VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé, příznivci a partneři,

Výroční zpráva, kterou právě dostáváte do rukou, informuje o aktivitách občanského
sdružení Společenství "Začít spolu" v roce 2005. V jejím textu najdete informace
o projektech sdružení a také o tom, jak se organizaci dařilo naplňovat své poslání.
V roce 2005 se sdružení soustředilo zejména na zlepšování poskytovaných služeb a jejich
rozvoj. Ze zahájeného strategického plánování občanské sdružení vytvořilo programový
nástin pro další období, na kterém se již v roce 2005 začalo pracovat.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat zaměstnancům a členům sdružení za odvedenou
práci a samozřejmě také všem institucím a jedincům, kteří finančně i jinak podporovali
a podporují činnost našeho sdružení.

Bc. Jan Frisch
předseda občanského sdružení

V Plzni dne 30.6.2006.
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O SPOLEČENSTVÍ
Základní informace
Název

Společenství "Začít spolu"

Právní forma

občanské sdružení

Sídlo

Podmostní 1, 301 12 Plzeň

IČO

64355756

Registrace

MV ČR ze dne 30.10.1996
pod číslem II/s-OS/1-30990/96-R

Poslání a cíle
Posláním společenství je přispívat ke zdravému vývoji městských dětí z nejrůznějších
sociálních a etnických skupin a podporovat vznik dobrého sousedství směřující
k multikulturní občanské společnosti.
Cílem společenství je pomocí komunitní práce podporovat volnočasové, sociální,
vzdělávací, kulturní, sportovní a další rozvojové a preventivní projekty vedoucí k aktivizaci
a propojování zdrojů jednotlivců, skupin a společnosti.

Orgány společenství
Podle stanov občanského sdružení je nejvyšším orgánem společenství členské shromáždění.
Výkonným orgánem společenství je koordinační rada, jejímiž členy jsou vždy předseda
a místopředseda. Předseda je statutárním zástupcem organizace.
Koordinační rada

Miroslava Škardová, předsedkyně o.s., statutární zástupce o.s.
Bc. Alexandra Blažková
Bc. Jan Frisch
Růžena Hausnerová
Helena Jakubčíková

Členská základna
Alexandra Blažková, Milan Červeňák, Jan Frisch, Helena Jakubčíková, Růžena Knížková
(Hausnerová), Dagmara Nechutná, Hana Steinbachová, Miroslava Škardová
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Zaměstnanci
Bc. Magdalena Brabcová
Bc. Lukáš Eisenvort
Antonín Ferko
Bc. Jan Frisch
Jindřich Hejna
Jaroslav Holý
Monika Kotlárová
Vendula Krejčová, DiS.
Jakub Kuchař
Mgr. Petr Kuneš
Mgr. Zuzana Leníčková
Mgr. Zuzana Sermešová
Bc. Kateřina Volfová

učitelka předškolní výchovy (od září)
kontaktní pracovník
kontaktní pracovník
výkonný ředitel
kontaktní pracovník (do ledna)
kontaktní pracovník (od května)
asistentka pro předškolní výchovu
kontaktní pracovnice / koordinátorka projektu (od března)
kontaktní pracovník (od března)
koordinátor NZDM (do dubna)
učitelka předškolní výchovy (do června)
kontaktní pracovnice (do dubna)
kontaktní pracovnice

Historický kalendář
říjen 1996
1997
březen 1998
1998
2000
2001
leden 2002
2002
červenec 2003
2004
2004
prosinec 2004
září 2005
září 2005

založení organizace
příprava projektu a úpravy Centra pro rodinu na sídlišti Vinice
otevření nízkoprahového komunitního Centra pro rodinu
počátky předškolní výchovy Klubíčko
vytvoření programu protidrogové prevence
pořádání festivalu romské hudby v Plzni
otevření nízkoprahového Centra pro rodinu v nových prostorách
v Podmostní ulici
otevření kontaktního AD centra protidrogového programu Aver Drom
vstup do tříletého programu na podporu neziskových organizací
zahájení realizace rozvojového projektu Příležitost
profilace Centra pro rodinu jako nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež
zahájení strategického plánování rozvoje organizace
ukončení projektu Aver Drom
nalezení nového jména pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež:
Pixla
získání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Společenství "Začít spolu" v roce 2005
Společenství "Začít spolu" provozovalo v roce 2005 v Plzni 2 zařízení.
Prvním z nich bylo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pixla. Druhým pak předškolní
výchova Klubíčko. Obě zařízení se nacházela v Podmostní 1 v budově školy.
Činnost občanského sdružení je soustředěna do několika projektů, kterými se sdružení
snaží naplňovat své poslání. Aktivity jednotlivých projektů jsou provázané a navzájem se
doplňují. Projekty vznikají postupně a vychází z potřeb cílové skupiny, pro kterou jsou
určeny.
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PROJEKT CENTRUM PRO RODINU
Projekt Centrum pro rodinu je dlouhodobým projektem zaměřeným na pravidelnou
a systematickou práci s neorganizovanými dětmi a mládeží. Je složen z dlouhodobých
programů, které se věnují samostatným tématům:


Program Klub nabízí nízkoprahové volnočasové aktivity pro neorganizované děti
a mládež ve věku od počátku školní docházky do 20 let. Účast není podmíněna
přihláškou, placením příspěvků, pravidelnou docházkou apod. Program nabízí
mladým lidem prostor a podmínky pro rozvoj zájmů a realizaci vlastních
neformálních aktivit pro trávení volného času. Zároveň umožňuje návštěvu i bez
aktivní spolupráce.



