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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
o poskytovaných službách v roce 2012 

Liga otevřených mužů, o. s. (LOM) 
 

CO JE LOM 

LOM je nezisková organizace pro muže, která vznikla v roce 2006.  

LOM chce, aby čeští muži vzali život do svých rukou. Místo vyzkoušených receptů na 

správného chlapa jim dává podporu pro zvyšování kvality jejich života. 

LOM muže informuje, jak se aktivně starat o své zdraví a osobní růst, jak pečovat o svoje 

děti, vztahy a rodinu, jak zapojit mužský element do školství i jak přispívat k rozvoji občanské 

společnosti.  

LOM také: 

→ Poskytuje internetovou poradnu a osobní poradenství pro muže v obtížných životních 

situacích 

→ Nabízí zážitkové i vzdělávací akce pro muže nad 20 let  

→ Přispívá jako expert na mužské téma do článků a rozhovorů v médiích 

→ Prosazuje zájmy mužů na půdě Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 

→ Provozuje informační portál o mužském světě ilom.cz 

 

LOM mužům nabízí 4 základní hodnoty:  

Odpovědnost → Odvahu → Originalitu → Otevřenost   

→ Kdo je odpovědný, drží slovo a společensky se angažuje.   

→ Kdo je odvážný, odhadne své možnosti a také je posouvá. 

→ Kdo je originální, dokáže být svůj a vytváří něco nového.  

→ Kdo je otevřený, má svůj názor, a přitom dokáže vést dialog 
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PROGRAMY A PROJEKTY 

LOM v roce 2012 realizoval svou činnost v rámci 4 programů. Vznikly na základě analýzy 

potřeb společnosti i jednotlivců a mají ambici tyto potřeby aspoň částečně uspokojovat. 

V rámci těchto programů LOM nabídl mužům a veřejnosti workshopy, outdoorové akce, 

mužské skupiny, přednášky, veřejné akce, poradenství a kampaně, dále pak realizoval 

projekty podpořené z veřejných zdrojů: 

Muži mužům 

Je páteřním programem LOMu. Pořádáme 

workshopy a mužské skupiny v různých 

městech ČR. Organizujeme outdoorové akce 

(přechody hor, výpravy do skal, na moře). 

Věříme, že vzájemná podpora, solidarita a 

tolerance jsou podmínkami úspěšné změny, 

kterou prochází role muže na začátku 21. 

stol. V roce 2012 LOM v tomto programu 

také realizoval projekt „Bílá stužka – Muži proti násilí na ženách a dětech“, spolufinancovaný 

dotací Ministerstva vnitra ČR. Více na: http://web.ilom.cz/muzi-muzum.html 

 

Táto, máš na to! 

Zaměřuje se na aktivní otcovství, tj. na 

pravidelnou péči o děti a jejich životní 

prostor. LOM pořádá semináře pro 

nastávající otce, poskytuje mužům-rodičům 

psychologickou a právní poradu, propaguje 

Den otců atd. LOM realizuje projekty, které 

zvyšují prestiž otcovství v české společnosti: 

v roce 2012 to byly projekty „Aktivní táta 

2012“ (dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR), byly zahájeny projekty „Tátové 

vítáni!“ a „Táta na plný úvazek“ (ESF). Více na: http://web.ilom.cz/tato-mas-na-to.html  

http://web.ilom.cz/tato-mas-na-to.html
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Muži do škol! 

Program podporuje muže, kteří se chtějí realizovat v péči o děti a jejich výchově, zejména ve 

školním prostředí. Pořádáme školení pro instituce s cílem zvýšit počet mužů ve školách. Více 

na: http://web.ilom.cz/muzi-do-skol.html  

Mužské zdraví 

Zaměřuje se na péči o zdraví českých mužů. LOM prosazuje prevenci mužských nemocí i 

různých závislostí a nabízí mužům zdravý životní styl. Zařazuje téma mužského zdraví na 

svých workshopech a podporuje kampaně, které je zviditelňují. Více na: 

http://web.ilom.cz/muske-zdravi.html  

  

Co mají všechny programy společného? 

→ Aktivní přístup ke každé otázce. 

→ Nechceme být součástí problému, hledáme řešení. 

→ A vůli ke změně – osobní i společenské. 

 

http://web.ilom.cz/muzi-do-skol.html
http://web.ilom.cz/muske-zdravi.html
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PŘEHLED SLUŽEB A AKTIVIT  

Muži mužům 

Typ aktivity Název Počet 

klientů 
Bližší informace 

Mužské skupiny 

KROM Praha 

2011/2012 
12 

Uzavřená skupina setkávající se jednou 

měsíčně, od září 2011 do června 2012. 

