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Plán B, z. s.
Plán B, z. s. vzniklo v lednu 2001 jako reakce na obecnou potřebu rozšířit nabídku spontánních aktivit pro neorganizované děti 
a mládež. Usilujeme o kulturní a sociální rozvoj místní komunity - naší cílovou skupinou jsou především děti a mládež. Námi 
pořádané kulturně-společenské akce jsou určeny rovněž pro širší veřejnost. Podstatným tématem je také zapojovaní mladých 
lidí do dění v místní komunitě a jejich participace.

Pracujeme na dvou místech v Brně. Klub Labyrint je zařízení pro děti a mládež, kde nabízíme kvalitní a bezpečné využití volného 
času pro děti a mladé lidi, kteří jinak tráví svůj volný čas se skupinou kamarádů na lavičkách a ulicích sídliště. Poskytujeme této 
cílové skupině prostor pro volné sdružování a realizaci vlastních aktivit. Mladí lidé u nás najdou i možnosti sebevzdělávání a 
seberealizace. Podporujeme vlastní iniciativy jednotlivců a skupin vedoucí k dalšímu rozvoji jejich osobnosti, k získání nových 
zážitků a zkušeností. Chceme nabízet činnosti, které mohou mladé lidi zaujmout, proto je okruh námi podporovaných aktivit 
velmi flexibilní.

Dobrovolnické centrum 67 se zaměřuje na cílovou skupinu mladých lidí ve věku 15 – 30 let. Vytvořením centra jsme reagovali 
na potřebu zviditelnění tématiky dobrovolnictví, které považujeme za jeden ze základních rysů občanské společnosti. Podpořili 
jsme rozvoj tématu dobrovolnictví a potenciál, který v Brně, potažmo Jihomoravském kraji vidíme. Nově vybudovaný prostor 
umožňuje zprostředkování kontaktu mezi zájemci o dobrovolnictví a organizacemi, které dobrovolníky potřebují. Večerní 
programy a akce na veřejnosti pomáhají zviditelnění a propagaci dobrovolnictví a síťování organizací pracujících s dobrovolníky 
v Jihomoravském kraji nabízí využití spolupráce a vzájemnou podporu mezi organizacemi.

Naší hlavní snahou je:
a) zabezpečit neorganizovaným dětem a mládeži  
• podporu pro zvládnutí obtížných životních událostí 
• zlepšení kvality života, zmírnění nebezpečí vyplývajících z komplikovaných životních událostí, konfliktních společenských 

situací a negativních zkušeností 
• zvýšení schopností a dovedností 
• podporu sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní komunity 

b) podporovat vlastní iniciativy jednotlivců a skupin, které vedou k dalšímu vzdělávání a rozvoji osobnosti, 
prezentovat možnosti zapojení do stávajících dobrovolnických aktivit 
• rozšiřování životních příležitostí dětí a mládeže (umožnit okusit zážitky, rozšíření zkušeností a pozitivních dovedností, 

podpora kreativity a inovace, komunikace, zkušenosti při organizaci a plánování aktivit) 
• zapojení mladých lidí do projektů, které mají pozitivní dopad na místní komunitu nebo podporují činnost subjektů a 

organizací - tematické skupiny 
• podpora zahraniční zkušenosti mladých (aktivní, pasivní) 

c) nabídka pozitivních volnočasových alternativ

ORGÁNY SDRUŽENÍ
Statutární zástupkyně Bc. Kateřina Petrášová
Revizní komise  Mgr. Soňa Felixová
Rada sdružení  MgA. Marek Jovanovski, MgA. Tomáš Gruna, Bc. Kateřina Petrášová, 
 Mgr. Soňa Felixová, MgA. Milan Rožtek
Další členové  Mgr. Ing. Eva Slezáková



KLUB LABYRINT

Posláním Klubu Labyrint (otevřený klub) je práce s neorganizovanými dětmi a mládeží ve věku 12 – 18 let z městské části 
Brno – Bohunice, Starý Lískovec a spádové oblasti. Poskytuje prostor pro volné sdružování dětí a mládeže za účelem 
bezpečného trávení volného času, seberealizace a sebevzdělávání. Podporuje iniciativy jednotlivců a skupin vedoucí k jejich 
dalšímu rozvoji. Klub se zaměřuje zejména na nabídku volnočasových aktivit nabídnutým skupinám sídlištních dětí a mládeže. 
Aktivity jsou příležitostí pro kvalitní a smysluplné využití volného času. 

