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Vážení přátelé, kolegové, klienti i příznivci. Rok 2012 byl rokem 10. výročí založení 

Občanského sdružení Anabell. To samo o sobě je významnou skutečností a jsem tak 

opravdu velmi hrdá na práci a velké úsilí těch, kteří za uplynulým desetiletím stojí. Díky 

vám! 

V roce 2012 jsme uskutečnili mnoho změn. Zodpovědně jsme vyhodnotili, že nadále 

budeme pokračovat jen v trojlístku Kontaktních center Anabell, a to v Brně, Praze 

a Ostravě. Pokračovali jsme v rozvoji kvality poskytované pomoci v režimu sociálních 

i zdravotnických služeb, v našich poradnách a ambulancích, ať již v osobním nebo 

virtuálním kontaktu. O tom, které služby a v jakém rozsahu jsme poskytovali, si můžete 

přečíst na následujících stránkách. Zásadní změnou prošly naše vzdělávací aktivity, 

které byly v průběhu uplynulého roku sdruženy do nové organizační jednotky, vzdělávací 

agentury InfoPoint. Velké změny zaznamenaly také všechny organizační procesy a byly 

aktualizovány kompetence na jednotlivých stupních řízení. Na tomto poli nám však práce 

nekončí, v procesu úprav organizační struktury a transformace budeme pokračovat i v roce 

2013 a 2014, a to zejména v souladu s očekávanými legislativními změnami. S účinností od 

1. 1. 2014 totiž dochází ke zrušení zákona o sdružování občanů a k přesunu právní úpravy 

občanských sdružení, resp. spolků, do nového občanského zákoníku. My ale víme, 

co chceme. Díky, že nám v tom pomáháte! 

 Děkuji vám! 

 Děkuji všem, kteří v Anabell pracujete! 

Děkuji těm z vás, kteří nám pomáháte poskytovat služby a poradenství 

s odborností, o které jsme přesvědčeni, že je pro klienty nejlepší.   

 

       PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková 

Slovo ředitelky 
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Občanské sdružení Anabell nabízí pomoc a podporu osobám, postiženým i ohroženým 

poruchami příjmu potravy hledat a nalézat východiska k řešení problémů, spojených 

s neplnohodnotným nebo nevhodným stravováním. 

 

Občanské sdružení Anabell se věnuje osobám s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým 

poskytováním odborných poradenských služeb, k nimž patří sociální, psychologické a nutriční 

poradenství, psychoterapie, zdravotnické služby v nestátním zdravotnickém zařízení 

Psychiatrická ambulance a speciální skupinové i individuální programy v souladu s posláním 

a realizovanými projekty. Nemalou část činnosti Anabell představují programy primární 

i sekundární prevence. Organizace realizuje přednášky pro základní a střední školy, věnuje 

se vzdělávání studentů vysokých škol a pedagogických pracovníků v oblasti problematiky 

výživy a sociálních aspektů stravování a pro hlavní cílovou skupinu pořádá specializované 

semináře a kurzy. V roce 2012 došlo k zásadnímu oddělení poradenských služeb od 

vzdělávacích aktivit založením vlastní vzdělávací agentury s názvem InfoPoint.  

 

V roce 2012 realizovalo služby ve čtyřech Kontaktních centrech Anabell (KCA): 

KCA Brno 

KCA Praha, včetně pracovišť v Příbrami a Mladé Boleslavi (do března 2012) 

KCA Ostrava  

KCA Zlín 

V roce 2012 byla ukončena činnost Občanského sdružení Anabell v KCA Olomouc a KCA 

Plzeň. 

 

Poslání organizace 
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K 31. 12. 2012 sdružení evidovalo 23 členů. 

 

KONTAKTNÍ CENTRUM ANABELL BRNO 

Kontaktní centrum Anabell Brno a současně sídlo organizace  

Bratislavská 2, 602 00 Brno (do 15. 7. 2012),  

Milady Horákové 899/50, 602 00 Brno (od 16. 7. 2012) 

tel.: 542 214 014 

e-mail: posta@anabell.cz, recepce.brno@anabell.cz    

 

Terapeutický byt KCA Brno (do května 2012) 

Koliště 39, 602 00 Brno   

 

V roce 2012 došlo k zásadnímu rozdělení činností KCA Brno na klientskou část (Klientské centrum, 

Psychiatrické a terapeutické centrum a Centrum pro zdraví a prevenci nemocí) a vzdělávací část. 

