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Kontaktní údaje

Název organizace: Jak Dál? z.s.

Zapsán pod spisovou značkou L 15836 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČ: 05925941

Sídlo: Stiborova 594/21, 779 00 Olomouc

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú. 2601195893/2010

Kontakt: +420 774 989 128, vranova@jakdal.eu, www.jakdal.eu

O nás

Nezisková organizace byla založena v roce 2017 pod názvem Dětský průvodce
rozvodem, z.s. Činnost byla zaměřena na komplexní podporu rodin v (po)rozvodové/
(po)rozchodové situaci s cílem minimalizovat negativní dopady rozpadu rodiny na děti,
podporovat zachování vztahů v rodině a hledání vhodného způsobu řešení jejich
rodinné situace při zachování rodičovských práv a povinností vůči svým dětem.

Původní vizuál loga organizace 1. 1.–12. 7. 2020

V červenci 2020 došlo ke změně názvu a veřejné prezentace
organizace na Jak Dál? z. s. – průvodce rodin na cestě změnou.
Dovětek, který používáme pro naši propagaci, dokresluje naši
roli při podpoře a pomoci rodin. Chtěli jsme se názvem více
přiblížit našim klientům, jejich potřebám a vystihnout to, co
se v jejich životech odehrává. Samotný název organizace nese
zprávu o motivaci a naději při hledání pomoci v každém
životním příběhu.

Proces hledání údernějšího, výstižnějšího názvu, který bude vycházet z našeho poslání,
bylo tvůrčí a posilující v rámci týmové práce. Nový název vychází ze dvou nejčastějších
slov, které lidé používají, když se ocitnou v situaci, kdy si nevědí rady. Ptají se často, jak
dál? .

Dalším důvodem byl zájem reagovat na covidovou situaci v roce 2020, kdy děti byly
omezeny v rámci svých sociálních kontaktů a začalo docházet ke změnám v jejich

2 3



chování. Naše kroky vedené k rozšíření cílové skupiny podpořil i výzkum, který si nechala
zpracovat Nadace Sirius. Z tohoto průzkumu, do kterého byli zapojeni odborníci
z různých pomáhajících profesí, kteří pracující s dětmi, vyšly velmi zásadní až alarmující
prognózy o dopadech COVID-19 na duševní zdraví dětí a pečujících osob.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsme v rámci psychologické podpory už pracovali s dětmi
i jejich rodiči na zvládnutí situací spojených s duševní nepohodou, např. stres ze školy,
nespavost, černé myšlenky, pocity strachu, úzkosti, aj., bylo pro nás jen potvrzením, že
rozšíření nabídky pomoci pro další cílovou skupinu dává smysl a bude potřeba pomoci
zejména v dalších letech.

https://www.nadacesirius.cz/vyzkumy/prognoza-dopadu-covid-19-na-rodiny-s-detmi

Vizuál loga organizace od 13. 7. 2020

Poslání organizace

Jak Dál? z.s. – průvodce rodin na cestě změnou – byl založen za účelem posilování
zdravých vztahů v rodinách s dětmi, podpory rodičovství, partnerství/manželství a rodin
ohrožených. Tj. provázení rodin s dětmi, kde dojde/dochází/došlo k rozpadu rodiny
vlivem rozvodu/rozchodu rodičů a pomoci při řešení náročných životních událostí, které
mají dopad na biopsychosociální fungování člověka ve společnosti např. přijetí nového
člena rodiny, výchova a péče o dítě/děti, rozpad rodiny, krize mezi partnery/manželi,
duševní onemocnění některého ze členů domácnosti, podpora pečujících osob apod.

Dále si klade za cíl působit v oblasti vzdělávání, provázení a mentoringu odborníků
především v pomáhajících profesí.

Zakládající členové

Bc. Tereza Vránová | Ing. Michaela Hrubanová | Mgr. Martina Schotliová

Nejvyšším orgánem organizace je členská schůze.

Předsedou spolku je Bc. Tereza Vránová.

