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Úvodní slovo zakladatelky Anabell 

Když jsme v roce 2002 Anabell zakládali, bylo našim cílem vybudovat informační a poradensko-terapeutické bezpečné zázemí pro každého, kdo se dostane 

do situace, v níž bude potřebovat odbornou pomoc v souvislosti s poruchami příjmu potravy. K těmto aktivitám se plynule přidaly preventivní, vzdělávací 

a osvětové programy a věřím, že v takto komplexním rozsahu máme v České republice již od založení organizace velmi významné místo. 

Počátkem roku 2014 jsme si však začali uvědomovat různé celospolečenské změny (nástup informačních technologií, snižování věkové hranice pro vznik 

a rozvoj poruch příjmu potravy, stále se zvyšující vliv na výkon a bezchybnost, vysoké nároky na kvalitu sociálních služeb, snižování dotačních zdrojů pro 

neziskový sektor, související s financováním tzv. evropských projektů apod.), které nás postupně vedly k zodpovědnému zamýšlení se nad formami konkrétní 

pomoci klientům, nad strukturou našich programů i nad vizemi Anabell pro budoucnost. To vše přinášelo celou řadu změn v organizaci klientských programů 

i v organizační struktuře Anabell. V roce 2015 jsme v těchto úvahách a změnách pokračovali a jejich vyústěním bylo i rozdělení vedení organizace. K 31. 12. 

2015 tak předávám ředitelské křeslo své nástupkyni, paní Mgr. Daně Starostkové a z pozice předsedkyně Správní rady společně s dalšími kolegy 

a kolegyněmi začínáme pracovat na udržitelné budoucnosti Centra Anabell, z. s., jehož nabídkou budou kvalitní žádané a potřebné klientské programy. 

Děkuji na tomto místě vám všem, kteří nám v pomoci klientům s poruchou příjmu potravy a jejich blízkým pomáháte a nové paní ředitelce přeji jen to 

nejlepší. 

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková 

 

Úvodní slovo ředitelky Anabell 

Je mi ctí na tomto místě poděkovat všem, kteří v roce 2015, i v letech předchozích, umožnili Centru Anabell, z. s.  naplňovat poslání organizace a jít za 

vytyčenými cíli. Děkuji našim dobrovolníkům a děkuji také našim partnerům a donorům za podporu a důvěru. Velké a upřímné poděkování patří všem 

pracovníkům za jejich profesionální nadšení, obětavost a pracovní nasazení.  

S úctou k odvaze a odhodlání děkuji našim klientům, kteří se na nás s důvěrou obrací a využívají naše služby a aktivity. 

Mgr. Dana Starostková 
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O nás  

Centrum Anabell, z. s. (dále také jen Anabell) nabízí pomoc a podporu těm, kteří hledají východiska 

k řešení problémů spojených s neplnohodnotným nebo nevhodným stravováním. Dlouhodobě a koncepčně se 

věnujeme osobám s poruchami příjmu potravy ve spektru především mentální anorexie, mentální bulimie, 

záchvatovitého přejídání, orthorexie a dalších, ale i jejich blízkým: rodinným příslušníkům, partnerům, přátelům či 

vyučujícím. 

Poskytujeme odborné pro-klientsky orientované a sociální služby. Jsou jimi psychologické a nutriční poradenství 

a terapie, internetové poradenství, telefonická krizová pomoc a další speciální skupinové i individuální programy 

v souladu s posláním a realizovanými projekty. 

V roce 2015, jakožto i do budoucna, mělo Anabell svá Kontaktní centra v Praze, Brně a Ostravě.  

Zájemcům o naše služby mimo tyto lokality můžeme nabídnout internetové poradenství nebo telefonickou 

krizovou pomoc - Linku Anabell. Pro první anonymní kontakt slouží služba Korespondenční kurz, která má za cíl 

klienta navést k vyhledání pomoci mimo internetový prostor.  

Jako rozcestník služeb Anabell slouží webové stránky www.anabell.cz, které odkazují na další weby 

www.centrum-anabell.cz, www.knihovna.anabell.cz a také na dárcovský web www.pomahejtenadruhou.cz.  

 

Nemalou část činnosti Anabell představují programy primární i sekundární prevence a osvětová činnost. Anabell 

realizuje přednášky pro základní a střední školy, věnuje se vzdělávání studentů vysokých škol, pedagogických 

i zdravotnických pracovníků v oblasti problematiky výživy a sociálních aspektů stravování, pořádá specializované 

semináře a kurzy. 

