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Průvodní
dopis

Milí přátelé,
chtěl bych vám všem velmi poděkovat za váš neustálý zájem o projekt
NePornu, a to i navzdory tomuto náročnému období, kdy všude řádí
pandemie.
Jak všichni pravděpodobně už víte, situace kolem koronaviru narušuje
do jisté míry také fungování našeho projektu. Osobně mě nejvíce asi
mrzí to, že stále není možné jezdit po republice a dělat přednášky naživo
a že jsme stále ještě neměli možnost otestovat program primární
prevence, který jsme vytvořili pro školy.
Na druhou stranu se projektu pořád daří a roste. V posledních měsících
jsme zaznamenali také obrovský zájem médií. Jenom v uplynulém
čtvrtletí jsem dělal šest rozhovorů v médiích nebo podcastech. Díky
tomu se ještě více rozšiřuje povědomí o projektu, a také díky tomu roste
počet našich klientů.
Ovšem více klientů znamená, že potřebujeme také více e-koučů, kteří se
v současné době shání mnohem obtížněji. Přesto se nám zatím daří
pokrývat obrovskou poptávku ze strany našich klientů.
Začátkem tohoto roku jsme spustili nový web, nový online kurz a online
fórum, po kterém volala spousta našich klientů. Nyní pracujeme také na
novém online kurzu 30 dní bez porna, který bude naším největším a
nejkomplexnějším kurzem, který věříme, že pomůže nejen našim
klientům, ale i našim e-koučům.
V každém případě ještě jednou děkuji za váš zájem o projekt NePornu.
Velmi si vážím toho, že jste jeho součástí!
Pete Lupton, ředitel NePornu, z. s.
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Projekt
v číslech
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Počet kontaktů: 184 lidí (80 minulý rok)
+130 % oproti minulému roku
Počet e-koučů: 34 aktivních
12 dalších v tréninku
Online kurzy: 134 registrací
míra dokončení: 45 %
nový kurz: Kurz pro vedoucí v církvi

Sociální sítě:
Facebook: 979 sledujících
YouTube: 409 odběratelů
Instagram: 389 sledujících
Web NePornu.cz:
9800 uživatelů
14000 návštěv

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. Rozpočet na rok 2021 činí 850 000 Kč.
V současné době (po sečtení všech dosavadních příjmů a příslibů
na tento rok) nám chybí vybrat přibližně 120 000 Kč, abychom
pokryli celý rozpočet.
Celkové příjmy za leden-březen 2021 činily 220 099 Kč.
Pravidelní dárci: 77 250 Kč
Jednorázoví dárci: 142 849 Kč
Celkové náklady za leden-březen 2021 činily 144 484 Kč.
Pracovní úvazky: 121 664 Kč
Vedlejší výdaje: 22 820 Kč*
*Do vedlejších výdajů se počítají cestovní výkazy, propagační
materiály, náklady na kancelář, provoz webu, účetnictví atd.

Dále bychom chtěli rozšířit základnu pravidelných dárců. V
současné době vybereme za rok přibližně 340 000 Kč na
pravidelných darech. Rádi bychom ji rozšířili o přibližně 5 000 Kč
měsíčně, čímž se dostaneme na 400 000 Kč za rok.

Vedlejší výdaje
15.8%
Pravidelní dárci
35.1%

Jednorázoví dárci
64.9%
Pracovní úvazky
84.2%
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Jelikož to vypadá, že se všechna opatření v následujícím čtvrtletí nerozvolní, nemůžeme
počítat s tím, že bude možné uspořádat jakékoliv semináře naživo. Nicméně je tu obrovský
zájem ze strany médií, takže už nyní jsou domluvené další rozhovory a podcasty.
Když je řeč o podcastech, tak v pátek 2. 4. 2021 jsme vypustili náš vlastní podcast
NePornu. V tomto podcastu chceme jednak více představit, o čem projekt je a jak funguje,
ale také chceme odpovídat na nejčastější dotazy našich klientů, které se týkají závislosti na
pornografii. Do budoucna chceme natáčet také rozhovory s odborníky a životní příběhy lidí.
Nyní aktivně pracujeme na novém online kurzu s názvem 30 dní bez porna. Tento kurz bude
obsahovat 30 zamyšlení a bude lidi provázet procesem abstinence.
Dále chceme chceme rozšířit podporu našich e-koučů. Kromě pravidelných školení a
měsíčních intervizních setkání plánujeme zavést také pravidelná supervizní setkání. V
souvislosti s tím chceme také zapracovat na větším a transparentnějším odborném
zaštítění projektu.
Jelikož stále nemáme vybrané všechny finance na pokrytí rozpočtu na tento rok, chtěli
bychom ideálně do konce června vybrat přibližně 120 000 Kč na jednorázových darech.
Pokud byste chtěli projekt NePornu podpořit, můžete to udělat na portálu Darujme.cz
(odkaz zde), nebo můžete zaslat svůj dar přímo na bankovní účet NePornu: 2601745437 /
2010.

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 5 000 Kč
měsíčně (2601745437 / 2010)
Především muže do role e-koučů
Placená pozice: koordinátor Anonymních
pornoholiků (1/3 úvazek)
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