Zaměstnanci a spolupracovníci

Účetní firmě Ing. Petra Kozla děkujeme za pečlivé vedení účetnictví.

Činnosti spolku

Podporovat, motivovat a provázet rodiny s dítětem/dětmi, které procházejí
životní změnou, kterou můžeme být např. rozpad rodiny nebo také změny
spojené s duševním nepohodlím.

Podporovat duševní zdraví u dětí i dalších členů rodiny.

• Bc. Tereza Vránová
• Mgr. Dana Kroutilová
• Mgr. Martina Schotliová,

• Mgr. Ondřej Toth
• Mgr. Martin a Martina Fülepovi
• Mgr. Marcela Anežka Kořenková
• Dana Hamplová

• JUDr. Irena Spitzová
• Ing. Jana Mrázová
• Bc. Lenka Havrlantová
• Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D.

• doc. PhDr. Oldřich Matoušek
• Mgr. Dita Palaščáková

• Mgr. Katrin Stark
• Ing. Kristýna Bernášková
• Dipl.Übers. Markéta Nováková
• Mgr. Jakub Majetný
• Mgr. Martina Friedlová

• Hana Spurná
• Mgr. Hana Havlíčková
• Barunka Hégrová
• Jaroslav Vrána
• Matěj Saitz
• Anna Klepalová
• Jan Pavelka
• Barbora Anna Janečková.
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Vytvářet zázemí a podporovat činnost mladého člověka s osobní zkušeností tzv.
peera při práci s dětmi a rodiči.

Vytvářet a šířit nové či inovativní metody sociální práce s rodinami. Podporovat
sdílení dobré praxe, interdisciplinární spolupráci mezi oborníky.

Podporovat rodiny ke zvládnutí náročných životních situací, pořádat osvětové
kampaně a kurzy na podporu rodičovských rolí.

Pořádání neakreditovaných, ale i akreditovaných kurzů MPSV pro vzdělávání
dalších pracovníků z pomáhajících profesí.

Realizace podpůrných doprovázejících skupin pro děti a dospívající, kteří
procházejí v životě různými náročnými situacemi. Metodické vedení průvodců

dětské skupiny Dětský průvodce rozvodem®

Působnost organizace je v krajích Olomouckém, Plzeňském, Středočeském,
Jihomoravském, Moravskoslezském a Pardubickém.

Projekt Komplexní podpora rodin v krizi s využitím
multidisciplinárního týmu

Projekt zkráceně„MD týmy“ byl v roce 2020 s ohledem na COVID 19 realizovány v osobní
podobě i prostřednictvím on-line setkání, a to podle aktuální epidemiologické situace
v Olomouckém kraji. Klienti k nám během roku přišli na základě doporučení OSPOD
nebo si nás vyhledali na internetu (webové stránky, facebook, instagram), popřípadě
dostali doporučení od jiného psychologa či blízké osoby. Projekt se zaměřoval na rodiny
v krizi. Klienty byli mnohdy rodiče pečující o dítě s duševním onemocněním, které řešily
vztahové a výchovné problémy, popř. rozpad rodiny.

1. Úvodní motivační setkání s rodičem/rodiči a mapování potřeb dítěte/dětí
zajišťovala vždy sociální pracovnice, která s klienty zmapovala jejich rodinnou
situaci, proběhlo podepsání smlouvy, vyplnění vstupního dotazníku a domluvení
se na rozsahu spolupráce a byla doporučena vhodná skladba aktivit v naší
organizaci (edukace, psychologické/sociální poradenství, setkání v rámci MD
týmu).

Pomoc a podpora byla vždy nabídnuta oběma rodičům a bylo na jejich
rozhodnutí, zda budou chtít spolupracovat oba rodiče nebo jen jeden z nich. Při

rozhovorech s dětmi bylo potřeba komunikovat s oběma rodiči a podpořit tak
z edukativního hlediska fakt, že i přes rozpad rodiny, zůstávají oba stále rodiči.

