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Poslání a působení 

Sdružení Petrov, z. s. vzniklo jako dobrovolné sdružení dětí, mládeže a lidí dobré vůle, kterým 
není lhostejný osud dnešní mladé generace v naší společnosti a chtějí se podílet 
na duchovním, morálním, kulturním, společenském a fyzickém rozvoji dětí a mládeže 
bez jakéhokoliv rozdílu. 
Spolek působí především v brněnské diecézi, to je v rozsahu Jihomoravského kraje 
a Kraje Vysočina.  
 

Cíl, zásady a způsob činnosti  

Cílem spolku je výchova, formace a rozvoj osobnosti mládeže a dětí v daném regionu 
se zvláštním zaměřením na účelné a smysluplné využívání volného času a vypěstování 
návyků při jeho trávení. 
 

K zabezpečení svých cílů spolek provádí zejména tyto činnosti: 

 pomoc animátorům, kteří pracují s dětmi a mládeží, 

 získávání dotací a finančních podpor, které jsou nezbytné pro práci s dětmi 
a mládeží, 

 spolupráce s právnickými osobami podobného zaměření (v tuzemsku i v zahraničí), 

 vytváření podmínek pro zapojení mládeže do občanské společnosti, 

 předcházení patologickým jevům, které ovlivňují děti a mládež, 

 pomoc mládeži s handicapem při její integraci do společnosti, 

 rozvíjení schopností a dovedností u dětí a mládeže s možností jejich uplatnění 
na trhu práce, 

 výchova mládeže k vzájemné úctě, obětavosti, lásce a službě, 

 podpora partnerských a rodinných vztahů, 

 volnočasové aktivity, 

 pořádání vzdělávacích kurzů a školení, 

 nákup a prodej drobných předmětů v souvislosti s rozvojem a propagací cílů 
činnosti spolku, 

 nákup a prodej drobných fundraisingových předmětů, 

 poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů (např. nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). 
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Kontaktní a identifikační data 

Sdružení Petrov, z.s. 
Petrov 6 
602 00 Brno  
IČO: 48515221 
Telefon: 533 033 229 
Email: sdruzenipetrov@gmail.com, tesarova@biskupstvi.cz 
Číslo účtu: Fio banka - 2900207399/2010 
Spolek je zapsán pod spisovou značkou L 4212 u Krajského soudu v Brně 
 

Vedení Sdružení Petrov 

Předseda spolku:  P. Mgr. Roman Kubín 
Jednatelka spolku:  Ing. Jitka Tesařová 
 
Rada:  

a) určen biskupem nebo generálním vikářem Biskupství brněnského k vedení DCM: 
Mgr. Roman Kubín 

 
b) jmenovaní tímto knězem: 

Dominik Mazel 
Ing. Jitka Tesařová 
Ing. arch. Jiří Jeniš 
Bc. Blanka Prokopová, DiS. 

  

 

Členové Sdružení Petrov 

Členem spolku se může stát každá osoba bez omezení věku, která podá písemnou přihlášku 
a uhradí členský příspěvek.  
 
Počet členů ke dni 31. 12. 2020: 
 
Počet všech členů do 26 let: 696 

 Z toho do 15 let   70 
 Z toho od 16 do 18 let 196 
 Z toho od 19 do 26 let 430 

Počet všech členů nad 26 let 210 
 
Počet členů organizace celkem:     906 

mailto:sdruzenipetrov@gmail.com
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-pohyby.cgi?ID_ucet=2900207399


 

Sdružení Petrov, z.s.   Činnost v roce 2020 
 4  

Sdružení Petrov a jeho projekty v roce 2020 podpořili 

 Alza.cz 

 AngioClinic 

 Biskupství brněnské 

 Jihomoravský kraj, Sociální a rodinná politika 

 Jihomoravský kraj, Projekt Vybrané služby sociální prevence na území 
Jihomoravského kraje 

 Magistrát města Brna, Program Prevence kriminality 

 Magistrát města Brna, Odbor sociální péče 

 Magistrát města Brna, Odbor školství mládeže a tělovýchovy 

 Městská část Brno-sever 

 Městská část Brno-střed 

 Městská část Brno-Židenice  

 Ministerstvo kultury ČR 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 Nadační fond Albert 

 Obec Osová Bítýška 

 Rada děti a mládeže kraje Vysočina, z.s. 

 Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice 

 Římskokatolická farnost Osová Bítýška 

 Římskokatolická farnost Radešínská Svratka 

 Římskokatolická farnost Olešná u Nového Města na Moravě 

 Drobní dárci z řad členů, dobrovolníků, občanů 
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Stručný přehled činnosti 

Název Doba konání Počet účastníků 
 
Táborová činnost – celkem 25 červenec a srpen 920 
 
Krátkodobé akce – celkem 25 celoročně 
 kurz Animátor I. 2 víkendy 30 (víkend) 
 kurz Animátor II. 5 víkendů 27 (víkend) 
 kurz Partnerství I. 1 víkend 16 (víkend) 
 kurz Partnerství II. 1 víkend 16 (víkend) 
 krátkodobé akce  16 víkendů 15 – 40 (víkend) 
 
Akce širšího charakteru 
 Ples mládeže  24. 1. 2020 156 
 Festival Kefasfest 2020 12. 6. 2020 150 
   
Pravidelná činnost kroužků a skupinek 
 Dětská schola u kostela sv. Tomáše 
 Schola Brno-Bystrc 

Schola mládeže u jezuitského kostela v Brně 
 Dramatická a režijní skupina Brno a okolí 
 
Dětský dům Zábrdovice 
  
 Sociální služby   

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD) 
– Dětský dům Zábrdovice-Asaben (DDZ-Asaben) 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) 
– Dětský dům Zábrdovice-FARA (DDZ-FARA) 

   
Základny 
 DCŽM Mamre Osová Bítýška celoroční činnost 
 TZ Junior Štítary činnost od jara do podzimu 
 
Ostatní činnost 
 Studentský diář 2 000 kusů 
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Táborová činnost 

V roce 2020 pod záštitou Sdružení Petrov proběhlo 25 letních táborů a pobytů pro děti 
a mládež ze 3 krajů. Místa konání byla různá, některé tábory se uskutečnily na tradičních 
místech Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, jeden z táborů byl na Zvůli, která leží 
v Jihočeském kraji, další pak v Královéhradeckém kraji.  
 

 

Tábor pro děti ze Šlapanic a okolí 

Táborová základna Junior Štítary 

 

TZ Junior Štítary u Znojma 
 

TZ Junior je každoročně v provozu od jara do podzimu, nejvíce je využívaná pro letní tábory 
a pobyty. Letos se zde uskutečnilo 9 krátkých pobytů a 6 letních táborů. Díky své kapacitě 
(80 osob) a umístění v blízkosti Vranovské přehrady je základna vyhledávaným zázemím 
pro tábory i školy v přírodě. 
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DCŽM Mamre Osová Bítýška 

 

DCŽM Mamre v Osové Bítýšce 

 

