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Milí přátelé,

léto už je za námi a začal nám nový školní rok. Ačkoliv přes léto stále
fungovala nějaká opatření, což se projevilo na zrušení většiny campů,
život se postupně začal vracet do normálu. Lidé trávili více času s přáteli
nebo na dovolené, a tak bylo léto klidnější i pro většinu našich koučů. Ze
zkušeností víme, že nám přes léto obvykle tolik lidí nepíše, tak jsme to
využili alespoň i dalším přípravám.   

Hodně času jsme strávili například tvorbou nového online kurzu, který
bude tentokrát zaměřený především na vedoucí v církvi. Tento kurz by
snad mohl být dostupný na podzim tohoto roku. 

Zároveň jsem se osobně věnoval hodně přípravě lektorského programu
pro školy, abychom rozšiřovali povědomí o problematice pornografie
také na druhém stupni základních škol a na středních školách. Na tomto
programu spolupracujeme především s KAMem, ale chceme, aby byl
program dostupným všem ostatní lektorským organizacím. Uvidíme, jak
se bude vyvíjet situace ohledně Covidu-19. V ideálním případě bychom
chtěli tento program pilotovat na školách již letos na podzim.  

V září jsem opět začal pořádat semináře, za což jsem byl velmi vděčný.
Aktuálně mám do konce roku naplněný kalendář, kdy každý týden mám
minimálně 1, někdy až 3 semináře. Nicméně je před námi veliká
neznámá, jelikož se budou opět zpřísňovat bezpečnostní opatření. 

Také děkuji všem vám, kteří jste projekt podpořili nebo jej pravidelně
podporujete. Nyní je před námi výzva, abychom zvládli zajistit potřebné
finance na příští rok. Nicméně již nyní máme dobře našlápnuto, tak
věřím, že se nám to společně podaří (viz finanční zpráva na straně 3). 

Jsem vděčný, jak se projekt posouvá dopředu. Díky, že jste toho všeho
součástí!

Pete Lupton, ředitel NePornu, z. s.
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02Projekt
v číslech

67 kontaktů (červenec-září 2019) 
+11 % oproti minulému roku

10 dalších v tréninku 

míra dokončení: 40 % 

Počet kontaktů: 74 lidí (264 od ledna) 

Počet e-koučů: 25 aktivních  

Online kurzy: 99 registrací 

Facebook: 871 sledujících
YouTube: 342 odběratelů
Instagram: 186 sledujících 

4 900 uživatelů 
6 700 návštěv

Sociální sítě:

Web NePornu.cz: 
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Počet kontaktů (červenec - září)

(červenec - září)



Pravidelní dárci: 55 200 Kč 
Jednorázoví dárci: 48 343 Kč

Plný úvazek (Pete): 93 600 Kč
Částečný úvazek (Jakub): 4 640 Kč
Vedlejší výdaje: 10 039 Kč*

Od ledna 2020 fungujeme jako nezisková organizace NePornu, z. s.
Nejsme ovšem podporováni ze státních zdrojů, ale projekt
podporují menší dárci. Rozpočet na rok 2020 činí 565 000 Kč.

V této chvíli již vybíráme finance na příští rok, přičemž rozpočet
na rok 2021 bude koncem října schvalovat Rada NePornu.
Následně spustíme kampaň na Darujme.cz. Ideálně bychom chtěli
do konce roku vybrat 300 000 Kč a rozšířit základnu pravidelných
dárců minimálně na 300 000 Kč za rok, což v současné chvíli
znamená rozšíření přibližně o 3 500 Kč měsíčně. 

Celkové příjmy za červenec-září 2020 činily 103 543 Kč.

 
Celkové náklady za červenec-září 2020 činily 108 279 Kč.

*Do vedlejších výdajů se počítají cestovní výkazy, propagační
materiály, náklady na kancelář, provoz webu, účetnictví atd.
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Pravidelní dárci



Momentálně je otázka, jaká bezpečnostní opatření se budou zavádět a jak bude závěr
tohoto roku vypadat. Pokud bude možné pořádat semináře, budeme pořádat každý týden
minimálně jeden. V opačném případě se pokusíme opět více zapracovat na nových online
nástrojích. 

V listopadu mělo proběhnout školení e-koučů, které jsme ovšem preventivně zrušili. Místo
toho se chceme zaměřit na přípravu kvalitního online kurzu pro naše e-kouče, který by měl
být dostupný začátkem příštího roku. Péče o e-kouče a jejich vzdělávání je pro nás prioritou,
abychom mohli našim klientům nabízet opravdu kvalitní pomoc, byť na laické úrovni. Navíc
čím více budeme mít kvalitně proškolených e-koučů, tím více lidem budeme schopni
nabídnout pomoc. 

Také chceme dokončit přípravy online kurzu pro vedoucí v církvi. A bude-li to možné,
chceme uspořádat první lektorské programy na školách, než program dáme volně k
dispozici dalším lektorským organizacím.  

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 3 500 Kč měsíčně, přičemž každá stovka se počítá! Podpořit
nás můžete přímo na účet 2601745437 / 2010 nebo přes portál Darujme.cz. 

Výhled na poslední
čtvrtletí 2020

Noví e-koučové 
Noví pravidelní dárci 
Nové životní příběhy (publikujeme na webu
NePornu.cz anonymně)
Noví vedoucí Anonymních pornoholiků

Obecné potřeby projektu
Rozšířit základnu pravidelných dárců o 3 500 Kč
měsíčně (2601745437 / 2010)
Především muže do role e-koučů
Žena/y do vedení online podpůrné skupiny
Anonymních pornoholiků

Aktuální potřeby projektu 
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přispějte na účet přispějte přes portál
Darujme.cz

https://www.darujme.cz/projekt/1202617
https://www.darujme.cz/projekt/1202617
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