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Průvodní
dopis

Milí přátelé,
chtěl bych vám všem velmi poděkovat za váš zájem o projekt
NePornu. Od nového roku, kdy jsme založili samostatnou
neziskovou organizaci, se událo spousta věcí.
Během prvního čtvrtletí proběhlo spoustu seminářů, navýšil se
počet žádostí o pomoc i počet aktivních e-koučů a vytvořili jsme
jeden nový online kurz. Poměrně dobře se nám dařilo i po finanční
stránce, ačkoliv je před námi v této oblasti dlouhá cesta.
V březnu se nám kvůli bezpečnostním opatřením v souvislosti s
koronavirem zkomplikovala situace. Zrušilo se spousta seminářů,
omezily se možnosti fundraisingu a podle statistik ještě narostla
sledovanost pornografie. To všechno pro nás přestavuje výzvu, se
kterou se musíme nějak vypořádat.
Některé věci jsme tedy přesunuli online. Například plánované jarní
školení e-koučů proběhne online. Koncem března jsem měl svůj
první online seminář. Setkání Anonymních pornoholiků v Olomouci
jsme také začali dělat online. A obecně jsme zvýšili online aktivitu
na webu a sociálních sítích.
Zároveň máme více prostoru zaměřit se na nějaké online
strategie. Například jsme právě dokončili práci na jednom online
kurzu, ale hned jsme začali pracovat na dalším. K tomu všemu
jsme začali plánovat i nový web.
Jak vidíte, tak ani v období karantény nezahálíme a práce na
projektu se neustále rozvíjí. Díky, že jste toho všeho součástí!
Pete Lupton, ředitel NePornu, z. s.
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Počet kontaktů: 80 lidí (61 minulý rok)
+31 % oproti minulému roku
Počet e-koučů: 16 aktivních (+ 4)
14 dalších v tréninku

Sociální sítě:
Facebook: 819 sledujících
YouTube: 254 odběratelů
Instagram: 150 sledujících

Online kurzy: 72 registrací
míra dokončení: 40 %
nový kurz: Kurz pro patrony

Web NePornu.cz: 100 návštěv denně

Počet kontaktů (leden - březen)
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Finanční
zpráva

Od ledna 2020 fungujeme jako nezisková organizace
NePornu, z. s. Nejsme ovšem podporováni ze státních
zdrojů, ale projekt podporují menší dárci. Prozatím jsme
zkoušeli žádat o podporu jednu křesťanskou nadaci, ale
naše grantová žádost byla zamítnuta.
V současné chvíli spíše pracujeme s menším celkovým
rozpočtem přibližně 565 000 Kč na rok 2020 (oproti
původnímu ideálnímu rozpočtu ve výši 750 000 Kč). Po
sečtení všech dosavadních příjmů a příslibů na tento rok
se dostaneme na čásku 470 000 Kč, takže nám ještě
chybí 95 000 Kč.
Celkové příjmy za leden-březen 2020 činily 184 667 Kč.*
Pravidelní dárci: 41 461 Kč
Jednorázoví dárci: 143 206 Kč
Celkové náklady za leden-březen 2020 činily 58 340 Kč.
Poloviční úvazek (Pete): 45 360 Kč*
Částečný úvazek (Jakub): 7 200 Kč
Vedlejší výdaje: 8 820 Kč**
*Spolek HledamBoha.cz v prvním čtvrtletí platil druhou polovinu
Petova úvazku, čímž na projekt přispěl částkou 46 800 Kč.
**Do vedlejších výdajů se počítají cestovní výkazy, propagační
materiály, náklady na kancelář, provoz webu, účetnictví atd.

Pravidelní dárci
22.5%

Vedlejší výdaje
14.4%

Jakub
11.7%

Jednorázoví dárci
77.5%

Pete
73.9%
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Jelikož od března platí bezpečnostní opatření, odpadla většina domluvených
seminářů a prezentací, což bude mít negativní vliv na shánění nových e-koučů a
dárců. Nicméně některé aktivity se snažíme přesunout online. Například semináře
mohou probíhat přes aplikaci Zoom, pokud o to bude zájem.
Jarní školení e-koučů proběhne, ale v online podobně. Během dubna budeme řešit
konkrétní podobu, jak školení proběhne. Rozhodně ho ale rušit nechceme, protože
to vnímáme jako něco důležitého. Zároveň jsem se začal s e-kouči potkávat online,
a tato setkání by měla být pravidelná, abychom jim nabídli dostatečnou podporu.
Nyní aktivně pracujeme na novém online kurzu, tentokrát pro ženy, jejich partner je
závislý na pornu. Na vytváření spolupracují i současné e-koučky a před jeho
oficiálním spuštěním bychom chtěli získat i zpětnou vazbu žen, které byly v této
situaci.
Zároveň prodlužujeme sbírku na portálu Darujme.cz do konce června. Navýšili jsme
také cílovou částku na 250 000 Kč, abychom rovnou vybrali potřebné finance pro
tento rok. Momentálně nám zbývá vybrat přibližně 95 000 Kč na jednorázových
darech. Pokud byste chtěli projekt NePornu podpořit, můžete to udělat přímo na
portálu Darujme.cz (odkaz zde), nebo přímo na bankovní účet: 2601745437 / 2010.

Obecné potřeby projektu
Noví e-koučové
Noví pravidelní dárci
Nové životní příběhy (publikujeme na
webu NePornu.cz anonymně)
Noví vedoucí Anonymních
pornoholiků

Aktuální potřeby projektu
Chybí nám 95 000 Kč na tento rok
přispějte přes Darujme.cz
nebo na účet 2601745437 / 2010
Momentálně sháníme především
muže do role e-koučů, protože jich
máme nedostatek
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Příloha:
Hodnocení projektu

Začátkem roku jsme rozeslali všem dosavadním klientům dotazník,
abychom zjistili, jak moc jsou s projektem spokojení, co jim pomohlo
nejvíce a co by se dalo případně zlepšit.
Vrátilo se nám celkem 20 reakcí:
Hodnocení projektu: 95 % pozitivní a jedna negativní reakce
Přehlednost webu: 95 % pozitivní a jedno průměrné hodnocení
Komunikace s e-koučem: 100 % spokojenost
Která část webu byla nejpřínosnější?
Nabídka pomoci (50 %)
Životní příběhy (40 %)
Která část webu byla nejméně přínosná:
Statistiky (70 %)
Chtěli byste nám něco vzkázat?
(výběr odpovědí)
"Děkuji, že jste."
"Jsem moc rád, že jsem na tuto webovou stránku narazil, a opravdu mi pomáháte s
tímto problémem a moc vám za to děkuji."
"Děkuji za pomoc inspiraci a motivaci. Jsem teď čistý tři měsíce a po této stránce
naprostá spokojenost. Děkuji vám i Bohu."
"Děkuji moc za tento projekt. Rád s čímkoliv pomůžu."
"To, co děláte, je úžasné a opravdu to dost pomáhá lidem. Má to smysl. Jsem za
vás vděčná Bohu."
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