
 

S P O L EČE N S T V Í 

ZAČÍT SPOLU 
 

 

o b č a n s k é  s d r u ž e n í 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1

V á ž e n í  p ř á t e l é ,  
 
v rukou právě držíte Výroční zprávu, která Vás seznámí s aktivitami občanského sdružení 
Společenství "Začít spolu" v roce 2002. Na následujících stranách jsou popsány principy naší 
práce, podoba jednotlivých projektů a je zhodnocen jejich průběh v minulém roce. 
 
Rok 2002 byl pro sdružení do jisté míry zlomový. Od počátku roku poskytujeme služby ve 
dvou zařízeních. V lednu jsme ve středu města otevřeli přestěhované Centrum pro rodinu. 
V původních prostorách na sídlišti Vinice vzniklo protidrogové AD centrum.  
 
Společenství "Začít spolu" se za dobu své existence stalo jednou z významných neziskových 
organizací působících v Plzni. Růst činností i významu organizace by jistě nebyl možný bez 
skvělé práce všech zaměstnanců a řady dobrovolníků. Na tomto místě bych všem chtěla 
poděkovat za opravdu velký kus odvedené práce.  
 
Vřelé poděkování patří samozřejmě také všem institucím a jedincům, kteří finančně i jinak 
podporovali a podporují činnost našeho sdružení. 
 
 
Přeji všem, ať je letošní rok minimálně stejně úspěšný, jako byl ten minulý - rok 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mirka Škardová   
předsedkyně občanského sdružení 
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Z Á K L A D N Í  I N F O R M A C E  
 
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 

 

 
 
 
 

P O S L Á N Í  a  C í l e  
 
Posláním společenství je přispívat ke zdravému vývoji městských dětí z nejrůznějších 
sociálních a etnických skupin, včetně dětí handicapovaných, 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. 
 
 
 
 

H i s t o r i e  
 
Občanské sdružení Společenství "Začít spolu" vzniklo v říjnu 1996 při 81.MŠ realizující 
alternativní vzdělávací program Začít spolu na nejmladším plzeňském sídlišti Vinice. Hlavní 
myšlenkou bylo podporovat činnosti, které přispívají ke vzniku dobrého sousedství, 
a zapojovat zdejší obyvatele do řešení vlastních problémů.  
 
V roce 1998 občanské sdružení otevřelo na plzeňském sídlišti Vinice nízkoprahové Centrum 
pro rodinu. Centrum sídlilo ve sklepních prostorech panelového domu. Jeho aktivity byly 
zaměřeny zejména na nabídku volnočasových aktivit pro romské děti a mládež. Rozsah 
činností Centra se postupně rozvíjel, k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže přibylo 
doučování, sociální a krizové poradenství a protidrogový program. Centrum se postupně stalo 
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skutečným komunitním centrem. Za pomoci dobrovolníků, studentské mládeže a asistentů si 
děti vytvářejí vlastní aktivity nebo přímo dílčí projekty centra. Lze konstatovat, že Centrum 
pro rodinu celým svým působením pozitivně ovlivnilo společenské ovzduší na sídlišti. 
  

Zájem o pobyt v Centru a o účast na jeho projektech začal od roku 2000 překračovat 
únosnou míru vzhledem k omezeným prostorám, v nichž bylo Centrum umístěno. Více než 
padesát dětí se pravidelně střídalo v několika sklepních klubovnách. Postupně začalo být 
stále obtížnější koordinovat program Centra tak, aby nedocházelo k nevhodnému prolínání 
a narušování jednotlivých projektů (zejména volnočasových aktivit s programem 
protidrogové prevence Aver Drom, který se stal velmi aktuálním).  
 

Základním předpokladem pro další fungování a rozvoj komunitního centra bylo tomuto 
negativnímu narušování projektů zamezit. Proto došlo v září 2001 k oddělení programu 
protidrogové prevence vytvořením samostatného kontaktního a krizového AD centra, které 
zůstalo v dosavadních prostorách ve Strážnické ul. Ostatní komunitní aktivity se přesunuly 
do zdravějšího, vhodnějšího a většího prostředí. "Nové" Centrum pro rodinu od ledna 2002 
začalo fungovat v prostorách Zvláštní školy v Podmostní ul. 1 v Plzni. Centrum tak oslovuje i 
další děti a spolupracuje se školou. 
 
