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Nakladatelství CPRESS / www.cpress.cz

[2017 / návrh layoutu, návrh obálky, sazba, prepress]

100 pohledů na Česko / 312 stran / ISBN 978-80-264-1626-5
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Nakladatelství CPRESS / www.cpress.cz

[2018 / návrh layoutu, sazba, prepress]

Dominika na cestě / 344 stran / ISBN 978-80-264-1854-2
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Nakladatelství CPRESS / www.cpress.cz

[2018 / sazba, prepress]

Velké dobrodružství piráta Nata / 96 stran / ISBN 978-80-264-1945-7
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Název titulu Návrh layoutu Návrh obálky Sazba Prepress ISBN

Brože pro malé i velké X X X X 978-80-264-1429-2

Číselné omalovánky – X – X 859-40-504-2301-5

Kam za koupáním – X – X 978-80-264-1430-8

Výlety s dětmi na jižní a východní Moravě – X – X 978-80-264-0145-2

Výlety za šiframi X X X X 859-40-504-2327-5

NG China 4th Edition – X X X 978-80-264-1625-8

Cooking with Šůša X X X X 978-80-264-1641-8

Neuvěřitelné příhody z hor X X X X 978-80-264-1703-3

Veronika v Dubaji X X X X 978-80-264-1704-0

Zimní výlety s dětmi – X – X 978-80-264-1724-8

1000 míst, která musíte vidět, než zemřete – X X X 978-80-264-1742-2

Tajemná místa nacismu X X X X 978-80-264-1856-6

200 let Národního muzea ve 200 fotografi ích X X X X 978-80-264-2167-2

Tajemná místa komunismu X X X X 978-80-264-1855-9

Projezte se k těhotenství – X X X 978-80-264-2019-4

Moje zahradní kuchařka – X X X 978-80-264-1944-0

Paní Sherlock Holmes X X X X 978-80-264-2018-7

Světový atlas whisky – – X X 978-80-264-1983-9

Cesta mimořádné ženy X X X X 978-80-264-2066-8

Světový atlas zvířat – – X X 978-80-264-2221-1

Atlas Obscura – X X X 978-80-264-2164-1

Neuvěřitelně uvěřitelné příhody z hor X X X X 978-80-264-2220-4

Vietnamská kuchařka od Bé Ha a její maminky X X X X 978-80-264-2229-7

Další tituly pro CPRESS / www.cpress.cz

[2016–2018]
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Zpravodaj městské části Brno-Židenice / www.zidenickyzpravodaj.cz

[2015–2018 / návrh loga, grafi cký design layoutu, návrh harmonogramu prací na projektu, sazba, prepress]

16 stran / náklad 10 100 ks
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Zpravodaj městské části Brno-střed / www.brno-stred.cz

[2017 / návrh loga, grafi cký design layoutu – 2. místo ve veřejné soutěži]
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Nakladatelství DIDAKTIS / www.didaktis.cz

[2006–2018 / kompletní grafi cké návrhy – layouty a obálky, sazba, prepress, fotografi cké práce]

2018 / Učebnice (144 stran), pracovní sešit (140 stran) a průvodce pro učitele (180 stran) / ISBN  978-80-7358-295-1
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Nakladatelství DIDAKTIS / www.didaktis.cz

[2006–2018 / kompletní grafi cké návrhy – layouty a obálky, sazba, prepress, fotografi cké práce]

2018 / Učebnice-A (160 stran), učebnice-B (212 stran) / ISBN 978-80-7358-290-6, 978-80-7358-293-7
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Nakladatelství DIDAKTIS / www.didaktis.cz

[2006–2018 / kompletní grafi cké návrhy – layouty a obálky, sazba, prepress, fotografi cké práce]

2013 / Učebnice (164 stran), pracovní sešit (160 stran) a průvodce pro učitele (182 stran) / ISBN 978-80-7358-203-6, 978-80-7358-204-3
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Název titulu ISBN

Český jazyk a komunikace pro SŠ – 1.–4. díl (učebnice) 978-80-7358-166-4, 978-80-7358-172-5, 978-80-7358-199-2

Český jazyk a komunikace pro SŠ – 1.–4. díl 

(pracovní sešit)
978-80-7358-167-1, 978-80-7358-173-2, 978-80-7358-200-5

Český jazyk a komunikace pro SŠ – 1.–4. díl (průvodce) 978-80-7358-168-8, 978-80-7358-174-9, 978-80-7358-202-9

Komunikace v českém jazyce pro SŠ 

(učebnice a pracovní sešit, průvodce)
978-80-7358-228-9, 978-80-7358-229-6, 978-80-7358-230-2

Český jazyk a komunikace pro SŠ – 

komplexní opakování
978-80-7358-201-2

Literatura pro 1.–4. ročník SŠ (učebnice) 978-80-7358-115-2, 978-80-7358-129-9, 978-80-7358-135-0, 978-80-7358-149-7

Literatura pro 1.–4. ročník SŠ (pracovní sešit) 978-80-7358-116-9, 978-80-7358-130-5, 978-80-7358-136-7, 978-80-7358-150-3

Literatura pro 1.–4. ročník SŠ (průvodce) 978-80-7358-117-6, 978-80-7358-131-2, 978-80-7358-137-4, 978-80-7358-151-0

Literatura pro 1.–4. ročník SŠ – zkrácená verze 

(učebnice)
978-80-7358-181-7, 978-80-7358-183-1, 978-80-7358-187-9, 978-80-7358-189-3

Literatura pro 1.–4. ročník SŠ – zkrácená verze 

(pracovní sešit)
978-80-7358-182-4, 978-80-7358-184-8, 978-80-7358-188-6, 978-80-7358-190-9

Společenské vědy pro 1.–4. ročník SŠ (učebnice) 978-80-7358-144-2, 978-80-7358-152-7, 978-80-7358-233-3, 978-80-7358-175-6

Společenské vědy pro 1.–4. ročník SŠ (pracovní sešit) 978-80-7358-145-9, 978-80-7358-153-4, 978-80-7358-234-0, 978-80-7358-176-3

Společenské vědy pro 1.–4. ročník SŠ (průvodce) 978-80-7358-146-6, 978-80-7358-154-1, 978-80-7358-165-7, 978-80-7358-177-0

Moderní dějiny pro SŠ 

(učebnice, pracovní sešit, průvodce)
978-80-7358-223-4, 978-80-7358-224-1, 978-80-7358-225-8

Dějiny 19. století SŠ 

(učebnice, pracovní sešit, průvodce)
978-80-7358-247-0, 978-80-7358-248-7, 978-80-7358-249-4

Odmaturuj ze společenských věd 978-80-7358-243-2

Odmaturuj z literatury 1, reedice 978-80-7358-016-2

Odmaturuj z literatury 2, reedice 978-80-8628-583-2

Výběr z dalších titulů pro nakladatelství DIDAKTIS / www.didaktis.cz

[2006–2018 / kompletní grafi cké návrhy – layouty a obálky, sazba, prepress, fotografi cké práce]
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Katalog služeb Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně / mendelu.cz

[2016 / grafi cký design layoutu, sazba, prepress]
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Confi tex Underwear / www.confi texunderwear.com

[2016 / návrh design manuálu a corporate identity – 2. místo ve veřejné soutěži]

By Petr Prenosil5 | 11

Visual concept for Confi TEX Brand Identity
TM

HI-LIFE

Logo (atrative luxury feel + function):

Basic brand elements –  daff odil and number 3. In Greek mythology the 

Gods Plutos and Heides represent wealth and one of their attributes is 

daff odil fl ower. Number 3 indicate balance, symmetry and unity.

Font:

Slim and modern font adds attitude and high quality of the product.

Colour:

Logotype– direct gold colour (Pantone 871 C).

Background – black, white or red (Ferrari). These colours support luxury 

and assurance of the highest product quality.

Hi-LIfe–A

By Petr Prenosil7 | 11

Visual concept for Confi TEX Brand Identity
TM

TODAY

Logo (modern look + function):

Liquid in the form of a drop is classical natural occurrence. When many 

small drops join together strong power and mass occurs. Placing the 

drop in the letter O represents protection. Its shaped to hand holding 

the drop which represents full control.

Font:

Simple bold font refl ects simplicity and practicality. Bold font allows 

clear readability and supports modern feel.