Anabell je svou nabídkou služeb a posláním s přesahem k osvětové činnosti jedinečnou organizací v České 

republice. 

Kdo jsme a proč do Anabell? 

Jsme týmem sociálních pracovníků, 

psychologů a terapeutů, lékařů, nutričních 

specialistů a dalších odborníků. 

Nabízíme jak individuální, tak skupinovou 

pomoc a podporu. Naše služby jsou jak 

ambulantní, tak terénní. Poskytneme vám 

odborné informace, literaturu i osvětové 

materiály. 

Nabídneme pomocnou ruku a podporu, 

pochopení a respekt.  

Neodsoudíme vás.  

Budeme stát při vás na cestě ke změně, na 

cestě k novému životu bez poruchy příjmu 

potravy.  

Pomůžeme vám nalézt odvahu a motivaci 

vyhledat odbornou pomoc a vydržet v léčbě. 

 

 

http://www.anabell.cz/
http://www.centrum-anabell.cz/
http://www.knihovna.anabell.cz/
http://www.pomahejtenadruhou.cz/
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Náš tým 

Správní rada: 

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, předsedkyně Správní rady 

PhDr. Mgr. Nikola Peřinová, členka Správní rady 

PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D., členka Správní rady 

Dozorčí rada:  

RNDr. Miroslav Šebela, CSc., RNDr. Miroslav Sedláček, Jitka Veselá 

 

Vedení organizace k 31. 12. 2015: 

Ředitelka: PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková  

Vedoucí pobočky Praha: Mgr. Alžběta Klímová  

Vedoucí pobočky Brno: Ing. Roman Růžička 

Vedoucí pobočky Ostrava: Mgr. Dana Starostková 

 

Kontaktní údaje:  

Centrum Anabell, z. s., Masarykova 506/37, 602 00 Brno, IČ: 266 06 518, DIČ: CZ 266 06 518, tel.: 542 214 014, 724 824 619; 
web: www.anabell.cz, e-mail: posta@anabell.cz, www.facebook.com/centrum.anabell 

Číslo účtu: 42 000 833 47/6800 Sberbank CZ a.s., Veřejná sbírka: 216 37 2209/0300 Poštovní spořitelna  

Dárcovská SMS: DMS ANABELL nebo DMS ROK ANABELL na číslo 87777 

KONTAKTY 

Kontaktní centrum Anabell BRNO 

Masarykova 506/37, 602 00 Brno 

Tel.: 542 214 014, 724 824 619 

E-mail: brno@anabell.cz, 
posta@anabell.cz 

Kontaktní centrum Anabell PRAHA 

Baranova 33, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Tel.: 775 904 778 

E-mail: praha@anabell.cz 

 Kontaktní centrum Anabell OSTRAVA 

Živičná 12, 702 00 Ostrava 

Tel.: 602 236 457  

E-mail: ostrava@anabell.cz 

Aktuální informace o jednotlivých 

pobočkách a otevírací době jsou na 

www.anabell.cz. 

 

 

http://www.anabell.cz/
mailto:posta@anabell.cz
mailto:brno@anabell.cz
mailto:posta@anabell.cz
mailto:praha@anabell.cz
mailto:ostrava@anabell.cz
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Naše pomoc 

S čím a jak klientům pomáháme 

 

Centrum Anabell je mnohdy prvním kontaktem na cestě k léčbě, který nemocný s poruchou příjmu potravy 

vyhledá. 

Klienti mohou využít odborných poradenských a terapeutických služeb přímo v našich Kontaktních centrech 

Anabell v Brně, Praze a Ostravě.  

Poskytujeme rovněž odborné nutriční poradenství zaměřené na odstranění nevhodných stravovacích návyků 

a osvojení si těch správných. 

Poskytujeme on-line poradenství i telefonickou krizovou pomoc v případě, že se klient obává vyhledat pomoc 

osobně tváří v tvář. 

Pro blízké nemocných nabízíme (nejen) individuální i skupinové programy, kde si mohou své zkušenosti předávat 

s ostatními a nacházet inspiraci. 

V případě zájmu a potřeby nemocného nasměrujeme na prověřenou lékařskou či jinak odbornou 

terapeutickou pomoc, poskytneme kontakty na odborníky, kteří mají s léčbou poruch příjmu potravy 

zkušenosti. 

Klientům a jejich blízkým poskytujeme informační brožury s informacemi o poruchách příjmu potravy a léčbě. 