Program Klubko představuje nadstavbové vzdělávací a volnočasové aktivity
a přímo navazuje na program Klub. Jeho cílem je posílení hodnoty vzdělání
u romských dětí a jejich aktivizace. Zahrnuje mentoring / doučování dětí a
mládeže, individuální práci s dětmi, víkendové výjezdy vycházející z principů
zážitkové pedagogiky. Program je realizován za výrazné pomoci studentů
a dobrovolníků.



Program Klubíčko je předškolní výchovou dětí z romské komunity
a sociokulturně znevýhodněného prostředí, které nenavštěvují běžné MŠ,
připravuje je na vstup do školy nebo přechod do běžné MŠ.

Cílová skupina nízkoprahového zařízení (programů Klub a Klubko):
Neorganizované děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí od počátku školní
docházky do věku 20 let včetně z Plzně a blízkého okolí.

Nízkoprahový klub

Cílová skupina předškolní výchovy Klubíčko:
Děti ve věku od 3 do 7 let a jejich rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí z Plzně.
Centrum pro rodinu (CPR) se definuje jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(NZDM), je otevřené pro všechny (při respektování základních nízkoprahových pravidel).
Kmenová skupina čítá zhruba 250 dětí. Velkou část klientů tvoří děti a mládež z romské
komunity.
Ostatní cílové skupiny: rodiny dětí, dobrovolníci, studenti, romská komunita, ostatní děti
a mládež zejména ze sociálně znevýhodněného prostředí
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PROVOZ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ PROJEKTU
Program Klub a Klubko
Na začátku roku 2005 se Společenství "Začít spolu" potýkalo s finančními potížemi, které
měly za následek menší počet realizovaných aktivit v NZDM i mimo něj oproti plánům
v projektu. Pro zaměstnance to ještě také znamenalo zpoždění výplaty. Uvažovali jsme i
o tom, že klub na nějaký čas uzavřeme. Důvodem finančních potíží byla pomalá práce
úřadů, které nám nebyly schopné poslat přislíbené peníze.
Dalším problémem, kterým se narušil běžný chod NZDM, byl postupný odchod tří
pracovníků NZDM – koordinátora a 2 kontaktních pracovníků. To znamenalo zajistit chod
klubu s minimem pracovníků a ještě rychle hledat kvalitní (zkušenou) náhradu.
Vypsala se výběrová řízení a přijali se dva noví pracovníci J.Holý a V.Krejčová na místa
kontaktních pracovníků. Na pozici koordinátora byl určen L.Eisenvort.
Dále jsme přibrali do týmu na dohodu o činnosti J.Kuchaře, který u nás byl v lednu na
pedagogické praxi.
I se zmiňovanými potížemi se nám dařilo udržet zařízení v chodu a uskutečnit i některé
plánované akce (viz. přehled aktivit). Bylo i nadále otevřeno každý všední den 14:00 –
19:00 hod., v pátek 13:00-16:00 hod. Pracovalo se i na nadstavbových aktivitách
souvisejících s NZDM – Mentoring/doučování.
Návštěvnost NZDM vlivem změn počasí (teplejší měsíce) postupně klesala, v průměru byla
nejmenší v červenci. Díky tomu jsme měli možnost se v těchto měsících více věnovat
konkrétním dětem a lépe je podporovat v jejich zájmech a činnostech a prohlubovat v nich
potřebu smysluplně trávit svůj volný čas, což je naším hlavním cílem. Byla zde i možnost
občas opustit prostory NZDM a jít s dětmi ven na hřiště nebo na akce pořádané jinými
organizacemi.
Díky dobré spolupráci s výchovnými poradci a základními školami se nám podařilo navázat
mnoho nových kontaktů s dětmi a mládeží a rozšířit tak naší kmenovou skupinu o další
klienty nejen z romské komunity, a tím přispívat ke zdravějšímu sociálnímu prostředí naší
společnosti.
Měsíc
Počet dní, kdy bylo zařízení
v provozu
Průměrný počet uživatelů
za den
Měsíc
Počet dní, kdy bylo zařízení
v provozu
Průměrný počet uživatelů
za den

leden
21

únor
20

březen
23

duben
21

květen
22

červen
22

25

26

20

18

15

10

Červenec
21

Srpen
23

Září
22

Říjen
21

5

12

18

22

Popis akce
Povánoční úklid klubu
Turnaj ve stolním fotbale
Malování chodby v Klubu – 1 týden
Soutěž v motorických dovednostech
Diskotéka
Koncert romské skupiny při NZDM
Týmovka
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Termín
leden
leden
leden
leden
únor
únor
únor