Dětem a mladým lidem umožňujeme výběr činností, který se provádí na základě jejich poptávky a návrhů. Respektujeme 
jejich zájmy, vlastní nápady, dáváme mladým lidem prostor pro sebevyjádření, podporujeme jejich tvořivost, samostatnost a 
spolupráci.

V rámci Klubu Labyrint probíhaly tzv. otevřené dílny (workshopy), které jsou otevřené všem zájemcům z řad mladých lidí. Tato 
setkání probíhala min. 3 x měsíčně a to za symbolický poplatek nebo zdarma. Podařilo se nám představit a naučit zájemce 
různé rukodělné techniky pro tvorbu drobného užitého umění, které mohou využít jak pro zpestření svého volného času, tak při 
výrobě finančně nenáročných dárků pro přátele a rodinu. 

Účast na otevřených dílnách byla nabídnuta široké veřejnosti. Některé dílny byly přímo zaměřeny na rizikové dny v místní 
městské aglomeraci (sídliště) a to např. pololetní či velikonoční prázdniny. Jiné otevřené dílny korespondovaly s kulturním 
programem nabízeným v rámci „Dne uměleckých aktivit“. V rámci bloku otevřených dílen proběhlo v tomto projektovém období 
8 akcí, kterých se zúčastnilo na 200 účastníků. 

Největší akcí, která se v  rámci Klubu Labyrint konala, byl již tradičně závěrečný festival MEZI PANELY 16, který proběhl 
v sobotu 11. června 2016. Na festivalu se představilo 6 divadelních uskupení, 2 taneční soubory a 1 filmový tvůrce. Festival 
navštívilo okolo 300 diváků.



DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 67
Dobrovolnické centrum 67 se zaměřuje na cílovou skupinu mladých lidí ve věku 15 – 30 let. Vytvořením centra jsme reagovali 
na potřebu zviditelnění tématiky dobrovolnictví, které považujeme za jeden ze základních rysů občanské společnosti. Podpořili 
jsme rozvoj tématu dobrovolnictví a potenciál, který v Brně, potažmo Jihomoravském kraji vidíme.

Nabízíme přehled zajímavých volnočasových aktivit, zahraničních příležitostí pro osobní rozvoj (EVS, studijní pobyty, workcampy, 
výměny mládeže), včetně prostoru pro prezentaci a výměnu zkušeností. Poskytujeme prostor pro realizaci vlastních nápadů a 
možnost zapojení do nabízených tematických skupin a rozběh nových iniciativ. Podporujeme mladé lidi a nabízíme naši pomoc 
v podobě koučování, hledání zdrojů pro podporu jejich projektů apod.

Činnost Dobrovolnického centra 67 se skládá z několika propojených aktivit:

DOBROPOINT- Brno/Jihomoravský kraj/ČR/svět
(leden - prosinec)

Dobrovolnický infopoint je základním prostředkem pro podporu dobrovolnictví. Zprostředkovává kontakt mezi těmi, kteří 
mají zájem o dobrovolnickou práci a těmi, kteří tuto práci využívají a potřebují ji. Pokračovali jsme v oslovování organizací s 
cílem pečlivě provést monitoring náplně činnosti organizace, její systém práce s dobrovolníky a požadavky, abychom mohli 
zájemce kvalitně informovat. Vytipované organizace, které jsme vybrali a zařadili do naší nabídky, jsme poprosili o vytvoření 
informačního plakátu a dotazníku, které byly upraveny v souladu s grafikou centra, a pro zájemce o informace byly umístěny 
v DC67. Informace jsme šířili skrze Facebook  http://www.facebook.com/dobrovolnickecentrum67, kde nás ke konci roku 2016 
sledovalo 2063 lidí, a na webových stránkách  http://www.dc67.cz/.

