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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení příznivci Domova pro mne, 

rok 2019 patřil mezi ty poklidnější v pestré historii naší organizace. Jsem 
za to ráda, protože jsme ho využili k pevnějšímu ukotvení jednotlivých 
aktivit i vnitřních procesů. Už to bylo potřeba po několikaletém období 
růstu. Zejména se stabilizovalo chráněné bydlení a zájmové kroužky, které 
se v předchozím roce potýkaly s vyšší fluktuací pracovníků.
 
Rok 2019 byl také rokem bilancování a ohlížení se do minulosti, oslavili 
jsme totiž krásných 15 let fungování organizace. Domov pro mne ale není 
15letý teenager, který má život před sebou a teprve ho čekají zásadní 
životní rozhodnutí a osamostatnění. Domov pro mne má sice díky „svým“ 
lidem mladistvý elán, ale má za sebou spoustu zkušeností, převratů i 
nelehkých rozhodnutí. Proto teď vnímám, že jsme opět připraveni na nové 
výzvy a další růst.
 
Děkuji svým kolegům za zorganizování té nejbáječnější narozeninové oslavy 
a nejlepšího ročníku noční šifrovací hry Temno! Stejně tak jsem pyšná na 
skvělé příměstské tábory pro děti, které poprvé probíhaly nonstop celé 
léto a realizační tým odvedl skvělou práci. A služba osobní asistence opět 
trhla nový rekord v počtu poskytnutých hodin pomoci. V rozletu nás akorát 
trochu brzdila rozbitá plošina pro invalidy v naší kanceláři, ale před Vánoci 
jsme si díky podporovatelům nadělili novou, která bezvadně funguje.
 
Děkuji všem svým kolegům, dobrovolníkům, klientům a partnerům za 
podporu a spolupráci. Děkuji za to, že jsme celý rok 2019 společně zvládli 
a každý den podnikali drobné krůčky a někdy i větší kroky vedoucí k 
osamostatnění, zkvalitnění a naplnění života nás všech.
 
 

Přeji příjemné počtení.
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 
život a začlenit se do společnosti. V současnosti jsme jedním z největších 
poskytovatelů sociální služby osobní asistence ve městě Brně. Dále 
provozujeme sociální službu chráněné bydlení určenou osobám s těžkým 
tělesným postižením. Vedle toho realizujeme zážitkové pobyty pro děti a 
dospělé s postižením za vydatné pomoci dobrovolníků a také příměstské 
tábory pro děti a mládež. Pořádáme také zájmové kroužky pro děti a mladé 
lidi do 26 let. Naším dlouhodobým cílem je podpora rozvoje komunitních 
služeb, které umožní lidem i s těžkým handicapem žít aktivně ve své vlastní 
domácnosti v blízkosti rodiny a přátel.

JSME ČLENY

Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS ČR)

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 
(ANNOJMK)

Jednota pro deinstitucionalizaci (JDI)

KDE PŮSOBÍME?

Svinošice

Lelekovice
Kuřim

Brno

Rajhradice
Rebešovice

Rajhrad

Holasice

Ochoz u Brna

Újezd u Brna
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

V roce 2019 se v Domově pro mne prostřídalo celkem 149 
zaměstnanců. Z toho 132 žen a 17 mužů. Necelá polovina 
osob pracovala na dohodu, celkem 57 zaměstnanců pomáhalo 
zajišťovat volnočasové aktivity. Pět zaměstnanců se na různých 
pozicích věnovalo práci v kanceláři. Supervizi a účetnictví nám 
dlouhodobě zajišťují dva externí spolupracovníci. Řadu činností 
zajistili dobrovolníci, zejména v oblasti volnočasových aktivit a 
technickoprovozních záležitostí.