V roce 2001 pořádalo občanské sdružení festival romské hudby Bašaviben. 
 
 
 
 

S o u č a s n o s t  
 
Občanské sdružení provozuje v současné době dvě zařízení. 
 
Prvním je Centrum pro rodinu sídlící v Podmostní ulici. Jde o nízkoprahové zařízení, které 
je určeno zejména pro děti a mládež. Jsou zde zajišťovány volnočasové aktivity, dále je zde 
poskytována poradenská činnost a sociální pomoc. 
 
Druhým zařízením je AD centrum sídlící ve Strážnické ulici. AD centrum realizuje terénní 
sociální práci a protidrogovou prevenci zaměřenou především na romskou komunitu. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ideální město; 
 obrázek namalovaný dětmi 
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O R G Á N Y  S P O L E Č E N S T V Í  
 
Koordinační rada 
 

Miroslava Škardová, předsedkyně o.s., statutární zástupce o.s. 
Milan Kotlár, místopředseda o.s. 
Bc. Alexandra Blažková 
Milan Červeňák 
Bc. Jan Frisch 
Růžena Knížková 
 

Kontrolní komise 
 

Ing. Vladimír Nechutný 
Helena Jakubčíková 
 

 
 
 
 

Č l e n s k á  z á k l a d n a  
 
Alexandra Blažková, Milan Červeňák, Milan Červeňák, Marie Eretová, Jan Frisch, Helena 
Jakubčíková, Růžena Knížková, Milan Kotlár, Monika Kotlárová, Vladimír Nechutný, Hana 
Steinbachová, Radek Šarai, Miroslava Škardová 
 
 
 
 

Z a m ě s t n a n c i   
 
Rudolf Duna asistent terénního pracovníka (od února do září) 
Bc. Jan Frisch výkonný ředitel 
Miroslav Hanko civilní služba (od března) 
Dalibor Hapl koordinátor preventivních programů (od června) 
Růžena Knížková   streetworker  
Monika Kotlárová asistentka pro předškolní výchovu  
Mgr. Petr Kuneš vedoucí komunitního centra 
Bc. Ivana Losenická koordinátorka předškolní výchovy (od listopadu) 
Darina Pechová asistentka pro předškolní výchovu (do června) 
Radek Šarai asistent pro práci s dětmi 
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A K T I V I T Y  S D R U Ž E N Í  
 
Činnost občanského sdružení je soustředěna do několika projektů, kterými se snaží naplnit 
poslání organizace. Aktivity jednotlivých projektů jsou provázané a navzájem se doplňují. 
Projekty občanského sdružení vznikaly postupně a vždy vychází z potřeb cílové skupiny, pro 
kterou je projekt určen.  
 
V této zprávě je uveden popis jednotlivých projektů a jejich aktivit v loňském roce. 
 
 
 
 

P R O J E K T  C E N T R U M  P R O  R O D I N U  
 
Projekt Centrum pro rodinu je zaměřený na pravidelnou a systematickou práci s dětmi 
a mládeží. Projekt je složen z dlouhodobých programů, které se věnují samostatným 
tématům. Tyto programy jsou vzájemně provázané a vychází z principů komunitní práce. 
 

 
 program Klub (dříve Čhave Romane) 
Program Klub nabízí nízkoprahové volnočasové aktivity pro neorganizované děti a mládež 
ve věku od počátku školní docházky do 19 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. Na programu výrazně spolupracují 
dobrovolníci. 
 
Koordinátor programu: Mgr. Petr Kuneš 
 
Klub je dlouhodobým programem projektu Centrum pro rodinu. Jeho obsahem je provoz 
klubu, který se profiluje jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Provoz Klubu je ve 
všedních dnech od 11:40 - 18:00 hod.  
 
Kromě základních pravidel, na jejichž vytváření se podíleli také návštěvníci klubu, nejsou 
kladeny jiné podmínky pro vstup. Není třeba platit žádné příspěvky, nevede se 
evidence/docházka. Zaznamenáván je pouze denní odhad návštěvnosti. Pobyt v klubu není 
primárně podmíněn jakoukoli účastí na aktivitách. V klubu je tedy možné "jen" pasivně 
trávit volný čas (stolní fotbal, kulečník, hry, žonglování, PC). Program nabízí nejrůznější 
možnosti pro aktivizaci dětí a mládeže a poskytuje prostor pro realizaci vlastních činností 
(výtvarné aktivity, neformální taneční skupinky atp.).   
 