2. Mapování potřeb dítěte realizovala sociální pracovnice v počtu 41 setkání.
Osvědčil se nám rozsah 2-4 setkání. Kdy se dítě může seznámit s novým
prostředím a pracovnicí a navázat bezpečný prostor pro sdílení informací o své
rodině, pocitech a přáních. Podle věku dítěte byly voleny techniky a pomůcky pro
práci např. karty moře emocí, vesmírná výprava, život je život apod. Potřeby
a přání byly zaznamenány do zápisu spolu s dalšími informacemi, které se týkaly
světa, ve kterém dítě žije, funguje, co má rádo, co ho baví, škola a kamarádi,
povaha dítěte apod.

3. Individuální psychologické poradenství. Cílem spolupráce bylo rozšíření
služeb organizace o psychologické poradenství a zvyšování odborného
standardu poskytované podpory rodinám. Rozsah práce byl u jednotlivých rodin
domluven většinou na tři setkání, což vytvářelo důraz na maximální efektivnost
psychologického poradenství (u některých rodin byl počet setkání rozšířen, a to
z důvodu traumatické události).

Metody práce nejčastěji zahrnovaly terapeutické intervence vycházející
z humanistického přístupu ke člověku (systemický a adlerovský přístup).

4. Individuální sociální poradenství s počtem 6 setkání bylo uskutečněno
s využitím počítačového programu Archipelago. Tento program pomáhá dětem
zvládnout změnu v rodině formou práce s externalizací (nebavíme se přímo
o pocitech a zkušenostech dítěte, ale skrze zástupný předmět. V našem případě
práce se zvířátky). Dalším typempráce s dítětem a umožnění nahlédnout hlouběji
do světa dítěte byla práce s figurkami a pískem. Děti při těchto metodách
bezpečně vyjadřují svoje pocity, obavy a přání.

5. Edukace se v roce zúčastnilo 7 rodin, z toho dva manželské páry. Mezi nejčastěji
se objevujícími tématy našich klientů zaznívá problematika dětí (péče o ně, zájem
spolupodílet se na jejich budoucnosti, trávit s nimi čas) a s tím související
problémy, kdy jeden z partnerů brání kontaktu, neakceptuje rozhodnutí soudu,
vědomě či nevědomě předkládá dítěti podněty k odmítnutí či zavržení druhého
rodiče. S tím souvisí i problematika vzájemné komunikace mezi bývalými
partnery, a chuti/nechuti chtít se dohodnout.

6. Multidisciplinární setkání se v roce 2020 uskutečnilo pouze 1krát, a to z důvodu
epidemiologické situace a vládním opatřením omezující setkání více osob
najednou. V létě jsme převzali od organizace Naše rovnováha z. s. know-how pro
realizaci multidisciplinárních setkání.

7. Skupinová práce s dětmi (Dětský průvodce rozvodem) nebyla v tomto roce
bohužel realizována s ohledem na epidemiologickou situaci. Rodinám byla
nabídnuta individuální pomoc a poradenství. Na jaře 2020 byla skupina v Přerově
otevřena a bylo přihlášeno 6 dětí, ale po 2 setkáních byla skupina zrušena
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z důvodu vládního nařízení, která omezovala shromažďování lidí. V roce 2021,
pokud bude příznivá situace, budeme opět skupinovou práci s dětmi realizovat.

Celkem bylo podpořeno:

Summary realizovaných aktivit:

Specifika cílové skupiny:

Věk rodičů:

Průměrný počet dětí na rodinu: 2 děti

26,1 %

65,2 %
26–35 let

36–46 let

66%

34% dospělí

děti

35 rodin

71 klientů

11 párů

165 konultací či setkání

1
16

11
24

6
21

41
45

Setkání v rámci MDT

Setkání v rámci edukace

Individuální konzultace – psycholog DOSPĚLÍ

Individuální konzultace – psycholog DĚTI

Individuální konzultace – sociální DĚTI*

Individuální konzultace – sociální DOSPĚLÍ

Setkání s dítětem/dětmi v rámci mapování potřeb a přání dětí
Motivační setkání s rodičem/rodiči