KROM Plzeň 

2011/2012 
9 

Uzavřená skupina setkávající se jednou 

měsíčně, od září 2011 do června 2012. 

Mužská skupina 

Praha 
9 

Uzavřená skupina setkávající se jednou 

měsíčně, od ledna do prosince 2012. 

ProM Praha 8 
Pražská otevřená skupina pro muže – 

proběhla celkem 3 setkání, v září, říjnu a 

listopadu 2012. 

Mužské workshopy 

Mužské archetypy 
19 

Workshop pro muže, kteří chtějí zvýšit 

kvalitu svého života. Král, bojovník, 

kouzelník a milovník. 4 směry k mužské 

zralosti. Proběhlo celkem 2x (19. - 21. 

října  2012 v Nuzíně nedaleko Strakonic 

a  30. března – 1.dubna 2012 na farmě 

Hucul v Krkonoších)  

Změny 
9 

Workshop pro muže, kteří nechtějí 

zaživa zkamenět! Proběhl 21. – 23. září 

2012 v Ekocentru Oucmanice. 

Outdoor pro muže  

Buzení medvědů 7 

Zimní přechod části hřebene Nízkých 

Tater na sněžnicích. Proběhlo 7. – 11. 

března 2012 

 

Muži do hor via 
ferrata 

7 

Ferratový výstup na vrcholy Alpspitze a 

Zugspitze i základní kurz via ferrata a 

pohybu v alpském terénu. Proběhlo 1. – 

3. Června 2012. 

Muži na moře 12 

Týdenní plavba na plachetnici po 

Jaderském moři. Plavba pro začátečníky 

proběhla  21. - 29. září 2012. Plavba pro 

pokročilé 11. - 19. května 2012. 

Mužský trip 9 
Plavba po fríských kanálech a jezerech. 

Proběhla 13. – 20. dubna 2012 
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Psychologické poradenství 

Přímé poradenství 30 Poradenství pro muže poskytované sítí 

LOMích poradců.  

Internetové 

poradenství 
60 Poradenství poskytované skrze 

internetovou poradnu na www.ilom.cz 

Projekty a kampaně 

Bílá stužka – Muži 

proti násilí na 

ženách a dětech 

35 tis. 

(5-12/2012) Projekt podpořený MV ČR 

informoval veřejnost a násilné osoby o 

problematice domácího násilí. Projekt 

jim poskytl prostřednictvím mediální 

kampaně a internetové poradny 

(www.muziprotinasili.cz) nástroje, jak 

zvládat svou agresivitu. Projekt dále 

podpořil organizace pracující s násilnými 

osobami v ČR. 

Další akce Veřejný muž 2012  

Čtvrtý ročník internetové ankety LOMu. 

Mužem, který podle návštěvníků webu 

nejvíce pozitivně ovlivnil veřejný život u 

nás, byl vyhlášen MUDr. Jan Trachta 

(Lékaři bez hranic). 

Táto, máš na to! 

Typ aktivity Název Počet 

klientů 
Bližší informace 

Kurzy a semináře 

Když rodí muž 36 

Kurz  zaměřený na podporu aktivního 

otcovství od samého počátku narození 

dítěte. V roce 2012 proběhl celkem 6x 

(5x Praha, 1x Středočeský kraj – 

Zdislavice) – v rámci projektu Aktivní 

táta. 

Aktivní táta 15 

Odborný seminář, určený především 

pracovnicím a pracovníkům mateřských, 

rodinných a komunitních center z celé 

ČR. Proběhl celkem 2x (2x Praha) – 

v rámci projektu Aktivní táta. 

Táta na roztrhání 11 

Přednáška  zaměřená na slaďování 

profesního a rodinného života, proběhla 

celkem 2x (1xPraha, 1x Středočeský kraj 

– Beroun). – v rámci projektu Aktivní 

táta. 

Role otce v rodině 23 

Kurz  reflektující roli otce v současné 

rodině a její změny. Proběhl celkem 3x 

(2x Praha, 1x Plzeň) – v rámci projektu 

Aktivní táta. 

http://www.muziprotinasili.cz/
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Veřejné akce Tátafest 300 
Neformální happening pořádaný v 
souvislosti s oslavami Dne otců v Praze 
a dalších městech ČR. 

Projekty a kampaně 

Aktivní táta 2012 125 

Projekt zaměřený na podporu aktivního 

otcvoství a stabilizaci funkční rodiny 

v souvislosti se změnami ve fungování 

současné rodiny. Cíle byly realizovány 

prostřednitvím kurzů, přednášek a seminářů 

i prostřednictvím specializovaného 

internetového a přímého poradenství pro 

muže. 

