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ÚVODNÍ SLOVO

Rok 2021 v Domově byl stejně jako předchozí rok silně ovlivněn pandemií koronaviru. 
S tím rozdílem, že jsme si už tak nějak zvykli na ztížené podmínky v práci. Mezi prvními 
jsme se proti koronaviru očkovali a testovali a jako poslední odkládali povinné 
respirátory. Ke konci roku jsme byli pod velikým tlakem, kdy jsme čekali, zda bude 
pro naši profesi povinné očkování proti koronaviru, protože by to znamenalo odliv 
řady pracovníků z naší organizace a obecně ze sociálních služeb, což si za současné 
napjaté personální situace nemůžeme dovolit.

Rok 2021 byl pro naši organizaci přelomový a to hned z několika důvodů. Podepsali 
jsme kupní smlouvu na dům se zahradou, který chceme zrekonstruovat pro chráněné 
bydlení, a podepsali jsme kupní smlouvu na pořízení bezbariérového automobilu pro 
převoz našich klientů. Do té doby byla nejdražší věcí, kterou Domov vlastnil, barevná 
kopírka v kanceláři. Na podzim jsme konečně po devíti letech rozšířili naše chráněné 
bydlení o další čtyři lůžka v nájemních bytech v centru Brna a získali do nájmu další tři 
bezbariérové byty od městské částí Královo Pole.

Velkou radost nám udělala propagační kampaň k našemu projektu CIHLU K CIHLE, 
v rámci které jsme dělali osvětu o potřebnosti a smyslu chráněného bydlení a 
informovali o našem projektu rekonstrukce domu. Do kampaně se zapojila řada milých 
brněnských osobností a vážených institucí a podpořila ji také média. Z materiálních 
věcí jsme pyšní na náš nedatovaný „dobroplánovač“, který je plný inspirace k dobru 
a díky své univerzálnosti nahradil vydávání našich již tradičních týdenních kalendářů 
s fotografiemi.

A co bychom si přáli a nejvíc potřebovali? Abychom měli dostatek zaměstnanců a 
dobrovolníků a mohli pomáhat podle potřeby a nemuseli zájemce o služby tak často 
odmítat. Abychom mohli oblíbené aktivity jako třeba příměstské tábory a zážitkové 
pobyty nabízet více dětem a nemuseli rozhodovat, kdo se tentokrát zúčastní a kdo 
bude smutný.

Závěrem děkuji všem našim kolegům, dobrovolníkům a podporovatelům za jejich 
celoroční obětavost, trpělivost a porozumění. Vy jste to nejcennější, co Domov má.

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 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)

Jednota pro deinstitucionalizaci (JDI)
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MAPA PŮSOBENÍ
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

V roce 2021 se v Domově pro mne prostřídalo celkem 123 
zaměstnanců. Z toho 111 žen a 12 mužů. Celkem 59 pracovníků 
působilo v organizaci na hlavní pracovní poměr. Ze všech 
zaměstnanců se jich 35 podílelo na zajištění volnočasových aktivit. 
Supervizi a účetnictví nám dlouhodobě zajišťují dva externí 
spolupracovníci. Řadu činností zajistili dobrovolníci, zejména v 
oblasti pobytových akcí a technicko provozních záležitostí.

Náplň práce zaměstnanců

Chráněné bydlení: 20

Volný čas: 35

Osobní asistence: 62

Kancelář: 6

1 087 hodin
Nejvíce hodin poskytnuté péče jedním 
asistentem za rok

14 členů valné hromady

5 členů správní rady

Kancelář

Účetní

Personalistka
Pracovník 

úklidu

Vedoucí
kanceláře

Koordinátor PR
a fundraisingu

Valná hromada

Správní rada

Výkonný
ředitel

Sociální služby

Koordinátor
osobní

asistence

Instruktor
osobních
asistentů

Koordinátor
chráněného

bydlení

Koordinátor
dobrovolníkůVolný čas

Koordinátor
příměstských

táborů

Koordinátor
pobytových

akcí

Koordinátor
zájmových

kroužků
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Osobní asistence 

Cílem terénní sociální 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. Osobní asistenci poskytujeme od roku 2007 na 
území města Brna a v jeho přilehlém okolí do 20 km. Našimi klienty jsou 
osoby od jednoho roku věku po seniory s tělesným, mentálním nebo 
smyslovým postižením včetně různých kombinací těchto postižení a 
poruch autistického spektra. Služba je vždy ušita klientovi na míru dle jeho 
potřeb a požadavků. Poskytujeme ji bez časového omezení, tedy i v noci, 
o víkendech nebo ve svátky. 

