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LOM se zaměřuje na zvyšování kvality života mužů. Jeho posláním je podporovat aktivní přístup mužů 

k osobnímu rozvoji a zdraví, k zodpovědnému partnerství a k rodičovství, k profesní seberealizaci a ke 

společenské angažovanosti, zejména na poli rovných příležitostí žen a mužů. Nabízí mužům 

poradenství, kurzy a outdoorové akce. Kvalitní život mužů podporuje také pomocí expertních, 

mediálních i politických aktivit. LOM čerpá z přímé práce s muži, z vlastní expertní činnosti, z výzkumů 

a z příkladů dobré praxe v ČR i v zahraničí. 

 

Naše hodnoty:  
 

Odpovědnost, Odvaha, Originalita a 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. 

 

V zájmu kvality života mužů: 
 

■ Nabízíme různorodé kurzy pro muže a poradenství. 

■ Získáváme a šíříme informace a know-how o mužích. 

■ Rozvíjíme projekty zaměřené na mužská témata. 

■ Podporujeme a sami vyvíjíme expertní, mediální i politické aktivity. 

 

 

www.ilom.cz 

 

http://www.suchejunor.cz/
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Přehled projektů v roce 2017 

Liga otevřených mužů v roce 2017 pomáhala mladým lidem odcházejícím z dětských domovů, 

podporovala táty pečující aktivně o své děti i muže, kteří obtížně zvládají svou agresivitu ve vztazích. 

To vše díky podpoře z veřejných zdrojů, od individuálních a firemních dárců i prodeji vlastních služeb. 

Děkujeme všem, kdo nás a naše klienty v roce 2017 podpořili! 

Patron  

Projekt Patron realizují organizace Liga otevřených mužů (LOM), Múzy dětem a Atmosféra. Patron 

podporuje schopnost mladých lidí vyrůstajících v zařízeních náhradní výchovy ve věku 16–23 let 

začlenit se do společnosti, včetně získání a udržení si zaměstnání. Projekt je podpořen z Evropského 

sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V roce 2017 se tým patronů rozrostl o dalších 32 

proškolených dobrovolníků z celé České republiky. Navíc se projekt rozšířil i o ženy – patronky a 

zaměřil se tak nově i na dívky a ženy vyrůstajících v dětských domovech.  
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Rozvoj kapacit a profesionalizace Ligy otevřených mužů, z.s. 

Projekt zvyšuje kapacity Ligy otevřených mužů, a tak přispívá k profesionalizaci jejích zaměstnanců 

i celé organizace v klíčových oblastech strategie organizace a poslání, financování a fundraising, 

lidské zdroje, marketing a PR a kvalita služeb/produktů.  

 

 

 

Suchej únor 

Kampaň na podporu Mužského zdraví, jejímž cílem je upozornit na rizikové pití alkoholu u českých 

mužů a jeho hranice. Muži v ČR jsou ve spotřebě alkoholu na světové špici. Ročně vypijí téměř 

trojnásobek světového průměrů. Pití alkoholu u nás není jen široce tolerovanou kratochvílí. Je také 

považováno za součást identity českého muže. Více na www.suchejunor.cz 

6. ročník kampaně v roce 2017 měl dosah na facebooku 500 tis. osob a 80 výstupů v  médiích. 

Na kampaň navazoval také projekt Alkohol pod kontrolou. Ten měl za úkol zvýšit povědomí mužů 

v ČR o otázkách týkajících se rizikového užívání alkoholu a motivovat je k odpovědnějšímu přístupu 

ke konzumaci alkoholu. Projekt byl podpořen Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu 

Národní program zdraví – projekty podpory zdraví. Evaluační zpráva projektu ukazuje, že kampaň 

oslovila až milion osob, a to díky 63 mediálních výstupů, které se objevily i v celostátních médiích. 

http://www.suchejunor.cz/
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Celá zpráva ke stažení zde: old.ilom.cz/wp-content/uploads/2018/02/Evalua%C4%8Dn%C3%AD-

zpr%C3%A1va-APK.pdf. 

 

 

Muži proti násilí na ženách a dětech 

Projekt přispívá k primární a sekundární prevenci domácího násilí na území hl. m. Prahy díky 

terapeutické práci s muži, kteří obtížně zvládají svou agresivitu a vztek a dopouštějí se násilí na svých 

partnerkách a dětech. Projekt zahrnuje skupinovou terapii násilných osob na základě inovativní 

metody „zvládání vzteku“ (anger management), dále pak individuální poradenství a preventivně-

informativní kampaň na internetu. Více na www.muziprotinasili.cz.  

 

  

http://old.ilom.cz/wp-content/uploads/2018/02/Evalua%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-APK.pdf
http://old.ilom.cz/wp-content/uploads/2018/02/Evalua%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-APK.pdf
http://www.muziprotinasili.cz/
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Hospodaření organizace v roce 2017 

 

VÝNOSY V TIS. Kč: 3629 TIS. Kč 

NÁKLADY  V TIS. Kč 

Dary fyzických a právnických osob   380 

Tržby za služby hlavní činnosti 165 

Ostatní výnosy 0 

Přijaté granty 3084 

 

NÁKLADY V TIS. Kč: 3736 TIS. Kč 

NÁKLADY  V TIS. Kč 

Materiál  48 

Cestovné  57 

Služby  1043 

Osobní náklady  2582 

Ostatní náklady 6 

 

Pozn.: Organizace nerealizuje žádnou registrovanou sociální službu. 

 

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ ORGANIZACE 

Hospodářský výsledek před zdaněním – 107 tis. Kč, vznikl vyššími náklady na režii a investicí do 

marketingu firmy, a je krytý z rezervy vzniklé ze zisků let minulých.   

Organizace v roce 2017 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 2017 (v celých tisících Kč) 

AKTIVA Min.UCE obd. Běžné UCE obd 

  Netto Netto 

AKTIVA CELKEM 1117 724 

Dlouhodobý majetek 0 0 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 68 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -68 0 

Krátkodobý majetek 1117 724 

Zásoby 0 0 

Pohledávky 49 2 

Krátkodobý finanční majetek 1059 713 

Jiná aktiva 9 9 

   

   PASIVA Min.UCE obd. Běžné UCE obd 

  Netto Netto 

PASIVA CELKEM 1117 724 

Vlastní zdroje celkem -69 -176 

Základní kapitál     

Nerozdělený zisk min let 168 -69 

Výsledek hosp. běž. UCE obd. (+/-) -237 -107 

Cizí zdroje celkem 1186 900 

Rezervy 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 

Krátkodobé závazky 1186 900 

x Dodavatelé 0 0 

x Zúčtování se zaměst., institucemi 126 30 

x Zúčtování daní, dotací 1060 870 

x Výnosy příštích obd. 0 0 
 