Diecézní centrum života mládeže „Mamre“ v Osové Bítýšce sloužilo svým celoročním 
provozem jak mládeži, tak dětem a rodinám. Bohužel uplynulý rok velmi výrazně 
poznamenala pandemie COVID-19. Slibně připravené a mládeží hojně navštěvované 
víkendové akce byly přímo v průběhu jarních prázdnin JMK přerušeny nařízením vlády 
a činnost byla pozastavena. Aktivity jsme opět rozvinuli před letními prázdninami a proběhlo 
tu několik letních táborů a v září adaptačních školních pobytů, abychom byli opět nuceni 
aktivity přerušit. 
Společně se spolupracovníky jsme využili čas uzavřeného centra k jeho zvelebení, započali 
jsme rekonstrukci koupelen a záchodů, které byly v nevyhovujícím stavu. Pracovali jsme také 
na výmalbě interiéru, multifunkčních prvků v sále a mnoho jiného, na co obvykle během 
intenzivního celoročního provozu není čas. 
Zároveň jsme děti a mládež oslovovali a vytvářeli několikrát týdně program skrze YouTube 
kanál. Během krátké doby jsme získali 1000+ sledujících a mohli jsme toto médium využívat 
za lepších uživatelských podmínek.  
Tento rok byl na jednu stranu zvláštní a nebylo možné jako předchozí roky naplno využívat 
možností centra, na druhou stranu jsme dělali to, co bylo v našich silách a možnostech skrze 
nařízení, včetně využívání on-line techniky. Takže jsme nadále mladé lidi propojovali 
a zajímali jsme se o ně. 
 

Pravidelná celoroční činnost 

Pravidelná činnost se vztahuje k podpoře  kroužků a skupinek dětí a mládeže, vedených 
dobrovolníky, které se schází v průběhu školního roku. Sdružení Petrov takto podporuje 
např. Bystrckou scholu, Dětskou scholu u kostela sv. Tomáše nebo Scholu mládeže 
u jezuitského kostela v Brně. Celoročně se také věnujeme romským dětem a mládeži 
v Dětském domě Zábrdovice. Také do této činnosti významně zasáhla omezení a vládní 
nařízení. 
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Akce širšího charakteru  

Ples mládeže  

Tradiční Ples mládeže proběhl 21. ledna 2020 v sále Milosrdných bratří na Vídeňské ulici. Ples 
byl zahájen bohoslužbou v kostele sv. Leopolda. K tanci hrála kapela Black Hats. Účastníci 
mohli vidět předtančení ve stylu charlestonu a následně si pod vedení lektorů sami 
vyzkoušet a naučit se základní kroky tohoto tance. Plesu se zúčastnilo přibližně 156 mladých. 

 
Ples mládeže ve stylu 20. let 

Foto: Jan Čermák, Člověk a víra 

 

Valentinská pouť 

Dne 14. února proběhla v kostele sv. Michala na Dominikánském náměstí Valentinská pouť. 
Hostem pouti byl dominikánský kněz Jindřich Poláček, který měl pro účastníky připravenou 
přednášku o rizicích spojených se sledováním porna a tom, jak budovat trvalý partnerský 
vztah. 

Kefasfest 2020 
Tento plánovaný ročník tradičního křesťanského festivalu prošel velkou změnou díky situaci 
v souvislosti s COVID-19. Nakonec proběhl v minimalistické verzi 12. června v Zahradách 
pod Petrovem v centru Brna. Návštěvníci mohli slyšet mladou brněnskou skupinu Pla-nk-tón 
a písničkáře, violoncellistu Pavla Čadka.  
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Dětský dům Zábrdovice 

DĚTSKÝ DŮM ZÁBRDOVICE – SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ROCE 2020 

Dětský dům Zábrdovice funguje od roku 2000. Na pomoc nejníže postaveným a většinou 
problémovým rodinám provozuje dvě sociální služby – Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež a Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Cílovou skupinou jsou romské děti, 
mládež a rodiny ze sociálně vyloučené lokality města Brna, kde se stýkají dvě městské části – 
Brno- střed a Brno-sever. Patří sem obyvatelé ulic Cejl, Bratislavská, Francouzská, Vranovská, 
Hvězdová, Soudní. Této části se říká brněnský Bronx. Dále do naší cílové skupiny patří klienti 
z ubytovny Jarní, s několika rodinami pracujeme i v centru Brna a v Židenicích.  