15 členů valné hromady

5 členů správní rady

Náplň práce pracovníků na dohodu

Úklid: 2

Příměstské
tábory: 32

Kroužky: 14

Pobytovky:  3

Sociální
služby: 56

Kancelář

Účetní

Personalistka
Pracovník 

úklidu

Vedoucí
kanceláře

Koordinátor PR
a fundraisingu

Valná hromada

Správní rada

Výkonný
ředitel

Sociální služby

Koordinátor
osobní

asistence

Výchovný
pedagogický

pracovník

Pracovníci
přímé

obslužné péče

Pět týmů 
osobních 
asistentů

Sociální
pracovník

Vedoucí týmů
asistence

Koordinátor
chráněného

bydlení

Koordinátor
dobrovolníkůVolný čas

Vedoucí
příměstských

táborů

Vedoucí
pobytů

Vedoucí
zájmových

kroužků

1 336 hodin
Nejvíce hodin poskytnuté péče jedním 
asistentem za rok
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Osobní asistence 

Terénní sociální službu osobní asistence poskytujeme našim klientům již 
od roku 2007. Určena je osobám s tělesným, mentálním a kombinovaným 
postižením včetně poruch autistického spektra ve věku od jednoho roku 
žijícím na území města Brna a v jeho přilehlém okolí do 20 km. Cílem 
služby osobní asistence je dlouhodobě udržet člověka se zdravotním 
postižením v jeho přirozeném prostředí domova, kompenzovat mu jeho 
zdravotní postižení tak, aby mohl žít co nejvíce podle svých představ. I 
proto je asistence vždy ušita každému klientovi na míru a k dispozici je bez 
časového omezení – v noci, o víkendech i ve svátky.

S čím naši asistenti pomáhají?

při zvládání běžných úkonů péče (oblékání, podání stravy)

se zajištěním chodu domácnosti (nákupy, vaření)

při osobní hygieně (koupání, pomoc na WC, výměna 
inkontinenčních pomůcek)

zajišťují výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (procházky, 
výlety, rozvoj jemné a hrubé motoriky…)

s doprovody do školy, zaměstnání, k lékaři…

9

Honza je mladý aktivní kluk, který má rád cestování, sport i extrémnější výzvy. Z počátku využíval služby Domova pro pravidelné doprovody, například na jeho milovaný bazén, jeho chuť zapojit se do aktivit organizace ale později vyústila i v další spolupráci. Aktuálně Honza v Domově působí jako instruktor osobní asistence a pomáhá začínajícím asistentům zorientovat se v tom, co asistence obnáší.

6 let
Nejmladší klient

102 let
Nejstarší klient

2 044 hodin
Nejvyšší počet hodin 
poskytnuté péče
pro jednoho klienta

450 km
Počet ujetých 
kilometrů jedním 
asistentem za den

SLUŽBY

„V roce 2019 jsme pomohli 142 klientům a 
poskytli jim 33 682 hodin péče.“
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Chráněné bydlení

Vidina realizace chráněného bydlení stála za vznikem naší organizace. 
Tento záměr se podařilo naplnit ke konci roku 2012 zahájením projektu 
Nezávislé bydlení realizovaného pod službou osobní asistence. Koncem 
roku 2016 byl projekt transformován do sociální služby chráněné bydlení z 
důvodu dalšího rozvoje služby a rozšíření 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. Osobní 
asistenti jsou klientům k dispozici 24 hodin denně dle jejich aktuálních 
potřeb, pomáhají jim tak k důstojnému životu ve vlastní domácnosti.

4
Kapacita chráněného bydlení

21
Počet osobních asistentů chráněného bydlení 
za rok

3 580
Počet hodin péče

4
Počet klientů za rok

Ondra se přistěhoval do 

chráněného bydlení v roce 2014. 

Po letech strávených v ústavní péči 

se v jeho 22 letech jednalo o první 

samostatné bydlení. S pomocí 

asistentů zvládá zastat domácí 

práce, vaření, nákupy i další úkony 

a může každý den prožít dle svých 

představ. Společně s asistenty i 

spolubydlícím Radkem taky často 

vyrážejí na výlety a to i mimo Brno. 