Ta se od září 2012 transformovala na samostatnou organizační jednotku Občanského sdružení 

Anabell s názvem Vzdělávací agentura InfoPoint1.  

 

V Kontaktním centru Anabell Brno, v jeho klientské části, byly v roce 2012 poskytovány 

zdravotnické a sociální služby, které byly realizovány prostřednictvím těchto projektů: 

 

• Odborné sociální poradenství (MPSV, KÚ Jihomoravského kraje a Magistrát města Brna). 

• Telefonická krizová pomoc (MPSV). 

                                                           
1
 Viz bod č. 6 této Výroční zprávy.  

Členové sdružení 

Hodnocení činnosti organizace v roce 2012 za jednotlivá Kontaktní centra 

Anabell  

mailto:posta@anabell.cz
mailto:recepce.brno@anabell.cz
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• Dobrovolnické služby (MV ČR). 

• Projekt Motivace – Terapie – Uplatnění; OP Lidské zdroje a zaměstnanost, realizace od 4/2009 do 

4/2012.  

 

 

 

KLIENTSKÉ CENTRUM  

RECEPCE 

Individuální telefonické, e-mailové nebo osobní poradenství a první kontakt s klientem. Klient zde 

získává základní informace o poskytovaných službách. Pokud má klient zájem o odborné sociální 

poradenství, může se zde objednat do Poradny Anabell. 

 

V roce 2012 vyhledalo služby recepce celkem 96 klientů, z toho bylo 81 telefonických, 13 osobních 

a 2 e-mailové kontakty. 

 

PORADNA ANABELL 

V Poradně Anabell je poskytováno bezplatné základní a odborné sociální poradenství formou 

rozhovoru, který slouží k nalezení vhodné pomoci a podpory potřebné k řešení problému s poruchou 

příjmu potravy na základě individuálních potřeb a cílů klienta.  

 

V roce 2012 se do Poradny Anabell objednalo celkem 119 klientů, na sezení se skutečně dostavilo 

celkem 104 klientů, jednalo se o 99 žen a 5 mužů. Devět klientů bylo mladších 18 let.  

 

INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ 

V internetové poradně je poskytováno základní a odborné sociální poradenství prostřednictvím  

e-mailu. Klienti mohou psát své dotazy na adresu iporadna@anabell.cz, odpověď je garantována do 

pěti pracovních dnů. Toto poradenství je svým charakterem krátkodobé, nenahrazuje odborný 

kontakt tváří v tvář ani dlouhodobou léčbu nebo terapii. 

 

V roce 2012 bylo v rámci internetové poradny odpovězeno celkem 305 dotazů. 278 dotazů psaly 

ženy, 24 dotazů muži, u 3 klientů nebylo možné určit pohlaví. 37 klientů bylo mladších 18 let.  

 

mailto:poradna@anabell.cz
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TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC – LINKA ANABELLL 848 200 210 

Cílem této služby je poskytovat telefonickou krizovou intervenci osobám, které se nacházejí v obtížné 

životní situaci v souvislosti s problematikou poruch příjmu potravy. Služba je poskytována bezplatně 

od 8 do 16 hod. každý všední den. 

 

V roce 2012 se na Lince Anabell uskutečnilo celkem 184 hovorů. Ve 134 případech byly volajícími 

ženy, ve 49 muži, v jednom případě nebylo pohlaví volající/ho možné určit.  

 

PROJEKT MOTIVACE – TERAPIE - UPLATNĚNÍ 

Předmětem projektu byla realizace specializované, motivačně a komunitně orientované 

psychosociální podpory, a to ve smyslu tzv. návazných programů odborného sociálního poradenství. 

Cílovou skupinou projektu byli klienti z Jihomoravského kraje s poruchami příjmu potravy, starší 

15 let.  