Colour:

Logotyp – direct metallis silver (Pantone 877 C).

Background– white and black but pastel colours can also be applied.

Today–A

By Petr Prenosil9 | 11

Visual concept for Confi TEX Brand Identity
TM

CARE

Logo (function focus):

Liquid in the form of a drop is classical natural occurrence.  Its control its 

most important task. The hand symbol refl ects control of the occurance 

in simple clear way.

Font:

Clear rounded font adds easy readability and refl ects qality of the 

product and its function.

Colour:

Logotype – direct metallic bronze (Pantone 876 C).

Background– best basic background for this logotype is white to 

support the feel of the product but the bronze logo colour moves it 

away form the classical medial feel.

Care–A
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| Spondea – redesign loga a logotypu | mag@  xca.info | 2018 |

základní barevné provedení logotypu

Pro logotyp jsou použity tyto základní barvy:
oranžová – [0, 60, 100, 0]; tyrkysová – [100, 0, 25, 15]; magenta – [0, 100, 0, 25]; šedá – [0, 0, 0, 25]

Obecně prospěšná společnost SPONDEA / www.spondea.cz

[2007–2018 / kompletní grafi cký servis – logo, design manuál, výroční zprávy, publikace, plakáty, informační letáky a kampaně…]

2018 / Vizitky pro Spondea o. p. s.

2018 / Redesign původního loga – tvorba design manuálu pro Spondea o. p. s.

/2

| Spondea – redesign loga a logotypu | mag@  xca.info | 2018 |

základní konstrukce – rozm ry a proporce loga

a
a

Základní jednotka:

/4

| Spondea – redesign loga a logotypu | mag@  xca.info | 2018 |

základní konstrukce – rozm ry a proporce logotypu
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Obecně prospěšná společnost SPONDEA / www.spondea.cz

[2007–2018 / kompletní grafi cký servis – logo, design manuál, výroční zprávy, publikace, plakáty, informační letáky a kampaně…]

32

Průběh jednotlivých fází lze znázornit grafi cky:

Fáze č. 3

Líbánky

Násilník – vina, omluvy,

smutek, sliby

Oběť – láska, odpuštění,

víra, naděje

Fáze č. 3

Období týrání

Násilník – fyzické 

a psychické násilí

Oběť – strach, zloba,

bolest, bezmocnost

Fáze č.1

Vytváření napětí

Násilník – rozčílený, zuřivý

žárlivý, podrážděný

Oběť – úslužná, uctivá,

pečující, obviňující sebe sama

Obr. č. 1 – Kruh násilí

Fáze domácího násilí se opakují, mění se intenzita týrání a poměr délky 

trvání jednotlivých fází. V rozvinutém domácím násilí již zcela chybí 

fáze usmiřování, prodlužuje se fáze vytváření napětí a útoky bývají čas-

tější a nebezpečnější.

Syndrom naučené bezmoci1.4.1 

Pro pochopení průběhu domácího násilí a často těžko pochopitelných 

reakcí ohrožených osob může pomoci pojem naučené bezmoci. Auto-

rem teorie o naučené bezmoci je americký psycholog Martin Seligman, 

který v roce 1975, po předchozím výzkumu klasického podmiňování, 

poprvé popsal tento fenomén (Helus, 2004). V jednoduchosti můžeme 

syndrom naučené bezmoci popsat jako chování, při kterém člověk nevy-

užívá možnosti úniku ze zátěžové situace, i když mu v tom objektivně nic 

33

nebrání. Reaguje tak na základě předchozí zkušenosti, kdy se uniknout 

pokoušel, ale bylo mu to znemožněno – přesvědčil se, že nic nezmůže, 

a přestal se snažit. Jakoby ztratil schopnost a motivaci naučit se na zátě-

žové podněty účinně reagovat. 

Postupně se teorie rozvíjela a doplňovala, neboť se ukazovalo, že nepla-

tí vždy (původní výzkumy byly prováděny na myších a výsledek přenosu 

na lidi nebyl zdaleka jednoznačný). Vznikla tak teorie atribučních stylů 

– zabývá se tím, jak si lidé vysvětlují chování svoje a ostatních, a teorie 
beznaděje, která popisuje vliv negativního očekávání, že moje snažení 

dopadne špatně (Baštecká, Goldman, 2001).

Eskalace domácího násilí1.4.2 

Domácí násilí obvykle začíná skrytě formou psychického nátlaku na bu-

doucí ohroženou osobu. Ve většině případů se po různě dlouhé době 

přidává také násilí fyzické. Útoky bývají nejprve vedeny proti lidské dů-

stojnosti, posléze proti zdraví a nakonec mohou vyústit v útoky proti 

lidskému životu.

Útoky proti lidské důstojnosti mají za cíl oběť sociálně izolovat a mi-

nimalizovat její sebevědomí. Tyto útoky lze na počátku vztahu snad-

no zaměnit za projevy lásky, většina ohrožených osob sděluje naprosto 

stejné indicie z tohoto období. Partner je neustále doprovázel, nechtěl je 

pouštět za přáteli do společnosti, chtěl, aby spolu byli doma a povídali 

si, byl přehnaně starostlivý a pozorný. Později se přidaly rady ohledně 

domácnosti a požadavky, kterým se snažila ohrožená osoba vyhovět. 

Postupně se ze slušně formulovaných žádostí stávaly povely, příkazy 

a nadávky, jejichž neuposlechnutí bylo sankcionováno.

Na pravidlech soužití se násilná osoba nedomlouvá, sama je určuje 

a vyžaduje jejich striktní dodržování. Již na počátku vztahu bývá přítom-

na žárlivost, která v kombinaci s užitím alkoholu či jiné návykové látky 

zvyšuje riziko útoku. V tomto stadiu násilná osoba svoji oběť opakovaně 

hrubě uráží, ponižuje, zesměšňuje a omezuje.

Útoky proti zdraví jsou charakteristické tím, že po jisté době již násil-

né osobě nestačí k ovládání blízké osoby příkazy a urážky a začne použí-

vat fyzické násilí. Nemusí to být ovšem pravidlem, v některých vztazích 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOMÁCÍM NÁSILÍ

2010 / Vědecká publikace / 168 stran / A5
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Obecně prospěšná společnost SPONDEA / www.spondea.cz

[2007–2018 / kompletní grafi cký servis – logo, design manuál, výroční zprávy, publikace, plakáty, informační letáky a kampaně…]

2006 / Výroční zpráva / 20 stran / A5

2009 / Výroční zpráva / 34 stran / A5

2013 / Výroční zpráva / 6 stran / A4 2013 / Výroční zpráva / 6 stran / A4

2008 / Výroční zpráva / 30 stran / A5

2012 / Výroční zpráva / 42 stran / A5

IČO 25 34 63 42

Sýpka 25, 613 00 Brno, Česká republika

tel.: +420 541 213 732

fax: +420 544 526 561

e-mail: spondea@spondea.cz,

web: www.spondea.cz

Krizová pomoc, pomoc rodinám s dětmi

tel.: +420 608 118 088, 

pevná linka: +420 541 235 511

e-mail: krizovapomoc@spondea.cz

web: www.spondea.cz

Domácí násilí

tel.: +420 739 078 078,

pevná linka: +420 544 501 121 

e-mail: intervencni-centrum@spondea.cz

web: www.ic-brno.cz

Programy pro osoby nezvládající agresi ve vztazích

tel.: +420 725 005 367

e-mail: nasilivrodine@spondea.cz

web: www.nasilivrodine.cz
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- Pomoc osobám ohroženým domácím násilím s uplatněním se na trh
u práce

