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Průvodní
dopis

Milí přátelé,
závěr roku 2020 byl pravděpodobně náročný pro všechny. Také v rámci
projektu jsme se museli vypořádávat s vládními opatřeními, takže se
zrušili prakticky všechny semináře a prezentace. Tato situace negativně
ovlivnila především shánění nových e-koučů a dárců, takže budeme
muset nějaké věci dohánět v roce 2021.
Nicméně i přes všechna omezení máme za sebou hodně produktivní
období. Vše odstartovalo říjnové vypuštění rozhovoru v DVTV. To
odstartovalo smrť nových klientů, takže nás v říjnu kontaktovalo více lidí
než za celé třetí čtvrtletí dohromady. Poté ještě vyšel rozhovor ve
slovenském Denniku.sk, takže naši e-koučové měli opravdu co dělat. Ale
zvládli to výborně a já si jejich práce moc vážím.
Dále jsem dokončovali přípravy nového online kurzu pro vedoucí v církvi
a nového webu NePornu. To vše jsme spustili 1. 1. 2021.
Zároveň jsme ale pracovali na dalších online nástrojích, které bychom
měli publikovat v prvním čtvrtletí 2021. Konkrétně se jedná o online
fórum a web Anonymních pornoholiků. O jejich spuštění vás budeme
případně informovat na našich sociálních sítích.
Také děkuji všem vám, kteří jste projekt podpořili nebo jej pravidelně
podporujete. Ačkoliv máme již poměrně stabilní základnu pravidelných
dárců, projekt neustále roste, a tak nám stále ještě chybí nějaké finance,
abychom pokryli rozpočet na rok 2021. Nicméně máme dobře
našlápnuto, a tak věřím, že se nám to společně podaří (viz finanční
zpráva na straně 3).
Jsem vděčný, jak se projekt posouvá dopředu. Díky, že jste toho všeho
součástí!
Pete Lupton, ředitel NePornu, z. s.
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Projekt
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(říjen - prosinec)

Počet kontaktů: 162 lidí (426 od ledna)
61 kontaktů (říjen - prosinec 2019)
+163 % oproti minulému roku
Počet e-koučů: 28 aktivních
4 další v tréninku
Online kurzy: 156 registrací
míra dokončení: 40 %

Sociální sítě:
Facebook: 930 sledujících
YouTube: 372 odběratelů
Instagram: 278 sledujících
Web NePornu.cz:
7 700 uživatelů
10 000 návštěv

Počet kontaktů (říjen - prosinec)
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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. Rozpočet na rok 2020 činil 565 000 Kč.
V závěru roku 2020 jsme už vybírali peníze na příští rok. Po
sečtení zůstatku z rozpočtu na rok 2020 a vybraných financí na
rok 2021 jsme ukončili rok 2020 se zůstatkem 201 317 Kč.
Rozpočet na rok 2021 činí přibližně 850 000 Kč s tím, že na
současných pravidelných příslibech bychom měli vybrat přibližně
300 000 Kč. To znamená, že ještě potřebujeme vybrat přibližně
350 000 Kč, abychom pokryli celý rozpočet.
Celkové příjmy za říjen-prosinec 2020 činily 127 526 Kč.
Pravidelní dárci: 73 520 Kč
Jednorázoví dárci: 54 006 Kč
Celkové náklady za říjen-prosinec 2020 činily 109 780 Kč.
Plný úvazek (Pete): 95 760 Kč
Částečný úvazek (Jakub): 5 920 Kč
Vedlejší výdaje: 8 100 Kč*
*Do vedlejších výdajů se počítají cestovní výkazy, propagační
materiály, náklady na kancelář, provoz webu, účetnictví atd.

Vedlejší výdaje
7.4%

Jakub
5.4%

Jednorázoví dárci
42.3%
Pravidelní dárci
57.7%

Pete
87.2%
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Vzhledem k bezpečnostním opatřením není vůbec jisté, kdy bude možné opět pořádat
nějaké semináře. Momentálně stojí také pilotování lektorského programu na školách, a
vůbec jakékoliv další aktivity vyžadující osobní účast. Jakmile to ovšem bude možné, chtěli
bychom se k těmto aktivitám vrátit.
Listopadové školení e-koučů by mělo proběhnout v lednu/únoru online, ale už je i načase,
abychom začali plánovat jarní školení, které by mělo proběhnout v květnu. Jelikož od ledna
2021 začala v projektu pracovat na 1/3 úvazek nová koordinátorka e-koučů, budeme moci
ještě efektivněji zdokonalovat proces školení našich e-koučů a jejich následné doprovázení.
V rámci nových online kurzů bychom chtěli vytvořit přibližně dva kurzy, které by fungovaly
jako "výzva". Jednalo by se například o 30-denní zamyšlení, které by lidi provázelo v
průběhu restartu mozku, přičemž by jednotlivá zamyšlení mohli probírat se svými e-kouči.
V lednu 2021 jsme spustili nový web NePornu.cz, přičemž nás ještě čeká spuštění online
fóra, kde by si lidé mohli vést své abstinenční deníky, a spuštění webu Anonymních
pornoholiků. Tyto dvě věci bychom chtěli spustit v první čtvrtletí 2021.
Co se finanční podpory týče, abychom pokryli rozpočet na rok 2021, zbývá nám vybrat
přibližně 350 000 Kč. Část z toho bychom chtěli také pokrýt rozšířením základny našich
pravidelných dárců alespoň o 8 500 Kč měsíčně, přičemž každá stovka se počítá! Podpořit
nás můžete jednorázově nebo pravidelně přímo na účet 2601745437 / 2010 nebo přes portál
Darujme.cz.

přispějte na účet

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

přispějte přes portál
Darujme.cz

Aktuální potřeby projektu
Rozšířit základnu pravidelných dárců o 8 500 Kč
měsíčně (2601745437 / 2010)
Především muže do role e-koučů
Placená pozice: koordinátor Anonymních
pornoholiků (1/3 úvazek)
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