Provozujeme knihovnu s odbornou literaturou k tématu.  

 

Dobrá praxe a ohlasy na naše 

služby 

Klientka M.  

V současné době jsem začala léčbu 
s pomocí Anabell, docházím do 
psychologické poradny na terapii 
a  k nutriční poradkyni. Tentokrát jsem 
opravdu rozhodnutá anorexii porazit 
definitivně. Snažím se nabírat na váze, 
jde to pomalu, bojuji každý den sama se 
sebou. Jsou dobré dny, kdy jsem 
motivovaná a mám pocit, že to dokážu, 
pak ale přijdou dny, kdy nevidím cestu 
ven, ale nevzdávám to. Jsem odhodlaná jí 
porazit. Chci žít plnohodnotný život, 
sportovat, stýkat se s přáteli, 
nenakupovat dětské oblečení a mít energii 
na všechno, co mám ráda a co chci dělat. 
Neustále si to připomínám, když mám 
horší den. Anorexie mě ovládá už příliš 
dlouho a už nechci žít s parazitem, 
nezvaným hostem, nájemníkem, který se 
mi usídlil v hlavě a nechce odejít. Já jí 
porazím. Je to těžký boj, ale za normální 
život to stojí. Doufám, že jednou řeknu, 
že jsem na sebe hrdá, že jsem to dokázala 
a že už si nedokážu představit život 
s anorexií. 
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Aktivity v roce 2015 

 

Internetové poradenství 

Klienti či jejich blízcí nám mohou položit dotaz prostřednictvím elektronické pošty. Odpovíme e-mailem do pěti pracovních dnů. 

 

Telefonická krizová pomoc (Linka Anabell) 

Naši odborníci na nemoci ze spektra poruch příjmu potravy jsou k dispozici na telefonních linkách 848 200 210 a 774 467 293. 

 

Poradenství 

Svou situaci s námi mohou klienti řešit osobně v poradnách Kontaktních center Anabell. Odborné sociální poradenství nabízíme v Brně, Praze 

a v Ostravě. Poradenství probíhá formou individuálního rozhovoru. 

 

Korespondenční kurz 

Anonymní poradenská služba umožňující opakovaný písemný kontakt s poradcem. 

 

Terapeutické centrum 

Odborná terapeutická pomoc a podpora: psychoterapie, nutriční terapie, psychologické poradenství. 

 

Terénní poradna 

Speciální služba spočívající v terénním poradenství, klienta jsme navštívili v nemocnici či na vybraném místě, například v kavárně. Služba se týkala jen 

Středočeského kraje.  

 

Nutriční poradna 

Poradenství v oblasti výživy v Brně, Praze a Ostravě. 

 

Knihovna 

V Kontaktních centrech Anabell si lze zapůjčit literaturu s tématikou poruch příjmu potravy a zdravého stravování. 

 



8 
 

Centrum pro zdraví a prevenci nemocí  

V Kontaktním centru Anabell Brno je možno využít nabídky masáží nebo konzultace s lékaři tradiční čínské medicíny.  

 

Projekty 

V.I.P. e-learning (Ostrava) 

V rámci udržitelnosti tohoto projektu byl ve sledovaném období od 16. 4. 2014 do 15. 4. 2015 zprostředkován přístup k e-learningu 25 osobám. V uvedeném 

období proběhlo 53 aktivit primární prevence pro 1 289 posluchačů (žáků, studentů, odborníků) v Moravskoslezském kraji.  

 

Anabell_Vzdělávání (Ostrava a Brno) 

Kontaktní centra Anabell Ostrava a Anabell Brno byla zapojena do realizace projektu, jehož hlavním cílem byla podpora změny přístupu k lidem s poruchami 

příjmu potravy. O tuto změnu bylo usilováno prostřednictvím profesního vzdělávání pro pracovníky Anabell a prostřednictvím vzdělávání pro účastníky 

svépomocných skupin. Ty byly určeny rodičům a blízkým osob s poruchami příjmu potravy a v obou městech proběhlo 13 setkání skupin. Projekt měl trvání 

od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2015. Během realizace projektu byla vytvořena metodika pro společnou práci sociálních a zdravotnických služeb v rámci fungování 

multidisciplinárních týmů. 9 zaměstnanců Anabell se během projektu zúčastnilo 15 vzdělávacích kurzů/seminářů a absolvovalo jednodenní stáže v Krizovém 

centru Ostrava, ve Sdružení Práh v Brně a na psychiatrické a gastro-enterologické klinice ve FN Brno-Bohunice.  