Listopad Prosinec
17
16
12
Místo konání
Plzeň, CPR
Plzeň, CPR
Plzeň, CPR
Plzeň, CPR
Plzeň, CPR
Plzeň, CPR
Bechyně

21

Karneval

březen

Náš klub – stěhování, zdobení
Turnaj ve stolním tenise
Mentoringová víkendovka
Výlet do Prahy

březen
březen
březen
duben

Plzeň, Lochotínský
pavilonek
Plzeň, CPR
Plzeň, CPR
Butov
Praha

Výlet Praha

Prezentace pro studenty VŠ
Hledání názvu pro NZDM
Prezentace pro holandské studenty
Klubpárty - setkání dobrovolníků
Turnaj v kulečníku
Fotbalový zápas na venkovním hřišti
Výroba různých přívěšků, pletení atd.
Diskotéka
Návštěva dětské olympiády
Fotbalový zápas na venkovním hřišti
Turnaj v počítačích
Přehlídka bojových umění
Prezentace pro základní školy
Fotbalové tréninky

duben
duben
duben
květen
květen
květen
červen
červen
červen
červen
červen
červen
červen
leden - červen

2 x fotbalový zápas

červenec

miniturnaj ve stolním fotbale
fotbalový zápas

červenec
srpen

15 x individuální doučování na reparát

srpen

Plzeň,
Plzeň,
Plzeň,
Plzeň,
Plzeň,
Plzeň,
Plzeň,
Plzeň,
Plzeň,
Plzeň,
Plzeň,
Plzeň,
Plzeň,
Plzeň,
hřiště
Plzeň,
CPR
Plzeň,
Plzeň,
CPR
Plzeň,

CPR
CPR
CPR
CPR
CPR
hřiště
CPR
CPR
náměstí
hřiště
CPR
Slavoj
CPR
tělocvičny,
hřiště před
CPR
hřiště před
CPR
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3 denní víkendová akce
tématický celek: pletení a navlékání náramků
tématický celek: keramika
tématický celek: malování na okna
schůzka se studenty – mentoring
Mentoringová víkendovka
2 x setkání se studenty ZČU – doučování - praxe
spaní v klubu
malování na zeď Ateliéru
stěhování kanceláře a hudebny – generální úklid
CPR
projekt Zdraví nás baví – ekologický blok pro ZŠ
2 x diskotéka
setkání výchovných poradců
setkání doučujících studentů a dobrovolníků
Čert a Mikuláš
tématický celek: Vánoce – soutěže, hry, výroba
ozdob
dokončení oprav - znovuotevření hudebny
Posilovna

srpen
září
září
září
září
září – říjen
říjen
říjen
říjen
listopad
listopad
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
leden - prosinec

Plzeň, Starý Klíčov
Plzeň, CPR
Plzeň, CPR
Plzeň, CPR
Plzeň, CPR
Kout na Šumavě
FPE ZČU Plzeň
Plzeň, CPR
Plzeň, CPR
Plzeň, CPR
Plzeň,
Plzeň,
Plzeň,
Plzeň,
Plzeň,
Plzeň,

CPR
CPR
SZS
CPR
CPR
CPR

Plzeň, CPR
Plzeň, ZŠ Podmostní

Příklad dobré praxe
Neurotického, nesmělého a výbušného romského chlapce se nám díky dlouhodobé
pravidelné činnosti (sport, individuální rozhovory a hry), podařilo umírnit a motivovat
k pravidelným sportovním činnostem (to i mimo NZDM - dochází na aikido) a částečně
odbourat jeho komunikační bariéry vůči okolí.

Karneval
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Program Klubíčko
Předškolní výchova Klubíčko nabízí dětem a rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí
bezpečnou alternativu předškolního zařízení. Reaguje na nejrůznější důvody rodin, které
vedou k nezařazení dětí do mateřských škol a připravuje děti na vstup do běžných
mateřských škol a prvních tříd základních škol.
Hlavním cílem je povzbudit zájem rodin o předškolní výchovu dětí a následná práce s dětmi
předškolního věku. Klubíčko pracuje podle principů vzdělávacího programu Začít spolu,
který se snaží o individuální přístup, všestranný rozvoj dítěte, spolupráci s rodinou a
komunitou a multikulturní výchovu. V Klubíčku rodiče neplatí školné, hradí pouze stravné
dítěte a spoluúčast na akcích. Děti jsou přijímány kdykoli v průběhu roku i na různě dlouhá
období, s rodiči se uzavírá smlouva. Klubíčko funguje od roku 1998.
Mezi poskytované služby patří:
 pravidelné programově připravované tématické činnosti předškolní výchovy
 individuální rozvoj silných a posílení slabších stránek dovedností a osobnosti dětí
 přátelské a bezpečné prostředí pro zapojení dětí a rodin
 učení se pravidelným návykům a soužití v kolektivu
 zajištění logopedické péče a spolupráce s dětským psychologem
 vzdělávací a doprovodné akce: knihovna, flétna, divadlo, výlety, karneval