Většina dětí si vytváří své vlastní aktivity nebo se zapojuje do probíhajících činností jiných 
dětí. Pravidelné aktivity, které v roce 2002 zajišťovali dobrovolníci a/nebo zaměstnanci: 
fotbal, florbal, zpívání, Barvička, Romské srdíčko, tanečky, hudebna, dílna. 
 
Průměrná denní návštěvnost se pohybovala kolem 30 - 40 dětí. Kmenová skupina čítá cca 
100 -120 dětí. V loňském roce jsme zaznamenali výrazný nárůst počtu nových dětských 
návštěvníků.  
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Při realizaci projektu se osvědčilo poskytnout prostor pro možnost vyjádřit se k plánovaným 
aktivitám, proto chceme tímto způsobem i nadále pokračovat (např. úprava pravidel 
s aktivní účastí dětí a mládeže, úprava samostatných pravidel hudebny, zainteresovanost 
na konkrétních aktivitách/prostoru Centra…).  
 
Přehled akcí programu mimo běžný provoz: 
březen  dětský karneval 
květen běh Terryho Foxe 
červen Hurá prázdniny (oslava příchodu prázdnin v rámci Vinického léta) 
říjen koncert pro Gabriel 
prosinec tvorba pravidel Klubu 
 mikulášské disko 
 předvánoční program 
 
V srpnu byl provoz Centra pro rodinu v důsledku povodní omezený. 
 
 
 
 program Klubko 
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. V rámci programu je také 
každoročně pořádán letní tábor. Program probíhá za výrazné pomoci studentů 
a dobrovolníků. 
 
Koordinátor programu: Mgr. Petr Kuneš 
 
Klubko je dlouhodobým programem projektu Centrum pro rodinu. Jeho hlavní náplní je 
doučování / pomoc dětem s přípravou do školy. Na tuto činnost se nabalují další vzdělávací 
aktivity a osobnostní a zkušenostní rozvoj dětí. 
 
V roce 2002 pokračovala základní část programu, tzn. doučování romských dětí studenty - 
dobrovolníky.  
 

Na doučování se podílelo 
35 studentů zejména ze 
ZČU. Podařilo se nám 
navázat spolupráci se 
ZČU, zorganizovali jsme 
seznamovací víkend pro 
děti a studenty, kde se 
mohly společně domluvit 
na formě doučování, ale 
hlavně navázat přátelské 
vztahy formou společných 
zážitků, prožitkových 
herních aktivit. 
 
 
 
Společný víkend studentů 
a dětí v Bukovci 
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Do doučování se zapojilo kolem 40 dětí, někteří studenti doučovali dětí více, některé děti 
také naopak postupně zájem ztrácely. Řada z dětí navázala přátelství se "svým" studentem, 
s kterým pak trávily i svůj další volný čas (návštěva plaveckého bazénu, zoo apod.). 
Doučování se z poloviny konala v rodinách dětí, zbylé děti se pak doučovaly přímo v 
prostorách Centra pro rodinu. 
 
Přehled akcí programu mimo běžný provoz: 
leden  Spaní v Centru 
 Slavnostní otevření Centra pro rodinu 
únor 3 x Spaní v Centru 
duben Klubpárty - setkání dobrovolníků 
květen víkendovka v Merklíně 
 víkendovka ve Velharticích 
červenec letní tábor Železná Huť 
srpen výlet na Bečov a do Mariánských Lázní 
 

  V Mariánských Lázních     
 
 
září víkendovka v Heřmanově Městci 
říjen seznamovací víkendovka studentů a dětí na doučování v Bukovci 
listopad Klubpárty - setkání dobrovolníků 
prosinec víkendovka Hojsova Stráž 
 
 
Letní tábor O Ňilaj 2002 Železná Huť 
V termínu 15. - 26.7.2002 proběhl již tradiční letní tábor, tentokráte na tábořišti v Železné 
Huti na Tachovsku. Hlavním motivem byla celotáborová hra "Světoběžnictví". 
 