 

Bez jídla to nejde! (Brno) 

V rámci projektu byly v Kontaktním centru Anabell v Brně realizovány služby: Odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc, nutriční terapie, 

psychologické poradenství a psychoterapie. Projekt byl realizován od ledna 2013 a do června 2015 a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky jako schválený grantový projekt OP Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti Podpora sociální integrace a sociálních 

služeb. Klíčové aktivity projektu měly za cíl podpořit motivaci klientů k léčbě, zvýšit jejich zaměstnanost, adaptabilitu i pracovní flexibilitu a umožnit jim tak 
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vést co nejobvyklejší způsob života: nabídnout snadno dostupnou službu, možnost anonymity, podporu při vyhledání odborné pomoci a postupné přenášení 

odpovědnosti za motivaci k léčbě a uzdravení se na samotné klienty. Za celou dobu realizace projektu bylo podpořeno celkem 743 osob (36 mužů a 707 žen).  

 

BEze STudu (Praha) 

Projekt byl zahájen v lednu roku 2013 a ukončen byl v červnu 2015; stejně jako brněnský projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem České republiky jako schválený grantový projekt OP LZZ v oblasti Podpora sociální integrace a sociálních služeb ve Středočeském kraji. Klíčovými 

aktivitami byly terénní poradna BEze STudu, poradna Kladno, netstreetwork II. a psychoterapeutická pomoc. Projektem bylo celkem podpořeno 433 osob, 

z toho bylo 14 mužů a 419 žen.  

 

Anabell pro zdravotníky (Praha) 

V rámci udržitelnosti tohoto projektu, původně financovaného z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve Středočeském kraji, byly ve sledovaném 

období nadále přístupny elektronické výstupy: Příručka pro zdravotníky se dvěma metodickými pomůckami (Nutriční doporučení pro komunikaci s klientem 

s poruchou příjmu potravy a Stravovací diář) a Seznam odborníků na problematiku poruch příjmu potravy ve Středočeském kraji. Vzdělávací program 

s názvem Tři Pé aneb Poruchy Příjmu Potravy 1. a Tři Pé aneb Poruchy Příjmu Potravy 2. byl zrealizován v dubnu 2015 pro 6 zdravotnických pracovníků. 

Výstupy projektu byly mj. představeny mj. i účastníkům Mezinárodní konference o poruchách příjmu potravy a obezitě v Praze 26. - 28. 3. 2015 a na 

celorepublikové konferenci v Brně s názvem Co ohrožuje naše děti?, kterou pořádalo Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 

dne 18. 4. 2015 v Brně.  

 

Netstreetwork (Praha) 

Projekt financovaný Ministerstvem vnitra České republiky. Dobrovolníci zapojení v rámci Netstreetworku se věnují přímé práci s klienty v prostředí 

internetu. Oslovují a navazují komunikaci s klienty a věnují se pravidelné a systematické práci na jejich prvních krocích z virtuálního do reálného života. 

V roce 2015 se aktivně do dobrovolné služby v KCA Praha zapojilo celkem 8 dobrovolníků.  
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Nutriční akademie (Brno) 

Projekt financovaný v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Pardubickém kraji. Hlavním cílem projektu bylo nabídnout vzdělávání nelékařským 

zdravotnickým pracovníkům z Pardubického kraje. Vzdělávání probíhalo již v roce 2014 formou seminářů a webinářů, bylo zaměřeno na problematiku 

poruch příjmu potravy, výživy a nutričních zásad formou webinářů a prezenčních seminářů. V rámci udržitelnosti tohoto projektu byly všechny webináře 

k dispozici na www.knihovna.anabell.cz v sekci e-learningy.  

 

Vím, proč jím?/Vím, proč jím! (Brno, Praha, Ostrava) 

Projekt financovaný v rámci Programu CZ11, Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, MGS – Norské fondy 2009-2014. Předmětem projektu je realizace 

destigmatizačních a preventivních aktivit spojených s problematikou poruch příjmu potravy. Cílem projektu je pomoci lidem s poruchami příjmu potravy 

k tomu, aby aktivně vyhledávali odbornou psychiatrickou a nutriční péči/terapii, podpořit je v motivaci v léčbě setrvat a vrátit se tak zpět do civilního života. 