Klubíčko na vycházce
V roce 2005 fungovalo Klubíčko pravidelně každý pracovní den 7:30 - 15:00 (vyjma období
školních prázdnin a dní, kdy bylo zavřeno z provozních důvodů).
Na konci roku 2005 bylo Klubíčko plně obsazené, kapacitně nestačilo reagovat na zájem ze
strany uživatelů služeb.
Počty přihlášených dětí:
leden - prosinec 2005: 15 dětí
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Měsíc
Počet dní, kdy bylo zařízení
v provozu
Průměrný počet uživatelů za den

leden

únor

březen

duben

květen

červen

21

8

17

21

22

21

5,0

2,1

5,3

5,0

7,1

3,3

Měsíc
Počet dní, kdy bylo zařízení
v provozu
Průměrný počet uživatelů za den

září

říjen

listopad

prosinec

19

17

20

16

4,5

3,5

5,6

4,75

Popis akce

Termín

Výstava vánočních stromečků
„Zima je, zima je…“

leden
leden

Pohádky z lesa
Týmovka
Karneval

únor
únor
březen

Muzikantská cesta kolem světa
Návštěva Záchranné stanice živočichů –
Doubravka
Méďové: V. Chaloupek
Vydrýsek: V. Chaloupek
Návštěva ZOO
Sportovní odpoledne
Zvěřinec v cirkusu
Dinopark
Halloween
Lesní dobrodružství
Výstava betlémů
Mikulášská
K Ježíškovi do Betléma půjdeme

duben
duben
duben
duben
červen
červen
září
říjen
listopad
listopad
prosinec
prosinec
prosinec

Vánoční besídka

prosinec

Místo konání
Plzeň, radnice
Plzeň, Vlastivědné
muzeum
Plzeň, Divadlo Čas
Bechyně
Plzeň, Lochotínský
pavilonek
Plzeň, Divadlo Jonáš
Plzeň
Plzeň, kino Elektra
Plzeň, kino Elektra
Plzeň, ZOO
Plzeň, Borský park
Plzeň, U Ježíška
Plzeň, ZOO
Plzeň, Klubíčko
Plzeň, Bílá hora - les
Plzeň, Radnice
Plzeň, Klubíčko
Plzeň, Městská
knihovna
Plzeň, Klubíčko

1. pololetí
V uvedeném období jsme měli přihlášeno 13 dětí, 3 z nich navštěvovaly Klubíčko bohužel
celkem nepravidelně. 3 děti od nového školního roku nastupují do běžné mateřské školy, 3
by měly začít chodit do školy (tzv. nultý nebo běžný 1.ročník). 1 dítě jde vzhledem ke
zdravotnímu stavu do pomocné školy.
Také provoz předškolní výchovy byl začátkem roku ovlivněn finančními problémy
organizace, kdy jsme ještě nedisponovali již schválenými finančními prostředky díky
úředním průtahům.
V únoru se uskutečnil tzv. přímo na klíč pro pracovnice programu Seminář RVP - vytváření
základů školního vzdělávacího programu. Pracovnice pod vedením lektorky připravovaly
základy školního vzdělávacího programu a aktualizovaly způsoby vedení evidence a
individuálních plánů rozvoje dětí.
V rámci úprav projektu byl také nastaven systém evidence a dokumentů, z nichž lze
sledovat efekty programu a kvalitativní posun u dětí navštěvujících Klubíčko.
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V průběhu prvního pololetí bylo vyrobeno informační portfolio programu Klubíčko. To je
určené zejména pro dětské lékaře, partnerské organizace, mateřské školy a instituce jako
informační zdroj pro odkazování na služby Klubíčka.
V březnu se uskutečnil již tradiční karneval, na který si děti předem připravovaly různá
vystoupení a překvapení.
Závěrem prvního pololetí se uskutečnila rozlučka s odcházejícími dětmi a jejich rodiči.
2. pololetí
V uvedeném období jsme měli přihlášeno 15 dětí, 3 z nich však vůbec nenastoupily. Pouze
o jednom máme zprávu, že pravidelně navštěvuje Mateřskou školu v Resslově ulici.
Z tohoto důvodu jsme přijaly 2 nová děvčata, která Klubíčko navštěvují pravidelně od
října. Jedno dítě nechodí vzhledem ke svému zdravotnímu stavu – je s ním počítáno hned
jak bude moci nastoupit.
V říjnu byla obnovena spolupráce s logopedickou poradnou, kterou děti navštěvují
pravidelně v pátek. Logopedka se souhlasem rodičů vyšetřuje každé dítě starší 4 let a
napravuje drobné řečové nedostatky.
Vzhledem k malému prostoru pro ukládání dětského ošacení, byly v říjnu zakoupeny nové
uzamykatelné šatní skříně. Do Klubíčka byly dále zakoupeny nové židličky o několika
rozměrech tak, aby odpovídaly vzrůstu dětí.
V průběhu 2.pololetí se uskutečnilo několik setkání s rodiči a dětmi (halloween, Mikuláš,
Vánoční besídka). Smyslem těchto akcí nebyl jen připravený společný program, ale
uskutečnily se zároveň konzultace s rodiči na téma mé dítě (jak pracuje, s čím má potíže,
zdravotní problémy…).

