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Průvodní
dopis

Milí přátelé,
máme za sebou další čtvrtletí, které bylo poměrně bouřlivé. Začátek roku byl
poznamenaný narůstajícím počtem nakažených. A když už jsme si mysleli, že
se věci začnou vracet do normálu, začala válka na Ukrajině. Ať chceme nebo
ne, tak tyto události neovlivňují jenom nás osobně, ale také fungování celého
projektu.
Velkou roli zde hraje stres. Stres je poměrně významným spouštěčem pro
spoustu našich klientů, což ovlivňuje jejich proces abstinence. I když nám
stále píší noví lidé s žádostí o pomoc, vnímáme, že pro spoustu stávajících
klientů se současná situace natolik náročná, že mají problém motivovat se do
pokračování v abstinenci.
Na druhou stranu je zde i nejistota a vytíženost. V prvním čtvrtletí jsme
zaznamenali pokles zájmu o přednášky a rozhovory. Ze začátku roku to byla
nejistota v souvislosti s Covidem 19 a nyní je to nejistota v souvislosti s
válkou. Ta přináší i vytíženost pro spoustu organizací i jednotlivců, kteří se
přirozeně věnují pomáhání lidem v nouzi. Například i někteří z našich e-koučů
omezili svou činnost v projektu, protože se aktuálně věnuji pomoci
uprchlíkům.
Osobně jsem rozhodně vděčný všem lidem i organizacím, kteří se takto
angažují a pomáhají lidem.
I když to všechno představuje určitou výzvu i pro náš projekt, tak i přesto jsme
tu pro ty, kteří potřebují pomoc se závislostí. Neustále nás kontaktují noví lidé
s žádostí o pomoc a my se snažíme dále rozšiřovat naše služby.
Konkrétně bych chtěl zmínit to, že jsme začali pracovat na překladu knih pro
rodiče s dětmi. Tyto knihy by měly vyjít nejpozději v červnu a měly by být
dostupné na našem novém e-shopu, který jsme spustili letos v březnu.
eshop.nepornu.cz
I na další čtvrtletí je před námi spousta věcí a projektů, takže vám chci opět
poděkovat, že jste toho všeho součástí!
Pete Lupton
ředitel NePornu, z. s.
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(leden - březen)

Počet kontaktů: 134 lidí
185 kontaktů (leden - březen 2021)
-28 % oproti minulému roku
Počet e-koučů: 35 aktivních
6 další v tréninku
Online kurzy: 305 registrací

Sociální sítě:
Facebook: 1100 sledujících
YouTube: 529 odběratelů
Instagram: 776 sledujících
Web NePornu.cz:
14 000 uživatelů
20 000 návštěv
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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.
Rozpočet na rok 2022 činí přibližně 1 500 000 Kč.
Oproti původnímu plánu jsme do rozpočtu zahrnuli také překlad a vydání knih
pro rodiče Dobré obrázky, špatné obrázky. Celkové náklady budou činit
přibližně 240 000 Kč. Aktuálně nám schází vybrat asi 3 000 Kč s tím, že
doufáme, že dalších 80 000 Kč dostaneme přes grant.
Když sečteme současný zůstatek na účtu a přísliby na rok 2022, stále
potřebujeme vybrat přibližně 200 000 Kč, abychom pokryli současný
rozpočet. K tomu všemu chceme rozšířit základnu pravidelných dárců
přibližně o 4 000 Kč za měsíc.
Celkové příjmy za leden-březen 2022 činily 420 089 Kč.
Pravidelní dárci: 95 740 Kč
Jednorázoví dárci: 324 349 Kč*
*Přibližně 157 000 Kč se vybralo na vydání knih pro rodiče.

Celkové náklady za leden-březen 2022 činily 497 614 Kč.
Pracovní úvazky: 198 929 Kč*
Vedlejší výdaje: 298 685 Kč**
*Pete (ředitel), Táňa (koordinátorka e-koučů), Matěj (koordinátor AP),
Martin (e-kouč), Terka (soc. sítě)
**Do vedlejších výdajů se počítají cestovní výkazy, supervize e-koučů,
propagační materiály, náklady na kancelář, provoz webu, účetnictví atd.
Tentokrát se tam počítají i náklady na vydání knih a založení e-shopu.

Jednorázoví dárci
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V následujícím čtvrtletí se zaměříme na online propagaci, abychom dali lidem o naší nabídce pomoci
vědět. Od společnosti Seznam jsme získali grant na online reklamu ve výši 10 000 Kč měsíčně, a to
od května 2022. Tohoto grantu chceme využít naplno, aby se ještě více rozšířilo povědomí o tom, co
děláme a co nabízíme.

Kvůli nejisté situaci možná nebude tolik seminářů, ale celá řada je již domluvená s tím, že nově s
prezentacemi a semináři pomáhá také Matěj, koordinátor AP. Projekt by se měl objevit také v
několika podcastech, takže další čtvrtletí bude na prezentaci mnohem bohatší.
Co se rozšiřování místních podpůrných skupin Anonymních pornoholiků týče, tak jsme stále v takové
přípravné fázi, kdy se aktuálně školí několik vedoucích. Nicméně chci vás ujistit, že na této oblasti
pracujeme. Nejpozději na podzim by se měly rozjet alespoň dvě místní skupiny a jedna online pro
ženy. O podrobnostech vás budeme určitě informovat.
V neposlední řadě by nejpozději v červnu měly vyjít knihy Dobré obrázky, špatné obrázky, které budou
obrovskou pomocí pro rodiče. Jedna knížka je pro děti ve věku 3-6 let a ta druhá ve věku 7-11 let.
Náklady na vydání obou knihy činí přibližně 240 000 Kč, přičemž nám aktuálně zbývá vybrat asi 83
000 Kč s tím, že doufáme, že získáme grant ve výši 80 000 Kč (přispějte zde). Knihy budou následně
dostupné na našem nové e-shopu: eshop.nepornu.cz.
Co se finanční podpory týče, potřebujeme stále vybrat přibližně 200 000 Kč na jednorázových darech.
Také chceme rozšířit základnu pravidelných dárců alespoň o 4 000 Kč měsíčně, přičemž každá stovka
se počítá! Podpořit nás můžete jednorázově nebo pravidelně přímo na účet 2601745437 / 2010 nebo
přes portál Darujme.cz.

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 4 000 Kč měsíčně
(2601745437 / 2010)
Vybrat 200 000 Kč na jednorázových darech
Vybrat 83 000 Kč na překlad Good Pictures, Bad Pictures
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