S čím naši asistenti pomáhají?

Rozložení jednotlivých týmů osobní asistence
při zvládání úkonů sebeobsluhy (oblékání, podání stravy)

se zajištěním chodu domácnosti (nákupy, vaření, drobný úklid)

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

při trávení volného času (společná návštěva kulturních akcí, 
předčítání, asistence na zájmových kroužcích a sportovištích aj.)

s doprovody do školy, zaměstnání, k lékaři…

SLUŽBY
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6 let
Nejmladší klient

92 let
Nejstarší klient

295 m
od kanceláře
Nejbližší asistence

20 km
od kanceláře
Nejvzdálenější 
asistence

2 127 hodin
Nejvyšší počet hodin 
poskytnuté péče
pro jednoho klienta

17,1 mil. Kč
Rozpočet služby

„V roce 2021 jsme pomohli 138 klientům
a poskytli jim 28 786 hodin péče.“

Osoby s tělesným postižením
Tým A
31 %Děti a mládež s mentálním

a kombinovaným postižením
+ Byt se sdílenou asistencí pro
osoby s fyzickým handicapem 

Tým
Koc + VIN
17 %

Osoby s mentálním
a kombinovaným postižením

Tým B
21 %

Senioři
Tým SEN
31 %
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Chráněné bydlení

Posláním služby chráněné bydlení je umožnit lidem s postižením žít 
v prostředí běžné domácnosti, o kterou se s dopomocí pracovníků 
chráněného bydlení sami starají a sami si organizují každodenní život 
podle svých potřeb.

Naše služba je určena lidem s těžkým tělesným postižením ve věku 19 
- 80 let. Klienti žijí v bytech v běžné zástavbě ve městě Brně (centrum, 
Bohunice, Královo Pole).

Služba je poskytována 24 hodin denně podle potřeb klientů. Naši 
pracovníci klientům pomáhají s úkony sebeobsluhy, při osobní hygieně, 
zajišťují doprovody, pomáhají obstarávat osobní záležitosti.

Rozrůstání chráněného bydlení

7
Počet klientů za rok

20
Počet osobních asistentů chráněného bydlení

2 840
Počet hodin poskytnuté péče

5,1 mil Kč
Rozpočet služby
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Rok 2021 se nesl v duchu rozšiřování služby chráněného 
bydlení. Po dlouhém vyjednávání s městem se nám podařilo 
získat do pronájmu čtyři bezbariérové byty v centru Brna. V 
listopadu se do nich nastěhovali noví klienti. S rozšiřováním 
souviselo také vybudování zcela nového týmu asistentů, 
včetně vedoucí a koordinátora celé služby. Další byty pro 
klienty s těžkým tělesným handicapem otevřeme v roce 
2022, i nadále pak pokračujeme v rekonstrukci domu na 
ulici Štolcova, kde v budoucnu vznikne zcela nové chráněné 
bydlení pro pět uživatelů.
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Pobytové akce 

Pobytové akce patří k Domovu pro mne už od jeho vzniku. V roce 2021 
jsme uspořádali tradiční pobytovou akci v ekologickém centru Veronica 
pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. S dospělými klienty 
jsme se pak vydali na podzimní víkendovku do Vranova. Opět jsme se 
snažili zajistit všem účastníkům bez ohledu na jejich handicap kvalitní a 
rozmanitý program, prostor pro navazování nových přátelství a sdílení 
zážitků. 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.

VOLNÝ ČAS

2
Počet zrealizovaných pobytů

22
Celkový počet účastníků

21
Počet zapojených dobrovolníků
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Příměstské tábory

Zajistit dětem zajímavý program na prázdniny je pro rodiče často výzva. 
V případě dětí s handicapem to platí dvojnásob. Kromě přínosného 
programu je totiž nutné myslet také na zajištění potřebné péče. Řešení už 
několik let nabízejí naše příměstské tábory, které probíhají během jarních, 
podzimních i letních prázdnin. Tábory jsou určené dětem a mládeži 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.

9
Počet turnusů

33
Celkový počet
účastníků

32
Počet asistentů

2
Počet návštěv
canisterapeutů
ze společnosti
Psím srdcem

300
Počet hodin 
strávených na 
táborech

Tajemství
džungle
Téma letního
tábora
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Zájmové kroužky

Zájmové kroužky pro děti s mentálním a kombinovaným postižením se už 
od jejich pilotního spuštění v roce 2018 těší velké oblibě. Nasloucháme 
potřebám a přáním dětí i rodičů, proto jsme v roce 2021 začali nabízet 
většinu kroužků vzhledem k pandemické situaci také v individuální formě.

