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Průvodní
dopis

Milí přátelé,
máme za sebou další čtvrtletí, kdy se zase udála celá řada věcí. Na začátek tohoto newsletteru
bych se s vámi chtěl podělit hlavně o dvě oblasti, ze kterých mám největší radost.

Místní podpůrné skupiny
O této oblasti jsem vás informoval již mnohokrát,
nicméně Covid zpomalil rozšiřování těchto podpůrných
skupin. Proto jsem byl velmi rád, když jsme začátkem
roku přijali Matěje jako koordinátora Anonymních
pornoholiků. A samozřejmě již nyní to nese své ovoce!
V posledním čtvrtletí vznikly 3 další podpůrné skupiny!
Nově tedy fungují skupiny v Praze, v Brně a jedna online
pro ženy. A další ještě chystáme.
Na některých místech je o skupiny dokonce takový zájem,
že je možné, že brzy budou muset vzniknout další. To je
pro nás sice výzva, kterou ovšem s radostí přijímáme.

www.anonymnipornoholici.cz

Knihy pro děti
V uplynulém pololetí jsme intenzivně pracovali na
překladu a vydání knih pro děti s názvem Dobré obrázky,
špatné obrázky a Dobré obrázky, špatné obrázky - Pro
nejmenší. První verze je určená pro děti na prvním stupni,
přičemž ta druhá je pro děti ve věku 3-6 let.
Jelikož je pornografie tak snadno dostupná, věříme, že
prevence je nejlepší cesta, jak děti ochránit. Tyto knihy
jsou skvělým nástrojem, který mohou rodiče využívat, aby
mohli děti před tímto problémem citlivě varovat.
Knihy jsou dostupné na našem e-shopu NePornu. Budu
vděčný, když budete tuto informaci sdílet s dalšími lidmi,
aby se kniha případně dostala do rukou co nejvíce rodičů.

Koupit knihy
eshop.nepornu.cz

O plánech na další čtvrtletí si můžete přečíst v závěru tohoto newsletteru. V každém případě vám
chci opět poděkovat, že jste toho všeho součástí!
Pete Lupton
ředitel NePornu, z. s.
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(duben - červen)

Počet kontaktů: 161 klientů
295 od začátku roku

Sociální sítě:
Facebook: 1144 sledujících
YouTube: 550 odběratelů
Instagram: 820 sledujících

Počet e-koučů: 32 aktivních
17 další v tréninku
Online kurzy: 321 registrací
Počet podpůrných skupin: 3 nové
Celkem 5 aktivních

Web NePornu.cz:
23 000 uživatelů
Zde jsme zaznamenali rapidní nárůst
návštěvnosti díky Seznam Grantu na
online reklamu

Počet klientů (duben - červen)
Naším nejdůležitějším ukazatelem je
počet klientů, který se nám v daném
období ozve. Počet klientů v daném
měsíci je většinou ovlivněn tím, kolik
proběhlo seminářů a přednášek.
Obecně ale platí to, že každý rok nám
přibývá počet klientů, kteří nás žádají
o pomoc.

60

40

20

0

Náš cíl pro tento rok je, abychom
dokázali nabídnout pomoc alespoň
700 klientů.

duben

květen

červen
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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.
Když sečteme současný zůstatek na účtu a přísliby na rok 2022, stále
potřebujeme vybrat přibližně 153 000 Kč, abychom pokryli současný
rozpočet. K tomu všemu chceme rozšířit základnu pravidelných dárců
přibližně o 12 000 Kč za měsíc.
Nově jsme spustili sbírku na vytvoření preventivních programů do škol.
Celkové náklady na příští školní rok budou činit přibližně 250 000 Kč.
Celkové příjmy za duben-červen 2022 činily 297 294 Kč.
Pravidelní dárci: 94 440 Kč
Jednorázoví dárci: 202 854 Kč*
*Přibližně 80 000 Kč se vybralo na vydání knih pro děti.

Celkové náklady za leden-březen 2022 činily 254 190 Kč.
Pracovní úvazky: 215 769 Kč*
Vedlejší výdaje: 38 421 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..
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V průběhů léta obvykle lehce klesá počet klientů. Jelikož jsou lidé na dovolených, většinou mají
spoustu zajímavých aktivit, které je vyhodí z rutiny. Nicméně nás čeká celá řada seminářů, a to
především na festivalech pro mladé. Sledujte naše sociální sítě, kam neustále dáváme informace o
tom, kde tyto semináře budou.
Také pracujeme na dalších podpůrných skupinách, které by se měly rozjet hlavně po letních
prázdninách. Určitě chystáme online skupinu pro ženy, které jsou závislé, a další místní skupiny.
Kromě toho bychom chtěli přes prázdniny vybrat 250 000 Kč na preventivní programy do škol,
abychom od září mohli začít naplno s přípravou. Čeká nás doladit program pro 8-9. třídu, a následně
začneme pracovat na programech pro mladší. Již nyní se nám ozývají školy se zájmem o tyto
programy. Přispět na tvorbu preventivních programů můžete přes Darujme (odkaz zde) nebo na náš
účet s variabilním symbolem 600.
Součástí tvorby preventivních programů bude také přeložení Příručky pro odborníky ke knize Dobré
obrázky, špatné obrázky, kterou si již můžete zakoupit na našem e-shopu: eshop.nepornu.cz.
Co se finanční podpory týče, potřebujeme stále vybrat přibližně 153 000 Kč na jednorázových darech.
Také chceme rozšířit základnu pravidelných dárců alespoň o 12 000 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 12 000 Kč
měsíčně (2601745437 / 2010)
Vybrat 153 000 Kč na jednorázových darech
Vybrat 250 000 Kč na preventivní programy do škol
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