Metody: diskuse, brainstorming, zpětná vazba

Počet partnerských organizací (aktivní propagace, účast na společných akcích, síťování): 52
Počet organizací v adresáři (příjemci e-mailových pozvánek, propagace): 185

PROSTOR PRO ZÁJEMCE O INFORMACE
(leden-červen / září-prosinec: ST, ČT - 15:30 – 18:00, pro zájemce o Evropskou dobrovolnou službu i v PO 14:00-16:00, v jiné 
časy po domluvě)

Během otevíracích hodin DC67 se zájemci mohli získat informace o možnostech dobrovolnictví v Brně/ČR/světě, informace 
kde získat podporu pro vlastní projekty, či přehled zahraničních příležitostí pro vlastní rozvoj (EVS, studijní pobyty, workcampy, 
výměny mládeže apod.). V DC67 byla také vždy připravena nabídka informací o volnočasových aktivitách cílená především pro 
věkovou skupinu 15 - 26 let. Mladé lidi jsme se snažili podporovat v jejich nejen občanské angažovanosti a nabízeli jsme jim 
podporu různými formami. V průběhu roku 2016 zavítalo do dobrovolnického centra 53 zájemců o informace.

Metody: koučování, diskuse, prezentace

Počet návštěvníků: 88 (zájemci v otevírací době, exkurze)

http://www.facebook.com/dobrovolnickecentrum67
http://www.dc67.cz


PROGRAMOVÁ NABÍDKA - PRAVIDELNÉ VEČERNÍ AKTIVITY
(školní rok, ST, ČT - 18:30, 4-5 x do měsíce)

Nabídka večerních volnočasových aktivit organizovaných ve spolupráci přímo s mladými lidmi pro jejich vrstevníky a širokou 
veřejnost. Mladí organizátoři si vyzkoušeli, co prakticky znamená příprava jednotlivých částí programu, a tím tak měli možnost 
oslovit své vrstevníky a veřejnost.

Metody pro aktivity: prezentace, brainstroming, diskuse, projekce, zpětná vazba

Filmové projekce
Filmové projekce s lidskoprávní, sociální a environmentální tématikou byly zapůjčeny v rámci programu Člověka v tísni Promítej 
i Ty! či z licenčně ošetřených zdrojů. Divákům byly poskytnuty informace o možnosti zapojit se do skupiny Multikultura a lidská 
práva či dalších aktivních skupin prosazující pozitivní společenské změny úzce související s tématy projekcí. Promítnuty byly 
tyto snímky: Zázračné dítě internetu: příběh Aarona Swartze, Hiphop-erace, Návrat do epicentra, Viva Cuba libre, Syrská 
love story, Aminin profil, 10 miliard – co máte na talíři?. Film Syrská love story byl následovaný debatou s Assemem Atassim, 
mluvčím iniciativy syrskarevoluce.cz, diváci využili možnosti diskutovat téma s odborníkem a akce měla velký úspěch.
Počet zapojených organizátorů: 9
Počet projekcí/návštěvníků celkem: 7/116 

Prezentace realizovaných projektů mladých, sekce „Úspěšné projekty“
Tematické večery představovaly realizované projekty mladých lidí. V roli prezentujících byli úspěšní žadatelé. Účastníci 
získali informace, kde a jakým způsobem je možné získat podporu pro vlastní projekty (Mládež v akci/Erasmus+, Nadace Via, 
Nadace O2, Nadace Vodafone, Nadace Veronica). Tematické večery umožnily setkání lidí s podobnými zájmy a tím i případné 
vytvoření týmu pro společné budoucí projekty. Nabídnuta byla také možnost osobní konzultace nově připravovaných projektů. 
V DC67 proběhly tyto prezentace: Ukliďme Česko!, Jak Bětka a Jenda zachraňovali svět, Workshop „recy-peněženky“, Festival 
Mezipatra – zapoj se!, Spolupráce s Islandem. 