- Individuální psychologická podpora pro osoby ohrožené domácím
 násilí

m

- Individuální psychologické poradenství pro děti a dospívající, te
rapie

- Program pro osoby nezvládající agresi ve vztazích

- Pomoc osobám vystaveným stalkingu

- Sociálně právní poradenství

- Právní poradenství

- In

dividuální psychologické poradenství pro děti a dospívající, terapie

- Asistované kontakty a asistovaná předávání dětí

- Skupinová terapie pro matky dětí

- Sociálně právní poradenství

- Výchovné poradenství

- Rodinná mediace

- Rodinná terapie

- Odborné konzultace k absolventským a diplomovým prace
m

- Metodická podpora NNO pracujících s rodinami a dětm
i

- Akreditované kurzy pro sociální pracovníky

- Stáže studentů VŠ a odborníků z praxe

- Přednášková činnost na VŠ

- Školení policistů

- D

iagnostik
a syndromu týraného a zneužívaného dítěte

- Krizová intervence
- Práce s traumatem

Činnosti společnosti Spondea

 v roce 2013

Rozvaha za rok 2013
AKTIVA PASIVA

Číslo 

účtu
Název účtu

Počáteční 

stav

Koncový 

stav

Číslo 

účtu
Název účtu

Počáteční 

stav

Koncový 

stav

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 329 7 329 321 Dodavatelé 117 938 470 863

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 113 918 1 147 460 324 Přijaté zálohy 5 656 768 5 930 736

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 331 Zaměstnanci 0 0

078
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

nehmotnému majetku
‐7 329 ‐7 329 336

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění
0 0

082
Oprávky k samostatným movitým věcem 

a souborům movitých věcí
‐453 220 ‐684 559 341 Daň z příjmu 0 11 020

088
Oprávky k drobnému dlouhodobému 

hmotnému majetku
0 0 249 Půjčky (NROS aj.) 500 000 0

211 Pokladna 29 810 16 414 348
Nároky na dotace a ostatní zúčt. 

s rozpočtem územních celků
0 0

213 Ceniny 105 105 379 Jiné závazky ‐4 635 0

221 Účty v bankách 675 607 848 293 383 Výdaje příštích období 0 4 818

311 Odběratelé 5 000 2 301 854 384 Výnosy příštích období 1 324 207 704 549

314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 916 285 2 018 665 389 Dohadné účty pasivní 694 099 155 000

315 Ostatní pohledávky 767 889 643 709 901 Vlastní jmění 258 154 258 154

335 Pohledávky za zaměstnanci 911 Fondy 101 000 1 481

336 Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení 2 938 1 554 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

342 Ostatní přímé daně 3 144 2 949 932
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

minulých let
‐180 027

346 Jiné pohledávky (státní rozpočet) 1 279 649 887 248

347 Jiné pohledávky (ostatní dotace) 142 725

381 Náklady příštích období 64 488 20 367

385 Příjmy příštích období 4 057 376 503 746

Aktiva celkem 8 462 989 7 850 530 Pasiva celkem 8 467 504 7 536 620

Hospodářský výsledek 313 911

Výsledovka (údaje v Kč) za rok 2013
Intervenční 

centrum
Projekty fi nancované z EU

Služby dle zákona 108/2006 

Sb., o sociálních službách
Celkem

Služby dle zákona 

108/2006 Sb., o 

sociálních službách

*1 *2
Krizová 

pomoc

Sociálně aktivi-

zační služby pro 

rodiny s dětmi

hlavní 

činnost

správní 

činnost

doplňková 

činnost 
Celkem

Náklady

50x Spotřebované nákupy 98 892 34 292 97 210 144 938 268 478 534 363 109 448 8 785 652 595

51x Služby 562 387 2 708 484 580 337 727 9 212 964 9 627 426 972 940 215 576 10 815 942

52x Osobní náklady 2 351 917 24 120 919 997 780 696 2 171 543 4 992 865 1 255 408 38 776 6 287 049

53x Daně a poplatky 294 260 752 195 1 245 255 1 100 2 600

54x Ostatní náklady 13 372 5 -621 5 132 9 636 22 845 4 679 17 088 44 611

55x Odpisy 24 132 96 583 16 092 129 967 6 840 94 532 231 339

58x Příspěvky 3 404 1 833 5 237 1 263 6 500

59x Daň z příjmu 11 020 11 020

5xx Náklady celkem 3 054 397 61 125 1 501 426 1 365 829 11 680 741 15 313 947 2 349 570 388 139 18 051 657

Výnosy

60x Tržby za vlastní výkony 3 054 397 11 680 741 13 364 409 1 370 729 524 613 15 259 751

64x Ostatní výnosy 0 0 12 178 12 178

65x Tržby z prodeje majetku 0 0 2 500 2 500

68x Přijaté příspěvky, dary 553 829 387 680 166 149 162 759 716 588

69x Provozní dotace 61 125 1 501 426 812 000 1 852 150 522 401 2 374 551

6xx Výnosy celkem 3 054 397 61 125 1 501 426 1 365 829 11 680 741 15 604 239 2 059 278 702 050 18 365 567

Hospodářský výsledek 0 0 0 0 0 290 292 -290 292 313 911 313 911

*1 – Cílená inovace systému vzdělávání v oblastech aplikované psychologie s cílem podpory diverzifi kace a internacionalizace těchto oborů reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0239

*2 – Usnadnění vstupu na trh práce osobám z rodin s výskytem DN reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00290

Pomoc dětem 
a dospívajícím v krizi

V roce 2013 se na nás klienti v krizových situacích obrace-

li nejčastěji s tématy rodinnými, s depresemi a úzkostmi, se 

vztahovými problémy a se školními problémy. Setkali jsme 

se také s tématy sebepoškozování, týrání, zneužívání a zane-

dbávání, myšlenky na sebevraždu či pokusy o sebevraždu. 

Celkem jsme poskytli podporu 197 klientům.

Týrání a zneužívání

Rodinné problémy

eužívíívánnívánní

Rodinné pr

Školní problémyDeprese a úzkosti

Vztahové problémy

Sebepoškozování

Ostatní 

Procentuální zastoupení jednotlivých případů

7 %

7 %

11 %

17 %

35 %
14 %

9 %

Krizová pomoc bez hranic

V  rámci projektu „Krizová pomoc bez hranic“ byla zajiš-

těna krizová pomoc a  poradenství dětem a  jejich rodinám 

v  regionech Jihomoravského kraje, kde taková služba není 

dostupná. Projekt byl realizován díky sbírce Pomozte dě-

tem!, kterou pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti 

spolu s Českou televizí, a pokračuje i v letošním roce. Sou-

částí projektu byly také programy primární prevence na ško-

lách a besedy u kulatých stolů s pracovníky OSPOD a jiných 

odborných institucí v daných regionech. V roce 2013 jsme 

uskutečnili celkem 43 výjezdů na pracoviště do Moravského 

Krumlova, Hodonína, Ivančic a  Slavkova, sociálně-právní 

poradenství a psychologická podpora byla poskytnuta dětem 

a jejich rodinám v rámci 215 konzultací.

Pracoviště Počet výjezdů Počet klientů Počet konzultací

Moravský Krumlov 13 38 92

Slavkov u Brna 4 3 5

Ivančice 12 24 46

Hodonín 14 44 72

Celkem 43 109 215

Komplexní pomoc rodinám 
v krizové/tíživé a v rozvodové 
a porozvodové situaci

Komplexní pomoc rodinám s nezletilými dětmi spočívala 

v nabídce podpory v obtížných životních situacích. Prostřed-

nictvím poradenství, doprovázení a  terapie jsme pomáhali 

porozumět potřebám dětí a zlepšit vztahy mezi jednotlivými 

členy rodiny. V roce 2013 patřila mezi nejvíce frekventovaná 

témata rozvodová problematika, školní a prospěchové pro-

blémy, nefunkční styly výchovy, komunikační potíže v rodi-

ně, problematika domácího násilí a  prožití jednorázového 

traumatu. 

Služby byly fi nančně zabezpečeny z projektu „Zajištění 

vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, 

registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, fi nancovaného 

z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR pro-

střednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-

nanost. 

V roce 2013 bylo podpořeno celkem 792 klientů, a to pro-

střednictvím 3581 intervencí a 1547 kontaktních hovorů.