Jaké kroužky nabízíme?

HudebníVýtvarný

Poznávací Domácí nauky

RelaxačníLogohrátky

Pohybový

Skupinové

Individuální
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83
Počet uskutečněných
skupinových kroužků

7 let
Nejmladší účastník

55
Počet individuálních
lekcí LOGOhrátek

22 let
Nejstarší účastník

16
Počet účastníků 
celkem

13
Počet lektorů
a dobrovolníků



Fotoohlédnutí

Na víkendovce pro dospělé nikdy nechybí výlet. 

V klubovně Paluba je veselo po celý rok. Poznávací kroužek zavede účastníky na zajímavá místa. 
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Canisterapii děti milují.

Dobrovolníci + účastníci pobytovky = nejlepší tým!

Diskotéka je vždy vrcholem programu letního tábora. 
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I hejtman JMK Jan Grolich přidal cihlu k cihle.Budoucí chráněné bydlení v Černovicích v zájmu novinářů. 

Na křtu kalendáře s českým Brucem Willisem.
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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 2021 se dobrovolníci 
mohli zapojit v rámci tří programů:

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.

Kde dobrovolníci pomáhají?

23

Při osobní asistenci Při realizaci
společenských akcí

Se správou počítačů,
grafikou

Při manuálních
pracích

Na pobytových
akcích

Na příměstských
táborech

„V roce 2021 nám pomohlo celkem 29 dobrovolníků.
Zapojili se při pobytových a veřejných akcích i při 
realizace kampaní.“



Stavíme chráněné bydlení

Celý rok 2021 jsme pokračovali v přípravě realizace našeho životního 
projektu - rekonstrukci starého rodinného domu na bezbariérové 
bydlení pro pět osob s těžkým tělesným postižením. Bohužel covidová 
situace vše zdržela a také plánované rozpočty vyhotovené v roce 2018 se 
výrazně navýšily. I tak se ale podařilo projekt posunout dál. Získali jsme 
úvěr a především jsme se stali vlastníky řadového domu se zahradou. 
Dosáhli jsme také na proplacení části evropské dotace za realizaci 1. 
etapy projektu a zpracovali veškerou dokumentaci nutnou pro zadávací 
řízení. Ve spolupráci s médii jsme zviditelnili téma nedostatku vhodného 
bydlení a komunitních pobytových služeb pro dospělé s těžkým tělesným 
postižením v České republice. Přímo v domě jsme přivítali hned několik 
televizních štábů, zástupce tisku, rozhlasu i hejtmana Jihomoravského 
kraje. 

Nákup
nemovitosti 

Veřejné 
výběrové
řízení na 

rekonstrukci

Tvorba
nového 

rozpočtu 

2021 2022 2023 2024

NAŠE PROJEKTY

Příběh Marušky

Marie se narodila jako zdravé miminko, ale záhy prodělala 
těžký zápal plic, ze kterého si odnesla trvalé následky v podobě 
omezené motoriky. Její stav se s věkem bohužel zhoršoval. Aby 
nezatěžovala fyzicky náročnou péčí o sebe své blízké, odešla do 
pobytového zařízení sociálních služeb. Několik zařízení vystřídala, 
protože neustále hledala takové, kde by mohla normálně žít a být 
aspoň trochu šťastná. A v této době se začal v jejím srdci rodit 
plán - ze svého rodného domu ideální bydlení pro lidi s těžkým 
hendikepem jednou vybudovat.

Marie zná organizaci Domov pro mne, z.s. od počátku jejího 
fungování, kdy jela jako účastnice na první pobytovou akci pro 
vozíčkáře pořádanou v roce 2004. Zde se tehdy spřátelila s jednou 
z dobrovolnic Domova pro mne Jarkou. Když se v roce 2014 dostala 
ona dobrovolnice do vedení organizace jako ředitelka, neváhala 
a okamžitě ji oslovila se svým nápadem. Marie hledala někoho, 
komu může důvěřovat a doslova vložit svůj osud do jeho rukou. 
Vše se rozhýbalo v roce 2018, kdy se objevila možnost podat 
žádost o dotaci na výstavbu chráněného bydlení. Po dlouhých 
dvou letech byla žádost schválena a podpořena. Vzdušný zámek 
se konečně začal proměňovat na pevnou stavbu z cihel.

