok 2018

15 členů valné hromady

5 členů správní rady

Ze 126 zaměstanaců bylo

Žen – 108

Mužů – 18

Tereza

Veronika,  Kateř ina

Valná hromada

Správní rada

Volný časSociální službyKancelář

Účetní

Personalistka
Pracovník 

úklidu

Vedoucí
kanceláře

Koordinátor PR
a fundraisingu

Koordinátor
dobrovolníků

Výkonný
ředitel

Koordinátor
příměstských

táborů

Koordinátor
chráněného

bydlení

Koordinátor
osobní

asistence

Instruktor
osobních
asistentů

Koordinátor
zájmových

kroužků

Koordinátoři
pobytových

akcí



9

Osobní asistence 

Osobní asistence je terénní sociální služba, která je poskytována lidem se 
sníženou soběstačností, a to především v jejich domácím prostředí. Služba 
je ušita každému klientovi na míru dle jeho potřeb a požadavků.

Osobní asistenci poskytujeme od roku 2007 osobám s tělesným, mentál-
ním a kombinovaným postižením včetně poruch autistického spektra ve 
věku od 3 let, které žijí na území města Brna a v jeho přilehlém okolí do 
20 km. Službu poskytujeme bez časového omezení – v noci, o víkendech 
i ve svátky.

S LU Ž B Y
„Profesionální služby Domova 
pro mne jsou pro naši rodinu na-
prosto zásadní. Má drahá žena 
se může věnovat našim dvoum 
malým dětem, zatímco o mne se 
postarají ochotní asistenti.“

– dlouholetý klient osobní asistentce

„V roce 2018 jsme pomohli 153 klientům a poskytli 
j im 28 500 hodin péče.“
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Víte, že...Zaměstnanci s největším počtem odasistovaných hodin

4 roky
Nejmladší klient

93 let 
Nejstarší klient

2 414 hodin
Nejvyšší počet hodin poskytnuté péče
pro jednoho klienta

2004
Klient nejdéle pobírající asistenciTým B – děti a osoby

s mentálním postižením

Tým A – dospělí

Tým VIN 
– sdílené bydení s asistencí

Tým SEN – senioři

Tým KOC – děti a osoby
s mentálním postižením

Počet klientů v jednotlivých týmech

Eliška N. – 1 249 
Josef P. – 1 013 
Milena Z.– 1 338 
Petra L.– 1 244
Ondřej Z. – 950
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Chráněné bydlení

Důvodem vzniku naší organizace bylo zajistit důstojné bydlení ve vlastní 
domácnosti i lidem s velmi těžkým postižením, kteří potřebují nepřetr-
žitě pomoc druhé osoby. Tento záměr se nám podařilo naplnit ke konci 
roku 2012 zahájením projektu Nezávislé bydlení realizovaného pod služ-
bou osobní asistence. Koncem roku 2016 byl projekt transformován do 
sociální služby chráněné bydlení z důvodu dalšího rozvoje služby a rozší-
ření kapacity. Služba chráněné bydlení je určena lidem s těžkým tělesným 
postižením od 19 do 80 let. Slouží primárně osobám, které mají potřebu 
vysoké míry podpory a nezvládnou žít v přirozeném prostředí s dopomocí 
služby osobní asistence.

4 lůžka
Kapacita chráněného bydlení

29 osobních asistentů
Podpora klientů v chráněném bydlení

5 061 hodin
Počet hodin péče

5
Klientů za rok 2018

„Domov pro mne mi umožnil se osamo-
statnit a žít samostatný život, jsem za 
tuto možnost ráda.“

– obyvatelka chráněného bydlení 
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Volný čas

V naší organizaci se snažíme pomáhat osobám s postižením žít běžným 
způsobem života. K tomu podle nás patří také zábava a smysluplné trávení 
volného času. Pro děti i dospělé proto pořádáme víkendové i týdenní po-
byty, kde si užijí zábavný program, potkají nové kamarády a zažijí neopa-
kovatelné chvíle, na které mohou vzpomínat. To vše s vědomím, že o jejich 
potřeby bude díky našim asistentům a dobrovolníkům postaráno.