Ve volném čase Ondra rád fotí, 

tráví čas na počítači a věnuje se 

práci v oblasti výživových doplňků.
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Pobytové akce 

Pobytové akce patří k Domovu pro mne už od jeho vzniku. V roce 2019 
jsme se zaměřili na pořádání pobytů pro dospělé klienty s tělesným 
postižením a děti s mentálním a kombinovaným postižením. Uspořádali 
jsme pro ně víkendové akce na jaře a na podzim a také dva letní týdenní 
pobyty. Cílem pobytových akcí je nabídnout všem účastníkům bez ohledu 
na jejich handicap kvalitní a rozmanitý program, prostor pro navazování 
nových přátelství a sdílení zážitků. Pro pobyty si vybíráme krásná místa, 
která nabízí vhodné podmínky pro bezbariérové ubytování, ale také 
možnosti výletů do okolí. Důležitým faktorem je také umožnit pečujícím 
rodinám odpočinek a úlevu, kterou si mohou snáze dopřát s vědomím, že 
o potřeby jejich blízkých je díky týmu asistentů a dobrovolníků postaráno.

13

VOLNÝ ČAS

7
Počet zrealizovaných pobytů

49
Celkový počet účastníků

53
Počet zapojených dobrovolníků

Ríša přijel na svůj první 
víkendový pobyt až z 
Bratislavy. Vzhledem k 
tomu, že na Slovensku 
podobné odlehčovací služby 
pro dospělé v podstatě 
nejsou, byl jarní víkend 
vůbec první příležitostí, kdy 
jednadvacetiletý Richard 
strávil noc mimo svůj domov. 
Pobytovka tak byla velkým 
krokem pro celou rodinu, 
která o Ríšu po celý rok 
pečuje, i pro něj samotného. 
Po pozitivní zkušenosti z 
jarní víkendovky se Ríša 
zúčastnil i letního pobytu, 
který je delší a znamenal 
tak pro něj další zkoušku. 
Později se Ríša vydal i na 
podzimní víkendový pobyt, 
patří tak už mezi stálé členy 
naší party. 

  3. –   5.  5.  Víkendovka pro mládež – pracoviště Jezírko, Soběšice
17. – 19.  5.  Víkendovka pro děti – pracoviště Centra Kociánka Březejc
29. – 31.  5.  Víkendovka pro dospělé – penzion Athéna, Suché u Boskovic
10. – 14. 7.  Pobyt pro dospělé – vila Sola Gratia, Bystřice pod Hostýnem
21. – 28.  7.  Pobyt pro mládež – Centrum Veronica, Hostětín
13. – 15.  9.  Víkendovka pro dospělé – RS Zámeček, Hodonín u Kunštátu
27. – 29. 9.  Víkendovka pro mládež – pracoviště Jezírko, Soběšice
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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 
kombinovaným 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.

11
Počet týdenních turnusů

53
Celkový počet účastníků

54
Počet asistentů

20
Nejstarší účastník

34
Počet výletů

6
Nejmladší účastník

383
Hodin strávených na táborech

Cesta historií
Téma letního tábora

Dvanáctiletá Denisa se střední 
mentální retardací přišla na Palubu 
v roce 2019 poprvé. Zpočátku velmi 
bojácná Deniska seděla s pláčem v 
předsíni a vyhlížela maminku. Díky 
individuálnímu přístupu a vlastní 
asistentce, která se o ni celou dobu 
starala, se pomalu osmělila a začala 
prozkoumávat, co Paluba vlastně 
nabízí. Za krátký čas si našla také 
cestu k ostatním dětem, kterých 
se zpočátku bála. Během tábora 
se nakonec zúčastnila i výletu do 
knihovny, Zoo nebo aquaparku a 
bez problému se zapojovala do 
všech aktivit. Poslední dny tábora už 
Deniska chodila na Palubu s úsměvem 
a naopak se jí nechtělo pryč. Zvládla 
se skvěle socializovat a vyrovnat se 
s novými věcmi, což je pro ni i její 
rodinu velký posun kupředu.
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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, které se v roce 2019 staly pevnou součástí naší nabídky 
volnočasových aktivit. Každé všední odpoledne zde mohou děti rozvíjet 
svůj talent a záliby, 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.