 

V roce 2012 bylo v rámci projektu poskytnuto 311 kontaktů, a to prostřednictvím těchto aktivit: 

 

 Poradna osobnostního růstu 

 Psychodiagnostika a pracovní poradenství 

 Korespondenční kurz ON-LINE 

 Klub Anabell 

 Víkendový kurz „Svému tělu přítelem“ 

 Kurz vaření 

PSYCHIATRICKÉ A TERAPEUTICKÉ CENTRUM  

V rámci centra navštívilo v roce 2012 poradny a ambulanci celkem 265 klientů. Psychiatrické 

a terapeutické centrum tvoří:  

 PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE 

Služba je zaměřena na individuální středně- a dlouhodobou terapii.  

 NUTRIČNÍ TERAPIE 

Služba je zaměřena na poradenství ve výživě člověka s individuálním přístupem ke každému 

klientovi. V poradně je možné od září 2012 využít tělesnou analýzu na přístroji InBody.  

 TERAPEUTICKÁ PORADNA A DĚTSKÁ TERAPIE A PORADENSTVÍ 

Poradna nabízí terapeutické služby v oblasti individuálního, párového, rodinného sezení nebo 

hypnoterapii. Poradna je otevřena klientům i mimo oblast poruch příjmu potravy.  
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CENTRUM PRO ZDRAVÍ A PREVENCI NEMOCÍ 

V tomto centru bylo možné využít nabídku poradenství a terapie lékařů celostní medicíny, 

kteří praktikují homeopatii, akupunkturu, čínskou medicínu, masáže, EAV a EAM diagnostiku aj. 

Centrum pro zdraví a prevenci nemocí navštívilo v průběhu roku 2012 celkem 465 klientů. 

 

Další aktivity v KCA Brno 

Po celý rok probíhala spolupráce s dobrovolníky. Dohoda o dobrovolnické činnosti byla uzavřena se 

12 dobrovolníky. 

V rámci studentských praxí absolvovalo krátkodobou či dlouhodobou praxi 17 studentů. 

 

V říjnu 2012 proběhlo v KD Rubínek benefiční kulturní pásmo k 10. výročí založení Občanského 

sdružení Anabell s názvem „Večer s příchutí…“. Jeho programovou skladbu tvořilo divadelní 

vystoupení studentů Mezinárodní konzervatoře, šansoniérka Jana Rychterová a V. I. Pecháček, 

zpěvačka Alžběta Kolečkářová, módní přehlídka Ivety Nedomové. Součástí večera bylo rovněž veřejné 

oznámení o spolupráci mezi Občanským sdružením Anabell a společností Dermacol, a. s.  

 

KONTAKTNÍ CENTRUM ANABELL PRAHA 

Kontaktní centrum Anabell Praha  

Drtinova 2a, 150 00 Praha 5  

tel.: 775 904 778 

e-mail: praha@anabell.cz 

 

V Kontaktním centru Anabell Praha byly v roce 2012 poskytovány sociální a návazné služby, 

které byly realizovány prostřednictvím těchto projektů: 

 

• Odborné sociální poradenství (MPSV a Mag. Hl. města Praha, KÚ Středočeského kraje, MČ Praha 5 

a MČ Praha 13). 

• Dobrovolnická služba (MV ČR). 

mailto:praha@anabell.cz
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• V období od ledna do března 2012 pokračovala realizace projektu Nový život s motivací, který byl 

k 31. 3. 2012 po 24 měsících úspěšně ukončen. Z finančních důvodů byly k témuž datu uzavřeny 

poradny Příbram a Mladá Boleslav a služba klientům ze Středočeského kraje zůstala nadále 

poskytována jen v Praze.  Za celou dobu realizace byly projektové služby poskytnuty celkem 399 

osobám (a to v některých případech opakovaně), což představuje 33% nárůst oproti původnímu 

projektovému záměru. V roce 2012 byla podpora poskytnuta v 302 kontaktech.  

 

 

Služby nabízené veřejnosti v KCA Praha: 

 Informační centrum (2 dny v týdnu) – v roce 2012 bylo zrealizováno 799 kontaktů.  