Na táboře bylo celkem 33 
dětí. 
 
V roli vedoucích působili 
zaměstnanci občanského 
sdružení a dobrovolníci. 
Hlavním vedoucím byl 
zaměstnanec, který 
absolvo-val kurz HVLT 

organizovaný 
akreditovaným pracovištěm 
MŠMT. 
  
Před odjezdem 
na letní tábor 
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 program Klubíčko 
Klubíčko je program předškolní výchovy dětí od 3 do 7 let. Reaguje na nejrůznější důvody 
v rodině, které vedou k nezařazení dětí do mateřských škol. Klubíčko připravuje děti na 
vstup do školy či školky a snaží se zapojovat do svých aktivit také rodiče. Posiluje tak 
hodnotu předškolní výchovy, a to zejména v romské komunitě. Vychází z principů 
vzdělávacího programu Začít spolu. 
 
Koordinátor programu: Mgr. Petr Kuneš (od listopadu Bc. Ivana Losenická) 
 
Klubíčko je dlouhodobým programem projektu Centrum pro rodinu. Provoz třídy předškolní 
výchovy je ve všedních dnech od 7:30 do 15:00 hod. 
 
Do konce roku 2001 byla třída Klubíčko umístěna ve 3.patře ZvŠ Podmostní 1, Plzeň. 
Při reorganizaci aktivit sdružení a oddělení volnočasových programů pro děti a mládež 
od projektu protidrogové prevence došlo k přemístění třídy do nových prostor Centra 
pro rodinu. Přesun třídy předškolní výchovy naštěstí znamenal jen přestěhování v rámci 
budovy. Díky tomu byl provoz Klubíčka přerušen jen na velmi krátkou dobu.  
 
Práci s dětmi v Klubíčku zajišťovaly v uvedeném období 2 romské asistentky. Obě se  
účastnily vzdělávacích seminářů a absolvovaly stáž v partnerské mateřské škole. 
Od listopadu vystřídala jednu z asistentek Ivana Losenická, která se rychle zapojila do 
plánování činnosti a cyklického vzdělávání v programu Začít spolu. V první polovině roku 
Klubíčko navštěvovalo 13 dětí. Část těchto dětí začala po prázdninách navštěvovat nultý a 
první ročník základní školy, některé děti běžnou mateřskou školu. Po prázdninách se do 
Klubíčka zapsalo 10 dětí. Během roku přestaly do Klubíčka docházet 3 děti, jejichž rodiny 
se rozhodly pro cestu do Anglie.  
 
Přehled akcí programu mimo běžný provoz: 
leden  návštěva Knihovny města Plzně 
únor Carusošou ve škole 
březen  maškarní karneval, příprava masek a vystoupení dětí     
květen  Živé zvířátko, vzdělávací pásmo pro děti 
 návštěva v Klubu maminek 
červen Den dětí v Borském parku 
září zahájení školního roku 
prosinec mikulášská nadílka 
 předvánoční setkání s rodiči 

 
 
 
 program Podaná ruka  
Program Podaná ruka představuje individuální případovou práci s klienty. Poskytuje sociální 
poradenství, krizovou intervenci a další pomoc v návaznosti a ve spolupráci s jinými 
odbornými organizacemi. Program má přímou návaznost na projekt Aver Drom.  
 
Koordinátor programu: Bc. Jan Frisch 
 
Pro sociální poradenství se klienti mohou obrátit na obě zařízení sdružení. Program Podaná 
ruka nemá přísně vymezenou denní dobu - sociální poradenství je poskytováno na základě 
zajmu klientů v rámci provozu. 
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Poskytování sociálního poradenství se v činnosti sdružení objevuje od počátku jeho aktivní 
práce, neboť o něj byl ze strany klientů vždy zájem. Nejčastějšími tématy poradenství jsou 
otázky týkající se rodinných záležitostí, bydlení a sociálních dávek. V loňském roce se navíc 
vyskytly dva specifické okruhy: řešení situace navracejících se emigrantů a odškodnění 
romského holocaustu. 
 
Občanské sdružení bylo v loňském roce zaregistrováno Úřadem na ochranu osobních 
údajů. 
  
