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Průvodní
dopis

Milí přátelé,
léto už je za námi a začal nám nový školní rok. Na rozdíl od předchozích let bylo
toto léto poměrně rušné. Především jsme spustili nový online kurz, který je
velmi populární a díky kterému nám psala spousta lidí s žádostí o pomoc.
Na základě zpětné vazby od klientů jsme také navázali spolupráci s člověkem,
který založil český NoFap na Discordu, který se přejmenoval na NePornu. Lidé
tedy spolu mohou komunikovat pomocí této platformy, a tak si navzájem
pomáhat více v reálném čase.
Přes prázdniny jsem měl možnost mít několik seminářů, přičemž od září jsem
začal s pravidelnými semináři a prezentacemi projektu. Ty budou ještě
intenzivnější v průběhu podzimu, na což se osobně těším.
Intenzivně také pracujeme na sestavení etické komise, etického kodexu a
následně také metodiky pro naše e-kouče. Jelikož projekt nabývá na velikosti,
vnímáme, že se jedná o nezbytné věci, které dají věcem lepší řád. Zároveň
budeme pro naše okolí ještě transparentnější a e-koučové budou mít lepší
nástroje na pomáhání našim klientům.
V současné době čelíme především dvěma výzvám na příští rok. Zaprvé
potřebujeme více e-koučů, obzvláště mužů, abychom zvládli pokrýt nápor
klientů. A jelikož se projekt neustále rozrůstá, narůstají také výdaje. Takže
zadruhé budeme potřebovat zajistit finance na příští rok - ideálně rozšířit
základnu pravidelných dárců.
V tomto ohledu chci na tomto místě opět poděkovat všem, kteří jste se do
projektu zapojili a podporujete ho svým časem nebo financemi. Velmi si toho
vážím a jsem rád, že na tomto projektu můžeme pracovat společně.
Jsem vděčný, jak se projekt posouvá dopředu. Díky, že jste toho všeho součástí!
Pete Lupton, ředitel NePornu, z. s.
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Projekt
v číslech
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(červenec - září)

Počet kontaktů: 142 lidí (475 od ledna)
74 kontaktů (červenec-září 2020)
+92 % oproti minulému roku
Počet e-koučů: 36 aktivních
9 dalších v tréninku
Online kurzy: 384 registrací
Nový kurz: 30 dní bez porna

Sociální sítě:
Facebook: 1 048 sledujících
YouTube: 465 odběratelů
Instagram: 559 sledujících
Web NePornu.cz:
11 000 uživatelů
15 000 návštěv

Počet kontaktů (červenec - září)
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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 880 000 Kč.
V této chvíli (s pravidelnými dárci do konce roku) máme zajištěné finance pro
tento rok. Noví dárci pro již přispívají na příští rok, přičemž rozpočet na rok
2022 bude odsouhlasen radou NePornu koncem října. Následně spustíme
kampaň na Darujme.cz na rok 2022.
Aktuálně ještě probíhá extra sbírka na překlad a vzdání knihy "Jak léčit
závislost na pornografii?". Celkově potřebujeme 80 000 Kč s tím, že nám
stále schází vybrat 44 000 Kč.
Dále bychom chtěli rozšířit základnu pravidelných dárců. V současné době
vybereme za rok 350 000 Kč na pravidelných darech. Rádi bychom ji rozšířili
o přibližně 9 000 Kč měsíčně, čímž se dostaneme na 450 000 Kč za rok.
Celkové příjmy za červenec-září 2021 činily 195 440 Kč.
Pravidelní dárci: 73 650 Kč
Jednorázoví dárci: 121 790 Kč
Celkové náklady za červenec-září 2021 činily 222 759 Kč.
Pracovní úvazky: 161 505 Kč*
Vedlejší výdaje: 61 254 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.
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Jelikož se věci vrací do normálu, tak za předpokladu že se situace opět nezhorší, bude
poslední čtvrtletí 2021 bohaté na semináře a prezentace projektu. Aktuálně mám
domluveno 12 seminářů a prezentací, přičemž další se ještě domlouvají.
V listopadu proběhne školení e-koučů (27.11.), které bude po dlouhé době opět v prezenční
formě v Olomouci. Večer po skončení školení proběhne ještě Díkuvzdání s NePornu (od
17:00 do 19:00). To bude otevřené pro všechny, kteří se o projekt nějakým způsobem
zajímají. Pokud se chcete zúčastnit nebo chcete někoho pozvat, vyplňte prosím přihlášku
(odkaz zde).
Co se finanční podpory týče, chtěli bychom poděkovat všem pravidelným dárcům, kteří nás
již podporují. Dále bychom chtěli poprosit vás ostatní, jestli byste nechtěli zvážit
pravidelnou podporu našeho projektu. Aktuálně bychom chtěli rozšířit základnu našich
pravidelných dárců alespoň o 9 000 Kč měsíčně, přičemž každá stovka se počítá! Podpořit
nás můžete přímo na účet 2601745437 / 2010 nebo přes portál Darujme.cz.
Zároveň probíhá sbírka na překlad a vydání knihy "Jak léčit závislost na pornografii?", která
probíhá přes Darujme.cz (odkaz zde). Nyní nám chybí vybrat 44 000 Kč.

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
Sháníme 44 000 Kč na překlad knihy
Rozšířit základnu pravidelných dárců o 9 000 Kč
měsíčně (2601745437 / 2010)
Především muže do role e-koučů
Sháníme správce webu a online fóra
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