 Poradna pro osoby s poruchou příjmu potravy a jejich blízké (4 dny v týdnu) – v roce 2012 bylo 

zrealizováno 179 kontaktů. 

 Psychologická poradna – služba psychologického poradenství byla nabízena v období září 

až prosinec 2012 jako pilotáž a průzkum zájmu klientů. Poradna byla poskytována bezplatně.  

V roce 2012 bylo uskutečněno 5 sezení. 

 Informační centrum a Poradna pro Středočeský kraj – tato služba byla poskytována 

v návaznosti na ukončený projekt Nový život s motivací až od 4/2012. V roce 2012 bylo 

zrealizováno 52 kontaktů. 

 Nutriční poradna pro osoby s poruchou příjmu potravy – v roce 2012 bylo zrealizováno 

172 kontaktů. 

 Individuální psychoterapie – v roce 2012 bylo zrealizováno 75 sezení s klienty.  

 Psychoterapeutická skupina jako sebezkušenostní skupina s názvem „Lépe rozuměj sám 

sobě“. Skupina evidovala v roce 2012 celkem 110 kontaktů.  

 Svépomocná podpůrná skupina pro osoby s poruchami příjmu potravy. Skupina měla v roce 

2012 celkem 30 účastníků.  
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Další aktivity v KCA Praha 

Dobrovolnická služba v KCA Praha – Netstreetwork (dotace MV ČR) 

V průběhu roku bylo zaškoleno 11 nových dobrovolníků, přičemž aktivně se do dobrovolné služby 

v KCA Praha v roce 2012 zapojilo celkem 17 dobrovolníků. Projekt Netstreetwork představuje přímá 

práce s klienty v prostředí internetu, jejich oslovování a navázání komunikace, včetně pravidelné 

a systematické práce na jejich prvních krocích z virtuálního do reálného života. V rámci projektu 

Netstreetwork bylo poskytnuto 197 individuálních konzultací (e-mailem, telefonicky, osobně) 

a navázáno celkem 233 kontaktů. 

 

KCA Praha se zúčastnilo prezentačních akcí: NGO market, festival Meziploty, Den NNO MČ Praha 5, 

Den pro zdraví MČ Praha 4. Z hlediska dopadu na cílovou skupinu i z hlediska fundraisingu byla 

nejúspěšnější prezentace na NGO marketu v Národní technické knihovně. 

  

Zástupce KCA Praha se pravidelně účastnil procesu komunitního plánování sociálních služeb za MČ 

Praha 5. Snahou bylo získání větší podpory odborného sociálního poradenství, zejména specifických 

cílových skupin, a také víceleté financování. 

  

Benefiční akce s podtitulem „Večery s příchutí...“ 

V roce 2012 proběhly 3 menší kulturní večery v Angels Café s výtěžkem cca. 4 000,- Kč za večer. 

V červnu 2012 bylo uspořádáno větší kulturní pásmo k 10. výročí založení organizace v divadle Karla 

Hackera. Na akci vystoupili: Iva Pazderková, Alžběta Kolečkářová, PT divadlo, studenti Mezinárodní 

konzervatoře, Miloš Čolek a Lucie Kostelecká. Akce doplňoval prodej knih, triček a CharityMints. 

Na každé benefiční akci byla uspořádána tombola o zajímavé ceny (CD, DVD, víno, trička, poukázky, 

kosmetika, dárkové předměty, vstupenky).  
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KONTAKTNÍ CENTRUM ANABELL OSTRAVA 

Kontaktní centrum Anabell Ostrava  

Hornická poliklinika 

Sokolská tř. 81, 702 00 Ostrava 1 

tel.: 737 069 486, 602 236 457 

e-mail: ostrava@anabell.cz  

 

V Kontaktním centru Anabell Ostrava byly v roce 2012 poskytovány sociální a návazné služby, 

které byly realizovány prostřednictvím těchto projektů: 

 

 Odborné sociální poradenství (Statutární město Ostrava). 

 Dobrovolnická služba (MV ČR). 