Příklad dobré praxe
V březnu kontaktovala Klubíčko pracovnice z plzeňské pobočky FOD. Hledala místo pro
chlapce, který s matkou v té době v pobočce bydlel. V žádné mateřské škole v okolí se
jim nepodařilo najít místo a hrozilo, že matka nebude moci začít docházet do práce,
kterou se jí podařilo najít. Byl to jeden z prvních nutných kroků, jak dostat sebe i děti
z tíživé životní situace. Na základě vyhodnocení situace jsme chlapce i přes velký
počet již přihlášených dětí přijali. Matka tak mohla nastoupit do zaměstnání. Tato
situace opět ukázala na výhody možnosti přihlásit dítě do Klubíčka kdykoli v průběhu
roku. Přijetí chlapce do předškolní výchovy bylo pozitivní i tom smyslu, že se za
několik měsíců v Klubíčku zklidnil a zapojil do běžných aktivit společně s ostatními
dětmi.

Od září 2006 dostal nízkoprahový klub nový název Pixla. Pro rok 2006 počítáme
s rozdělením projektu Centrum pro rodinu na 2 samostatné projekty: NZDM Pixla
a Klubíčko. Změna přispěje k většímu zpřehlednění poskytovaných služeb a zároveň nám
umožní jasně propagovat obě zařízení.

Projekt proběhl za finanční podpory Statutárního města Plzeň, Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR, Plzeňského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
sbírkového projektu Pomozte dětem! organizovaného společně NROS a Českou televizí,
Městského obvodu Plzeň 1, Městského obvodu Plzeň 3, firmy Praha Tour s.r.o. a s finanční
spoluúčastí uživatelů služeb.
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PROJEKT MIRO SUNO
Projekt Miro Suno podporuje pravidelnou celoroční činnost hudebních a tanečních skupin
romských dětí, mládeže a částečně i dospělých, které se pravidelně setkávají a připravují
se na různá vystoupení.
V prostorách nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Pixla (dříve Centrum pro rodinu) je
k dispozici hudebna, která slouží tréninkům hudebních skupin a dle pravidel i denním
návštěvníkům centra. Většina skupin vzešla z nízkoprahových aktivit NZDM.
V hudebně pravidelně zkoušelo 5 hudebních skupin, využívali ji i další jednotlivci. Většina
z nich průběžně představovala své výsledky v rámci akcí NZDM Pixla i veřejně. Projekt se
dotýkal celkově 40 – 45 osob.
Přehled významnějších akcí, kterých se skupiny účastnily:
březen
vystoupení skupin v rámci programu dětského karnevalu
pořádaného o.s.
březen - prosinec
vystupování skupin v rámci akcí NZDM (diskotéky pro návštěvníky,
soutěže, další akce)
duben
setkání skupin k upřesnění/aktualizaci pravidel hudebny
říjen - prosinec
stěhování a úpravy hudebny v prostoru NZDM Pixla při zapojení
účastníků projektu (romská mládež z některých skupin)
listopad
kontakt s producentem České televize - příprava zapojení
mladých romských muzikantů ke spolupráci se známou hudební
skupinou - prezentace v rámci programu a na podporu veřejné
sbírky Pomozte dětem!
prosinec
předvánoční akce v rámci NZDM Pixla
V průběhu roku probíhal provoz hudebny úspěšně. A to jak co se týká starých i nově
příchozích skupin. Ve spolupráci s projektem Klubíčko jsme uspořádali karneval, který se
návštěvníkům líbil. Také při půjčování vybavení hudebny do klubu pro pořádání diskoték
s kvalitním ozvučením jsme se setkali s velmi pozitivní reakcí návštěvníků nízkoprahového
klubu Pixla. Někteří návštěvníci projevili zájem o hudbu a tak jsme je naučili základy hraní
na hudební nástroj – kytara, klávesy.
Vlastními silami jsme také hudebnu zrekonstruovali a vylepšili (koberce na stěnách, snížení
stropu látkami, zatlumení oken)
Příklad dobré praxe
V rámci projektu Pomozte dětem! nabídla Česká televize jedné z hudebních skupin
zkoušejících v hudebně NZDM zapojení do příprav benefičního televizního programu ke
sbírce Pomozte dětem. Díky naší úspěšné účasti v grantovém řízení na finanční
prostředky ze sbírkového projektu Pomozte dětem! nás oslovil producent z ČT
s nabídkou spolupráce. Možnost vystupovat v televizi se známou profesionální kapelou
je pro zkoušející hudební skupiny velkou motivací.
Projekt je koncipován jako dlouhodobý, v dalším roce počítáme s pravidelnými aktivitami
v rámci hudebny, podporou nových skupin a podporou se zajištěním možností k prezentaci.