Počet zapojených organizátorů: 9
Počet prezentací/návštěvníků celkem: 5/80

Zahraniční příležitosti pro mladé, sekce „Zahraniční zkušenosti“ 
Prezentace vlastních zkušeností a zážitků z dobrovolnického pobytu v zahraničí českými účastníky. Výměna zkušeností, 
rozdílnost pohledů a zejména prostor pro využití nevšední zkušenosti vrstevníků pro motivaci ostatních, ještě nezapojených 
mladých lidí. Návštěvníci večerů získali přehled o zahraničních příležitostech a informace, jak s danou organizací vyjet do 
ciziny jako dobrovolník. Uskutečněny byly tyto prezentace: Na zkušenou do zahraničí, Albánská dobrovolnická výzva, EVS na 
Islandu z první ruky, Dobrovolníkem na Donbase, Měsíc s workaway, Poznat Indonésii s AIESEC , Zažít Kamerun s Kedjom-
keku, Dobrovolníkem na Ukrajině 2016, EVS z první ruky, Dobrovolníkem pro Afriku, EVS v UK a Irsku z první ruky, Turecko: 
divadlo a seberozvoj.

Počet zapojených organizátorů: 16 
Počet prezentací/návštěvníků celkem: 12/191 

Zahraniční dobrovolníci v ČR (programy v AJ)
Tato sekce představuje večerní programy v angličtině a dalších cizích jazycích, které jsou organizovány zahraničními 
dobrovolníky, kteří se vyskytují v Brně. Účastníci si na programech nejen procvičili jazykové dovednosti, ale získali jiný pohled 
na život v ČR a zároveň zjistili, jak vypadá dobrovolnictví v zahraničí. Dalším přesahem těchto programů je síťování zahraničních 
dobrovolníků a možnost nabídky spolupráce nebo společných projektů. Proběhly následující cizojazyčné programy: Get 
inspired II, Kongo - volunteering reality, BRNO, 24/09/2015 - 02/06/2016, Language/music workshops, Get inspired. 
Počet zapojených organizátorů: 15
Počet prezentací/návštěvníků celkem: 5/97



Alternativy životního stylu, sekce „Jinak?“
Tematické večery týkající se zajímavých alternativ vůči běžnému konzumnímu způsobu života. Představení nových způsobů 
cestování, stravování, bydlení, výchovy, péče o zahradu, ekonomického systému. V roce 2016 proběhly tyto programy: Zaplň 
prostor svým sloganem, Nicaragua a Guatemala jak je neznáte, Dům pod hvězdami, Dobrovolnictví bez hranic, Plýtvání 
potravinami – lze to jinak?.

Počet zapojených organizátorů: 9
Počet prezentací/návštěvníků celkem: 5/93

Galerie, sekce „Vernisáže“
Prezentace fotografií dokumentujících uskutečněné projekty mladých či dobrovolnickou zkušenost proběhly v minigalerii DC67. 
Mladí lidé si díky zázemí centra mohli ve svém volném čase vyzkoušet celkovou přípravu výstavy a vernisáže (zpracování 
fotografií, pozvánky, instalace výstavy, příprava občerstvení na vernisáž atd.). DC67 nabízí prostor mladým dobrovolníkům 
Evropské dobrovolné služby, kteří se vrátí ze zahraničí, představit své zkušenosti formou výstavy a přednášky pro své 
vrstevníky. V DC67 se uskutečnily tyto vernisáže: cestě s uprchlíky, Měsíc s workaway, Dobrovolnictví  bez hranic, BRNO 
24/09/2015 - 02/06/2016, EVS - nothing to lose, Spolupráce s Islandem.