V oblasti poradenství se velmi osvědčila spolupráce s jinými organizacemi, zejména 
s Občanskou poradnou Plzeň (smluvní vztah). V případě náročného případu poskytujeme 
odkaz/doprovod nebo zajišťujeme sjednání schůzky v prostorách našich zařízení případně 
přímo u klienta. 
 
 
Tabulka  Služby v roce 2002 
Oblast poradenství Počet výkonů

Bydlení 28 
Sociální dávky 10 
Rodinné záležitosti 37
Zdravotní 9
Jiné * 67 
Celkem 151

 
 
Tabulka  Odkazy do odborných zařízení v roce 2002 
Počet odkazů do odborných zařízení 38

 
 
Vysvětlivky k datům v tabulkách: 
Údaje jsou za období květen - prosinec 2002. 
* Položka Jiné zahrnuje zejména oblasti: dítě a škola, právní, problematiku navracejících se 

emigrantů, odškodnění romského holocaustu. 
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P R O J E K T  M i r o  s u n o  
 
Projekt Miro Suno podporuje pravidelnou celoroční činnost hudebních a tanečních skupin 
romských dětí a mládeže. Zkoušky hudebních skupin probíhají v hudebně Centra pro rodinu. 
Soubory zapojené do projektu se snaží představovat své výsledky veřejnosti a prezentují tak 
romskou kulturu. 
 
Koordinátor programu: Radek Šarai 
 
V Centru pro rodinu v Podmostní ulici funguje v době provozu Klubu samostatná hudebna. 
V roce 2002 v hudebně pravidelně zkoušelo 5 hudebních skupin, které průběžně 
představovaly své výsledky v rámci akcí Centra i veřejně.  
 
Přehled akcí, kterých se skupiny zapojené do projektu účastnily: 
leden hudební doprovod slavnostního otevření Centra pro rodinu 
 - hudební doprovod skupina Miro Suno 
březen dětský karneval 
 - představení hudebních a tanečních skupin dětí a mládeže 
květen vystoupení hudebních skupin v rámci spolupráce se ZvŠ  
červen Vinické léto 
 - vystoupení skupiny Midel   
 - vystoupení dětských hudebních a tanečních skupin 
srpen    letní tábor - vznik skupiny Kale Čhave 
září Vinické léto  
 - vystoupení skupiny Kale Čhave 
 účast skupiny 20 dětí na pěvecké soutěži Romský slavík v Rakovníku (hudební 

doprovod zajistila skupina Kale Čhave)   
říjen filmový festival o lidských právech Druhý svět 
 - hudební doprovod oficiálního zahájení skupina Kale Čhave 
 koncert pro Gabriel 
 - prezentace 5 dětských hudebních a tanečních skupin v rámci akce "pod 

mostem" 
listopad skupina Kale Čhave zajistila hudební doprovod pořadu multikulturní výchovy 

Poznáním k porozumění v Knihovně města Plzně 
prosinec předvánoční akce v rámci Centra pro rodinu 
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P R O J E K T  R O M C L U B  
 
Projekt Romclub reaguje na zájem romských dětí a mládeže o sportovní aktivity. Na základě 
původně nízkoprahových aktivit vznikly skupiny dětí navštěvujících pravidelné sportovní 
tréninky. Romclub navazuje na projekt Centrum pro rodinu. 
 
Koordinátor projektu: Mgr. Petr Kuneš 
 
V roce 2002 probíhaly každý týden pravidelné fotbalové a florbalové tréninky a návštěvy  
posilovny (mimo období prázdnin). 
 
Fotbalové tréninky vedl romský dobrovolník. Na tréninky docházela skupina cca 20 dětí. 
Po počátečních problémech při hledání se nakonec podařilo nalézt vhodné prostory. V zimním 
období se tréninky konaly v pronajatých prostorách (tělocvičny, hala), v době příznivějšího 
počasí pak na venkovním hřišti jedné z plzeňských škol. V závěru roku se ukázalo, že bude 
vhodné početnou a věkově rozrůzněnou skupinu dětí rozdělit na dvě skupiny.  
 