Projekt proběhl za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Plzeňského kraje, Nadačního
fondu pro kulturní aktivity občanů města Plzně a s finanční spoluúčastí uživatelů služeb.
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PROJEKT PŘÍLEŽITOST II
Projekt Příležitost II je zaměřen na zvýšení a posílení kompetencí romské mládeže při
hledání pracovních příležitostí na trhu práce. Podstatou projektu je motivační práce
s romskou mládeží, vyhledání potenciálních zájemců a absolvování třítýdenního
intenzivního kurzu k získání sociálních kompetencí a dovedností při hledání práce a znalostí
o trhu práce. Projekt využívá zkušeností a kontaktů z dosavadní práce s romskou
komunitou.
Cílová skupina projektu:
Nezaměstnaná romská mládež v Plzni (či z blízkého okolí) ve věku 15 – 25 let.
Romská mládež 1 až 2 roky před ukončením povinné školní docházky a jejich rodiny.
Obsahem projektu bylo posílení sociálních kompetencí romské mládeže zapojené do
projektu a zprostředkování informací o trhu práce v místě bydliště.
Rozvoj sociálních kompetencí proběhl prostřednictvím předkurzového víkendového pobytu
a třítýdenního intenzivního kurzu zaměřeného na nácvik dovedností souvisejících
s hledáním práce a osobností rozvoj klientů. Součástí kurzu i dalších aktivit byl individuální
přístup a konzultace, podpora a motivace při ucházení se o zaměstnání.
Součástí projektu byla také motivace romské mládeže 1 - 2 roky před ukončením povinné
školní docházky k dalšími získávání kvalifikace. Motivace probíhala prostřednictvím
individuálního přístupu, konzultací a oslovení rodin a pokračováním spolupráce
s výchovnými poradci základních škol.
oslovení a motivovaní účastníci kurzu
účastníci motivačního víkendu
účastníci kurzu
úspěšnost absolvování kurzu
individuální konzultace k možnostem zvýšení další kvalifikace
počet zúčastněných výchovných poradců na setkání

15
9
5
100 %
10
8

Průběh projektu
Projekt Příležitost II od začátku navazoval na dosavadní aktivity občanského sdružení a
využíval získané zkušenosti z předešlé práce. Díky činnosti nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež a na základě evaluace z rozvojového projektu Příležitost realizovaném v roce
2003 byl připraven projekt s označením Příležitost II.
Vzhledem k zaměření projektu i na druhou cílovou skupinu romské mládeže 1 - 2 roky před
ukončením povinné školní docházky byli před koncem školního roku 2004/2005 informováni
výchovní poradci všech základních škol o zahájení projektu a byla jim předložena nabídka
služeb pro žáky posledních ročníků ZŠ.
Důležitou součástí projektu bylo oslovení dalších potencionálních partnerů projektu –
personálních agentur, Úřadu práce v Plzni a Probační a mediační služby, středisko Plzeň.
Schůzky se postupně uskutečňovaly před začátkem kurzu. Z oslovených personálních
agentur zájem o spolupráci projevila významná personální agentura v Plzni - START. Na
společné schůzce byl představen projekt, jeho cíl a náplň. Vzhledem k činnosti agentury
byla důležitým prvkem schůzky výměna zkušeností při práci s cílovou skupinou projektu.
Po vzájemné dohodě byla domluvena spolupráce v podobě návštěvy personální
konzultantky v průběhu kurzu s ukázkami modelových situací při přijímacím pohovoru.
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Před termínem motivačního víkendu ke kurzu Příležitost II se uskutečnilo několik
informačních spíše individuálních schůzek pro potenciální uživatele služeb, kteří projevili
zájem o účast na kurzu. Na motivační víkend ke kurzu, který byl ochutnávkou toho, co
účastníky v dalších třech týdnech čeká, odjelo celkem 9 osob.
Jednotlivé víkendové aktivity byly nastaveny tak, aby se účastníci co nejvíce seznámili,
s tím, co je čeká, získali podrobné informace o náplni kurzu, fiktivním účtu a o tom, co jim
absolvování kurzu přinese. Některé aktivity suplovaly pozdější aktivity kurzu, jiné sloužily
koordinátorce kurzu pro získání představy o přihlášených a jejich motivaci k účasti na
kurzu. Tyto aktivity byly v průběhu víkendu střídány i volnočasovými činnostmi, hrami a
společnou diskuzí nad tématy, jejichž hlavním obsahem byla práce, současný život a
situace uživatelů služeb a jejich budoucnost. Možnost přihlásit se na kurz, který začínal
následující pondělí, měli účastníci už o víkendu. Všichni ji využili a spontánně se přihlásili.
Jedna dívka však ke konci
víkendu svoji přihlášku na kurz
stáhla
z důvodu
jejího
mimoplzeňského bydliště a
časové náročnosti.
V pondělí, první den kurzu, se
na
domluvenou
hodinu
dostavilo jen 5 účastníků, kteří
pak podepsali již závaznou
přihlášku, zaplatili stanovený
poplatek a byl jim založen
fiktivní účet kurzu.
Práce s PC v kurz

