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Průvodní
dopis

Milí přátelé,
závěr roku 2021 byl nabitý. Celý podzim jsem jezdil po republice, dělal
semináře, představoval projekt a navazoval nové kontakty a spolupráce. To byla
o proti minulému roku, kdy všechno zastavila pandemie, vítaná změna a
projektu se díky tomu dařilo.
V listopadu jsme také uspořádali školení e-koučů, které bylo také spojené s
Díkuvzdáním. Především jsem vděčný, že kromě ohlédnutí za uplynulým rokem
a výhledem na rok 2022 jsme mohli více představit práci Táni, naší
koordinátorky e-koučů, a Matěje, který od Nového roku koordinuje místní
podpůrné skupiny Anonymních pornoholiků.
Především jsem ale vděčný všem našim e-koučům, kteří se statečně poprali s
náporem klientům. Naším cílem bylo, abychom v roce 2021 dokázali pomoci
alespoň 600 klientům, přičemž jsme celý rok ukončili na čísle 615 klientů.
Ale také jsem vděčný všem, kteří jste projekt finančně podpořili. Vaše štědrost
se projevila obzvláště v prosinci, kdy jste projekt NePornu podpořili částkou
téměř 300 000 Kč. Díky tomu jsme mohli vstoupit do Nového roku s
dostatečnou finanční rezervou. Sice ještě nemáme zajištěné všechny finance na
pokrytí rozpočtu na rok 2022, ale věřím, že se nám to společně podaří.
Jako vždy jsem tedy velmi vděčný, jak se projekt posouvá dopředu. Díky vám
všem, že jste toho všeho součástí!
Pete Lupton
ředitel NePornu, z. s.
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Projekt
v číslech
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(říjen - prosinec)

Počet kontaktů: 140 lidí (615 od ledna)
162 kontaktů (říjen - prosinec 2020)
-14 % oproti minulému roku
Počet e-koučů: 30 aktivních
11 další v tréninku
Online kurzy: 305 registrací
+95 % oproti minulému roku

Sociální sítě:
Facebook: 1084 sledujících
YouTube: 500 odběratelů
Instagram: 685 sledujících
Web NePornu.cz:
12 000 uživatelů
18 000 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 2021 činil 880 000 Kč.
V závěru roku 2021 jsme už vybírali peníze na příští rok. Po sečtení zůstatku
z rozpočtu na rok 2021 a vybraných financí na rok 2022 jsme ukončili rok
2021 se zůstatkem 396 394 Kč.
Rozpočet na rok 2022 činí přibližně 1 200 000 Kč. Když sečteme současný
zůstatek na účtu a přísliby na rok 2022, stále potřebujeme vybrat přibližně
450 000 Kč, abychom pokryli současný rozpočet. Velkou část chceme vybrat
na jednorázových darech, ale zároveň bychom chtěl rozšířit základnu
pravidelných dárců o 10 000 Kč za měsíc.
Celkové příjmy za říjen-prosinec 2021 činily 395 149 Kč.
Pravidelní dárci: 102 770 Kč
Jednorázoví dárci: 292 379 Kč*
*Jen v prosinci se vybralo přibližně 212 000 Kč.

Celkové náklady za říjen-prosinec 2021 činily 217 201 Kč.
Pracovní úvazky: 177 312 Kč*
Vedlejší výdaje: 39 889 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.

Táňa
21.5%

Jednorázoví dárci
26%

Pete
46.3%

Matěj
12%

Pravidelní dárci
74%

Terka
1.8%
Vedlejší výdaje
18.4%

STRÁNKA 04

Výhled
na rok 2022
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Naším hlavním cílem pro rok 2022 je především projekt co nejvíce stabilizovat po všech stránkách.
První oblastí je zázemí pro naše e-kouče. Koncem roku 2021 vznikla Etická komise. Ta sestavila
etický kodex organizace NePornu a zároveň bude v roce 2022 pracovat především na vytvoření ještě
kvalitnější metodiky práce pro naše kouče. Tím chceme práci našich e-koučů trochu usnadnit a
pomoci jim lépe se zorientovat v náročných situacích.
Už v roce 2021 jsme zavedli pravidelné supervize našich e-koučů, a tím se o ně snažíme pečovat.
Stejně tak e-koučům (ale i našim klientům) pomohl online kurz 30 dní bez porna, a tak bychom chtěli
v roce 2022 udělat verzi zaměřenou více na ženy.
Druhou oblastí je rozšíření základny našich e-koučů. Jednoduše potřebujeme rozšířit řady našich
koučů, abychom zvládli pokrýt vysokou poptávku ze strany klientů. Částečně to budeme nadále
kompenzovat tím, že na částečný úvazek budeme zaměstnávat pár e-koučů, kteří se tedy budou moci
věnovat více klientům. Ale rozhodně chceme držet to, že většina našich e-koučů bude nadále
fungovat na dobrovolné bázi.
Součástí této oblasti je také rozšiřování místních podpůrných skupin Anonymních pornoholiků. Naším
novým koordinátorem je Matěj, který bude mít za úkol začít tyto skupiny rozšiřovat do dalších měst,
což bude znamenat hledání nových vedoucích a jejich výcvik.
A třetí oblastí je zajištění dostatečných finančních prostředků. Pro pokrytí rozpočtu na rok 2022
stále potřebujeme vybrat přibližně 450 000 Kč. Část z toho bychom chtěli pokrýt rozšířením základny
pravidelných dárců alespoň o 10 000 Kč měsíčně, přičemž každá stovka se počítá! Podpořit nás
můžete jednorázově nebo pravidelně přímo na účet 2601745437 / 2010 nebo přes portál Darujme.cz.
Zároveň máme možnost přeložit knížky Good Pictures, Bad Pictures, které by pomohly především
rodičům, aby dokázali téma otevřít se svými dětmi. Jedna knížka je pro děti ve věku 3-6 let a ta druhá
pro děti ve věku 7-11 let. Na obě knihy bychom potřebovali vybrat 160 000 Kč, přičemž dárcům
následně pošleme výtisky jako poděkování. Přispět můžete přes portál Darujme.cz (odkaz zde).

přispějte na účet

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

přispějte přes portál
Darujme.cz

Aktuální potřeby projektu
Rozšířit základnu pravidelných dárců o 10 000 Kč
měsíčně (2601745437 / 2010)
Vybrat necelých 300 000 Kč na jednorázových darech
Vybrat 160 000 Kč na překlad Good Pictures, Bad Pictures
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