24 25

Pořízení 
vertikální 

plošiny pro 
invalidy

Pořízení 
vnitřního 
vybavení

Zahájení 
provozu 

chráněného 
bydlení

02 02 04 08 10 01



Kampaň Cihlu k cihle

Od samého začátku jsme věděli, že budeme muset vlastními silami sehnat 
velké množství finančních prostředků. Vytvořili jsme proto speciální 
web Cihlu k cihle a stejnojmennou sbírkovou kampaň. V rámci té vzniklo 
hned několik videí ve spolupráci s brněnskými osobnostmi, podnikateli 
a organizacemi, kteří se rozhodli bez nároku na honorář náš projekt 
podpořit. Naopak nám ještě věnovali věcné dary nebo zážitky, které je 
možné na webu www.cihlukcihle.cz zakoupit. Nákupem odměny tak dárce 
získá nejen skvělý zážitek, ale i podpoří dobrou věc. 
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Ajala Chocolate

Divadlo Polárka Tomáš Bábek – dráhový cyklista

Pivovar Stern

Městská policie Brno

„Děkujeme Janu Polzerovi a Ivanu Kebelešovi za 
dobrovolnou pomoc s webem a Marcele Lenertové 
a Davidovi Damborskému za neuvěřitelnou ochotu a 
podporu při natáčení a střihu videí a fotografování.“

Kdo přidal Cihlu k cihle?



Chcete podpořit stavbu chráněného bydlení?

Vyberte si jednu z odměn na webu www.cihlukcihle.cz nebo nám 
zašlete finanční dar:

číslo transparentního účtu:
2801900665/2010

29

QR platba:

Mikro-teatro – Lucie Hrochová a Tereza Sikorová, herečky bytového divadla

Petr Vít – kytarista a skladatel
Verónica Vítová Roa – tanečnice

Dalibor Buš – herec divadla Husa na provázku Petra Střelecká z Industra Coffee

Filip Teller – herec a zdravotní klaun

“Nákupem odměny přes web cihlukcihle.cz nám 
pomohlo již 111 lidí, kteří nám přispěli více než čtvrt 
milionu korun.” 
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Dobročinný záchranářský kalendář
V roce 2021 se nám dostalo velké cti. Tým Zdravotnické záchranné služby 
JmK se rozhodl výtěžek z tradičního dobročinného kalendáře věnovat 
naší organizaci.  Záchranářský kalendář byl inspirován filmem Sin City 
- město hříchů. Zdravotníci a další členové záchranářských složek tak 
před objektivem Rastislava Belana pózovali jako akční filmoví hrdinové. 
Slavnostního křtu kalendáře se zúčastnil také dabér Bruce Willise Alexej 
Pyško. A to nejlepší na závěr! Prodej kalendářů vynesl naší organizaci 
neuvěřitelných 100 tisíc korun, které poputují na podporu stavby nového 
chráněného bydlení. Moc děkujeme celému týmu ZZS i každému, kdo si 
kalendář zakoupil.

Bezbariérový automobil 
Po úspěšné Dobropohledové kampani, v rámci které se nám společně s 
dary firem a sponzorů podařilo nashromáždit více než 350 tisíc korun, jsme 
v květnu konečně objednali vysněný automobil. Ten nám po bezbariérové 
úpravě pomůže na táborech, ale i při každodenní asistenci v Brně. Bohužel 
covidová doba spojená s nedostatkem čipů a součástek zdržela i výrobu 
našeho auta. Na jeho uvedení do provozu si proto budeme muset ještě 
chvilku počkat.

Akce s Hitrádiem City
V zimě 2019, těsně před vypuknutím pandemie koronaviru, jsme na 
adventních trzích získali příslib Hitrádia City, že nám pomůže uspořádat 
party pro naše příznivce. Poté se svět na nějakou dobu zastavil, v rádiu ale 
svému slovu hodlali dostát. V krásný zářijový den jsme proto uspořádali 
rodinné odpoledne v parku pro rodiny, naše klienty i náhodné kolemjdoucí, 
kteří si mohli vyzkoušet práci asistenta v zábavné formě, dozvědět se 
o našich službách nebo si zatancovat za doprovodu DJ. O občerstvení 
se postarali úžasní lidé z Piknik Boxu, který  věnoval 10 Kč z každého 
prodaného nápoje na podporu stavby našeho chráněného bydlení.