* provázení
rozpadem
rodiny

Výchova dítěte:

V jaké situaci se rodiče nacházejí, když přišli k nám

34,8%
16 lidí

28,3%
13 lidí

13,0%

8,7%

6,5%

V průběhu řízení u soudu ohledně dětí

Po skončení řízení u soudu, už mají rozsudek
(opatrovnické řízení)

Ukončen rozvod/rozchod
V krizi manželské, partnerské

Před rozchodem/rozvodem

Dítě/děti bydlí u jednoho rodiče

Rodiče i dítě/děti bydlí zatím všichni společně

28,3 %

58,7 %
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Propagace:

Propagace osobního i on-line poradenství probíhalo na Facebooku. V období 9. 10.–
31. 10. 2020 má článek celkový počet 36 306 zhlédnutí.

Propagace projektu v Olomouckých listech (viz níže, dále v Olomoucké drbně
a zdravotnickém deníku):

Leták projektu

Zavolejte nám nebo napište. Naše služby jsou bezplatné.

+420 604 267 221 info@jakdal.eu www.jakdal.eu

Kde nás najedete:
Krapkova 4, Olomouc
Kde nás najedete:
Krapkova 4, Olomouc

Jsem rodič a chci,
… aby bylo moje dítě v klidu a bez starostí.

… být pro své dítě oporou a pevným bodem.

… abychom jako rodiče našli společnou řeč
a navzájem se nezraňovali.

… aby moje dítě mělo možnost říct někomu
dalšímu, co prožívá.

Dlouhodobé provázení rodin Individuální i skupinové
poradenství pro rodiče i děti Kroužek pro děti 6–12 let

Klub pro náctileté ve věku 12–15 let
Besedy ve školách a divadelní představení

Workshopy a akreditovaná školení pro odbornou veřejnost

Cítíte, že Vám to neklape
a potřebujete najít cestu jak dál?

Chcete být pro své děti podporujícím
rodičem?

Chování Vašeho dítěte se změnilo
a Vy nevíte, co se děje?

Jsme tu pro rodiny s dětmi, které se ocitly v situaci, kdy neví jak dál…
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Projekt Emoce a co s nimi – inovativní metody práce
s dětmi a rodiči v krizi

Projekt byl úspěšně realizován, ač se jako všichni poskytovatelé odborných služeb
potýkal s omezením provozu a způsobů přímé práce s klienty vlivem pandemie COVID-
19 a vyhlášení nouzového stavu, s nímž je doposud spojena řada zákazů a omezení.
V Olomouckém kraji působíme v Olomouci, kde jsou vybavené poradenské prostory
pro práci s dětmi i dospělými.

1. Pohádka na téma emoce (Eminka a Emoušek) byla s ohledem na nepříznivou
epidemiologickou situaci a vládní opatření (uzavření divadel na jaře 2020)
přesunuta na podzim 2020. Premiéra proběhla 10. 10. 2020 a repríza pak
11. 10. 2020. Další představení nebylo možné zrealizovat. Počet účastníků
představení byl 126.

(zdroj: Divadlo Tramratie,
https://divadlotramtarie.cz/inscenace/emous-a-eminka/)

V hlavní roli inscenace jsou emoce dětí i jejich rodičů. Je určena divákům od 3–11
let a jejím cílem je hravou a humornou formou seznámit děti s nejrůznějšími
emocemi, které nás provázejí životem. Jejich poznání totiž vede ke snazšímu
pochopení jak sebe sama, tak svého okolí. Autorská pohádka Divadla Tramtárie
vznikla ve spolupráci s naší organizací, délka představení je 45 minut.

Pro každého rodiče a dítě při návštěvě představení byl připraven propagační
materiál (kalendář pro zaznamenání emocí na každý den (pro děti), letáček
a samolepka postavy Eminky a logo organizace graficky zpracované do podoby
grafitu (pro kluky)).