Jaké kroužky nabízíme?

Hudební Výtvarný Poznávací

Relaxační EdukačníPohybově-taneční

Devítiletá Markéta se od narození 

potýká s těžkým handicapem. I přes 

velmi malou pohyblivost však dokáže 

rukama ovládat svůj elektrický vozík 

a především se věnovat tomu, co ji 

baví – tvoření. K rozvoji jejího talentu 

jí slouží náš výtvarný kroužek, který 

navštěvuje od začátku roku 2019. Ráda 

maluje, stříhá a vyrábí. Radost jí dělají i 

další děti na kroužku, v důsledku svého 

handicapu v kombinaci s domácí umělou 

plicní ventilací se totiž učí doma a nemá 

možnost se potkávat s vrstevníky ve 

škole. Pro rodiče Markétky představuje 

pravidelný kroužek malé odlehčení, 

především jsou ale rádi, že je jejich dcera 

šťastná a rozvíjí se v tom, co ji naplňuje.  



Fotoohlédnutí

Piknik klientů osobní asistence.

Na víkendovkách je veselo. Střípky z focení DMS kampaně.



Pirát na koni? Během příměstského tábora žádný problém! Temno testuje kreativitu i výdrž. 

Pobyty pro dospělé nás vždy zavedou na zajímavá místa. 



Čerstvý vzduch a fajn lidé umí divy. 

Domov pro mne v médiích. Dětem nabízíme zážitky, na které budou dlouho vzpomínat. 
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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 2019 se dobrovolníci 
mohli zapojit v rámci tří programů:

Kde dobrovolníci pomáhají?

25

DOBROVOLNICTVÍ

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 činnostmi, 
pomoc s přípravou společenských a benefičních akcí, 
poradenství aj. Dobrovolník přímo nepracuje s našimi klienty.

Dobrovolnický program volnočasových aktivit
Dobrovolník pomáhá našim klientům aktivně trávit volný 
čas prostřednictvím společných procházek, návštěv výstav či 
jiných zajímavých míst. Zapojit se může také v rámci zájmových 
kroužků.

Při osobní asistenci Při realizaci
společenských akcí

Se správou počítačů,
grafikou

Při manuálních
pracích

Na pobytových
akcích

Na příměstských
táborech

„V roce 2019 nám pomáhalo 87 dobrovolníků.“
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Propagační předměty

Chceme, aby o Domově vědělo co nejvíce lidí. Proto jsme pro naše 
příznivce i širokou veřejnost připravili kolekci propagačních předmětů, 
které na organizaci odkazují. V nabídce jsou plátěné tašky a praktické 
batohy s originálním potiskem superhrdiny z dílny Tomáše Kandela, 
náramky z minerálů s přívěskem domečku nebo reflexní přívěsky s naším 
logem. K příležitosti 15. narozenin Domova pro mne jsme vytvořili také 
odznaky s vtipnými slogany.

DMS kampaň

V roce 2019 jsme odstartovali novou DMS kampaň. V ní se snažíme zobrazit 
běžné denní maličkosti, které zpravidla děláme automaticky. Pro osobu 
s handicapem je ale právě dopomoc při těchto malých každodenních 
úkonech velmi důležitá. Právě všední drobnosti a rituály vytvářejí pocit 
domova. V rámci DMS kampaně vzniklo 5 originálních fotografií, které se 
objevily na plakátech po celém městě. Více informací o kampani naleznete 
na webu www.darujdomov.com.

Jak se do DMS kampaně zapojit?
Zašlete na tel. číslo 87 777 SMS ve tvaru:

27

NAŠE PROJEKTY

DMS PRODOMOV 30 DMS PRODOMOV 60 DMS PRODOMOV 90

„Za pomoc s tvorbou dárcovské kampaně mnohokrát děkujeme 
fotografům Janě a Petrovi Šedým a grafičce Nicole Herzánové.“

Domov je tam,
kde si můžu hrát...

Domov je tam,
kde to ze mě spadne...

