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Průvodní
dopis

Milí přátelé,
máme za sebou nabité léto a začátek nového školního roku. Je za námi spousta zajímavých
událostí a další úžasné věci před námi!

Léto plné akcí
Toto léto bylo opravdu nabité nejrůznějšími semináři,
především pro mladé lidi. Minimálně přes 1000 mladých lidí
navštívilo nějaký náš seminář, stovky dalších měli možnost se
s námi pobavit u našich stánků na festivalech a jedna
přednáška se dokonce vysílala v TV Noe, kde ji v době vysílání
sledovalo asi 10 000 diváků.
Koncem září se také konala konference Mužom.sk na
Slovensku, které se zúčastnilo přes 200 mužů. Zazněl tam také
náš seminář, který se setkal s výbornou odezvou.

Nový merch
Postupně se snažíme rozšiřovat nabídku na e-shopu a klidně
budeme rádi za nějaké tipy nebo přání z vaší strany. V každém
případě jsme připravili nový design na trička, tašky a
samolepky. Pro někoho možná trochu odvážný, ale s velmi
jasným poselstvím: F**k porn!
Mrkněte tedy na náš e-shop. Nákupem na e-shop nejen
podpoříte naší činnost, ale můžete zároveň pomoci s
rozšiřováním povědomí!

Přejít na e-shop

Preventivní programy do škol
V krátkosti zmíním také to, že jsme naplno spustili přípravu
preventivní programů do škol. Na podzim je začneme pilotovat
v 8. a 9. třídách a na jaře přijdou na řadu i nižší ročníky.
Pokud byste chtěli tuto oblast podpořit finančně, budeme rádi.
Více info na Darujme.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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(červenec - září)
Počet kontaktů: 147 klientů
442 od začátku roku
Počet e-koučů: 32 aktivních
24 další v tréninku
Přes léto se přihlásila spousta nových
zájemců díky naší přítomnosti na
festivalech
Online kurzy: 477 registrací
50% nárůst oproti předchozím čtvrtletí

Sociální sítě:
Facebook: 1175 sledujících
YouTube: 571 odběratelů
Instagram: 938 sledujících
Web NePornu.cz:
34 000 uživatelů
Zde jsme zaznamenali rapidní nárůst
návštěvnosti díky Seznam Grantu na
online reklamu - nárůst o 50 %

Počet podpůrných skupin: 0 nových
Celkem 5 aktivních
Další se ještě chystají do konce roku

Počet klientů (červenec - září)
Naším nejdůležitějším ukazatelem je počet klientů,
který se nám v daném období ozve. Letos je naším
cílem nabídnout pomoc alespoň 700 klientů.

75

Přes léto jsme se rozhodli změnit způsob přijímání
klientů a vytvořili jsme vstupní kurz, který si každý
zájemce o e-koučink musí projít. Kurz je krátký a
zájemce informuje o aktivitách NePornu a
principech e-koučinku. Díky tomuto kurzu se nám
pordařilo ušetřit kapacity na straně e-koučů, které
byly v minulosti občas zbytečně plýtvány
nepochopením služby ze strany klientů. Podařilo se
nám tedy zkvalitnit službu jak pro e-kouče, tak pro
klienty.
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Ruku v ruce s tímto kurzem jde i pokles žádostí o ekoučink. Vnímáme to však jako pozitivní efekt,
jelikož číslo kleslo o klienty, kteří v minulosti na
žádný z našich e-mailů neodpověděli nebo
komunikovali pouze velmi krátce.
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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 50 000 Kč, abychom pokryli současný rozpočet.
K tomu všemu chceme rozšířit základnu pravidelných dárců přibližně o 3 000
Kč za měsíc.
Stále také běží sbírka na vytvoření preventivních programů do škol. Celkové
náklady na tento školní rok budou činit přibližně 250 000 Kč.
Celkové příjmy za červenec-září 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 červenec-září 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..

Pravidelní
dárci
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Na tento školní rok nás hlavně čeká tvorba a pilotování preventivních programů na školách. Teď do
konce roku máme nasmlouvané několik škol, kde bychom chtěli odpilotovat program pro 8. a 9. třídy.
Zároveň budeme pracovat na tvorbě metodiky pro nižší ročníky, abychom mohli na jaře začít s
pilotáží a kolem léta se zaškolením lektorů.
Na tyto programy ovšem stále sháníme finance. Aktuálně nám stále chybí vybrat 222 000 Kč. Přispět
na tvorbu preventivních programů tedy můžete přes Darujme (odkaz zde) nebo na náš bankovní účet
2601745437 / 2010 s variabilním symbolem 600.
Také pracujeme na dalších podpůrných skupinách. Aktuálně se chystá online podpůrná skupina pro
ženy, jejichž partner je závislý. Ale také se zaškolují noví vedoucí pro další města. O nových místech
vás budeme průběžně informovat hlavně na sociálních sítích.
Na podzim nás také čeká školení e-koučů. Tento rok intenzivně pracujeme na novém manuálu práce.
Na něm nás sice čeká ještě spousta práce, ale osobně jsem moc rád, že se v této oblasti posouváme
k tomu, abychom vytvořili opravdu profesionální nástroj, který usnadní práci našim e-koučům a zlepší
kvalitu našich služeb pro naše klienty.
Co se finanční podpory týče, potřebujeme stále vybrat přibližně 50 000 Kč na jednorázových darech.
Také chceme rozšířit základnu pravidelných dárců alespoň o 3 000 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 3 000 Kč měsíčně
(2601745437 / 2010)
Vybrat 50 000 Kč na jednorázových darech
Vybrat 222 000 Kč na preventivní programy do škol
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