Počet zapojených organizátorů: 17
Počet výstav/návštěvníků celkem: 6/139

STŘECHA NAD HLAVOU
(dle dohody, leden – prosinec)

DC67 nabízelo své prostory všem mladým lidem a organizacím, a to zdarma. Místnost byla k dispozici pro plánování společných 
aktivit, pro školení, supervize či schůzky. O nabízené prostory byl celý rok velký zájem. V DC67 se pravidelně scházely tyto 
skupiny:
Multikultura a lidská práva (příprava festivalu Jeden svět), LETS, Městský parlament dětí a mládeže, SSF Brno, Amnesty 
International, Rezekvítek, INEX-SDA, Než zazvoní, Perle, Lesní klub Šiška, Skupina slyšení hlasů, Use-it Brno. Nárazově se 
v centru setkávali také mladí lidé nad svými školními projekty. Místnost byla také využívána pro akce SVČ Lužánky, kde DC67 
sídlí, a pro činnost Evropské dobrovolné služby. Během letních prázdnin zde probíhaly i příměstské tábory. 
Na návštěvu do DC67 přišla také mezinárodní skupina novinářů Ukrajiny. Zajímala je především činnost našeho centra a 
zkušenost v oblasti práce s dobrovolníky, zejména motivace potenciálních zájemců o dobrovolnickou práci.

Celkový počet návštěvníků mimo akce DC67 – 2250

GO FOR IT! - TÉMATICKÉ SKUPINY MLADÝCH
(leden - červen / září – prosinec)

GoForIt Klub - pravidelně se scházející skupiny se zájmem o některé z témat, pořádající rozmanité typy akcí. Pomoc a 
podpora v podobě koučování, při využívání metod neformálního vzdělávání, konzultace konkrétních projektů. V roce 2016 
byla v DC67 aktivní především skupina Multikultura a lidská práva.

Skupina „Multikultura a lidská práva“

Hlavním cílem schůzek mladých lidí bylo zlepšení povědomí širší veřejnosti o problematice porušování lidských práv ve 
světě, pomoci při překonávaní předsudků, zajištění informovanosti při využití audiovizuálního vzdělávání a dalších forem 
propagace - festival, výstavy, akce na veřejnosti. Dobrovolníci z řad středoškoláků a vysokoškoláků se podíleli významnou 
měrou na přípravě festivalu dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“ v roce 2016. Pořádali předprojekce, 
výstavy, besedy s odborníky na daná témata. Na podzim roku 2016 se zde scházeli k přípravě příštího ročníku festivalu. 
V roce 2016 tým tvořilo cca 90 dobrovolníků, byla proto nutná kvalitní koordinace - pravidelná setkávání dobrovolníků a 
vzdělávací víkendové setkání.

Metody: diskuse, projekce, World Café, brainstorming, zpětná vazba, besedy, skupinová práce, simulace
Počet účastníků: 90



VZDĚLÁVÁNÍ A TÉMATICKÉ VÍKENDY

Přípravně - vzdělávací víkend (skupina Multikultura a lidská práva)
listopad  2016

Společné aktivity dobrovolníků ze skupiny Multikultura a lidská práva mimo jejich běžné prostředí umožnily lépe pracovat s 
jejich motivací, zapojeny byly bloky zážitkové pedagogiky a týmové spolupráce a v neposlední řadě se rozvíjely dovednosti 
dobrovolníků - prezentační dovednosti, řešení konfliktů, timemanagement, facilitace apod.
Počet účastníků: 17

SETKÁNÍ ORGANIZACÍ PRACUJÍCÍCH S DOBROVOLNÍKY 
(leden - prosinec)
V březnu 2016 jsme zorganizovali dvoudenní síťovací setkání organizací a neformálních skupin pracujících s dobrovolníky 15 
– 30 let, jež mělo za cíl obnovu spolupráce v oblasti dobrovolnictví v Brně a Jihomoravském kraji a výměnu zkušeností.  Další 
síťování jsme realizovali 7. 12. Součástí programu síťování bylo vzájemné přestavení účastníků a zastoupených organizací (čím 
se zabývají, jak pracují s dobrovolníky, co jim v práci s dobrovolníky jde a co by si zasloužilo pozornost a zlepšení), společné 
detailní zmapování aktuální situace v práci s dobrovolníky. Setkání nabídlo prostor pro plánování budoucích společných aktivit a 
projektů a výstupem aktivity je to, že 1x měsíčně nadále probíhají neformální pracovní setkání, snídaně, se zástupci organizací, 
kde rozpracováváme témata ze síťovacích setkání. Průměrně se snídaní účastnilo cca 10 zájemců, nicméně po posledním 
setkání 7. 12. se počet zapojených účastníků zdvojnásobil. 

