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ZVYŠUJEME KVALITU ŽIVOTA MUŽŮ
Liga otevřených mužů (LOM) se zaměřuje na zvyšování kvality života mužů.
Jejím 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. LOM nabízí 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.
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PŘEHLED
PROJEKTŮ
V ROCE
2020
■
■
■
■
■
■
■

Liga otevřených mužů v roce 2020
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.

Patron
Suchej únor
Muži proti násilí na ženách a dětech 2020
Zvládání vzteku v ČR – práce s osobami, které se dopouští násilí ve vztazích
Táta se vyplatí – podpora aktivního otcovství zaměstnanců
Rozchodem rodina nekončí
Peer mentoring pro vozíčkáře s poraněním míchy

Děkujeme všem, kdo nás a naše klienty v roce 2020 podpořili!
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Projekt Patron realizují organizace
Liga otevřených mužů, Múzy dětem
a Atmosféra od roku 2013. Patron
podporuje schopnost mladých lidí
vyrůstajících v zařízeních náhradní
výchovy ve věku 16–23 let začlenit se
do společnosti.
Projekt byl v roce 2020 financován
z dotací Plzeňského, Středočeského
a Ústeckého kraje, z dotace na
rozvoj dobrovolnictví Ministerstva
vnitra ČR, z Active citizens fund,
Nadací ČEZ, Nadací Terezy Maxové
a z darů soukromých dárců a firem.
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V roce 2020 se na realizaci projektu
silně projevila epidemilogická situace
a bylo pro nás obtížné při nastolených hygienických omezeních
proškolit nové patrony a patronky
a realizovat seznamovací kurzy. Obojí
se nakonec v omezené míře podařilo,
nicméně na podzim jsme museli část
školení přesunout do online prostoru.
S druhou částí jsme čekali na rozvolnění opatření.
I přes všechny obtíže se tým patronů
a patronek rozrostl o dalších 12
proškolených dobrovolníků a dobrovolnic z celé České republiky a svého
patrona, respektive patronku, nově
získalo celkem 9 mladých lidí připravujících se na odchod do samostatného života.
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PROJEKT PATRON –
FINANCOVÁNÍ
Od individuálních dárců se nám
v roce 2020 podařilo na provoz
projektu a péči o jednotlivé
patronské dvojce získat 31.700,- Kč.
I v roce 2020 podpořila projekt
Patron firma Viasystem SE. Velmi si
této přetrvávající podpory vážíme.
Těší nás, že individuálním i firemním
dárcům není lhostejný osud
mladých lidí odcházejících
z dětského domova a to ani v době,
kdy mnoho lidí či firem zvažovalo
každý výdaj několikrát.

Stejně tak si velmi vážíme podpory
z veřejných peněz prostřednictvím
dotací ze Středočeského,
Plzeňského a Ústeckého kraje, které
tak přijaly zodpovědnost za mladé
lidi, kteří se připravují na odchod
z dětského domova do
samostatného života.
Činnost projektu je možné sledovat
na stránkách www.ipatron.cz
případně na facebookovém profilu
www.facebook.com/projektpatron.
Patron je registrovaný u Ministerstva
vnitra ČR jako dobrovolnický
program pro číslem jednacím MV120562-6/OPK-2019
Děkujeme všem podporovatelům
Patrona!
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PROJEKT PATRON –
PARTNEŘI PROJEKTU
Celkově se v roce 2020 se svým
patronem potkávalo 41 mladých
mužů a se svou patronkou 16
mladých žen, z nichž někteří za
sebou měli již osamostatnění.
Patroni a patronky byli po celou
dobu supervizně podporováni.
Celkem se uskutečnilo 14 skupinových supervizí. Nově bylo pro
patrony a patronky zařazeno další
vzdělávání zaměřené na dopad
traumatu a na těžkosti mladých lidí
po odchodu z dětského domova.
Tato vzdělávání se uskutečnila
celkem dvě - v lednu a listopadu.
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Díky financování z Active citizens
fund jsme se mohli v roce 2020
začít zaměřovat i na spolupráci
s Orgány sociálně-právní ochrany
dětí, které pilotně oslovují s nabídkou patronského doprovázení
svěřené klienty. Tuto spolupráci
testujeme ve Středočeském
a Zlínském kraji. Patron se tak
stává součástí systému přípravy
dospívajících na osamostatnění.
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Cílem kampaně
Suchej únor
je upozornit na
rizikové pití
alkoholu a jeho
hranice. Muži
v ČR jsou ve spotřebě alkoholu na
světové špici. Ročně vypijí téměř
trojnásobek světového průměru.
Pití alkoholu u nás není jen široce
tolerovanou kratochvílí, je také
považováno za součást identity.

agentury Nielsen Admosphere si ale
Suchej únor vyzkoušelo 9 % české
dospělé populace.
V roce 2020 byla kampaň
podpořena především řadou
individuálních a firemních dárců
prostřednictvím registrace.
Generálním partnerem se stala
Zdravotní pojišťovna ministerstva
vnitra ČR. Děkujeme!
Více na www.suchejunor.cz.

