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Průvodní
dopis

Milí přátelé,
velmi si vážím vaší podpory a zájmu o projekt NePornu. Ačkoliv poslední
rok byl obecně velmi náročný, všichni se pomalu začínáme vracet k
normálnímu fungování. V každém případě jsem rád, že projekt se mohl
nadále rozrůstat, přičemž jsme v uplynulém čtvrtletí mohli zapracovat
na spoustě věcí.
Osobně jsem věnoval spoustu času přípravě nového online kurzu 30 dní
bez porna. Jedná se v podstatě o 30 krátkých zastavení na každý den,
která provádí lidi procesem restartu mozku. Jedná se zatím o
nejrozsáhlejší a nejkomplexnější kurz, který jsme připravili. Osobně
věřím, že bude pomáhat nejen našim klientům, ale také naším e-koučů,
kteří je budou doprovázet.
Zároveň jsme spustili nový podcast, který nám pomáhá s rozšiřováním
povědomí. Pokud jste se k němu ještě nedostali, tak určitě doporučuji si
ho poslechnout (odkaz zde).
O projekt byl velký zájem i v médiích. Pokud byste chtěli mít přehled,
můžete se podívat na náš web, kde máme odkazy na všechny články či
podcasty.
Ačkoliv jsem stále nemohl tolik cestovat a prezentovat projekt osobně,
přesto jsme nadále rozšiřovali základnu e-koučů. V rámci fundraisingu
nám momentálně chybí vybrat přibližně 35 000 Kč na jednorázových
darech, abychom pokryli rozpočet na tento rok, což věřím, že zvládneme
vybrat přes léto, abychom se mohli začít připravovat na příští rok.
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
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(duben - červen)

Počet kontaktů: 149 lidí (333 od ledna)
108 kontaktů (duben-červen 2020)
+48 % oproti minulému roku
Počet e-koučů: 40 aktivních
8 dalších v tréninku
Online kurzy: 180 registrací
nový kurz: 30 dní bez porna

Sociální sítě:
Facebook: 1012 sledujících
YouTube: 443 odběratelů
Instagram: 485 sledujících
Podcast: 833 přehrání
Web NePornu.cz:
17 000 uživatelů
22 000 návštěv

Počet kontaktů (duben - červen)
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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 nám schází vybrat přibližně 35 000 Kč na jednorázových
darech, abychom pokryli celý rozpočet na tento rok (viz sbírka na
Darujme.cz).
K tomu bychom chtěli vybrat 68 000 Kč na překlad nové knihy (informace
na Darujme.cz).
Celkové příjmy za duben-červen 2021 činily 182 465 Kč.
Pravidelní dárci: 80 090 Kč
Jednorázoví dárci: 102 375 Kč
Celkové náklady za duben-červen 2021 činily 213 632 Kč.
Pracovní úvazky: 142 396 Kč*
Vedlejší výdaje: 71 236 Kč**
*Pete (ředitel), Táňa (koordinátorka e-koučů), Matěj (e-kouč), Terka (soc. sítě)
**Do vedlejších výdajů se počítají cestovní výkazy, supervize e-koučů,
propagační materiály, náklady na kancelář, provoz webu, účetnictví atd.

Dále bychom chtěli rozšířit základnu pravidelných dárců. V současné době
vybereme za rok přibližně 350 000 Kč na pravidelných darech. Rádi
bychom ji rozšířili o přibližně 4 000 Kč měsíčně, čímž se dostaneme na
400 000 Kč za rok.
Vedlejší výdaje
10.3%
Matěj
7.4%
Terka
4%

Jednorázoví dárci
56,1 %

Pravidelní dárci
43,9 %

Táňa
17.7%

Pete
60.6%
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Léto bývá obecně klidnější, protože není takový zájem o prezentace. Pokud se opět
nezavedou bezpečnostní opatření, semináře by se měli rozjet opět od září. V červenci tedy
již proběhl seminář na konferenci KMS a na KristFestu, kde jsem měl seminář společně
jednou naší e-koučkou, Luci.
V červenci také spustíme náš nový online kurz 30 dní bez porna. Prozatím se jedná o verzi
zaměřenou na muže, ale plánujeme vytvořit také kurz zaměřený na ženy. Ten ovšem vyjde
pravděpodobně až příští rok.
V rámci fundraisingu máme přes léto hlavně dva cíle.
Zaprvé bychom chtěli vybrat 35 000 Kč na jednorázových darech, abychom pokryli
rozpočet na tento rok. Přispět můžete buď přes portál Darujme.cz nebo přímo na
bankovní účet NePornu: 2601745437 / 2010.
Zadruhé se nám naskytla příležitost přeložit knihu Treating Pornography Addiction (Jak
léčit závislost na pornografii?). Na překlad a vydání knihy potřebujeme 80 000 Kč s tím,
že nám v současné době chybí vybrat 68 000 Kč. Přispět můžete 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
Vybrat 35 000 Kč na jednorázových darech
Sháníme 68 000 Kč na překlad knihy
Rozšířit základnu pravidelných dárců o 4 000 Kč
měsíčně (2601745437 / 2010)
Především muže do role e-koučů
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