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Milí přátelé,

uplynulé měsíce byly náročné pro spoustu lidí, takže doufám, že
jste je přežili ve zdraví. Taky chci tímto poděkovat všem, kteří i v
tomto náročném období projevovali o projekt zájem a podpořili
ho. Velmi si toho vážím.  

Kvůli bezpečnostním opatřením v souvislosti s COVID-19 se zrušili
prakticky všechny semináře a prezentace projektu. Pár seminářů
se sice konalo online, nicméně oproti běžnému provozu to bylo
minimum. Navíc je před námi léto, kdy o semináře není takový
zájem, přičemž je nejistá i situace ohledně letních festivalů.
Nicméně již nyní se domlouvají nové termíny na podzim. 

Za velký úspěch považuji především to, že se nám během půl roku
podařilo zajistit finance na pokrytí rozpočtu pro tento rok.
Vytvořila se stabilní základna pravidelný dárců, kteří pokrývají
přibližně 1/3 celého rozpočtu, a několik jednorázových dárců
přispělo na potřeby projektu opakovaně. Od července proto budou
všichni noví dárci (pravidelní i jednorázoví) přispívat na rok 2021.  

V rámci Anonymních pornoholiků jsme rozjeli novou online skupinu
pro lidi z okolí Prahy, přičemž od září by se skupina měla začít
potkávat osobně. Také chystáme založení obecné online skupiny a
zvažujeme i online skupinu pro ženy.  

Osobně jsem moc vděčný za to, jak se projekt posouvá dopředu -
stále více lidí se dozvídá o nabídce pomoci, lidé jsou vděční, že
projekt existuje, a navazují se nová partnerství. Díky, že jste toho
všeho součástí!

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

54 kontaktů (duben-červen 2019) 
+100 % oproti minulému roku

13 dalších v tréninku 

míra dokončení: 42 % 
nový kurz: Když je partner
závislý na pornu

Počet kontaktů: 108 lidí (190 od ledna) 

Počet e-koučů: 22 aktivních  

Online kurzy: 92 registrací 

Facebook: 849 sledujících
YouTube: 305 odběratelů
Instagram: 169 sledujících 

5 500 uživatelů 
7 500 návštěv

Sociální sítě:

Web NePornu.cz: 
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Počet kontaktů (duben - červen)

(duben - červen)

https://kurzycodex.cz/zavisly-partner


Pravidelní dárci: 47 000 Kč 
Jednorázoví dárci: 133 797 Kč

Plný úvazek (Pete): 93 600 Kč
Částečný úvazek (Jakub): 6 240 Kč
Vedlejší výdaje: 15 938 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 současné době máme po sečtení všech dosavadních
příjmů a příslibů na tento rok zajištěné potřebné finance
na pokrytí letošního rozpočtu. To znamená, že od července
budou již všichni noví dárci přispívat na rok 2021, což nám
pomůže také při plánování rozpočtu na příští rok.

Celkové příjmy za duben-červen 2020 činily 180 797 Kč.

 

Celkové náklady za duben-červen 2020 činily 115 778 Kč.

*Do vedlejších výdajů se počítají cestovní výkazy, propagační
materiály, náklady na kancelář, provoz webu, účetnictví atd.
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Jednorázoví dárci
74%

Pravidelní dárci
26%

Pete
80.8%

Vedlejší
výdaje
13.8%Jakub

5.4%



Léto bývá obecně klidnější, protože není takový zájem o prezentace. A jelikož stále
platí nějaká bezpečnostní opatření, zrušilo se také několik letních festivalů pro
mladé, na který je obvykle zájem o semináře na téma pornografie. Nicméně několik
seminářů a prezentací přeci jen proběhne, přičemž od záři bychom se měli vrátit již
do běžného režimu.

Příprava jarní školení e-koučů se nakonec poněkud protáhla, takže samotné školení
proběhne v létě. S e-kouči se nyní potkáváme pravidelně každý měsíc online, v čem
budeme nadále pokračovat, protože se jedná o důležitou součást podpory, kterou
jim chceme nabízet.  

Během léta také chceme zapracovat na novém online kurzu, který bude cílen na
vedoucí skupinek v církvi. Měl by je především připravit na to, jak toto téma otevřít
na skupince a jak mohou být lidem oporou. 

Přes léto bychom také chtěli podpořit rozvoj podpůrných skupin Anonymních
pornoholiků. V červenci by se měla rozjet obecná online skupina pro muže, přičemž
hledáme i vedoucí ženské online skupiny. Od září pak začne fyzické setkávání v
Praze a snad i na dalších místech. V rámci podpory Anonymních pornoholiků máme
sbírku na portálu Darujme.cz, přičemž chceme vybrat 100 000 Kč. V. současné
době nám schází vybrat 71 450 Kč. Pokud byste chtěli podpořit Anonymní
ppornoholiky, můžete to udělat přímo na portálu Darujme.cz (odkaz zde), nebo
přímo na bankovní účet: 2601745437 / 2010 (var. symbol: 200).

04Výhled na třetí
čtvrtletí 2020
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Noví e-koučové 
Noví pravidelní dárci 
Nové životní příběhy (publikujeme na webu
NePornu.cz anonymně)
Noví vedoucí Anonymních pornoholiků

Obecné potřeby projektu

Vybrat 71 450 Kč na Anonymní pornoholiky
přispějte přes Darujme.cz
nebo na účet 2601745437 / 2010 

(var. symbol: 200)
Především muže do role e-koučů
Žena/y do vedení online podpůrné skupiny
Anonymních pornoholiků

Aktuální potřeby projektu 

https://www.darujme.cz/projekt/1202607
https://www.darujme.cz/projekt/1202607
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