Nejčastěji řešená problematika, přičemž u některých kli-

entů se jednalo o kombinaci problémů:

Rodinné problémy

Školní problémy

Deprese a úzkosti

Syndrom CAN

Vztahové problémy

Sebepoškozování

Ostatní

počet případů

45

24

10

65

42

82

601

Počet případů u jednotlivých problémů

Asistované kontakty
Asistovanými kontakty jsme v loňském roce podpořili sedm 

rodin, ve kterých žije 12 dětí. Asistovaná předávání využily 3 

rodiny s celkem pěti dětmi. Průměrná doba, po kterou tuto 

službu rodině poskytujeme, je půl roku až 1 rok. Hlavním 

cílem této služby je jednak udržení kontaktu dětí s  oběma 

rodiči v době odloučení nebo rozpadu rodiny, jednak pomo-

ci rodičům na přechodnou dobu zmírnit konfl iktní situace, 

které mohou během předávání dětí nastat. Samotné asistova-

né kontakty a asistovaná předávání však krizi v komunikaci 

rodičů nevyřeší. Proto nabízíme i další služby – jako rodin-

nou mediaci, poradenství pro rodiče, společné i  oddělené 

psychologické konzultace – abychom tak společně předchá-

zeli nadměrné zátěži dětí partnerským konfl iktem a podpo-

řili rodiče v řešení rozchodu či rozvodu bez zloby a nenávisti.

Rodinná mediace
Rodinná mediace doplňuje komplexnost služeb poskyto-

vaných rodinám s dětmi v rozvodové situaci nebo v období 

po rozvodu. Cílem rodinné mediace je kultivovaná domluva 

rodičů ohledně péče o děti v situaci, kdy již spolu nemohou 

žít. Tato domluva nezahrnuje pouze písemnou mediační do-

hodu, která je konkrétní a zohledňuje zájmy obou rodičů, ale 

rovněž jejich dovednost věcně a slušně komunikovat o zdra-

votním stavu dětí, jejich škole, volnočasových aktivitách atd. 

Rodinná mediace tak snižuje psychickou zátěž rodinného 

konfl iktu na  děti a  podporuje udržení úcty a  důstojnos-

ti rodičů v očích dětí. V roce 2013 proběhlo ve společnosti 

SPONDEA 84 mediačních setkání pro 17 rodin.

Ordinace klinického psychologa
Od ledna 2013 jsme rozšířili svůj tým o atestovaného klinic-

kého psychologa. Kromě dosavadních služeb krizové inter-

vence a psychologického poradenství je klientům nabízena 

také systematická psychoterapie. 

Psychoterapie je žádoucí například u  práce s  násled-

ky traumatu či posttraumatické stresové poruchy u  dětí 

a dospívajících. Může se jednat o případy týraných a zne-

užívaných dětí, nezletilých, kteří se stali svědky násilného 

trestného činu a další. 

Klinický psycholog provádí také základní psychodia-

gnostiku umožňující vyloučení závažné psychopatologie 

u  dětí. Spolupracuje také s  dětskými lékaři a  psychiatry 

v  případech vyžadujících nasazení léků (např. proti depre-

si, úzkosti, apod.). V oblasti psychodiagnostiky se zaměřu-

je na  základní odlišení patologie a  širší normy, například 

v otázkách závažnosti poruch nálady, disharmonického vý-

voje osobnosti a dalších vývojových poruch. Na základě vy-

šetření je schopen posoudit, do  jaké míry může nevhodné 

chování ovlivňovat intelekt.  

Komplexní pomoc rodinám 
s výskytem domácího násilí 
a osobám vystaveným násilí 
v partnerském vztahu.

Tak jako v letech minulých jsme poskytovali odbornou po-

moc a podporu osobám ohroženým nebo již vystaveným 

domácímu násilí, a to bez ohledu na věk a pohlaví. Služba 

byla určena také rodinným příslušníkům a osobám blízkým, 

které podporovaly ohroženou osobu v  řešení její situace. 

Tyto služby byly poskytovány v rámci činnosti Intervenční-

ho centra Brno.

V květnu 2013 jsme zavedli konzultace pro osoby ohro-

žené nebezpečným pronásledováním – stalkingem. Prak-

tické rady jak odhalit stalking a pracovat s ním můžete najít 

v archivu Brněnské televize, pořad „Vlna z Brna“, ze dne 6. 3. 

2013, pod č. 707.

Rok 2013 a Intervenční centrum Brno v číslech

Počet klientů celkem 613

Klienti z vykázání násilné osoby ze společného obydlí 129

Počet poskytnutých intervencí klientům 1259

Počet kontaktů s klienty 629

Profesní kontakty 388

Projekt mezinárodní spolupráce
V rámci projektu „Usnadnění vstupu na trh práce osobám 

z rodin s výskytem domácího násilí - přenos dobré praxe ze 

zemí EU pro práci s celou rodinou jako systémem“, byla na-

bídka služeb rozšířena o program s názvem Pomoc osobám 

s agresivním chováním ve vztazích. Program je zaměřen 

na to, aby klient porozuměl, co u něj hněv a agresi spouští, 

aby se naučil projevy rozpoznat a pracovat s nimi. Za tímto 

účelem byly také spuštěny nové edukativní webové stránky 

www.nasilivrodine.cz, které nabízejí informace nejen oso-

bám, jichž se domácí násilí přímo dotýká, ale i odborné ve-

řejnosti. 

Osobám ohroženým domácím násilím bylo kromě so-

ciálního, právního a psychologického poradenství nabízeno 

i poradenství v kontextu jejich uplatnění se na trhu práce. 

Za rok 2013 bylo podpořeno celkem 70 osob.

Projekt č. CZ.1.04/5.1.01/77.00290 je fi nancován z pro-

středků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a  zaměstnanost. Jeho partnery jsou Kaunas county 

women crisis centre v  Litvě a  Moviera v  Utrechtu, dalším 

spolupracujícím subjektem je londýnská organizace Respect.

Mediální aktivity
Mezi mediální aktivity Intervenčního centra v roce 2013 pa-

třila reportáž v pořadu Dobré ráno (ČT2) na téma „Domácí 

násilí a děti“ odvysílaná 18. 10. 2013. Dne 22. 10. 2013 byla 

odvysílána reportáž v pořadu „Sama doma“ na téma „Do-

mácí násilí“ (ČT1). Obě reportáže jsou dostupné v archivu 

České televize.

V rámci projektu Statutárního města Brna byl na pod-

zim 2013 v  rozhlase a  televizi odvysílán spot „Víte, co se 

děje u  Vašich sousedů?“. Hlavní myšlenkou spotu bylo 

ukázat veřejnosti různé formy násilí i skutečnost, že domá-

cím násilím nejsou ohroženy pouze ženy. Spot poukazoval 

na domácí násilí také na mužích, dětech, seniorech a zdra-

votně handicapovaných osobách. Intervenční centrum par-

ticipovalo na myšlence i vizualizaci spotu.

Vzdělávací a školící činnost
V  březnu roku 2013 zahájila SPONDEA činnost Vzdělá-

vacího centra. Kromě již standardních preventivních pro-

gramů pro školy, vzdělávání sociálních, zdravotnických 

a  pedagogických pracovníků, policistů, studentů, jsme 

začali jako vzdělávací instituce, akreditovaná pod MPSV, č. 

2013/0254-I, nabízet i akreditované odborné kurzy pro so-

ciální pracovníky: „Úvod do problematiky vedení rozhovo-

ru s dítětem jako svědkem či obětí domácího násilí“, „Úvod 

do problematiky domácího násilí páchaného na seniorech“.

Základním a středním školám jsme nabízeli preventivní 

programy pro třídní kolektivy žáků. Preventivní programy 

jsme vedli formou besedy a  jejich realizace probíhala bez 

přítomnosti učitele. Cílem programů bylo především moti-

vovat děti a dospívající k diskuzi o obtížných životních situ-

acích, ve kterých se mohou ocitnout.

V  rámci již zmiňovaného projektu „Zajištění vybra-

ných služeb sociální prevence v  Jihomoravském kraji“ 

SPONDEA poskytla opakovaně metodickou podporu 

čtyřem poskytovatelům sociální služby sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi, která byla zaměřena na obsah 

a kvalitu poskytované služby.

Společná školení s policisty
V roce 2013 jsme pokračovali ve výcviku policistů společ-

ně s  krajskými metodiky policie pro oblast domácího ná-

silí. Společně připravený program školení, který je založen 

na  modelových situacích a  kazuistikách, je policisty velmi 

dobře hodnocen. Považují ho za  významnou pomoc pro 

svoji praxi při rozpoznávání domácího násilí od jiných part-

nerských a  rodinných hádek při zásazích v  terénu. V  loň-

ském roce bylo tímto programem proškoleno 217 policistů 

z celého Jihomoravského kraje. Jednalo se o 13 školení v cel-

kovém rozsahu 75 hodin. 