2. Edukačněmotivační besedy pro děti na téma Emoce

Koncept 3 workshopů pro (1-4 tř., 5-6 TŘ., 7-9 tř.) byl vytvořen v prvním čtvrtletí
2020. Důvodem rozdělení do 3 modulů byl ohled na vývojové stádium dítěte,
které je odlišné např. v 1. a 6. třídě. Model, který byl v projektu popsán, tzn.
divadelní představení pro 1 stupeň nebo práci s příběhem prostřednictvím spotu
a následná práce s dětmi formou besed a zapojení peerů nebyla vlivem
nepříznivé epidemiologické situace realizovatelná.

Divadla byla po většinu roku zavřená a školy pod tíhou starostí s on-line výukou
a vládními nařízeními neměly zájem o naši nabídku. Nabídka byla rozeslána 276
ZŠ. I přes velké obtíže, které jsme pociťovali při naplňování tohoto projektu, jsme
v závěru roku zvládli realizovat celkem 6 on-line besed pro děti na ZŠ (7.–9. třída).
Besed se zúčastnilo 118 dětí.

On-line webináře pro širokou veřejnost proběhly v termínech 12.11. a 2.12.2020.
Počet účastníků u obou webinářů bylo 28.

3. Mini MD týmy, práce s rodinoumotivační, mapování

Mini MD týmy byly realizovány dle epidemiologické situace a s ohledem
namožnost se shromažďovat. I tak byly setkání klíčového pracovníka, psychologa
s rodiči i dítětem realizovány u 15 rodin v počtu 20 setkání. Mapování potřeb
s dítětem a úvodní setkání s rodičem/rodiči bylo realizováno se sociální pracovnicí
a za přítomnosti psychologa Mgr. Ondřej Totha, který nabízel psychologické
poradenství v rámci hlubší práce s emocemi, potřebou ošetřit emoce v náročné
situaci, které rozpad rodiny přinesl, a to jak u dítěte, tak i rodičů. Kromě ventilace
emocí bylo potřeba s rodinami pracovat na saturaci potřeb.

4. Skupinová práce s dětmi Jak se z toho nepodělat aneb co to zkusit jinak?

Skupinový program je určen pro starší děti ve věku 12–15 let (II. stupeň ZŠ), které
potkala změna v rodině např. rozvod či rozchod rodičů. Během 10 setkání (každý
týden jedno setkání) se děti mohou věnovat tématům z jejich života např. vztahy,
rodina, škola, kdo jsi, co tě baví, co tě žere, co ti dává smysl, nebo to co přinese dítě
samo. Délka jednoho setkání je 90 min a min. počet účastníků je 6 a max. 10 dětí.

V roce 2020 byla vytvořena anotace, program pro jednotlivá setkání, grafická
podoba informačního letáku a dotazník, který vytvořila psycholožka PhDr. Tereza
Chobotská. Z důvodu omezení skupinových aktivit na podzim 2020 nebylo
možné pilotáž realizovat. Počítáme s ní však v příštím roce 2021.
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Struktura a rozsah práce s klienty:

Celkem bylo podpořeno:

2
6

2
20

28
23

71

On-line webináře pro rodiče

On-line besedy na ZŠ

Představení pohádky Eminka a Emoušek

Setkání v rámci mini MD týmu

Setkání s dítětem/dětmi v rámci mapování potřeb a přání dětí

Motivační setkání s rodičem/rodiči

Konzultace

14 rodin

37 klientů (24 dospělých a 13 dětí)

8 párů

126 účastníků divadelního představení Eminka a Emoušek

118 dětí účastnících se on-line besed

28 účastníků na 2 webinářích

Propagace

Propagace na sociálních sítích – profil organizace Jak Dál?
• Facebook (310 sledujících) a Instagram (382 sledujících)
• Využití synergie v propagaci s Divadlem Tramtarie na sociálních sítích (Divadlo
Tramtárie: 1268 sledujících na Instagramu, 6 486 sledujících na Facebooku)