 Po celý rok pokračovala realizace projektu NO-XS, který je realizován s podporou Evropského 

sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost a představuje 

základní i návazné/doplňkové činnosti ambulantní sociální služby Odborné sociální poradenství.  

Projekt má trvání do 3/2014.  

 

 

 

V průběhu roku 2012 byl v KCA Ostrava zaznamenán ze strany cílové skupiny vyšší zájem o nabízené 

služby, a to především ze strany osob blízkých. Na tuto poptávku reagovala organizace rozšířením 

cílové skupiny a nabídkou služeb jak osobám s poruchami příjmu potravy, tak osobám jim blízkým. 

V roce 2012 KCA Ostrava poskytovalo služby v programech: 

 Informační centrum (2 dny v týdnu) 

 Poradna pro osoby s poruchami příjmu potravy (2 dny v týdnu) 

 Nutriční poradna pro osoby s poruchami příjmu potravy (1 den v týdnu) 

 Psychoterapeutická ambulance pro osoby s poruchami příjmu potravy (1 den v týdnu) 

 Svépomocná podpůrná skupina pro osoby s poruchami příjmu potravy 

 Svépomocná podpůrná skupina pro blízké osobám s poruchami příjmu potravy 

mailto:ostrava@anabell.cz
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STATISTICKÉ ÚDAJE 

V průběhu roku 2012 byla nově uzavřena smlouva se 46 klienty (osoby s poruchami příjmu potravy), 

z toho 10 klientů využilo službu anonymně. 

Z cílové skupiny osob blízkých lidem s poruchou příjmu potravy byla služba v roce 2012 poskytnuta 

18 klientům, z toho 2 klienti využili službu anonymně.  

 

Využití poskytovaných služeb v jednotlivých programech: 

1. Informační centrum 

a. E-mailový kontakt – 189x 

b. Telefonní kontakt – 111x 

c. Osobní kontakt – 70x  

2. Poradna pro osoby s poruchami příjmu potravy – 130x  

3. Nutriční poradna pro osoby s poruchami příjmu potravy – 51x  

4. Psychoterapeutická ambulance pro osoby s poruchami příjmu potravy – 61x  

5. Svépomocné podpůrné skupiny - 43 účastníků  

 

Další aktivity v KCA Ostrava 

Udržitelnost projektu V.I.P. e-LEARNING 

V rámci udržitelnosti projektu financovaného v letech 2009 až 2011 z OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost byl od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 zprostředkován přístup k e-

learningu 71 osobám. 

 

 

 

 

 

Spolupráce s dobrovolníky probíhala v průběhu celého roku 2012. Největší podíl spolupráce 

s dobrovolníky spočíval v informovanosti široké veřejnosti a odborníků o činnosti KCA Ostrava, 
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především distribucí letáků a propagačních materiálů. KCA Ostrava spolupracovalo v roce 2012 se 

7 dobrovolníky. 

V průběhu roku se KCA Ostrava aktivně podílelo na spolupráci v rámci procesu komunitního 

plánování sociálních služeb města Ostrava. 

 

KONTAKTNÍ CENTRUM ANABELL ZLÍN 

Kontaktní centrum Anabell Zlín  

Prostory Poradny pro ženy a dívky 

Divadelní 6, 760 01, Zlín 

tel.: +420 725 112 703 

e-mail: zlin@anabell.cz  

Kontaktní centrum Anabell Zlín v roce 2012 veřejnosti poskytovalo pouze služby Informačního centra 

(anonymní a bezplatná služba nabízená e-mailem, telefonicky i osobně), doplněné o možnost 

zapůjčení literatury. V roce 2012 bylo Informační centrum KCA Zlín kontaktováno celkem 106x. 

KCA Zlín je nejmladší pobočkou Občanského sdružení Anabell s významnou prognózou činností 

a aktivit do budoucna.  