Vzdělávání studentů vysokých škol
„Právo do praxe, praxe do práva“ - podílíme se na výuce 

předmětu Právo proti domácímu násilí, který je volitelným 

předmětem na Právnické fakultě MU v Brně. 

Rodinné lékařství - zajišťujeme také výuku v  prak-

tickém předmětu rodinného lékařství na  Lékařské fakultě 

MU v Brně, kde pravidelně přednášíme medikům ve čtyř-

hodinovém programu o  problematice domácího násilí 

v  kontextu zdravotnické praxe. V  roce 2013 prošlo tímto 

vzděláváním více než 300 mediků. 

Sociální pedagogika – celý jeden semestr přednáší-

me na Filozofi cké fakultě MU v Brně problematiku týrání 

a zneužívání.

O společnosti
Statutárním orgánem společnosti je Správní rada: PhDr. 

Květoslava Němcová, JUDR. Petra Petrová, Mgr. Zdeněk 

Trávníček, Ph.D. Statutárním zástupcem společnosti je její 

ředitelka, PhDr. Dagmar Úlehlová.

Dozorčí rada: JUDr. Hana Funková, p. Ludmila Matouško-

vá, p. Jana Borecká, DiS. 

Finanční zabezpečení činnosti celé organizace je vícezdrojové.

Dotace:

MPSV, JMK, Statutární město Brno,

městská část Brno-Židenice

Granty:

ESF, NROS, Nadace Naše dítě

Dárci:

ARBITERS AD HOC, Brenz s.r.o., Dixon Retail 

SSC s.r.o., Dočekal Pavel, IBM Česká republika spol. s.r.o. 

LMC s.r.o., STILLA, o.s.

O nás
SPONDEA je obecně prospěšnou společností, která se od zahájení své činnosti v roce 1998 věnuje dětem, dospívajícím a jejich 

rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci a potřebují okamžitou pomoc a podporu. Současně poskytuje služby osobám 

ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním a realizuje program na pomoc osobám s agresivním chováním 

ve vztazích. Individuální přístup ke každému klientovi, respekt k jeho rozhodnutí a zachování diskrétnosti svěřených infor-

mací, zahrnuje současně komplexní nabídku služeb, součinnost mezi jednotlivými službami organizace i spolupráci s dalšími 

odborníky v zájmu a ve prospěch klientů. Cílem je podpora klientů ve schopnosti řešit obtížné životní situace a opětovně se 

začlenit do společnosti.

SPONDEA je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, členem Asociace nestátních neziskových organizací a čle-

nem Asociace pracovníků intervenčních center, a je zapsána do registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

Kromě poskytování sociálních služeb plní sociálně právní ochranu dětí a je poskytovatelem zdravotních služeb ordinací 

klinické psychologie.

Klíčovými partnery společnosti jsou Statutární město Brno a Jihomoravský kraj, akademická obec a další spolupracující 

subjekty – PČR, OSPODy, soudy.

Naše vizitka 
SPONDEA je obecně prospěšnou společností, která se od zahájení své činnosti v roce 1998 

věnuje dětem, dospívajícím a jejich rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci a potřebují 

okamžitou pomoc a podporu. Současně poskytuje služby osobám ohroženým domácím ná-

silím a nebezpečným pronásledováním a realizuje program na pomoc osobám s agresivním 

chováním ve vztazích. Individuální přístup ke každému klientovi, respekt k jeho rozhodnutí 

a zachování diskrétnosti svěřených informací, zahrnuje současně komplexní nabídku služeb, 

součinnost mezi jednotlivými službami organizace i spolupráci s dalšími odborníky v zájmu 

a ve prospěch klientů. Cílem je podpora klientů ve schopnosti řešit obtížné životní situace 

a opětovně se začlenit do společnosti.

SPONDEA je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, členem Asociace nestát-

ních neziskových organizací a členem Asociace pracovníků intervenčních center, a je zapsána 

do registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

Kromě poskytování sociálních služeb plní sociálně-právní ochranu dětí a je poskytovatelem 

zdravotních služeb s ordinací klinické psychologie.

Klíčovými partnery společnosti jsou Statutární město Brno a  Jihomoravský kraj, akade-

mická obec a další spolupracující subjekty – Policie České republiky, Orgány sociálně-právní 

ochrany dětí, soudy.

Vážení čtenáři, 
dostává se Vám do rukou první čís-

lo naší SPONDEA Revue. Rádi by-

chom Vám touto cestou dvakrát za 

rok nabídli aktuální téma, kterým 

se naše společnost zabývá a  které 

je k  zamyšlení. Současně bychom 

Vás rádi informovali o významných 

událostech za uplynulé období a na-

stínili plán zajímavých akcí na dru-

hé pololetí roku. Kromě této tištěné 

verze je SPONDEA Revue k dispo-

zici ke stažení i na našich webových 

stránkách.

Věříme, že Vás naše SPONDEA 

Revue zaujme, a že se tak stanete je-

jími pravidelnými čtenáři.

 Dagmar Úlehlová

 ředitelka společnosti

Téma, které chceme přiblížit,

je velmi závažné, příliš se o něm nehovoří, 

přitom silně zasahuje nejen do života jed-

notlivců /pracovníků fi rem a společností, 

nýbrž ovlivňuje i prosperitu a kulturu fi -

rem, kde jsou tito pracovníci zaměstnáni. 

O  domácím násilí se poměrně často 

mluví na veřejnosti, ale většinou se o něm 

nehovoří v  kontextu zaměstnání. Není 

tomu až tak dávno, kdy bylo považováno 

násilí, které se odehrává v  rodině, za věc 

čistě soukromou. Postupem času ale sílila 

potřeba společnosti se k  domácímu násilí 

vyjádřit i na veřejné úrovni a upravit záko-

ny tak, aby bylo jasné, že v naší společnosti 

není domácí násilí přijatelné. Domácí násilí 

se tedy již netýká pouze soukromých životů, 

ale od roku 2007 existuje i legislativa a orga-

nizace, které se ohroženým osobám věnu-

jí. Osobami ohroženými domácím násilím 

bývají jak ženy, tak i  muži, často pak také 

senioři nebo postižené osoby. Nově začínají 

vznikat i programy, které mají pomoci ná-

silným osobám, a  tím předcházet vzniku 

dalších incidentů. 

Pro osoby, které domácí násilí zažíva-

jí, ale může být ta symbolická vzdálenost 

mezi domovem a  pomáhající organizací 

příliš dlouhá, někdy až nepřekonatelná. 

Právě tento pomyslný mezistupeň mezi 

domovem a specializovanými organizace-

mi je tvořen našimi každodenními vztahy. 

Uvádí se, že 2/3 dospělého života trávíme 

Téma: DOPADY DOMÁCÍHO NÁSILÍ
NA ZAMĚSTNANOST

Nebezpečné pronásledování je trestný 

čin! Jeho oběť by neměla být trestána, 

například ztrátou zaměstnání. 

V poradenství doporučujeme svěřit se 

včas nadřízenému a upozornit ho na úto-

ky, které může stalker směřovat i  na za-

městnavatele a kolegy své oběti. Je skvělou 

vizitkou zaměstnavatele, pokud se dokáže 

za pracovníka postavit a ve složité situaci 

mu pomoci.

„Před časem se na nás obrátila paní, 

která potřebovala pomoc v  situaci, kdy 

ji pronásledoval bývalý partner, se kte-

rým ukončila vztah kvůli tomu, že byl 

majetnický, enormě žárlivý a  několikrát 

ji fyzicky napadl. Ex-partner neakcep-

toval rozchod, posílal jí stovky e-mailů 

a  sms zpráv denně, většina byla výhruž-

ného charakteru. Tento muž jí mimo jiné 

vyhrožoval i tím, že zničí její pověst v za-

městnání, poškodí jméno fi rmy, ve které 

pracuje a  začal tak činit prostřednictvím 

internetu. Klientka se velmi bála problé-

mů, které zaměstnavateli může způsobit 

a váhala, zda se svému nadřízenému svě-

řit. Když to udělala, byla reakcí příjemně 

překvapena. Zaměstnavatel se za svoji 

pracovnici postavil, výhrůžek se nezalekl 

a do kroků proti stalkerovi se zapojil také 

fi remní právník. Když stalker čelil trest-

nímu oznámení ze dvou stran a  viděl, že 

jeho výhružky nejsou účinné, svého jed-

nání zanechal.“ 

Stalker může být potrestán trestem 

odnětí svobody až na dva roky. Pokud 

stalker po prvních opatřeních nepřesta-

ne, je na místě podat trestní oznámení. 