Ukázka propagačních příspěvků na Facebooku (organický dosah):

Ukázka propagačních příspěvků na Facebooku (organický dosah):
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Propagace na sociálních sítích – další stránky
např. Olomouc Tourism (17 160 sledujících), Olomoucký kraj (10 754 sledujících)

Plakát pohádky Eminka a Emoušek

Projekt Co jsem potřeboval a nedostal jsem,
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015088

Doba realizace: 1. 4. 2020–31. 3. 2022

Projekt „Co jsem potřeboval a nedostal jsem“ se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření
metodiky sociální práce určené pro sociální pracovníky, kteří pracují s dětmi v rozvodu
(především NZDM a OSP). Inovativními prvky metodiky jsou metody způsobu předání
prožitků a potřeb dětí v rozvodu sociálními pracovníky, podpora kreativity při
poskytování sociální práce a vedení rozhovoru s dětmi v rozvodové situaci. Příjemce
se bude inspirovat know-how od zahraničního experta z Holandska. V rámci pilotáže
jsou do projektu zapojeni dva partneři, Spolu pro rodinu z.s. a Akademický ústav Karviná
z.ú.

V závěru projektu bude vytvořena metodika sociální práce, jejíž přínos bude evaluován
a doložen závěrečnou evaluační zprávou.

Příjemce se bude inspirovat know-how od zahraničního experta organizace Augeo
foundation.

Mentoring peer konzultantů1 v organizaci

Mentorem peer konzultantů je Mgr. Ondřej Toth (psycholog). Jeho úkolem je provázení,
podpora, vzdělávání peerů v organizaci. Setkání mentora a peerů probíhá formou
skupinových intervizí cca 1× za 6 týdnů. O individuální setkání s mentoremmohou peeři
požádat kdykoliv během roku dle svých potřeb.

1 Peer konzultant mladý člověk s osobní zkušeností např. s rozvodem, rozchodem rodičů,
duševním onemocněním apod, který je připraven nabídnout své zkušenosti dalším v rámci
konzultací s rodiči, dětmi a odborníky.
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Péče o duševní zdraví u dětí a jejich rodičů

V průběhu roku 2020 nás začali oslovovat i rodiny s dětmi a školní psychologové, kteří
se začínali bát o duševní zdraví dětí. Popisovali změny v chování dětí, které ne vždy
souvisely s náročnou rodinnou situací, ale spíše s izolací dětí doma způsobené řadou
vládních opatření včetně distanční výuky z důvodu dlouhodobě nepříznivé
epidemiologické situace. Děti prožívaly skleslost, nezájem, apatii, úzkosti, negaci nebo
započali se sebepoškozováním. V rámci psychologické podpory měly děti a jejich rodiče
zajištěnou pomoc od našich psychologů a odborníků.

Supervize a vzdělávání

V rámci péče o duševní zdraví zaměstnanců jsme v průběhu roku 2020 absolvovali
supervizní setkání vedené Mgr. Lubomír Smékalem.

Rozšiřování našich zkušeností a dovedností se nám podařilo i přes covidový rok
zvládnout převážně v on-line prostředí. Některé kurzy byly krátkodobé a u dlouho-
dobých kurzů pokračujeme dál. Naše vzdělávání se týkalo forem a způsobu práce
s dítětem i rodiči. Měli jsme možnost si vyzkoušet nové pomůcky a metody práce
s klienty. Některé nás nadchly, proto jsme je zakoupili a používáme je při naší práci (např.
počítačový program Archipelago, Focus Box, Sandplay, symboly, tematické karty, knihy
pro práci s příběhem aj.).