8. ročník kampaně v roce 2020 opět
umožnil registraci, které využilo
kolem 5 000 osob. Podle výzkumu
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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,
preventivně-informativní kampaň
na internetu.

Za rok 2020 jsme v rámci projektu zrealizovali:

■

1 terapeutickou skupinu pro 10 mužů zaměřenou na zvládání agrese

a vzteku v časovém rozsahu 45 hodin rozdělených do 15 tříhodinových setkání.
Skupina se vzhledem k pandemii Covid-19 probíhala částečně prezenčně
částečně v on-line podobě.

■

V rámci projektu získalo také 6 můžu dlohodobou individuální podporu.

Do projektu byly zahrnuty i partnerky klientů, které měly možnost několika
individuálních konzultací s terapeutem a dotazníkovou formou se také podílely
na vyhodnocení programu.

■

Na základě zkušeností ze skupiny byla doplněna metodika pro vedení

programu Zvládání vzteku.

■

Byla provedena evaluace s výstupem ve formě souhrnné evaluační zprávy.

Více na www.muziprotinasili.cz.

LIGA OTEVŘENÝCH MUŽŮ

STRÁNKA 8

ZVLÁDÁNÍ VZTEKU V ČR
PRÁCE S OSOBAMI, KTERÉ SE DOPOUŠTÍ NÁSILÍ VE VZTAZÍCH

Záměrem projektu je snížení počtu
rodin ohrožených násilím v Praze
a v Plzeňském kraji. Za jeho tříletého
trvání bude dosaženo tohoto cíle
díky terapeutické a psychoedukativní práci s původci násilí ve
vztazích (nejčastěji muži), včetně
základní konzultační práce s jejich
blízkými. Podpořeno bude nejméně
80 rodin, manželství či párů.

Realizace projektu byla zahájena
1. 11. 2019 a potrvá do 31. 10. 2022.
Projekt je realizován v rámci
Operačního programu
Zaměstnanost Evropského
sociálního fondu. Registrační
číslo projektu
CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015079.
Více na www.zvladanivzteku.cz.

Součástí projektu je i zvýšení povědomí odborné i laické veřejnosti
o dostupnosti služeb pro osoby
dopouštějící se násilí ve vztazích
a vytvoření udržitelné služby s potenciálem k rozšíření.
Během roku 2020 se do projektu
přihlásilo 100 klientů, kteří čerpali
podporu formou individuálních
a skupinových konzultací.
Konzultace se vzhledem k pandemii
Covid-19 probíhaly částečně
prezenčně částečně v on-line
podobě. Do programu jsou zahrnuty
i partnerky klientů, které mají
možnost čerpat několik individuálních konzultací s terapeutem
a dotazníkovou formou se také
podílejí na vyhodnocení programu.
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TÁTA SE VYPLATÍ
PODPORA AKTIVNÍHO OTCOVSTVÍ ZAMĚSTNANCŮ