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Posláním nízkoprahového klubu Dětského domu Zábrdovice – FARA je nabídnout dětem 
a mládeží převážně romského původu od 6 do 18 let bezpečné místo pro osobní rozvoj 
a orientaci na hodnoty, které zmírňují sociální vyloučení. Prostředí sociálně vyloučené 
lokality se vyznačuje nevyhovujícími podmínkami v rodině (nevyhovující rodinné prostředí, 
nedostačující zázemí a prostor pro soukromí, omezené možnosti pro trávení volného času) 
a konfliktními společenskými situacemi (experimentování s návykovými látkami, drobná 
kriminalita, vyhraněný životní styl).  

Klub funguje denně od 13 do 17 hodin. Děti zde mohou hrát pingpong, stolní fotbal, kulečník, 
cvičit v posilovně, tvořit, malovat a vyrábět, hrát deskové hry, doučovat se, zúčastnit se 
kroužků. Pracovníci klubu si s dětmi povídají, zajímají se o jejich problémy a radí jim. Několik 
klientů navštěvují v domácím prostředí a pomáhají jim s domácími úkoly.  

Zvláštní úlohu hraje aktivita zaměřená na prevenci sociálně-patologických jevů, 
tzv. „Slovíčko“. Je to pravidelná komunikace s klienty na předem stanovené téma jako 
návykové látky, vztahy s rodiči, vrstevníky, znalost dopravních situací a předpisů, vánoční 
zvyky, škola a záškoláctví. 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi  

Posláním DDZ-Asaben je spolupracovat s rodinami, žijícími v sociálně vyloučené lokalitě Brna. 
Všechny tyto rodiny se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Rodiny pravidelně 
navštěvujeme v jejich prostředí (byt, ubytovna) a pomáháme jim řešit jejich sociální tíseň. 
Jedná se o hledání bydlení, práce, podávat žádosti o dávky sociální podpory, sociální byt, 
vyřídit základní doklady, sjednat splátkový kalendář, přihlásit se ke zdravotní pojišťovně, 
k trvalému pobytu, absolvovat zápis dětí do MŠ, ZŠ, ale také pomoc se zajištěním lékaře, 
zubaře a doprovody k nim. Tato služba je rodinám poskytována tři dny v týdnu od 13 
do 16.30 hod. Rodiny pravidelně jednou týdně navštěvujeme a předškolní děti, které 
v rodině žijí, edukujeme (poznávání geometrických tvarů, barev, ovoce a zeleniny, zvířat 
a jejich mláďat, květin, ročních období, učíme je dny v týdnu, správně mluvit a vyslovovat). 
Vyžadujeme, aby rodiče byli u edukace přítomni, aby pak sami dokázali tyto věci dětem 
předávat. Takto posilujeme jejich rodičovské kompetence. 

Ambulantní formu DDZ-Asaben realizujeme v předškolním klubu. Program klubu je zaměřen 
na nácvik sebeobsluhy, rozvoj hrubé i jemné motoriky a vedení dětí k pozornosti, vytrvalosti, 
samostatnosti. Pracovníci DDZ-Asaben si většinu děti ráno vyzvedávají v rodinách 
a po skončení klubu opět doprovázejí domů. Tak jsou s rodiči v pravidelném kontaktu, kdy při 
předání dětí rodiče informují, co se dítě ten den naučilo a jak se chovalo. Klub funguje 
od úterý do pátku od 8 do 12 hodin pro max. 12 dětí ve věku 4 až 6 let. 
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ČINNOST DĚTSKÉHO DOMU ZÁBRDOVICE V ROCE  2020 

V roce 2020 probíhala činnost Dětského domu Zábrdovice (dále jen DDZ) neobvykle vinou 
pandemie COVID-19, která zasáhla do života celé společnosti a ovlivnila pomoc, kterou 
poskytuje Sdružení Petrov sociálně slabým lidem.  
 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