Vzdělávací kurzy:

1. Rodičovská edukativní terapie (250 hod.) – zapojeny dvě sociální pracovnice

2. Archipelago – počítačový program pro provázení dětí, které procházejí
rozpadem rodiny.

3. Narativní přístup při vedení rozhovoru s dítětem (120 hod.) – zapojena jedna
sociální pracovnice

4. Kid´s skills (48 hod.) – přístup orientovaný na řešení jako metoda sociální práce
s dětmi, rodiči a komunitou – zapojena jedna sociální pracovnice

5. Přenos know-how od holandské organizace Augeo Foundation – zapojeni
peer konzultanti, mentor peerů a metodici.

Spolupráce s dalšími subjekty

Subjektům, s nimiž jsme uzavřeli licenční smlouvu na realizaci dětské podpůrné skupiny
Dětský průvodce rozvodem®, poskytujeme dlouhodobou metodickou podporu.
Za jejich důvěru a spolupráci děkujeme. Jedná se o organizace KOTEC, o.p.s. (Tachov),
Amalthea z.s. (Chrudim) a Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram. Více
informací o našem know-how najdete na webu www.jakdal.eu.

V projektu realizovaném díky podpoře ESF OPZ s názvem Co jsem potřeboval
a nedostal jsem spolupracujeme s organizacemi Spolu pro rodinu, z.s. (Ostrava)
a Akademický ústav Karviná, jež jsou partnery projektu, a organizací Augeo Foundation
(Holandsko), jež nám jako zahraniční expert poskytla své know-how a odbornou
podporu

S projektem Univerzity Palackého v Olomouci s názvem Pevnost Poznání byla navázána
spolupráce při pořádání akcí, kde můžeme činnost organizace prezentovat a oslovovat
tak širokou veřejnost.

Fundraisingové aktivity

Zásadní zásluhu na rozvoji organizacemá projektovámanažerka Ing. JanaMrázová, díky
níž jsme uspěli v dotačních řízeních MPSV, tak v evropských projektech.
Na dofinancování národních dotačních titulů MPSV se podílelo formou dotací
Olomoucký kraj, Statutární město Přerov a dary od firmem a fyzické osoby.

Tímto děkujeme za finanční dar fyzickým osobám: Barunce Hégrové a Petru Vránovi;
právnickým osobám: BLASY nápojové automaty, Vápenka Vitoul s.r.o., Nadace Sirius
a YOUR SALE s.r.o.
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Výnos

Hospodářský výsledek -589

Výnos Celkem za organizaci

Příjmy od klientů 31 715
Dary 145 750
Dotace 1 968 208
MPSV rodina Komplexní podpora rodin v krizi
s využitím multidisciplinárního týmu 479 064

Olomoucký kraj Komplexní podpora rodin v krizi
s využitím multidisciplinárního týmu 121 000

Přerov Komplexní podpora rodin v krizi s využitím
multidisciplinárního týmu 25 000

MPSV rodina Emoce a co s nimi – inovativní metody
práce s dětmi a rodiči v krizi 407 477

Olomoucký kraj Emoce a co s nimi – inovativní metody
práce s dětmi a rodiči v krizi 112 000

ESF OPZ 98 Co jsem potřeboval a nedostal jsem 823 667
Celkem 2 145 673

20 21

Hospodaření

Náklad Celkem za organizaci

Kancelářské potřeby 54 534
Materiál 32 065
Drobný hmotný majetek 75 515
Služby spojené s nájmem 30 534
Cestovné, ubytování 13 501
Reprezentace 549
Kopírování, grafické práce 80 756
Poštovné, ceniny 1 831
Pronájem 100 630
Telefon, internet 13 934
Školení a kurzy pro zaměstnance 123 300
Právní a účetní služby 56 270
Ostatní služby 365 211
Mzdové prostředky 445 946
SZP 33,8 % 119 182
DPP 590 865
Náklady partnera 32 946
Další pojištění 1 250
Kurzové ztráty 743
Daně a poplatky 6 700
Celkem 2 146 262
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Jak Dál? z.s.

^ Stiborova 594/21
779 00 Olomouc

v +420 774 989 128

> vranova@jakdal.eu

? www.jakdal.eu

f JakDal.eu

c jak.dal

y Jak Dál?
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