I tento krok ho často odradí od pokra-

čování v nebezpečném pronásledování. 

Naše činnost v letošním roce

KOMPLEXNÍ

POMOC RODINÁM

V KRIZOVÉ/TÍŽIVÉ

A V ROZVODOVÉ 

A POROZVODOVÉ

SITUACI

KOMPLEXNÍ

POMOC RODINÁM 

S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO

NÁSILÍ A OSOBÁM

VYSTAVENÝM NÁSILÍ 

V PARTNERSKÉM

VZTAHU

VZDĚLÁVACÍ

A ŠKOLÍCÍ

ČINNOST

POMOC DĚTEM

A DOSPÍVAJÍCÍM

V KRIZI A V

A PO

EXNÍ

DINÁM 

DOMÁCÍHO
VZDĚL

A ŠK

KRIZI

Činnosti společnosti Spondea

 v roce 2014

Významné události
• Kromě poskytování služeb našim klientům se angažujeme 

při výcviku policistů společně s krajskými metodiky policie 

pro oblast domácího násilí. Společně připravený program 

školení, který je založen na modelových situacích a kazuisti-

kách, je policisty velmi dobře hodnocen. Považují ho za vý-

znamnou pomoc pro svoji praxi při rozpoznávání domácího 

násilí od jiných partnerských a rodinných hádek při zásazích 

v terénu. 

• Aktivně jsme se zúčastnili setkání profesní skupiny k návrhu 

zákona o profesní komoře sociálních pracovníků.

Rádi byste podpořili některý 

z našich projektů a nevíte jak?
Konkrétní informace naleznete na našich webových stránkách 

www.spondea.cz. Můžete nás podpořit fi nančním nebo ma-

teriálním darem, nebo poskytnutím služby zdarma. Podpora 

on line je možná prostřednictvím služby DARUJME.CZ nebo 

prostřednictvím elektronického systému PaySec určeného 

k rychlým platbám na internetu. Oba způsoby jsou dostupné 

na našich webových stránkách.

SPONDEA, O.P.S.
Sýpka 25, 613 00 Brno, Česká republika

Tel.: +420 541 213 732

Fax: +420 544 526 561

spondea@spondea.cz,

www.spondea.cz

KRIZOVÁ POMOC, 
POMOC RODINÁM 

S DĚTMI
mobil: +420 608 118 088, 

pevná linka: +420 541 235 511

krizovapomoc@spondea.cz

www.spondea.cz

DOMÁCÍ NÁSILÍ
mobil: +420 739 078 078, 

pevná linka: +420 544 501 121 

intervencni-centrum@spondea.cz

www.ic-brno.cz

PROGRAMY PRO 
OSOBY NEZVLÁDAJÍCÍ 
AGRESI VE VZTAZÍCH

mobil: 725 005 367
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Téma: PODPORA OHROŽENÝCH RODIN A DĚTÍ  

PODPORA RODINY ZASAŽENÉ 
DOMÁCÍM NÁSILÍM

Naše vizitka 
SPONDEA je obecně prospěšnou společností, která se od zahájení své činnosti v roce 

1998 věnuje dětem, dospívajícím a jejich rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci 

a potřebují okamžitou pomoc a podporu. Současně poskytuje služby osobám ohrože-

ným domácím násilím a nebezpečným pronásledováním a realizuje program na pomoc 

osobám s agresivním chováním ve vztazích. Individuální přístup ke každému klientovi, 

respekt k jeho rozhodnutí a zachování diskrétnosti svěřených informací, zahrnuje sou-

časně komplexní nabídku služeb, součinnost mezi jednotlivými službami organizace 

i spolupráci s dalšími odborníky v zájmu a ve prospěch klientů. Cílem je podpora kli-

entů ve schopnosti řešit obtížné životní situace a opětovně se začlenit do společnosti.

SPONDEA je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, členem Asociace 

nestátních neziskových organizací a členem Asociace pracovníků intervenčních center, 

a je zapsána do registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

Kromě poskytování sociálních služeb plní sociálně právní ochranu dítěte a je posky-

tovatelem zdravotních služeb ordinací klinické psychologie.

Klíčovými partnery společnosti jsou Statutární město Brno a  Jihomoravský kraj, 

akademická obec a další spolupracující subjekty – Policie české republiky, Orgány soci-

álně právní ochrany dítěte, soudy.

Vážení čtenáři, 
nabízíme vám druhé číslo naší SPONDEA 

Revue. I  v  tomto adventním čase se však 

musíme zabývat tématy, která klid do mno-

ha rodin nepřináší, která jsou však aktuální 

z hlediska naší činnosti. Předkládané číslo 

Revue je zrcadlem nosných aktivit společ-

nosti SPONDEA za uplynulé období a sou-

časně nabídkou služeb  a zveřejněním plánů 

společnosti pro rok 2015. Kromě této tiště-

né verze je SPONDEA Revue k dispozici ke 

stažení i na našich webových stránkách.

Všem čtenářům našeho Revue, přátelům 

a  podporovatelům společnosti SPONDEA 

přejeme příjemně strávený adventní čas, 

klidné vánoce a  hodně zdraví a  úspěchů 

v roce nadcházejícím.

 Dagmar Úlehlová,

  ředitelka společnosti

V  září letošního roku jsme zahájili nový 

projekt, který pomůže prevenci a  řešení 

domácího násilí v  Jihomoravském kraji.  

V oblasti prevence a ochrany před domá-

cím násilím je novinkou pomoc zaměře-

ná na celou rodinu – děti, ohrožené i  ty, 

kteří svoji agresivitu nezvládají a zaměřují 

ji na své blízké. To vše je možné díky no-

vému projektu s názvem „Násilí – věc (ne)

veřejná“, který podpořila Nadace Open So-

ciety Fund Praha z  programu Dejme (že)

nám šanci, který je fi nancován z Norských 

fondů. 

Při každodenní praxi řešení násilí pá-

chaného na ženách i  mužích v  domácím 

prostředí se naši pracovníci opakovaně 

setkávali s  řadou oblastí, kde chyběl sys-

tém nabízených služeb, nebo se ten stáva-

jící ukazoval jako nedostačující. Rozhodli 

jsme se proto k  aktivní změně. V  České 

republice doposud chyběly komplexní 

zené a stav dítěte nemá moc šancí na zlepšení, když je situace mezi rodiči stále 

konfl iktní. Dítě tak postupně ztrácí naději na změnu, trpí pocity beznaděje a ob-

viňuje se za konfl ikt rodičů. Po několika neúspěšných pokusech, kdy o svých 

pocitech mluví s odborníkem, avšak situace mezi rodiči se nemění, dítě ztrácí 

víru a často se uzavírá do sebe a odmítá komunikovat s rodiči i odborníky.

Na základě uvedených skutečností a  našich zkušeností jsme zavedli nový 

způsob práce s dětmi a  jejich rozvádějícími se rodiči. Jedná se o skupinovou 

práci dle zahraničního modelu dle Justine van Lawick, Holandsko. Skupinu 

tvoří 6 rodičovských párů + jejich děti ve věkovém rozmezí od 3-5 let. Práce 

s jednou skupinou zahrnuje 8 setkání v intervalech 3-4 týdny, dětská a rodičov-

ská skupina probíhá paralelně, přičemž rodičovskou skupinu vedou dva psy-

chologové, dětskou skupinu  psycholog a sociální pracovnice. 

V současné době realizujeme první běh této skupinové práce, výsledky bu-

deme znát na jaře příštího roku. Zveřejníme je v dalším čísle našeho Revue. 

Případní zájemci o vstup do terapie mohou získat bližší informace na tel.čísle 

541235511.
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Strategie pro rok 2015
V roce 2015 dojde ke změně v organizační struktu-

ře společnosti SPONDEA a současně ke změně ve 

struktuře nabízených služeb. 