Projekt se zaměřuje na podporu
aktivního zapojení mužů do péče
o děti a jejich životní prostor.
Záměrem projektu je přispět ke
snížení genderové nerovnosti
v oblasti péče o děti (a tím i na trhu
práce). V rámci projektu jsme
navštívili Fatherhood Institute ve
Velké Británii, kde jsme načerpali
know-how pro práci s pracovníky/cemi HR. Na tomto základě
byl vytvořen vzdělávací program pro
pracovníky/ce HR, který povede
k vytvoření strategie podpory
aktivního otcovství u zaměstnanců
firmy. Implementaci zahraničního
know-how doplní osvětová kampaň.
V roce 2020 se do projektu zapojily 3
firmy.
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Realizace projektu
byla zahájena 1. 11. 2019 a potrvá
do 31. 10. 2021. Projekt je
realizován v rámci Operačního
programu Zaměstnanost
Evropského sociálního fondu ČR.
Registrační číslo projektu
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011687.
Více informací na
https://tataweb.cz/pro-firmy/
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ROZCHODEM RODINA
NEKONČÍ
LOM se partnersky podílí na realizaci
projektu Rozchodem rodina
nekončí, který je zaměřen na
podporu rodičů, kteří se rozvádějí
nebo rozcházejí a zároveň na
podporu jejich dětí.
Rodiče podporujeme zejména
edukací a poradenstvím, poskytujeme jim klíčové informace a
dovednosti pro zvýšení schopnosti
konstruktivně řešit konfliktní (zejm.
rozchodové) situace, a tím eliminovat dopad konfliktu na děti.
Zkušenosti z práce s rodinami
zpracujeme a předáme je
odborníkům (pracovníkům OSPOD,
sociálním pracovníkům, soudcům
apod.), se kterými budeme
spolupracovat na zkvalitnění
systému služeb pro dospělé i děti,
kteří se rozcházejí či rozvádějí.
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Realizátorem projektu je organizace
Aperio. LOM je zodpovědný zejména
za nábor otců do kurzů, lektorsky se
zapojuje do realizace kurzů a odborně se podílí na přípravě
metodiky kurzů a vzdělávání
odborníků.
Datum realizace: od 1. 1. 2019 do 31.
12. 2021.
V Praze je projekt rámci Operačního
programu Zaměstnanost ESF. Reg.
č. projektu CZ.
03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011244
Ve Středočeském a Jihočeském
kraji je projekt realizován v rámci
Operačního programu
Zaměstnanost ESF. Reg. č. projektu
CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011462
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ROZCHODEM RODINA
NEKONČÍ – AKTIVITY
Projekt cílí na podporu rodičů zejména z Prahy a ze Středočeského a
Jihočeského kraje. Přímou prací a edukací podpoříme 96 rodičů, 80 dětí
a navážeme spolupráci min. s 20 odborníky. Dalších cca 300 rodičů získá
v poradenství účinné informace napomáhající konstruktivnímu řešení
konfliktu v rodině a využívání pozitivních rodičovských praktik.

V rámci projektu realizujeme tyto aktivity:
Edukace a skupinová podpora rodin
Individuální podpora rodičů (poradenství)
Podpora dětí zasažených rozchodem rodičů
Spolupráce s odborníky
Více na www.ilom.cz/kurz/rozchodem-rodina-nekonci/
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PEER MENTORING
PRO VOZÍČKÁŘE S PORANĚNÍM MÍCHY

Peer mentoring funguje na principu
sdílení vlastních zkušeností.
Mentorem je vozíčkář, který je delší
dobu po poškození míchy a je
na postižení dobře adaptován.
Pomáhá jako průvodce v nové
životní situaci vozíčkáři, který je
krátce po vzniku zdravotního
postižení.

s rodinnými příslušníky a blízkými
nových vozíčkářů.
Projekt realizuje Česká asociace
paraplegiků – CZEPA. LOM je
partnerem projektu.
Více na
www.czepa.cz/peermentoring.

Peer mentor a nový vozíčkář by měli
být stejného pohlaví, podobného
věku a odpovídající diagnózy (para/
tetraplegie). Bude pracovat také
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HOSPODAŘENÍ
ORGANIZACE
V ROCE 2020
VÝNOSY V TIS.: 8 500 KČ

NÁKLADY V TIS.: 8 655 KČ
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STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKŮ ORGANIZACE
Daňový subjekt: Liga otevřených mužů, z.s., DIČ: CZ27024491 (dále jen
„spolek LOM“), je spolek, který vykonává pouze hlavní činnost podle stanov
sdružení. Tato činnost není podnikáním. Spolek LOM je veřejně prospěšným
poplatníkem. Hlavní činnosti spolku LOM jsou v souladu s čl. 3 Stanov
spolku realizace vzdělávacích programů, pořádání seminářů a konferencí
a jiných vzdělávacích aktivit.
V roce 2020 změnil spolek sídlo firmy na U Průhonu 12, Praha 7.
Příjmy spolku LOM v roce 2020 plynou z realizace vzdělávacích programů,
pořádání seminářů a konferencí a z realizace projektů podpořených v rámci
Evropských operačních programů, Magistrátu hlavního města Prahy,
Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Výboru dobré vůle
a jednotlivých krajů ČR.
Náklady se skládají ze mzdových nákladů, nákupu materiálu a služeb.
Subjekt neeviduje dlouhodobý majetek, pouze drobný hmotný majetek
evidovaný rozvahově a 100% odepsaný. Evidence rozvahově plynula
z pravidel dotačního titulu, který financoval koupi majetku.
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ROČNÍ ÚČETNÍ
ZÁVĚRKA
ÚČETNÍ ROZVAHA ZA ROK 2020 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ):
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LIGA OTEVŘENÝCH MUŽŮ, Z.S.
U PRŮHONU 12, 170 00 PRAHA 7
IČ: 27024491
ČÍSLO ÚČTU: 2100302806/2010
WWW.ILOM.CZ, INFO@ILOM.CZ