V lednu a únoru děti chodily pravidelně do klubu, probíhaly pravidelné aktivity včetně 
bruslení. Dvanáct dětí se zúčastnilo koledování Tříkrálové sbírky. Ke konci ledna jsme 
uspořádali turnaj ve stolním tenise, kterého se zúčastnilo 11 dětí.  
V polovině března byla vládním nařízením služba  uzavřena. Děti jsme na dálku podporovali 
při vypracování domácích úkolů, naučili je odesílat úkoly přes Facebook, komunikovat 
s učiteli emailem, zajistili jim počítačovou techniku.    
V květnu nastalo uvolnění vládních nařízení, proto mohly děti navštívit koupaliště, jezdili 
jsme s nimi na kolech a účastnily se Noci kostelů v Bílovicích. Během prázdnin jsme pořádali 
příměstské tábory a pobyt v přírodě na faře v Březí u Vlkova. 
 V září jsme obnovili plnou činnost klubu. Děti hrály stolní tenis, fotbálek, florbal,.. V té době 
jsme se zúčastnili meziklubového turnaje ve stolním fotbálku, za DDZ soutěžilo 12 dětí. 
Při zesílení epidemie docházelo k výraznějším omezením, kdy jsme děti hlavně doučovali, 
protože střídavě chodily či nechodily do školy. Důraz jsme kladli na vypracování pracovních 
listů. 
V průběhu roku 2020 navštěvovalo klub cca 118 dětí. 

 

Činnost NZDM 
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Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi  

V terénu probíhaly pravidelné návštěvy v rodinách s edukacemi dětí a posilováním 
rodičovských kompetencí. V březnu byla služba uzavřena. Osobní  kontakty s klienty byly 
omezeny na poskytování nezbytných potřeb, ambulantní forma služby ještě nějakou dobu 
fungovala. Řešili jsme s klienty např. zápisy do mateřských školek, žádosti o dávky. 
V polovině května byla služba opět otevřena. Otevřeli jsme předškolní klub pro děti a začali 
znovu chodit do rodin. V létě děti chodily plavat na koupaliště, jezdily na výlety (Aquapark 
v Kohoutovicích, jely za pokladem do Adamova). Na začátku srpna jsme pro rodiny 
uspořádali herní program na zahradě DDZ. Začátkem září jsme zavedli hry s dětmi z ubytovny 
Jarní na prostranství před ubytovnou.  
V rodinách jsme řešili hlavně nepříznivé bydlení, finanční tíseň, ztrátu zaměstnání 
a se školními dětmi vypracovávali domácí úkoly.  Službu SASRD v průběhu roku 2020 využilo 
19 rodin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Činnost SASRD 

 
Poděkování 

Děkujeme všem členům, dobrovolníkům, vedoucím jednotlivých akcí a táborů a všem 
zaměstnancům za nasazení a čas věnovaný ve prospěch spolku. 
Děkujeme také všem sponzorům a dárcům za jejich finanční dary, moc si jich vážíme.  
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Finanční zpráva ke dni 31. 12. 2020 
 

Výsledovka 2020 Sdružení Petrov, z. s. 

Náklady Výnosy 
Spotřeba materiálu 1 506 122 Kč Vlastní výrobky – diář 39 157 Kč 

Spotřeba energie    312 415 Kč Prodej služeb - tábory 1 924 710 Kč 

Prodané zboží     98 129 Kč Prodej služeb – akce    301 223 Kč 

DKP    133 803 Kč Prodej služeb – ostatní 103 105 Kč 

Nedaňová spotřeba materiálu 3 070 Kč Prodej služeb – reklama      30 500 Kč 

Opravy a udržování 48 842 Kč Prodej služeb – pronájem      325 256 Kč 

Cestovné    196 828 Kč Tržby za prodané zboží      120 357 Kč 

Náklady spojů, tel., poštovné      12 552 Kč Zúčtování fondů       130 128 Kč 

Náklady na propagaci    1 567 Kč Tržby z prodeje materiálu 10 200 Kč 

Nájmy    1 101 991Kč Přijaté příspěvky - dary   319 628 Kč 

Ostatní služby (daňové)    737 002 Kč Přijaté přísp. – dary Zábrdovice 176 612 Kč 