Příklad dobré praxe
Dívka ve věku 19 let, která navštěvovala třítýdenní kurz na získání pracovních
dovedností, poslala zhruba v polovině kurzu motivační dopis a životopis na pracovní
pozici, o kterou měla zájem. Ve svém portfoliu již měla vypracované oba dokumenty a
tuto aktivitu si předtím vyzkoušela nanečisto. Měla velkou motivaci k získání práce.
Po zhodnocení projektu jsme se rozhodli pro pokračování aktivit směřující k získání
pracovních kompetencí u romské mládeže. V budoucnosti bychom rádi realizovali kurzy
pomáhající k získání informací o trhu práce, v motivování klientů při rozhodování o podobě
jejich profesní kariéry.
Navázali jsme spolupráci s Úřadem práce v Plzni a Probační a mediační službou, středisko
Plzeň, a oslovili Statutární město Plzeň jako partnera a pro rok 2006 připravujeme
samostatný projekt využívající získané zkušenosti s využitím zdrojů z ESF.

Projekt proběhl za finanční podpory Rady Vlády ČR pro záležitosti romské komunity
prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, Plzeňského kraje, Nadace 700 let
města Plzně, Fondu drobného dárcovství Českého Telecomu, soukromého daru a s finanční
spoluúčastí uživatelů služeb.
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PARTNERSTVÍ V PROJEKTU POLIS
Společenství "Začít spolu" je od srpna partnerem Člověka v tísni - společnosti při ČT, o.p.s.
v rámci projektu Polis podpořeného z prostředů ESF
(EQUAL/057; CZ.04.4.09/1.3.00.1/0079)

Logo Polis
Cílem projektu Polis je propojit služby institucí, neziskových organizací a odpovědných
činitelů tak, aby synergicky působili proti prohlubujícímu se sociálnímu vyloučení a
zaváděli nediskriminační opatření, která pomohou sociálně slabým lidem integrovat se do
společnosti, získat odpovídající vzdělání a uspět na trhu práce.
Jako partner projektu zajišťujeme ve spolupráci se Společností TADY A TEĎ, o.p.s.
koordinaci mimoškolního vzdělávání dětí ze znevýhodněného prostředí v Plzni za pomoci
dobrovolníků.

DALŠÍ AKTIVITY
Organizace také zajišťuje odborné praxe studentů středních a vysokých škol. V roce 2005
vykonávalo v zařízeních organizace odbornou praxi 8 studentů z vysokých škol.
Zaměstnanci organizace zrealizovali vzdělávací seminář pro externího objednavatele na
téma:
Jak sestavit úspěšný projekt - grant

Karlovy Vary, prosinec
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2005
Rozvaha

16

Výkaz zisků a ztrát

17

Přehled příjmů
Statutární město Plzeň

672.200,00

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

770.090,87

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

198.500,00

Ministerstvo kultury ČR
Plzeňský kraj

17.000,00
154.000,00

Nadace rozvoje občanské společnosti

14.610,00

Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně

17.100,00

Nadace 700 let města Plzně

7.000,00

Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s.
(v rámci partnerství v projektu Polis - Equal)

27.000,00

Český Telecom, a.s.

12.990,00

tržby z prodeje služeb

19.140,00

přijaté úroky
přijaté příspěvky a dary (obsahuje spoluúčast klientů)
přijaté členské příspěvky
ostatní příjmy
Celkem

38.492,00
720,00
1.058,40
1.949.941,54

Z prezentace nízkoprahového klubu pro školy

18

40,27

01
ostatní

02
Centrum pro
rodinu

04
Miro Suno

05
Polis

08
Příležitost II

Přehled výdajů

Celkem

Materiál

72 528,50

787,00

50 676,50

17 087,00

0,00

3 978,00

kancelářské potřeby, provozní materiál,
materiál na opravy
hygienické potřeby, drogerie, léky