9
Zrealizovaných pobytů

48
Účastníků

61
Dobrovolníků na pobytech 

VOLNÝ ČAS
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  6. –   8.   4.  Víkendovka pro děti na Březejci
20. – 22.   4.  Víkendovka pro dospělé v Ostrožské Nové Vsi 
27. – 29.   4.  Víkendovka pro mládež v Soběšicích 
28. – 31.  7.  Pobyt pro děti v Morava Campu Mohelnice 
13. – 19.   8.  Pobyt pro mládež v Centru Veronica Hostětín 
21. – 24.   8.  Pobyt pro dospělé v Mrákotíně u Telče 
12. – 14. 10.  Víkendovka pro děti na Březejci 
12. – 14. 10.  Víkendovka pro dospělé v Hodoníně u Kunštátu
  2. –    4. 11.    Víkendovka pro mládež v Soběšicích

Pobytové akce

„Pobyty pro mě osobně zname-
nají pár hodin či dní oddechu, kdy 
mám čas jen sama pro sebe, mohu 
absolvovat akce, výlety nebo ná-
vštěvy, které běžně s vozíkem ab-
solvovat nejdou. Také dcera ocení 
změnu prostředí, lidí kolem sebe, 
zábavu a oddych ode mě.“

– maminka účastnice pobytu pro mládež 
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Příměstské tábory

Prázdniny jsou pro většinu dětí nejoblíbenějším obdobím roku. Rodiče se 
na ně ale často příliš netěší. Zajistit dětem zajímavý program na celé dva 
měsíce totiž není vůbec jednoduché. U dětí s handicapem a specifickými 
potřebami to platí dvojnásob. Mezi naše další aktivity tak patří pořádání 
příměstských táborů, které probíhají během jarních, podzimních i letních 
prázdnin. Tábory jsou určené dětem a mladistvým s mentálním nebo kom-
binovaným postižením včetně poruch autistického spektra od  6 do 26 let 
a nabízí tematický program, výlety, různorodé aktivity i plnohodnotnou 
péči o potřeby dítěte v průběhu celého tábora.

7
Počet turnusů

6 let
Nejmladší účastník

21 let
Nejstarší účastník

160
Počet výtvarných děl

Z pohádky do pohádky
Tematické zaměření

350 hodin
Počet hodin strávených na táborech

25
Počet asistentů

13
Počet výletů

„Organizátoři i asistenti dělají úžas-
nou práci, kdy umožňují i dětem se 
speciální péčí zažít to, co normální 
děti - potkat se v kolektivu dětí a do-
spělých a mít zážitky z prázdnin, které 
by třeba jinak neměly.“

–  maminka účastníka příměstského tábora

„Velkou předností táborů je skutečnost, 
že každé dítě má svého osobního asis-
tenta, který se mu celý den věnuje a je 
mu k dispozici.“

–  rodiče účastníka tábora
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Zájmové kroužky

Kroužky patří u dětí během týdne k nejčastějším mimoškolním aktivitám. 
I my se snažíme, aby naši dětští klienti měli možnost trávit svůj volný čas 
smysluplně. V roce 2018 jsme proto realizovali první ročník Zájmových 
kroužků. Každé všední odpoledne zde mohou děti rozvíjet svůj talent a zá-
liby, socializovat se v kolektivu, učit se spolupráci i trpělivosti a zažít něco 
nového. V rámci kroužků jsme také uspořádali předvánoční dílničky, kde 
měli možnost se setkat nejen děti, ale i jejich rodiče.