Veškeré služby a jednotlivé produkty budou kli-

entům nabízeny v Centru rodinného poradenství, 

v  Centru pro osoby zažívající násilí ve vztazích, 

v  Centru krizové intervence a  v  Centru klinické 

psychologie. Podrobný výčet jednotlivých služeb 

bude k dispozici na nově připravovaných webových 

stránkách, informace můžeme poskytnout již nyní 

mezi 8 – 16 hodinou na základě osobního nebo te-

lefonického kontaktu. 

Ke změně ve struktuře služeb jsme se rozhod-

li na základě poptávky našich klientů a na základě 

celkové strategie a vize společnosti  SPONDEA pro 

období roku 2015 – 2020.

2014 / Noviny / 4 strany / A42014 / Noviny / 4 strany / A4
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[2007–2018 / kompletní grafi cký servis – logo, design manuál, výroční zprávy, publikace, plakáty, informační letáky a kampaně…]

2014 / Vítězný návrh celostátní kampaně – plakát / A2 2014 / Návrh celostátní kampaně – plakát / A2

2012 / Informační leták / 105 x 105 mm 2009 / Informační leták / 105 x 105 mm 2011 / Grafi ka na CD

Důsledky přítomnosti dětí u domácího násilí:

Děti vidí a slyší všechno, co se doma děje …

Pokud máte děti, není to už jen Váš problém …

Domácí násilí (Informace pro rodiče) 

Zvláštní formou domácího  násilí může být také násilí mezi mladými lidmi, 

kteří spolu chodí. Velké nebezpečí pro tuto skupinu je zejména v tom, že:

Jde o první vztahy, na základě kterých se formují postoje přenášené do 

dalších partnerských vztahů. Tolerance násilí je tedy velmi nebezpečná, 

jak pro osobu ohroženou, tak i násilnou, může stát jejich celoživotním mo-

delem.

Ohrožená osoba často setrvává ve vztahu ze strachu, aby jí násilná osoba 

neublížila. K zajištění bezpečí je třeba spolupráce více lidí, proto není dobré 

před nejbližším okolím tajit, že z násilného vztahu odcházíte. 

PRO DOSPÍVAJÍCÍ

Sýpka 25, 613 00 Brno, Česká republika, www.ic-brno.cz, www.spondea.cz

Krizové centrum pro děti a mládež v Brně

– 541 235 511, 608 118 088, oba nepřetržitě ve dne i v noci

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím v Brně

– 739 078 078 nepřetržitě ve dne i v noci

2010 / Informační leták (vietnamská mutace) / 315 x 105 mm

Không khác hơn được.

Tớ sợ về nhà.

Nếu em thấy ở nhà không ổn,

hãy đến gặp chúng tôi.

Ta sẽ cùng giải quyết.

ĐT: 6
08 118 088

web
: ww

w.s
pon

dea
.cz

Sýpka 25, 613 00 Brno

Hmm…

Cái gì thế?

Rằng có thể gọi điện

hay viết thư.

OK. Tớ sẽ làm.

Nếu ở nhà em thấy không an toàn,

em sơ sẽ có cãi nhau,

em sợ bố mẹ đánh nhau,

hay em sợ bố mẹ đánh,

đừng tự mình giải quyết.

Giải quyết việc này không đơn giản,

nhưng có thể được.

Em có quyền được cảm thấy an toàn.

Hãy đến nói về chuyện đó.
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Základní a mateřská škola DIDAKTIS / www.zsdidaktis.cz

[2013–2014 / návrh design manuálu a corporate identity, publikací, plakátů a informačních letáků]

2014 / Design manuál

Mlýnská 44, Brno  602 00
+420 725 694 926
 +420 539 030 369

zs@didak  s.cz
www.zsdidak  s.cz

I O: 020 77 469
IZO: 181 052 636
Základní škola Didak  s s.r.o.,

 zapsaná v rejst íku škol a školských za ízení
 zapsaná v obchodním rejst íku, vedeným Krajským soudem v Brn  oddíl C, vložka 80139

2014 / Hlavičkový papír

Mlýnská 44, 602 00  Brno
+420 539 030 369
www.zsdidak  s.cz

zs@didak  s.cz

Mgr. Tereza Marková
asistentka

2014 / Vizitka

2014 / Školní ID 2014 / Dotazník

Žádost o p ije  

Žadatel (zákonný zástupce):

jméno a p íjmení datum narození

místo trvalého pobytu

adresa pro doru ování

Žadatel (zákonný zástupce):

jméno a p íjmení datum narození

místo trvalého pobytu

adresa pro doru ování

Správní orgán, jemuž je žádost doru ována: Základní škola Didak  s s.r.o., Mlýnská 44, Brno

Žádost

Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona . 561/2004 Sb., 
o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon),

p ihlašuji k zápisu k povinné školní docházce na Základní škole Didak  s s.r.o, Mlýnská 44, Brno:

jméno a p íjmení dít te datum narození

místo trvalého pobytu

Byl jsem pou en o možnos   odkladu školní docházky. Zákonní zástupci dít te (žáka) se dohodli, že záležitos   spojené s p ije  m 
k základnímu vzd lávání (p estupu do jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude vy izovat zákonný zástupce:

jméno a p íjmení

Dávám sv j souhlas Základní škole Didak  s s.r.o., Brno, k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého 
dít te ve smyslu všech ustanovení zákona . 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj , v platném zn ní.
Sv j souhlas poskytuji pro ú ely vedení povinné dokumentace školy podle zákona . 561/2004 Sb., školského zákona, v platném zn ní.
Souhlas poskytuji na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinn  archivuje.

V dne

 jméno a p íjmení zákonného zástupce dít te

 podpis zákonného zástupce*

 jméno a p íjmení zákonného zástupce dít te

 podpis zákonného zástupce*
* Toto pole prosím nevypl ujte, podpis bude dopln n p i zápisu.

Mlýnská 44, Brno  602 00
+420 725 694 926

 +420 539 030 369
zs@didak  s.cz

www.zsdidak  s.cz

I O: 020 77 469
IZO: 181 052 636
Základní škola Didak  s s.r.o.,

 zapsaná v rejst íku škol a školských za ízení
 zapsaná v obchodním rejst íku, vedeným Krajským soudem v Brn  oddíl C, vložka 80139

Jakub
Hlaváč 
 maminka: 608 220 294
 tatínek: 736 641 510

 112

JakubJakub
Hlaváč čHla

minka: maminka: 608 220 29429408 2206
tatínek: tatíne 736 641 510 510736 64
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Ukázka pracovních list  
pro mate ské školy spolupracující se 

Základní školou Didak  s s.r.o., 
www.zsdidak  s.cz

pro: .....................................................................

MATE SKÁ ŠKOLA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 T ída I. A 
 Kabinet 
 Klubovna 
 Šatna ZŠ 
 Jídelna 
 Výdejna 
 Zasedací místnost 
 Relaxa ní místnost (3. NP) 

 vedlejší vchod (nakladatelství Didak  s) 

Vedení 
Sekretariát 
Ú etní odd lení 

3.NP

2.NP

1.NP
zde stojíte

Relaxa ní místnost

MATE SKÁ ŠKOLA T ída I.A Kabinet

Klubovna JídelnaVýdejnaŠatna ZŠ

Zasedací
místnost

Základní a mateřská škola DIDAKTIS / www.zsdidaktis.cz

[2013–2014 / návrh design manuálu a corporate identity, publikací, plakátů a informačních letáků]

2014 / Papírová sloha / A42014 / Plán budovy / A1

2014 / Popis dveří – cedule / A2 2014 / Vystřihovánka pro děti/ A4

2014 / Informační grafi ka / 80 x 80 mm

2014 / Popis dveří ve škole – cedule / 150 x 80 mm

Základní škola a mate ská škola Didak  s s.r.o.

T ída I. A

Sekretariát
Redakce
Gra  cké odd lení
Vedení nakladatelství

  

Vedení školy
Sekretariát školy

vizitka

EMUEMU

trousers 
(kalhoty)

a blouse 
(halenka)

a handbag 
(kabelka)

shoes 
(boty)

EMAEMAI like my pink blouse, I like my pink blouse, 
green trousers, blue shoes green trousers, blue shoes 

and red handbag.and red handbag.

green
(zelená)

red
( ervená)

blue
(modrá)

pink
(r žová)

short

long

long 
sleeves 
(dlouhé 
rukávy)

short 
sleeves 
(krátké 
rukávy)

Škola je místo, kde dáváme
d tem prostor k vlastnímu rozvoji.