 

 

Milady Horákové 899/50, 602 00 Brno  

tel.: 542 214 014, 725 104 887 

e-mail: infopoint@anabell.cz   

 

Vzdělávací agentura InfoPoint byla oficiálně otevřena v září 2012 a je výsledkem strategického plánu 

Občanského sdružení Anabell vytvořit v rámci vlastní organizační struktury společensky odpovědné 

aktivity. InfoPoint poskytuje inovativní, kreativní, sebezkušenostní, krátkodobé i dlouhodobé 

vzdělávací programy pro odborníky i širokou veřejnost. Vzdělávání v InfoPointu účastníkům přináší 

nejen nové vědomosti v oblastech psychologie, psychoterapie, výživy, pedagogiky, sociální práce 

i managementu a human resources, ale současně podporuje jejich společensky a sociálně odpovědné 

chování. To souvisí se závazkem Občanského sdružení Anabell, že 70 % zisku agentury plyne na 

Vzdělávací agentura InfoPoint  

mailto:zlin@anabell.cz
mailto:infopoint@anabell.cz
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financování sociálních a terapeutických služeb osobám s mentální anorexií a bulimií i jejich blízkým. 

První 4 měsíce fungování agentury byly zaměřeny na její prezentaci, akreditaci a propagaci vzdělávací 

nabídky a systematickou práci na strategii působení a udržitelného rozvoje.  

 

V rámci InfoPoint byly od září 2012 převzaty do realizace projekty Občanského sdružení Anabell, 

financované z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  

 

 

 

 

Jednalo se o tyto projekty:  

A) v Jihomoravském kraji  

Aplikace zásad zdravého životního stylu do výuky ZŠ a SŠ, realizace v období 3/2011 až 6/2012; 

a Anabell pro mateřské školy, realizace v období 2/2012 až 2/2013. Oba projekty byly zaměřeny na 

vzdělávání pedagogické veřejnosti na různých stupních škol v oblasti problematiky zdravého 

životního stylu a vyváženého zdravého stravování s akcentem na prevenci rizik vzniku poruch příjmu 

potravy.  

 

B) ve Středočeském kraji  

Od září 2012 byla zahájena realizace 15měsíčního projektu Anabell pro zdravotníky, 

specializovaného na rozvoj vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu zdravotních sester a nutričních 

poradců. Vzdělávání je v souladu s posláním Občanského sdružení Anabell zaměřeno na 

problematiku poruch příjmu potravy a komunikace s klientem/pacientem účastníků z cílové skupiny.  
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Vzdělávací agentura InfoPoint převzala také realizaci přednáškové a primárně-preventivní činnosti 

k otázkám problematiky poruch příjmu potravy a ideálu krásy a za rok 2012 tak bylo vykázáno: 

 Přednášky  Exkurze  

BRNO 12 3 

PRAHA  17  

OSTRAVA 49  

Celkem: 78 přednášek a 3 exkurze. 

 

Procentuální vyjádření žádostí o dotace 

Občanské sdružení Anabell v roce 2012 podalo 25 žádostí o dotaci (vyjma žádostí o realizaci projektů 

financovaných z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost nebo 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost), z těchto 25 žádostí bylo 15 žádostem vyhověno (60% úspěšnost).  

 

Všechny žádosti  
(bez EU projektů) 

Žádosti, které byly úspěšné  
(bez EU projektů) 

Celkem 
žádáno 

4 311 360,00 Kč 
  

Celkem 
žádáno 

2 481 988,00 Kč 
  

Celkem 
získáno  

1 922 000,00 Kč 
Tj. 45% 

úspěšnost 
Celkem 
získáno  

1 647 000,00 Kč 
Tj. 66% 

úspěšnost  

 

 

 

 

 

 

Ekonomické údaje 
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Hospodářský výsledek 