„V rámci poznávacího kroužku jsme navštívili 8 brněnských kul-
turních institucí (např. Technické muzeum, Pražákův palác, Diet-
richsteinský palác, Mendelovo muzeum, Památník Leoše Janáčka, 
Anthropos atd.).“

5
Počet otevřených kroužků
(hudební,  poznávací, výtvarný, pohybový, relaxační)

6
Počet dobrovolníků

3
Počet placených lektorů

12
Počet dětí v kroužcích
(z nichž 4 navštěvovaly 2 a více kroužků)

„Po škole není syn jen 
doma, ale má vytvořený 
odpolední program, který 
bychom mu sami nezvládli 
vytvořit. Pro rodinu je to 
odlehčení.“

–  otec účastníka kroužků
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Dobrovolnické programy

Dobrovolníci působí v naší organizaci od roku 2004. Některé z našich 
aktivit jsou založené výhradně na jejich činnosti. V roce 2018 se dobro-
volníci mohli zapojit v rámci tří programů:

Dobrovolnický program osobní asistence
Dobrovolník přímo pomáhá našim klientům s handicapem 
a to ve službě osobní asistence, chráněného bydlení nebo 
na našich pobytových akcích. Dobrovolník vykonává celou 
škálu činností od pomoci klientovi se sebeobsluhou až po 
společné aktivní trávení volného času.

Dobrovolnický program mimo péči o klienty
Jedná se o pomoc s technickoadministrativními činnost-
mi, pomoc s přípravou společenských a benefičních akcí, 
poradenství aj. Dobrovolník přímo nepracuje s našimi kli-
enty.

Dobrovolnický program volnočasových aktivit
Dobrovolník pomáhá našim klientům pouze aktivně trávit 
volný čas (nezahrnuje pomoc se sebeobsluhou apod).

DOBROVOLNICTVÍ
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Velké poděkování patří společnosti IKEA Česká republika, s.r.o., od které 
jsme získali vybavení do klubovny Paluba. Zaměstnanci IKEA nám navíc 
pomohli darovanou kuchyňskou linku i další nábytek smontovat a prosto-
ry klubovny zútulnit. Další dobrovolníci pak pomáhali s malováním a úkli-
dem kanceláří. 

Kde dobrovolníci pomáhají?

„V roce 2018 u nás pomáhalo 89 dobrovolníků.“

Při osobní asistenci Při realizaci charitativního bazaru

Se správou počítačů, grafikou

Při manuálních pracích

Na pobytových akcích

Na příměstských táborech

„Dobrovolnický den ve vaší or-
ganizaci Domov pro mne byl 
nádherný. Vyšlo pěkné počasí, 
všichni měli dobrou náladu i chuť 
do práce a bylo o nás skvěle po-
staráno. Stihli jsme udělat skoro 
všechno, co bylo potřeba. Pocit z 
dobře odvedené práce a po čase 
shlédnuté fotografie nadšených 
dětí z nových prostor rozhodně 
stály za to.“

–  dobrovolník ze společnosti IKEA



Na letních pobytech to umíme roztočit. Canisterapie je oblíbenou součástí letních příměstských táborů. 

FOTOOHLÉDNUTÍ



Děkuji, že mě držíš nad vodou...Ani dospělí se nebojí bláznivých věcí. 
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Místnost pro pečující

Pečovat o osobu s těžkým handicapem je mimořádně náročné. Pečující 
osoby často musí skloubit péči o rodinu, domácnost i práci a na vlastní po-
třeby jim nezbývá čas ani energie. Rozhodli jsme se proto vytvořit pro ně 
relaxační místnost v prostorách našeho sídla na Kounicové. Sem si mohou 
přijít na moment odpočinout, vypít si v klidu kávu nebo přečíst oblíbenou 
knihu. Do budoucna zde chceme pečujícím nabízet možnost využít koučo-
vání, supervize či masáže. Rekonstrukci místnosti pro pečující finančně 
podpořila Nadace Občanské fórum. Sanitární techniku laskavě poskytly 
společnosti Sanswiss, s.r.o., Ravak a.s. a Prague Gallery Art of Bathrooms.