Ostatní služby (nedaňové) 1 831 Kč Přijaté nadační příspěvky 27 043 Kč 

Mzdové náklady    2 130 844 Kč Přijaté členské příspěvky      21 700 Kč 

Zákonné sociální pojištění 628 487 Kč Provozní dotace MPSV    1 199 100 Kč 

Silniční daň           400 Kč Provozní dotace JMK    1 653 624 Kč 

Dary 48 699 Kč Provozní dotace MMB 685 321 Kč 

Změna stavu výrobků -46 894 Kč Provozní dotace UMČ 35 770 Kč 

Jiné a ostatní náklady 35 074 Kč Provozní dotace Min. kultury   20 000 Kč 

Odpisy DNM a DHM    275 619 Kč Dotace RDMKV 202 104 Kč 

Poskytnuté členské příspěvky 3 218 Kč   

Daň z příjmů 3 610 Kč   

Celkem 7 233 209 Kč Celkem 7 325 538 Kč 

Výnosy – náklady = 92 329 Kč 
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Rozvaha 2020 Sdružení Petrov, z.s. 

Aktiva Pasiva 

Stavby   14 752 198 Kč Dodavatelé     9 011 Kč 

Sam. mov. věci       71 753 Kč Přijaté zálohy 5 000 Kč 

Oprávky ke stavbám -3 344 076 Kč Zaměstnanci 132 476 Kč 

Oprávky k sam.mov.věcem      -71 753 Kč Zůčt.s instititucemi 
soc.zabezpečení 

76 281 Kč 

Výrobky – diáře 23 201 Kč Daň z příjmů 3 610 Kč 

Zboží na skladě a v prodejnách       113 527 Kč Ostatní přímé daně 19 950 Kč 

Pokladna         49 985 Kč Ostatní daně a poplatky 400 Kč 

Bankovní účty     1 242 960 Kč Závazky ve vztahu 
k rozpočtu míst.samosprávy 

20 679 Kč 

Odběratelé       137 581 Kč Jiné závazky -180 Kč 

Poskytnuté provozní zálohy       143 480 Kč Výdaje příštích období 74 899 Kč 

Ostatní pohledávky 7 050 Kč Výnosy příštích období 17 957 Kč 

Náklady příštích období         20 458 Kč Dohadné účty pasivní 44 420 Kč 

Dohadné účty aktivní 820 413 Kč Vlastní jmění  6 989 002 Kč 

  Dotace majetek   5 033 633 Kč 

  Fondy  1 435 973 Kč 

  Nerozdělený zisk/ztráta 
minulých let 

11 338 Kč 

Celkem  13 966 776 Kč Celkem 13 874 448 Kč 

Aktiva – Pasiva = 92 329 Kč 

 
 

Rada schválila na svém zasedání dne 22. 6. 2021 roční účetní závěrku 
a výsledek hospodaření za rok 2020. 
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Podporují nás 
 

 
Biskupství brněnské 

 
Statutární město Brno 

 
 

Jihomoravský kraj 

 
Ministerstvo školství 

mládeže a tělovýchovy  

 
Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 

 

 

Ministerstvo kultury 

 
Městská část 
Brno Židenice 

 
Městská část 

Brno střed  
Městská část 

Brno sever  

Alza.cz 

 
Nadační fond Albert  

 

 
Obec Osová Bítýška 

https://www.brno.cz/uvodni-strana/
https://www.brno.cz/uvodni-strana/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.mkcr.cz/
http://www.mkcr.cz/
http://www.zidenice.cz/
http://www.stred.brno.cz/
http://www.stred.brno.cz/
http://www.sever.brno.cz/
http://www.sever.brno.cz/
http://www.nadacnifondalbert.cz/
http://www.osovabityska.cz/
http://www.osovabityska.cz/
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