Domov je tam,
kde to mám na háku...
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Temno

Noční šifrovací hra Temno má v Domově dlouholetou tradici. V červnu 
2019 jsme se postavili na start už čtrnáctého ročníku této dobrodružné 
noční akce, během které týmy složené z vozíčkářů a jejich asistentů 
objevují zajímavá místa v Brně a luští zapeklité šifry. Čtrnáctý ročník 
byl opravdu nabitý a zavedl účastníky na místa, kam se za normálních 
okolností nedostanou. Odstartovali na Brněnském výstavišti, kde našli 
šifru zakomponovanou přímo do oken pavilonu A, přes Kamenku pak 
pokračovali na Dopravní hřiště Riviéra. Tady na soutěžící čekala nejen 
zajímavá šifra, ale i přehlídka práce psovodů Městské policie Brno. 
Kolem půlnoci pak na účastníky čekal další zážitek v podobě noční 
návštěvy liduprázdného Anthroposu, opuštěné loděnice nebo prázdného 
potemnělého kostela. Putování nočním Brnem zakončili pohledem na 
východ slunce na břehu Brněnské přehrady, kde společně oslavili skvělé 
výkony všech zúčastněných. 

Oslava 15. narozenin

Domov pro mne oslavil v roce 2019 patnáct let. Takto významné výročí si 
zaslouží pořádnou oslavu, proto jsme se rozhodli pozvat všechny příznivce 
naší organizace a společně si připít na další úspěšné roky fungování. V 
brněnském Impact Hubu, který nám laskavě poskytl krásné bezbariérové 
prostory, jsme 4. října připravili vše, co k pořádné oslavě patří. Na účastníky 
čekalo bohaté občerstvení, fotokoutek, tombola i zajímavý program. 
Během něj vystoupila taneční skupina Proty boty, herci z Divadla Járy 
Pokojského, muzikoterapeut, první asistent pan Kučera nebo herec Matěj 
Záhořík. O zábavu a plné žaludky našich hostů se po celou dobu starali 
naši úžasní dobrovolníci, kteří přispěli občerstvením i se postavili za bar. 
Zde si hosté díky štědrosti našich sponzorů – pivovaru Hauskrecht, Just 
Wine a Delikomatu mohli vybrat z bohaté nabídky. 

„Moc děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám s realizací 
Temna pomohli a také institucím, které se do akce zapojily a 
připravily pro všechny zúčastněné neopakovatelný zážitek.“

„Děkujeme firmám i jednotlivcům, kteří přispěli 
věcnými dary i poukazy na služby do naší tomboly.“
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Spolupráce s týmem amerických fotbalistů Brno Sígrs

Brněnský tým prvoligových hráčů amerického fotbalu Brno Sígrs 
podporoval Domov pro mne po celou sezonu. Před jejím zahájením se 
hráči setkali s našimi klienty a nechali je nakouknout do zákulisí svého 
tréninku. Během domácích zápasů pak mohli fanoušci klubu navštívit na 
hřišti v Bystrci stánek Domova, kde jsme poskytovali informace o naší 
činnosti i naše propagační předměty.

Charitativní makronky

Od 18. do 24. listopadu 2019 
jsme ve spojení s oblíbeným  
brněnským podnikem Piknik box  
uspořádali prodej charitativních 
makronek. Sedm korun z každé 
prodané makronky putovalo na 
podporu našich aktivit, celkovou 
vybranou částku navíc Piknik box 
následně zdvojnásobil. Celkem se 
podařilo prodat 327 makronek a 
vybrat téměř pět tisíc korun.

Dobročinné knihovny

Na pěti místech v Brně můžete 
najít naše veřejné knihovničky, ze 
kterých si můžete půjčit nebo vzít 
domů libovolnou knihu. Knihovny 
průběžně doplňujeme knihami, 
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 nedosáhne bez pomoci 
druhých na knihu v horní poličce. 
Výtěžek sbírky je určený právě na 
tuto pomoc – na službu osobní 
asistence.