NAŠE PROJEKTY



Rekonstrukce klubovny Paluba

3332

Klubovna Paluba v centru Brna patřila odjakživa dětem. Přišla ale doba, 
kdy děti vyrostly a odešly a Paluba zela prázdnotou. To jsem se rozhodli 
změnit a v roce 2015 jsme opuštěnou budovu převzali. Čekalo nás nároč-
né zútulňování, které v roce 2018 vyvrcholilo rozsáhlou rekonstrukcí. Díky 
tomu dnes Paluba nabízí komfort a bezbariérové zázemí pro děti i jejich 
asistenty.

2015 2016 2017 2018

Několik dní v kuse uklízíme 
několikaletý prach a špínu, 
postupně odvážíme starý 
a nevhodný nábytek.

V létě probíhá první pří-
městský tábor ve skrom-
ných podmínkách.

V létě probíhá první pří-
městský tábo Probíhá 
první příměstský

V létě probíhá první pří-
městský tábor ve skrom-
ných podmínkách.

Od společnosti Red Hat 
Czech s.r.o. získáváme dar a 
nakupujeme nový nábytek, 
koberce a hračky.

V zadní místnosti začí-
náme postupně budovat 
snoezelen (multisenzoric-
ká relaxační místnost).

Březen: zahájena rekon-
strukce – budujeme bez-
bariérovou koupelnu s 
toaletou a novou kuchyň.

Získáváme dary od Na-
dace ČEZ – Pomáhej 
pohybem a z programu 
IKEA – Spolu s Vámi.

Od podzimu rozjíždíme  
poprvé zájmové kroužky!

Na Palubě konečně teče 
teplá voda!

Získáváme dar od Nada-
ce VINCI – pořizujeme 
nové vodní lůžko, kober-
ce, skříň, světelné efekty a 
nájezdovou plošinu.

22. 5. dvacet dobrovolní-
ků z IKEA pomáhá na Palu-
bě: malují, kopou záhon, 
montují darovanou ku-
chyňskou linku a  nábytek.

Získáváme dar v rámci 
programu Globus Lepší 
svět na rekonstrukci Palu-
by. Podrobnosti domlou-
váme se stavební firmou 
pana Michala Hrnčíře.

Od společnosti Chladservis
Brno získáváme darem 
zbrusu novou ledničku!

Jak šel čas s Palubou

Probíhá první příměstský
tábor o jarních prázdni-
nách, který má úspěch.
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Veřejná sbírka „Díky Vám dosáhnou“

Naše veřejná sbírka probíhá po celý rok netradiční formou. Na pěti místech 
v Brně můžete najít naše veřejné knihovničky, ze kterých si můžete půjčit 
nebo vzít domů libovolnou knihu. Knihovny průběžně doplňujeme kniha-
mi, které sbíráme od široké veřejnosti. Na oplátku nám můžete zaslat DMS 
nebo nás finančně podpořit do sbírkové kasičky umístěné v knihovně.
 
Název i způsob sbírky je symbolický. Člověk na invalidním vozíku nedosáh-
ne bez pomoci druhých na knihu v horní poličce. Výtěžek sbírky je určený 
právě na tuto pomoc – na službu osobní asistence.

„V roce 2018 nám lidé zaslali přes 200 DMS v hodno-
tě 6 216 Kč. Na bazaru a z pokladniček jsme utržili 
20 221 Kč.“

Naše veřejné dobročinné knihovny najdete tady
Společenské centrum Karas v Židenicích
Plavecký stadion na Kraví hoře
Plavecký stadion za Lužánkami
Plavecký stadion TJ Tesla na Lesné
Poliklinika Zahradníkova

FUNDRAISING

DMS PRODOMOV 30 DMS PRODOMOV 60 DMS PRODOMOV 90

Dárcovská sms
Zašlete na tel. číslo 87 777 SMS ve tvaru:
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Hospodaření v roce 2018

V tomto roce jsme měli z důvodu rekonstrukce klubovny pro děti 
a kanceláře vyšší investiční výdaje. Hospodaření bylo vyrovnané s 
mírným ziskem, který budeme investovat do rozvoje našich akti-
vit, po kterých je velká poptávka.