501/10

15 123,50

0,00

9 774,50

3 772,00

0,00

1 577,00

501/11

2 297,00

0,00

2 297,00

0,00

0,00

0,00

literatura

501/12

443,00

0,00

71,50

371,50

0,00

0,00

výukový materiál, pomůcky, hračky, hry

501/13

6 702,50

787,00

5 162,00

703,50

0,00

50,00

hudebniny

501/14

790,00

0,00

540,00

250,00

0,00

0,00

sportovní vybavení, pomůcky

501/15

570,00

0,00

570,00

0,00

0,00

0,00

fotomateriál

501/16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

potraviny

501/17

5 552,50

0,00

3 201,50

0,00

0,00

2 351,00

DKP

501/30

41 050,00

0,00

29 060,00

11 990,00

0,00

0,00

575 877,50

20 053,04

483 158,84

20 113,54

0,00

52 552,08

Služby
el. energie
vodné, stočné

502/10
503/10

15 567,67
5 361,00

439,00
0,00

11 305,67
4 000,00

1 000,00
0,00

0,00
0,00

2 823,00
1 361,00

teplo a TUV

503/20

104 338,60

3 907,73

83 477,60

0,00

0,00

16 953,27

opravy a údržba

511/10

11 210,50

0,00

8 025,50

3 185,00

0,00

0,00

cestovné

512/10

7 780,00

172,00

6 592,00

0,00

0,00

1 016,00

náklady na reprezentaci

513/10

2 673,50

2 180,00

493,50

0,00

0,00

0,00

software

518/10

14 110,10

0,00

12 610,10

0,00

0,00

1 500,00

svoz odpadu

518/20

2 794,36

0,00

2 794,36

0,00

0,00

0,00

ostatní služby (účetní služby,
poradenství, supervize, honoráře, jiné)
vzdělávání, kurzovné, vstupné

518/30

153 722,61

1 952,81

142 769,80

0,00

0,00

9 000,00

518/31

5 605,00

0,00

5 605,00

0,00

0,00

0,00

poštovné

518/40

3 164,00

7,50

2 187,00

99,00

0,00

870,50

telefonní poplatky

518/41

57 265,16

10 629,00

34 500,31

3 795,54

0,00

8 340,31

telefonní karty

518/42

4 400,00

400,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00
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tisk, fotoslužby, kopírování

518/43

1 361,00

0,00

doprava
nájemné

518/50

0,00

0,00

518/80

152 009,00

0,00

půjčovné

518/81

0,00

0,00

ubytování

518/82

34 515,00

365,00

Osobní náklady

1 290 104,00

586,50

774,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 061,50

11 259,50

0,00

10 688,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 124 573,90

8 100,00

27 000,00

130 430,10

mzdy
sociální pojištění

521/10
524/10

952 519,00
247 600,00

0,00
0,00

832 807,00
216 535,90

6 000,00
1 560,00

20 000,00
5 200,00

93 712,00
24 304,10

zdravotní pojištění

524/20

85 986,00

0,00

75 231,00

540,00

1 800,00

8 415,00

ostatní sociální náklady

528/10

3 999,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 999,00

14 688,00

2 064,00

11 253,00

0,00

0,00

1 371,00

200,00
0,00

0,00
0,00

200,00
3 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Ostatní
daně a poplatky
smluvní pokuty

538/10
541/10

ostatní pokuty a penále

542/10

0,00

0,00

112,00

0,00

0,00

0,00

zaokrouhlování

549/10

-2,50

0,19

-1,84

-0,54

0,00

-0,31

bankovní poplatky

549/20

4 649,00

0,00

3 278,00

0,00

0,00

1 371,00

pojištění

549/30

6 190,00

2 064,00

4 126,00

0,00

0,00

0,00

zákonné pojištění zaměstnanců

549/40

3 849,00

0,00

3 849,00

0,00

0,00

0,00

22 904,04 1 669 662,24

45 300,54

27 000,00

188 331,18

Výdaje celkem
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1 953 198,00

PODĚKOVÁNÍ
Na tomto místě děkujeme dárcům a spolupracujícím organizacím za podporu projektů
občanského sdružení.
V roce 2005 občanské sdružení podpořili:
Statutární město Plzeň

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Plzeňský kraj

Ministerstvo kultury ČR
Městský obvod Plzeň 1
Městský obvod Plzeň 3
Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně

Nadace 700 let města Plzně
Fond drobného dárcovství Českého Telecomu
Praha Tour, s.r.o.

sbírkový projekt Pomozte dětem!
organizovaný společně NROS a Českou televizí
a další jednotliví dárci
Zvláštní poděkování patří těmto spolupracujícím organizacím:
Step by Step Česká republika, o.s.
Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s.
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.

Velký dík také všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na aktivitách občanského sdružení,
pomáhali s doučováním dětí, vedli sportovní tréninky, pomáhali s malování stěn
nízkoprahového klubu, jezdili na víkendové akce…
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Společenství "Začít spolu"
Podmostní 1
301 12 Plzeň
tel./fax: 377 220 557
e-mail: info@spolecenstvizs.cz
www.spolecenstvizs.cz
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