Sekundárním záměrem je posílit prevenci v této oblasti. Součástí projektu je vytvoření videokampaně na sociálních sítích, workshop Jídlo jako první pomoc 

pro 3 000 žáků/studentů a vytvoření nové webové stránky Knihovna Anabell, včetně reedice publikace Atlas porcí. V roce 2015 byly webové stránky 

zpřístupněny veřejnosti, bylo vyrobeno 5 cca dvouminutových spotů videokampaně a byla vytvořena struktura a metodika workshopu, včetně zahájení jeho 

realizace v celkem 150 případech. Projekt má trvání do dubna 2016.  

 

 

 

 

 

http://www.knihovna.anabell.cz/
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Statistiky a co se nám povedlo 

Ostrava 

Název ukazatele Hodnota 

Celkový počet klientů/uživatelů (tj. uzavřených smluv) 69 klientů 

Počet klientů s bydlištěm mimo území města Ostravy 24 klientů 

Počet kontaktů  364 kontaktů 
 

Počet intervencí 404 intervencí 

 

Brno (vyjma realizace OP LZZ projektu s názvem Bez jídla to nejde!) 

Název ukazatele Hodnota 

Recepce 126 klientů 

Poradna Anabell 381 klientů 

Internetová poradna 374 dotazů 

Linka Anabell 258 hovorů 

Nutriční poradna 144 kontaktů1 

Psychologické poradenství a terapie 137 kontaktů2 
 

                                                           
1
 V rámci projektu Bez jídla to nejde! do 30. 6. 2015; od 7/2015 byla služba nabízena v prostorách Centra Anabell, z. s. v rámci vlastní ekonomické činnosti nutriční 

terapeutky.  
2
 V rámci projektu Bez jídla to nejde! do 30. 6. 2015; od 7/2015 byla služba nabízena v prostorách Centra Anabell, z. s. v rámci vlastní ekonomické činnosti psycholožky 

a terapeutky 
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Centrum pro zdraví a prevenci nemocí Údaje nejsou od roku 2015 
sledovány, jedná se o 
vlastní ekonomickou 
činnost terapeutů 

Korespondenční kurz 348 klientů 

 

Praha (vyjma realizace OP LZZ projektu s názvem BEze STudu) 

Název ukazatele Hodnota 

Celkový počet klientů/uživatelů (tj. uzavřených smluv) 134 klientů 

Počet kontaktů 463 kontaktů  

Počet intervencí 542 intervencí  
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Benefiční a PR akce 

Benefiční turnaj v plážovém volejbale s dražbou top hráčů s názvem „Vyber si, vydraž si, zahraj si“ -  Anabell získalo 137 200,- Kč. 

Navázání spolupráce s Prague Beach Teamem a benefiční turnaje, jejichž výtěžek za rok 2015 činil pro Anabell 50 000, Kč. 

Navázání spolupráce s akcí Hosteska roku agentury Smile Promotion, s. r. o. s výtěžkem 78 765,- Kč.  

Nultý ročník akce Týden bez diet v termínu 4. až 10. 5. 2015. 

Patronkou Centra Anabell, z. s. se stala Eliška Bučková – v červnu 2015 byla uspořádána benefiční akce spojená s módní přehlídkou a prezentací videa na 

podporu Anabell s výtěžkem 10 000,- Kč.  

Na celkem 38 obrazovkách (převážně v dětských a gynekologických ambulancích) po celé České republice bylo promítáno prezentační a preventivní video 

s vyjádřením Elišky Bučkové k podpoře Anabell.  

Anabell v roce 2015 začalo vydávat pravidelný měsíčník Newsletter Anabell.  

Byly spuštěny dárcovské webové stránky www.pomahejtenadruhou.cz.  

Byla zahájena realizace dobročinného projektu na podporu klientských programů Centra Anabell, z. s. – Čokoládky pro Anabell. Patrony se stali Klára 

Nademlýnská, Jitka Nováčková a Ivan Rybařík.  

 

 

 

 

http://www.pomahejtenadruhou.cz/
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Dobrovolnictví  

Spolupráce s dobrovolníky probíhala v průběhu celého roku 2015. Největší podíl spolupráce dobrovolníků spočíval v informovanosti široké veřejnosti 

a odborníků o činnosti Anabell formou distribuce letáků a propagačních materiálů a výpomoci v rámci administrativních a organizačních činností. 

KCA Ostrava spolupracovalo v roce 2015 se 6 dobrovolníky. 

