20
20
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
NePornu, z. s.

STRÁNKA 01
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Průvodní
dopis

Milí přátelé,
rok 2020 byl opravdu zajímavý. Máme za sebou první rok, kdy projekt
NePornu fungoval jako nezisková organizace. To s sebou neslo
spoustu nových výzev, přičemž některé z nich komplikovala vládní
opatření. V každém případě se projekt posouval dopředu a všichni
zúčastnění měli plné ruce práce.
Pornografie obecně komplikuje život spoustě lidem. A bohužel musím
říct, že současná pandemie celému problému moc nepřidává. Všechny
průzkumy ukazují, že lidé sledovali porno mnohem častěji, protože byli
zavření doma, takže pornografie pro ně byla ještě větší pokušením.
Oproti předchozímu roku jsme v roce 2020 zaznamenali 75% nárůst
klientů. Naštěstí také vzrost počet našich e-koučů, takže jsme ke konci
roku měli 28 e-koučů. Obecně od našich klientů slyšíme především díky
za pomoc, kterou nabízíme, což je vždy velmi povzbuzují, jelikož to
ukazuje, že naše práce má smysl.
Nyní je před námi rok 2021. Kromě dalšího rozšiřování našich služeb,
abychom mohli pomoci ještě více lidem, před námi stojí dvě zásadní
výzvy: Sehnat nové e-kouče, kteří se budou věnovat klientům, a oslovit
nové dárce.
Sehnání nových e-koučů, jejichž samotné zaškolení stojí hodně času a
úsilí, je pro nás naprosto zásadní. Ačkoliv bychom byli potenciálně
schopni zasáhnout ještě větší počet lidí, naše nabídka pomoci je
omezena právě kapacitou našich e-koučů. V současné době jsou mnozí
naši e-koučové na maximu své kapacity, jelikož kontakt s některými
klienty udržují několik měsíců, aby jim skutečně pomohli. Proto je
nezbytně potřebujeme nové dobrovolníky.
Ačkoliv jsou před námi všechny tyto výzvy, věřím, že s vaší pomocí to
společně zvládneme.
Pete Lupton, ředitel NePornu, z. s.
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Počet klientů: 426 lidí
V roce 2019 jsme měli 243 klientů
Počet e-koučů: 28 aktivních
V roce 2019 jsme měli 12 e-koučů
Online kurzy: 415 registrací
míra dokončení: 37 %
nové kurzy:
Když je partner závislý na pornu
Kurz pro patrony
Kurz pro vedoucí v církvi

Sociální sítě:
Facebook: 930 sledujících
YouTube: 372 odběratelů
Instagram: 278 sledujících
Web NePornu.cz:
23 000 uživatelů
32 000 návštěv

Počet kontaktů (2018-2020)
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projektu
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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.
Celkem se nám již sešlo 39 reakcí, ze kterých vyplývá především
následující:
Většina (79 %) je s projektem spokojená (známka 1 nebo 2)
Pro většinu (90 %) je náš web přehledný (známka 1 nebo 2)

Jak hodnotíte vaši zkušenost s projektem?
(známky jako ve škole)
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Vzkazy našich klientů (výběr odpovědí)
a

Nejčastější vzkaz: "Díky za to co děláte moc si toho vážím"
"Díky moc za Vaši práci, něco jsem přispěl i finančně. V situací, kdy se Vám bude snad
zdát, že Vám Vaše aktivita nedává smysl, tak já říkám: dává. Pro mne osobně se zdá, že
Vaše pomoc (protože jsem pochopil, že sám se z toho nedostanu) byla a stále je pro
mne rozhodující v tom, abych se od "svého" porna osvobodil. Díky!"
"Jsem rád, že existuje někdo, kdo chápe, jaké to je být závislý, a snaží se takovým lidem
pomáhat."
"Chtěl bych říct, že si opravdu vážím toho co děláte, a že vzděláváte i českou populaci na
toto téma. Pro lidi, kteří nerozumí moc dobře anglicky je to velice užitečné, a lidi kteří
anglicky umí, aspoň vidí, že je tento problém relevantní i v Česku."
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Od ledna 2020 fungujeme jako nezisková organizace NePornu, z. s.
Nejsme ovšem podporováni ze státních zdrojů, ale projekt podporují
menší dárci, církve či nadace. Rozpočet na rok 2020 činil 565 000 Kč.
Celkové příjmy za rok 2020 činily 598 983 Kč.
Pravidelní dárci: 217 181 Kč
Jednorázové dary: 381 802 Kč
Celkové výdaje za rok 2020 činily 397 566 Kč.
Plný úvazek (Pete): 328 320 Kč*
Částečný úvazek (Jakub): 24 000 Kč
Vedlejší výdaje**: 45 246 Kč
*V první čtvrtletí 2020 pracoval Pete pouze na poloviční úvazek.
**Do vedlejších výdajů se počítají cestovní výkazy, propagační
materiály, náklady na kancelář, provoz webu, účetnictví atd.

Jelikož Pete pracoval v prvním čtvrtletí 2020 pouze na poloviční úvazek
a jelikož jsme nevyužili plně některé položky ve zmíněném rozpočtu,
zůstalo nám z rozpočtu 113 802,04 Kč. K tomu jsme vybrali vybrali
dalších 88 515 Kč na rok 2021. Celkově jsme tedy ukončili rok 2020 se
zůstatkem 201 417 Kč.

Jakub
6.1%
Vedlejší výdaje
10.9%

Pravidelní dárci
36.4%

Jednorázové dary
63.6%

Pete
83.1%
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1. ledna 2021 jsme spustili nový web NePornu.cz a zároveň a také nový online kurz pro
vedoucí v církvi. V polovině ledna jsme také spustili online fórum, přičemž během tohoto
roku bychom chtěli také vytvořit web pro Anonymní pornoholiky.
Od ledna jsme přibrali na 1/3 úvazek koordinátorku e-koučů, takže plánujeme zkvalitnit
proces školení nových e-koučů a doprovázení těch stávajících. Nicméně momentálně také
hledáme nového koordinátora Anonymních pornoholiků, zpočátku na 1/4 úvazek.
V roce 2021 bychom rádi dosáhli těchto výsledků:
Poskytnout pomoc přibližně 600 klientům
Mít alespoň 45 aktivních e-koučů
Vytvořit alespoň 2 nové online kurzy
Publikovat 1x měsíčně nový článek
Publikovat 1x měsíčně nový životní příběh

Nečekané výdaje
3.6%
Program
15.5%

Zázemí
4.3%

Rozpočet na rok 2021 činí celkem 854 360 Kč*, což zahrnuje:
Mzdy: 647 360 Kč**
Program: 131 000 Kč
Zázemí: 36 000 Kč
Neočekávané výdaje: 30 000 Kč

Mzdy
76.7%

*Pro podrobnější informace pište na pete@nepornu.cz
**Zde je zahrnut i plat pro koordinátora AP, kterého stále sháníme.

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.
*Zůstatek na účtu z roku 2020 činil 201 317,04 Kč a na rok 2021
máme přislíbeno od pravidelných dárců přibližně 300 000 Kč.

přispějte na účet

přispějte přes portál
Darujme.cz
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