FUNDRAISING
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Vánoční trhy 
Již potřetí jsme se moc rádi zúčastnili brněnských adventních trhů. Stánek 
jsme tentokrát rozložili pod sochou Jošta a byť v omezeném režimu, 
nabízeli jsme návštěvníkům širokou škálu našich propagačních předmětů 
i výrobky našich zaměstnanců a dobrovolníků. Celkem se nám podařilo 
utržit krásných 16 tisíc korun. 

nedosáhne bez pomoci druhých na knihu v horní poličce. Výtěžek sbírky je 
určený právě na tuto pomoc – na pomoc osobních asistentů.

Kde knihovny najdete?
– Společenské centrum Karas v Židenicích,
– Plavecký stadion za Lužánkami,
– Plavecký stadion TJ Tesla na Lesné,
– Poliklinika Zahradníkova,
– OC Dornych (2. patro).

Dobročinné knihovny – sbírková kampaň Díky Vám dosáhnou
Celkem na pěti místech v Brně můžete potkat naše dobročinné knihovny. 
Fungují jednoduše. Půjčit nebo odnést si z nich můžete libovolnou knihu, 
případně své již nepotřebné knihy donést. 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

Dárcovská SMS
I v roce 2021 měli zájemci možnost nás podpořit zasláním dárcovské SMS 
ve třech různých hodnotách. Celkem nám dárci zaslali DMS v hodnotě
6 828 Kč.
Jak se do DMS kampaně zapojit?
Zašlete na tel. číslo 87 777 SMS ve tvaru:
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Hospodaření v roce 2021

Do našeho hospodaření  se v roce 2021 zásadním způsobem promítla 
realizace projektu rekonstrukce domu pro chráněné bydlení částečně 
hrazeného z dotace EU (nákup nemovitosti, splácení hypotéky 
a  úhrada dalších nákladů spojených s jeho realizací). To mělo 
dopad i na kladný hospodářský výsledek, kdy některé vynaložené 
finanční prostředky šly účetně do technického zhodnocení majetku, 
ale nepromítly se do nákladů. Dalším významným faktorem bylo 
rozšíření služby chráněné bydlení a s tím zvýšené náklady na provoz 
a zařízení čtyř nových bezbariérových bytů.

Rozvaha 2021

Pasiva                                            V tis. Kč

CELKEM                                                       14 820

Základní jmění                                                     0

Fondy a rezervy                                            7 581

Výsledek hospodaření                                    371

Nerozdělený zisk minulých let                       19

Krátkodobé závazky                                   5 649

Výdaje a výnosy příštích období                      0

HOSPODAŘENÍ
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Výkaz zisků a ztrát 2021

Spotřeba materiálu, majetek                                     650                2,83

Energie                                                                           362               1,58

Ekonomické a právní služby                                       257                1,12

Ostatní služby                                                               733                3,19

Cestovné                                                                          98               0,43

Vzdělávání a supervize                                                 116                0,51

Telefony a internet                                                         66                 0,29

Nájemné                                                                        545                2,38

Mzdové náklady (služby, volný čas)                     19 653             85,66

Odpisy, poplatky, penále                                             259                1,13

Náklady na pobytové akce                                         155                0,68

Náklady                                                        V tis. Kč                   %

CELKEM                                                                22 944                 100

HOSPODÁŘSKÝ ZISK PŘED ZDANĚNÍM: 421
HOSPODÁŘSKÝ ZISK PO ZDANĚNÍ: 371

Tržby z prodeje služeb                                             3 881              16,65

Provozní dotace (MMB, JMK, MPSV)                   18 519              79,43 

Příspěvky, dary, fondy                                                 915                 3,92

Výnosy                                                        V tis. Kč                   %

CELKEM                                                               23 315                100
Dlouhodobé závazky                                   1 200

Aktiva                                            V tis. Kč
Dlouhodobý majetek                                   7 752
Pokladna a bankovní účet                          6 308

Pohledávky                                                      735
Náklady a příjmy příštích období                     25
CELKEM                                                       14 820

Daň z příjmů                                                                    50                 0,22



PARTNEŘI

Děkujeme všem, kteří nás nebo naše klienty v roce 2021 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 sociální věcí
Nadační fond Tesco 
Sociální nadační fond
ČSOB
Red Hat Czech s.r.o. 
ELDACO a.s. 
IMP real s.r.o.
LeaseBack Invest s.r.o.
LIKO-S, a.s.
Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Piknik Box
Nicole Herzánová 
MUDr. I. Schubertová 
B. Malenová 
J. Švrček 
J. Kvapil
Alergologie Vágnerová 
N. Šťastná
… a řada dalších skvělých lidí, kteří vidí v naší práci smysl.
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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: 1387908279/2700 – UniCredit Bank
Transparentní účet: 2801210648/2010 – pouze pro veřejnou sbírku