Počet zúčastněných organizací – březen 2016: 31, počet účastníků: 36 
Počet zúčastněných organizací – prosinec 2016: 14, počet účastníků: 15

Dobrovolnické centrum 67 navštívilo celkově 58 zájemců o informace, 398 účastníků večerních programů, 77 
organizátorů večerních programů. Prostory centra využilo pro svá setkání 1872 mladých lidí. Veletrhů, konferencí a 
akcí na veřejnosti se zúčastnilo více jak 400 lidí.



PROPAGAČNÍ AKTIVITY 
Prezentace DC67 na Jarmarku neziskovek v rámci festivalu Jeden svět Brno 4. 4. 2016 

Dobrovolnické centrum 67 mělo svůj infostánek na Jarmarku neziskovek, který proběhl v dubnu v rámci festivalu o lidských 
právech Jeden svět Brno 2016.

Počet zúčastněných: cca 45 účastníků

Zahájení sezóny DC67 „Otvírák“ 20. 9. 2016, Brno

DC67 ve spolupráci s Lužánkami, které každoročně hostí dobrovolníky Evropské dobrovolné služby (EDS), uspořádalo na 
konci září akci, která si kladla za cíl oslovit na začátku školního roku mladé lidi, seznámit je s možnostmi dobrovolnictví nejen 
v  České republice, ale i v  zahraničí a nastartovat další sezónu. Akce byla koncipována jako zážitkově informační a byla 
zaměřena na propojení cizinců žijících v Brně s místní komunitou. Hlavní program, spojený oslavami 10. výročí fungování 
EDS v SVČ Lužánky, představovala prezentace o historii EDS spojená s vernisáží fotografií z ročního pobytu zahraničních 
dobrovolníků v Brně. V rámci akce se konala hudební vystoupení brněnských kapel:  Acrew band, Urband a Anatoli a součástí 
programu byly jazykové workshopy a dílna zaměřená na výrobu hudebních nástrojů z recyklovaných materiálů.

Počet zúčastněných: 11 pořadatelů a cca 180 účastníků.

„Dobrodružně za dobrovolnictvím“ 13. 10. 2016
Akce Dobrodružně za dobrovolnictvím byla koncipovaná jako den otevřených dveří, který proběhl 13. října v čase 14-18 hod. v 
7 brněnských neziskových organizacích. Od 19:00 jsme pak uspořádali setkání v Bajkazylu, kde účastníky čekalo charitativní 
slosování o ceny, prezentovaly se zde zúčastněné neziskovky a byli odměněni (taškou s originálním potiskem) ti, kteří se 
zapojili během odpoledne do aktivit, jež si pro ně připravily jednotlivé organizace např. kvízy, jízda zručnosti na vozíku, besedy 
s dobrovolníky, projekce dokumentů či prohlídka pasivního domu. 

 



Pravidelné propagační aktivity

Během roku 2016 jsme spravovali webové stránky www.dc67.cz, kam jsme pravidelně umísťovali měsíční programy centra, 
pozvánky na významné akce, informace o možnostech dobrovolnictví a jiné aktuality. Pokračovali jsme ve spolupráci s weby 
partnerů a centrálním webem kampaně ERD www.dobrovolnik.cz. Informace o našich aktivitách a o programu DC67 dáváme 
na mnoho webových portálů – např. www.365dni.cz, www.akce.cz, www.brnaci.cz, www.informuji.cz, www.luzanky.cz/akce/
kalendarakci/kalendarakci.php, http://www.gotobrno.cz, www.is.muni.cz/auth/vývěska;  informace o našich programech 
inzerovaly také stránky www.mladiinfo.cz a www.eurodesk.cz.