   v Kč  

Výnosy celkem   7 606 831,88 Kč  

Z toho: Tržby z prodeje služeb       720 055,00 Kč  

Z toho: Tržby za prodané zboží         66 983,00 Kč  

Z toho: Úroky                97,09 Kč  

Z toho: Jiné ostatní výnosy         39 743,84 Kč  

Z toho: Přijaté dary - finanční      233 187,00 Kč  

Z toho:  Členské příspěvky                     -   Kč  

Z toho:  Provozní dotace    6 546 765,95 Kč  

Výdaje celkem   7 854 520,19 Kč  

Z toho: Osobní náklady   4 757 242,00 Kč  

Z toho: Spotřeba materiálu       454 070,38 Kč  

Z toho: Energie        90 631,67 Kč  

Z toho: Cestovné         91 166,00 Kč  

Z toho: Prodané zboží         27 424,42 Kč  

Z toho: Služby   2 354 550,33 Kč  

Z toho: Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 

       15 048,00 Kč  

Z toho: Úroky, bankovní poplatky          2 294,92 Kč  

Z toho: Náklady na reprezentaci        16 798,00 Kč  

Z toho: Ostatní pokuty a penále             500,00 Kč  

Z toho: Odpis nedobytné pohledávky           1 713,00 Kč  

Z toho: Jiné náklady        43 081,47 Kč  

Hospodářský výsledek  -   247 688,31 Kč  

Záporný hospodářský výsledek má souvislost se stěhováním sídla organizace na situačně i organizačně 

vhodnější místo. Původní adresa Bratislavská 2 se po 10 letech existence organizace jevila jednak jako 

nevyhovující, ale také jako místo, které nepostačovalo plochou a počtem poraden. Nové prostory jsou moderní, 

vkusně vybavené, pro práci s klienty důstojné a odpovídají tak představám klientsky přívětivého prostředí. Nová 

adresa Milady Horákové 50 v Brně je také lépe dopravně přístupná.  

Ekonomické údaje jsou uvedeny za organizaci celkem. Jednotlivá Kontaktní centra Anabell jsou k dispozici 

na vyžádání. Ekonomické údaje vztažené k jednotlivým registrovaným sociálním službám jsou vyúčtovávány 

v rámci příslušných poskytnutých dotací. 
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Účetnictví Anabell je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 

č. 504/2002 Sb. a českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

Občanské sdružení Anabell není plátcem DPH.  

 

D Ě K U J E M E   Z A   P O D P O R U,  P A R T N E R S T V Í                         

A   S P O L U P R Á C I2  

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Ministerstvo vnitra  

Ministerstvo zdravotnictví  

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Krajský úřad Středočeského kraje 

Magistrát města Brna  

Magistrát hlavního města Praha 

Magistrát města Ostravy  

Dermacol, a. s.  

Fórum dárců  

Nadační fond AVAST 

Nadační fond Slovak-Czech Women´s Fund  

                                                           
2
 Pořadí donátorů uvedených na této straně je náhodné, pořadí nevyjadřuje skutečnou ani zdánlivou výši podpory pro 

Občanské sdružení Anabell. Donátoři jsou uváděni s plným respektem, úctou a upřímným poděkováním každému z nich.  
 
Podpora Občanského sdružení Anabell prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci OP 
Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je v souladu s pravidly publicity uvedených 
programů a realizovaných projektů vyjádřena v jiné části této Výroční zprávy.  

Sponzoři a dárci 
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MČ Praha 5 

MČ Praha 13 

AC Nielsen Czech Republic, s.r.o.  

Tatazone s.r.o. s Alžbětou Kolečkářovou  

Papírny Brno, a.s.  

Program Odyssey pro neziskovky 

Mgr. Jaroslav Šmíd - Agentura Rychlý Rande  

divadlo Karla Hackera - Iva Hejná 

Jaroslav Horák spolu se studenty a profesory Anglického gymnázia v Praze  

 

Děkujeme také celé řadě dalších, kteří si nepřáli být jmenováni. 

 

Podklady pro Výroční zprávu za rok 2011 zpracovali: 

Mgr. Filip Budák a Bc. Jitka Šmídová, vedoucí KCA Praha  

Kristina Čadeni, DiS., vedoucí KCA Brno  

Bc. Dana Starostková, vedoucí KCA Ostrava 

Mgr. Anna Zapletalová, vedoucí KCA Zlín  

Mgr. Lucie Mucalová, manažerka vzdělávací agentury InfoPoint  

Oldřiška a Petra Ortcikrovy, účetní  

 

Výroční zprávu schválila PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková 

© Občanské sdružení Anabell, červen 2013 