KCA Brno spolupracovalo v roce 2015 se 13 dobrovolníky. 

KCA Praha spolupracovalo v roce 2015 s 8 dobrovolníky. 
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Financování 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. Centrum Anabell, z. s. nebylo v roce 2015 plátcem DPH. 

 

CELKEM 

Výnosy celkem 7 015 161,94 Kč  

Z toho: Tržby z prodeje služeb  279 990,00 Kč  

Z toho: Tržby za prodané zboží  26 191,00 Kč  

Z toho: Ostatní výnosy  54,26 Kč  

Z toho: Přijaté příspěvky dary 493 231,50 Kč  

Z toho: Provozní dotace  6 215 695,18 Kč  

Výdaje celkem 7 931 768,44 Kč  

Z toho: Spotřeba materiálu 202 467,80 Kč  

Z toho: Spotřeba energie 23 417,20 Kč  

Z toho: Prodané zboží 7 502,50 Kč  

Z toho: Cestovné 109 969,80 Kč  

Z toho: Náklady na reprezentaci 5 039,00 Kč  

Z toho: Ostatní služby 2 877 391,15 Kč  

Z toho: Mzdové náklady a SP a ZP 4 584 755,00 Kč  

Z toho: Ostatní pokuty a penále 1 000,00 Kč  

Z toho: Úroky 17 595,62 Kč  

Z toho: Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 30 438,00 Kč  

Z toho: Dodatečné odvody daně z příjmů 50 787,00 Kč  

Z toho: Jiné ostatní náklady a bankovní poplatky  21 405,37 Kč  

Hospodářský výsledek  - 916 606,50 Kč  
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Naše poděkování za pomoc a podporu  

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Ministerstvo vnitra  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad Pardubického kraje  

Magistrát města Brna, Magistrát města Ostravy, Magistrát hl. města Praha  

Fórum dárců  

Martin Tichý (benefiční turnaj Vyber si, vydraž si, zahraj si) a partneři, kteří se na realizaci akce podíleli: Beachklub Pankrác, Theatro Music Club, Hoši v koši, 

QuoStyl a Hervis  

Smile Promotion, s. r. o., Lukáš Materna, Europe Bagels, s.r.o, Zdeněk Krejcar, fotograf - AP FOTOSTUDIO, Loránt Bencz, Kofola, a. s., Ivan Rybařík 

Michal a Ondřej Honsovi (Plackovna.cz), Mr.art. Martin Hajšo, S-Universal, s. r. o., Eliška Bučková, Jaromír Čech, Andrea Serfözö – Noma Art 

Mgr. Filip Budák, Dalibor Konopáč, ADCALL systems, s. r .o., Anabell, o. p. s., Ladislav Starostka, Petr Sladký, Květoslava Košťálová, Mgr. Ondřej Pohorský 

Jan Polzer, Eva Fryšarová, Ivan Procházka, Uloz.to cloud, a. s., Štěpán Skopový, Roman Reismüller, Eva Sebroňová, Klára Nademlýnská, Jitka Nováčková 

Rajec, GeekShirts, Radox (Unilever), TV Prima, Tepfaktor, Phoenix   

Projekt Perle pro neziskový sektor  

Projekt Spouštíme lavinu dobrovolnictví Ratolesti Brno, z. s.  

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

Pořadí donátorů uvedených na této straně nevyjadřuje skutečnou ani zdánlivou výši podpory, kterou Anabell obdrželo. Donátoři jsou uváděni s plným 

respektem, úctou a upřímným poděkováním každému z nich.  
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Děkujeme rovněž za možnost realizovat projekty z rozpočtů OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání a konkurenceschopnost a Norských fondů:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpořeno grantem z Norska     

 Supported by grant from Norway 
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Podklady pro Výroční zprávu za rok 2015 zpracovali:  

Ing. Roman Růžička, vedoucí KCA Brno  

Mgr. Dana Starostková, vedoucí KCA Ostrava  

Mgr. Alžběta Klímová, vedoucí KCA Praha  

Oldřiška a Petra Ortcikrovy, účetní  

Ing. Hana Fojtíčková a Ing. Natálie Černíková, účetní  

Eva Fryšarová, manažerka pro FR a PR 

 

 

 

Přílohy Výroční zprávy za rok 2015: 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha Daňového přiznání za rok 2015 

 

Výroční zprávu za rok 2015 zpracovala a schválila PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková  

© Centrum Anabell, z. s., květen 2016 