Kde knihovny najdete?
– Společenské centrum Karas v     
    Židenicích,
– Plavecký stadion na Kraví hoře,
– Plavecký stadion za Lužánkami,
– Plavecký stadion TJ Tesla na      
   Lesné,
– Poliklinika Zahradníkova.

31

FUNDRAISING



32 33

NÁŠ ROK 2019

Natáčení pořadu 
Klíč pro ČT.

Piknik pro klienty 
osobní asistence.

Příměstské tábory 
a pobytové akce.

Víkendové
pobyty.

Prodej charitativních 
makronek.

Oslava 15. narozenin 
Domova pro mne.

Noční šifrovací 
hra Temno.

Jarmark neziskovek 
na FSS.

Setkání 
dobrovolníků.

Vánoční
trhy.

Únor Březen Duben Květen Červen Srpen Září Říjen Listopad ProsinecČervenec –
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Hospodaření v roce 2019

V tomto roce jsme díky adekvátní dotační podpoře a podpoře 
našich soukromých partnerů mohli zajistit všechny činnosti v plném 
rozsahu a dokonce je opět rozšířit. Největší investicí bylo pořízení 
nové plošiny pro invalidy do kanceláře ve výši 250 tisíc korun. Do 
větších investic jsme se nepouštěli z důvodů plánování a příprav 
budoucích projektů. Zisk byl převeden do rezervního fondu.

Rozvaha 2019
Aktiva                                            V tis. Kč

Dlouhodobý majetek                                      306

Pokladna a bankovní účet                          2 074

Pohledávky                                                      397

Náklady a příjmy příštích období                   15

CELKEM                                                        2 792

Pasiva                                            V tis. Kč

CELKEM                                                        2 792

Základní jmění                                                     0

Fondy a rezerva                                            1 375

Výsledek hospodaření                                     22

Neuhrazená ztráta minulých let                   -53

Krátkodobé závazky                                   1 409

Výdaje a výnosy příštích období                    39

Výkaz zisků a ztrát 2019

Spotřeba materiálu, majetek                                     382                2,36

Energie                                                                           210               1,30

Ekonomické a právní služby                                       247                1,53

Ostatní služby                                                               201                1,24

Cestovné                                                                          92               0,57

Vzdělávání a supervize                                                126                0,78

Telefony a internet                                                         61                 0,38

Nájemné                                                                        460                2,84

Mzdové náklady                                                      14 025             86,72

Odpisy, poplatky, penále                                               27                0,17

Náklady na pobytové akce                                         341                2,11

Náklady                                                        V tis. Kč                   %

CELKEM                                                                16 172                 100

HOSPODÁŘSKÝ ZISK CELKEM: 22 000 Kč

Tržby z prodeje služeb                                             3 721              22,98

Provozní dotace (MMB, JMK, MPSV)                   12 100              74,72 

Nadace a fondy                                                              75                 0,46

Dary a sbírky                                                                 298                1,84

Výnosy                                                        V tis. Kč                   %

CELKEM                                                               16 194                 100



PARTNEŘI

Děkujeme všem, kteří nás nebo naše klienty v roce 2019 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 nám pomáháte pomáhat.

Podporují nás:
Magistrát města Brna
Úřad Jihomoravského kraje
Ministerstvo práce a sociální věcí
Československá obchodní banka, a. s.
Nadační fond Avast
Nadační fond Tesco
GIVT.cz s.r.o.
Red Hat Czech s.r.o.
E.ON Česká republika, s.r.o.
ELDACO a.s.
Radeton s.r.o.
Y Soft Corporation
Farní sbor ČCE- Brno Židenice
Ekonomicko-správní fakulta MU 
Black Box café
Point4me.cz
Nejlevnější korálky
Tiskárna Brno Ctrl P s.r.o.
přelepky.cz
Nicwole Herzánová
MUDr. I. Schubertová
B. Malenová
Z. Bělousovová
J. Švrček
M. Zajková
… a řada dalších skvělých lidí, kteří vidí v naší práci smysl.

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 – Raiffeisenbank a.s.
Transparentní účet: 2801210648/2010 – pouze pro veřejnou sbírku