Táta na plný úvazek  

(Od 11/2012) Projekt podpořený ze 

zdrojů ESF prosazuje aktivní otcovství, 

posiluje prestiž a kompetence mužů v 

roli primárních pečovatelů o děti a 

propaguje větší účast na rodičovské 

dovolené. Dále pak motivuje firmy k 

poskytování benefitů otcům. V roce 

2012 byl zahájen výzkum mezi 

zaměstnavateli. 

 Tátové vítáni  

(Od 12/2012) Projekt podpořený ze 

zdrojů ESF posiluje prestiž i kompetence 

mužů v roli primárních pečovatelů a 

zavedení značky „Tátové vítáni“. Značka 

bude udělována zaměstnavatelům, kteří 

podporují politiku aktivního otcovství. 

Projekt realizuje LOM o.s. a partneři: 

Unie center pro rodinu a komunitu a 

Fatherhood Institute z Velké Británie. 

V roce 2012 byl projekt zahájen. 
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2012 

Přehled o celkových peněžních příjmech/výnosech (členění dle zdrojů) a výdajích (v členění 

na osobní a provozní náklady): 

VÝNOSY V TIS. KČ:  1 050 TIS. KČ CELKEM 

1. DARY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB: 22 tis. Kč 

2. POPLATKY ZA SLUŽBY HLAVNÍ ČINNOSTI:  451 tis. Kč 

3. PŘIJATÉ GRANTY: 577 tis. Kč: 

 Evropský sociální fond: 315 tis. Kč 

 Ministerstvo vnitra ČR:  85 tis. Kč 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: 177 tis. Kč 

NÁKLADY V TIS. KČ: 1 046 TIS. KČ CELKEM 

Náklad celkem (Kč) Na přímou práci s klienty (Kč) Na správu organizace (Kč) 

Materiál 33 tis. 32 tis. 1 tis. 

Cestovné 17 tis. 17 tis. 0 

Služby 508 tis. 482 tis. 26 tis. 

Osobní náklady 488 tis. 476 tis. 12 tis 

CELKEM 1 046 tis.  1 007 tis. 39 tis 

 

Pozn.: Organizace nerealizuje žádnou registrovanou sociální službu. 

 

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ ORGANIZACE 

Hospodářský výsledek před zdaněním 4 tis. Kč, po zdanění také 4 tis. Kč. Byl převeden na 

zisky z minulých let, ze kterých je kryta případná ztráta hlavní činnosti v dalších letech nebo 

investice do majetku. Organizace v roce 2012 nepořídila žádný dlouhodobý hmotný nebo 

nehmotný odpisovaný majetek. Všechny závazky organizace jsou plněny v termínech 

splatnosti včetně závazků vůči státu a státním institucím (zdravotní pojišťovny, ČSSZ).  
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ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA  

Účetní rozvaha za rok 2012 (v celých tis. Kč) 

Označení 

 

 

AKTIVA             

 

 

Číslo řádku 

 

Běžné účetní období Minulé 

úč. obd. 

Brutto Korekce Netto Netto 

  AKTIVA CELKEM                        001 2769 25 2744 77 

A. Pohledávky za upsaný 

základní kapitál 

002     0   

B. Dlouhodobý majetek                                          003 25 25 0 0 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný 

majetek 

004     0   

B. II.    Dlouhodobý hmotný 

majetek 

005 25 25 0   

B. III.    Dlouhodobý finanční 

majetek 

006     0   

C. Oběžná aktiva                                                 007 2741 0 2741 74 

C. I.    Zásoby 008     0   

C. II.    Dlouhodobé pohledávky 009     0   

C. III.    Krátkodobé pohledávky 010 16   16 4 

C. IV.    Krátkodobý finanční 

majetek 

011 2725   2725 70 

D. I.    Časové rozlišení 012 3   3 3 

Označení PASIVA             Číslo řádku Běžné  

účetní období 

Minulé 

účetní 

období 

  PASIVA CELKEM                             013 2744 77 

A. Vlastní kapitál                                                  014 21 18 

A.  I. Základní kapitál 015     
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A.  II. Kapitálové fondy 016     

A.  III. Rezervní fondy, nedělitelný 

fond a ostatní fondy ze 

zisku 

017     

A.  IV. Výsledek hospodaření 

minulých let 

018 18 32 

A.  V. Výsledek hospodaření 

běžného účetního období 

(+/-) 

019 3 -14 

B. Cizí zdroje                                                        020 2723 59 

B.  I. Rezervy 021     

B.  II. Dlouhodobé závazky 022 2580   

B.  III. Krátkodobé závazky 023 143 59 

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024     

C.  I. Časové rozlišení 025 0 0 

 