Rádi Vás u nás p ivítáme a ukážeme Vám, jak pe ujeme o rozvoj d  .
Základní škola a mate ská škola Didak  s s.r.o.
Mlýnská 44, 602  00 Brno, www.zsdidak  s.cz 

Aby se d   v naší škole mohly rozvíjet:
• systema  cky pe ujeme o bezpe né 

a funk ní psychosociální klima,
• každému dít   sestavujeme rozvojový 

plán vzd lávacích pot eb a cíl ,

• t ídy napl ujeme do po tu 16 d  ,
• používáme mo  va ní slovní hodnocení,
• aplikujeme zážitkové metody výuky,
• integrujeme intelektov  nadané d  ,
• vyu ujeme angli  nu od 1. ro níku 5 až 9 h týdn .

Rádi Vás u nás p ivítáme a ukážeme Vám, jak pe ujeme o rozvoj d  .
Základní škola a mate ská škola Didak  s s.r.o.
Mlýnská 44, 602  00 Brno, www.zsdidak  s.cz

Mgr. Lucie Svobodová 
manažer pro komunikaci

Mlýnská 44, 602 00  Brno
+420 725 694 91

www.zsdidak  s.cz
l.svobodova@didak  s.cz
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Základní a mateřská škola DIDAKTIS / www.zsdidaktis.cz

[2013–2014 / návrh design manuálu a corporate identity, publikací, plakátů a informačních letáků]

Další informace můžete získat na www.zsdidaktis.cz 
a www.msdidaktis.cz, případně na zs@didaktis.cz.

Můžete se k nám samozřejmě přijít podívat i individuálně,
a to po předchozí domluvě na tel. čísle 725 694 926.

zve budoucí školáky a jejich rodiče 

k zápisu do 1. ročníku základní školy

a zároveň rodiče předškoláků a jejich děti 

k zápisu do nově otevřené soukromé mateřské školy.

Těšíme se na Vás

v pátek 7. 2. 2014 (od 15 do 18 hod.)

a v sobotu 8. 2. 2014 (od 9 do 16 hod.),

případně dle domluvy, v budově 

Základní a Mateřské školy DIDAKTIS 

na adrese Mlýnská 44, Brno.

Základní škola DIDAKTIS je první soukromou školou připravenou se individuálně, 

v maximálním počtu 16 dětí ve třídě, věnovat i nadaným dětem. Škola vzniká pod záštitou 

nakladatelství DIDAKTIS, tvůrce vzdělávacích obsahů a nakladatele pedagogické literatury, 

a ve spolupráci s odborníky z oboru psychologie, pedagogiky, volného času a dalších.

2018 / realizace navigačního systému

2014 / Leták / A4

I O: 02077469
IZO: 181052636
Základní škola a mate ská škola Didak  s s.r.o. 
zapsaná v rejst íku škol a školských za ízení
zapsaná v obchodním rejst íku, vedeném Krajským soudem v Brn , oddíl C, vložka 80139

Mlýnská 44, 602 00  Brno
+420 725 694 926
 +420 539 030 369

zs@didak  s.cz
www.zsdidak  s.cz

„Je úžasné, co d   dokáží, když jim k tomu dáme p íležitost.“ Linda Dobson

Také chcete, aby Vaše dít  absolvovalo 
zápis do 1. ro níku bez zbyte ných stres ?

Základní škola a mate ská škola Didak  s s.r.o. po ádá

ZÁPIS NANE ISTO
B hem zápisu nane isto si Vaše dít  hravou a zážitkovou formou zápis vyzkouší 
a Vy se budete moci seznámit s prost edím naší školy, jejími vzd lávacími p ístupy 
a s pedagogickým týmem.

Konat se bude v sobotu 10. ledna 2015 od 10 do 12 hodin v Základní škole 
a mate ské škole Didak  s s.r.o. na ulici Mlýnská 44 v Brn . K dispozici jsou 
parkovací místa ve vnitrobloku.

Absolvování zápisu nane isto Vás nezavazuje k zapsání dít te na Základní 
školu Didak  s, jeho výsledky se však mohou stát podkladem pro ostrý zápis, 
jehož pr b h tak mohou výrazn  zjednodušit.

Využijte možnos   strávit se svým dít tem zajímavý sobotní program 
a vyzkoušejte si s p eds  hem zápis do základní školy!

2014 / Leták / A4
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Stavební fi rma / shpilkastavby.cz

[2013–2014 / návrh design manuálu a corporate identity]

2013 / Design manuál

Bratislavská 206/21, 602 00  Brno, IČO: 29290899, DIČ: CZ 29290899, e-mail: shpilka@seznam.cz

provádění staveb, jejich změny a odstraňování, a nějaké další informace

2013 / Hlavičkový papír

Ing. Shpilka Fedir
jednatel společnosti

adresa:

Jílkova 3491/87

615 00  Brno

IČO: 29290899

DIČ: CZ 29290899

tel.: 777 569 677

web: www.shpilkastavby.cz

e-mail: shpilka@shpilkastavby.cz

2013 / Vizitka

2014 / Samolepka
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Plakáty & reklama

[2005–2018 / výběr z prací]

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-ŽIDENICE
po ádá pod záštitou radního Martina Miholy

Restaurace na H išti [Richard, Trutnov], D lnický d m [Poli ka, Pelh imov], U Malchr  
[Velké Popovice], U Pantát  [Staropramen], Batbar [pivovar Jarošov, Krnov], U Badin  

[pivovar Moravia], Restaurace Sokec [Hauskrecht], Na Vápence [Starobrno, Beskydský pivovar] 

pro d ti [skákací hrad, malování na obli ej]

 9.00 v dopoledním programu se uskute ní zápasy obou klub  žák  a p ípravek
10.30 1. Fotbalový zápas muž  O MISTRA ŽIDENIC, FC SLOVAN BRNO – FC AFC BRNO 2011

(spodní h išt  FC Slovan Brno, Pod sídlišt m  Juliánov)

14.30 Adam Kuka ka band, 16.00 Mascara band, 17.00 D tský karneval

18:00 Petr Bende band

2. pálení
arod jnic

30. 4. 2017
areál Bzzzukot (ulice Líše ská)

15.00 – za átek akce  •  18.00 – zapálení arod jnice 
19.00 – Roman Horký a skupina Kamelot

Jízda na koních pro nejmenší  •  Pohádka pro d ti
Skákací hrad  •  Trampolína  •  Malování na obli ej

Ukázka hasi ské techniky SDH Brno-Židenice
Bohaté ob erstvení

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-ŽIDENICE

pálení
arod jnic

30. 4. 2018
areál Bzzzukot (ulice Líše ská)

15.00 – za átek akce  •  16.00 – Lidopop
17.00 – Divadlo Koráb – D tský karneval  •  18.00 – zapálení ohn

19.00 – Futurum a Roman Dragoun

Ob erstvení zajiš ují místní restaurace:
Restaurace U Malchr   •  Restaurace U Pantát   •  Batbar

Restaurace D lnický d m  •  Restaurace Na Vápence

Pro d ti projíž ka na koních  •  Malování na obli ej – d tská dílni ka

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-ŽIDENICE
záštita radní MČ Brno-Židenice

 Martin Mihola

2018 / Plakát na kulturní akci / CLV, A22018 / Plakát na kulturní akci / CLV, A2

2008 / Billboard / 3,000 x 4,500 mm2017 / Plakát na kulturní akci / CLV, A2
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2012 / Plakát na moderní tanec / A22009 / Plakát na hudební festival / A2

2012 / Plakát na architektonickou soutěž / A22005 / Plakát na divadelní představení / A2

Plakáty & reklama

[2005–2018 / výběr z prací]



P E R S
O N A L 
P R O J
E C T S
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PRASOKRÁVA CESTUJE / zealand.fi xca.info/kp.htm

[2005–2017 / fotografi cký a grafi cký projekt]
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ONE YEAR / zealand.fi xca.info

[2006 / fotografi cký projekt]
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Grafi cký design – koláže a plakáty / my.fi xca.info

[Evropa, Asie, Oceánie]