Celý rok jsme spravovali FB stránky www.facebook.com/dobrovolnickecentrum67. Pravidelně jsou zde vkládány informace o 
blížících se akcích DC67, informace o dobrovolnických příležitostech, pozvánky a tipy na zajímavé akce. Osvědčila se nám 
spolupráce s neziskovými organizacemi, kdy si navzájem posíláme informace či upozorňujeme na zajímavé aktivity. Naše akce 
tak byly šířeny dále také skrze FB stránky partnerských a spřízněných organizací.

Aktivity DC67 a především jeho program, byly propagovány skrze mailing listy vytvořené z kontaktů na organizace pracující s 
dobrovolníky v JMK a z e-mailů účastníků večerních programů, kterých je nyní 681. Program centra i pozvánky na pořádané 
akce byly rozesílány také skrze kanály JMK, fondu NNO, informačního střediska Europe Direct Brno a Parlamentu dětí a 
mládeže v JMK. Do propagace byly zapojeny i partnerské organizace nabízející zapojení dobrovolníků.

Tištěná podoba večerních programů je každoměsíčně rozesílána do cca 70 středních škol v  okresu Brno-město a také 
pravidelně roznášena do knihoven, univerzit, vysokoškolských menz, kolejí a kaváren, s ohledem na cílovou skupinu. 
Významnou pomocí při propagaci byli také dobrovolníci tematické skupiny „Multikultura a lidská práva“. Tištěné propagační 
materiály jsme měli v Brně umístěné také na filmovém festivalu Jeden svět 2016 a na filmovém festivalu Mezipatra.

Aktivity jsme prezentovali také skrze nástroje SVČ Lužánky (web a interiéry 11 pracovišť po Brně). Na největším pracovišti SVČ 
Lužánky - Lidická máme pravidelně prostor na hlavní nástěnce informující o aktivitách Lužánek a dále vymezený prostor pro 
naše propagační materiály. Pracujeme také s informacemi, které nám SVČ Lužánky poskytují ze statistiky návštěvnosti jejich 
webové stránky, kde je o DC67 informováno ve stálé nabídce: http://lidicka.luzanky.cz/stala-nabidka/.  

Vystoupili jsme v  programu B-TV Vlna z  Brna (http://www.b-tv.cz/videogallery/vlna-1138-d/), poskytli jsme rozhovor o 
dobrovolnictví pro brněnské Radio Proglas a o akci Dobrodružně za dobrovolnictvím v Radiu R a reklamu odvysílalo rádio 
Krokodýl. Článek o akci Otvírák byl publikován ve Zpravodaji MČ Brno střed (http://www.brno-stred.cz/uploads/soubory/
zpravodaj/ZBS_09_16_BMstred.pdf, str. 28) a ke dni otevřených dveří konajícím se 13. 10. v měsíčníku Metropolitan (https://
brno.cz/fileadmin/user_upload/brnensky_metropolitan/BM_1610.pdf, str. 4) a taktéž ve Zpravodaji MČ Brno střed http://www.
brno-stred.cz/uploads/soubory/zpravodaj/ZBS_10_16_BMstred.pdf, str. 29). Vytvořili jsme novou FB komunitu, kde jsme 
propagovali akci Dobrodružně za dobrovolnictvím: https://www.facebook.com/dobrobrno/?fref=ts

Klub Labyrint prezentoval nabídku volnočasových aktivit na webových stránkách http://labyrint.luzanky.cz/ a využíval k 
propagaci také zpravodaj městské části Brno –Bohunice, výlep plakátů a distribuce v rámci sídliště. 
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Finanční zpráva 2016

spotřeba materiálu 73 000,-

cestovné 17 000,-

reprezentace 31 000,-

ostatní služby 282 000,-

mzdové náklady 309 000,-

sociální a zdravotní pojištění 71 000,-

ostatní provozní náklady 3 000,-

naklady celkem 786 000,-

vlastní činnost 265 000,-

dotace a granty 540 000,-

výnosy celkem 805 000,-

výsledek hospodaření - ztráta 19 000,-

Přesný rozpis grantových prostředků

Norské fondy 244 000,-

MŠMT 270 000,-

Magistrát města Brna 26 000,-

granty celkem 540 000.-