Hospodaření v letech 2016 – 2018

Rok        Náklady        Výnosy    Hospodářský výsledek

Aktiva                                            V tis. Kč

CELKEM                                                        2 160

2016           7 252 768 Kč            7 254 428 Kč                                1 660 Kč 

Dlouhodobý majetek                                          0

Pokladna a bankovní účet                          1 703

Pohledávky                                                      442

Náklady a příjmy příštích období                   15

2017         10 419 819 Kč          10 423 462 Kč                                3 643 Kč

2018         13 697 395 Kč          13 721 764 Kč                              24 369 Kč

Pasiva                                            V tis. Kč

CELKEM                                                        2 160

Základní jmění                                                     0

Fondy a rezerva                                              880

Výsledek hospodaření                                     24

Neuhrazená ztráta minulých let                   -78

Krátkodobé závazky                                   1 332

Výdaje a výnosy příštích období                     2



HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: 24 369 Kč
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Výsledovka

Náklady                                                        V tis. Kč                   %

Výnosy                                                        V tis. Kč                   %

CELKEM                                                                13 698                 100

Spotřeba materiálu                                                      308                2,25

Tržby z prodeje služeb                                             3 347              24,39

Energie                                                                           225                1,64

Provozní dotace (MMB, JMK, MPSV)                    9 772              71,21

Ekonomické a právní služby                                       236                1,72

Nadace a nadační fondy                                             431                3,14

Opravy a udržování                                                      431                3,15

Dary a sbírky                                                                 172                1,25

Ostatní služby                                                               187                1,37

Cestovné                                                                          69               0,50

Vzdělání a supervize                                                     111                0,81

Telefony a internet                                                         10                 0,07

Nájemné                                                                        432                3,15

Mzdové náklady                                                      11 299              82,49

Odpisy, poplatky, penále                                               24                0,18

Náklady na pobytové akce pro klienty                     366                2,67

CELKEM                                                               13 722                 100
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PARTNEŘI

Děkujeme všem, kteří nás nebo naše klienty v roce 2018 podpořili, ať už 
finančně, věcně nebo věnovaným časem a energií. Velmi si vážíme všech, 
kteří nám umožňují realizovat naši činnost v takovém rozsahu a kvalitě. 

Děkujeme, že pomáháte pomáhat!

Podporují nás: 
Magistrát města Brna
Úřad Jihomoravského kraje
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nadace Agrofert
Nadace Charty 77 - Konto Bariéry
Nadační fond Avast
Nadace Občanského fóra
Nadace ČEZ

Alergologie Vágnerová s.r.o.
Delikomat s.r.o.
GIVT.cz s.r.o.
GYNAP s.r.o.
Medac, spo. s r.o.
Point4me.cz
Red Hat Czech s.r.o.
Rolnická společnost Přeskače
MUDr. Ivana Schubert
HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
Ravak a.s.
IKEA Česká republika, s.r.o.
Prague Gallery Art of Bathrooms
SanSwiss s.r.o.
Antikvariát Alfa pasáž
...a další firmy a jednotlivci, kteří si nepřejí být jmenováni.

Domov pro mne, z. s.
Kounicova 42, Brno – Střed, 602 00

IČO: 653 50 111    
DIČ: CZ 653 50 111

 541 245 664

 605 035 380 

 www.domovpromne.cz

 Domov pro mne

 devcezDomova

Právní forma: zapsaný spolek
Registrace: spolkový rejstřík, složka L 5996 vedená u Krajského 
soudu v Brně

Statutární zástupci: Mgr. Kateřina Havlíková – předsedkyně
             Ing. Bc. Jarmila Vokálová – výkonná ředitelka

Bankovní spojení: 2529649001/5500 – Raiffeisen Bank
Transparentní účet: 2801210648/2010 – pouze pro veřejnou sbírku