Florbalové tréninky vedl zaměstnanec s trenérskou licencí. Tréninky se konaly v tělocvičně 
ZvŠ v Podmostní ulici. V období po povodních, kdy byla tělocvična školy poškozena, se 
podařilo najít jinou vhodnou tělocvičnu, kde se pravidelně setkávala skupina 15 dětí.   
 
Nabídku sportovního vyžití jsme obohatili možností navštěvovat posilovnu ZvŠ v Podmostní 
ulici. Prostor byl k dispozici dvakrát týdně a využívaly jej vždy skupiny do 5 dětí.  
 

  Z fotbalového turnaje  
 
 
Přehled akcí programu mimo běžný provoz: 
duben fotbalový turnaj pro plzeňské školy 
květen  účast na přátelském turnaji v sálové kopané v Liberci 
prosinec vánoční turnaj v sálové kopané 
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P R O J E K T  A v e r  d r o m  
 
Projekt Aver Drom (Jiná cesta) je programem protidrogové prevence zaměřené především na 
romskou komunitu. Zahrnuje terénní práci a provoz kontaktního AD centra na plzeňském 
sídlišti Vinice. Pracuje přímo s uživateli návykových látek, jejich rodinami a blízkými a využívá 
znalostí komunity. Poskytuje poradenství, krizovou intervenci, sociální asistenci, 
zprostředkovává léčbu atd., ve spolupráci s o.s. Ulice (v roce 2002 o.s. Johan) pak další 
služby Harm Reduction. Projekt vytváří prostor a zázemí pro práci v oblasti protidrogové 
prevence a spolupracuje s jinými odbornými organizacemi. 
 
Koordinátor programu: Bc. Jan Frisch 
 
Provoz nízkoprahového kontaktního AD centra je ve všedních dnech od 11:00 - 16:00 hod. 
AD centrum se nachází ve sklepních prostorech panelového domu ve Strážnické 12 na sídlišti 
Vinice. 
 
AD centrum bylo oficiálně otevřeno v březnu 2002. Projekt Aver Drom fungoval v prostorech 
centra již od začátku roku. Základní náplň projektu - pravidelný provoz kontaktní místnosti, 
streetwork na sídlišti a v dalších částech města, návštěvy rodin - byla úspěšně odstartována. 
Počáteční nedůvěra ze strany klientů (celé komunity) byla očekávána a její míra nepřekročila 
předpokládanou výši. V průběhu roku se odůvodněnost projektu a potřeba kontaktní práce 
v romské komunitě potvrdila. 
 
Projekt v roce 2002 zajišťovali terénní pracovník, koordinátor preventivních aktivit a romský 
asistent. Ten do projektu nastoupil v únoru. Po stáži v K-centru a úvodním seznámení 
s projektem a náplní práce se stal důležitým členem týmu. V listopadu 2002 asistent však 
práci v projektu ukončil. Přesto romského asistenta i nadále považujeme za důležitou osobu 
pro práci v oblasti protidrogové prevence v romské komunitě.  
 
Během roku se podařilo vytvořit funkční systém evidence záznamů o provedených službách 
projektu. Služby Harm Reduction (výměnný program, testy AIDS/HEP atd.) byly poskytovány 
na základě smluvní spolupráce o.s. Ulice. AD centrum během roku postupně vytvořilo prostor 
a zázemí pro terénní pracovníky (naší i jiných organizací), které umožňuje jejich součinnostní 
práci s romskými uživateli drog v Plzni. 
 
Přehled akcí programu mimo běžný provoz: 
leden setkání zástupců plzeňských protidrogových zařízení v AD centru  
březen oficiální otevření AD centra 
září informační schůzka s vedením mateřských a základní školy na Vinicích 
 (předány informační materiály a metodické informace)  
 

 
Tabulka  Počet klientů a kontaktů v roce 2002 
Počet klientů 
(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili alespoň jednou služeb programu) 58*
- z toho injekčních uživatelů drog 44 
- z toho mužů 36 
Průměrný věk klienta 29,5
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu 4
Počet kontaktů 398
Počet prvních kontaktů 33 
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Tabulka  Služby/výkony v roce 2002  

Služba  
Počet osob, 
které danou 

službu využily 

Počet výkonů 
(v jednotkách uvedených vpravo) 

Kontaktní místnost  39 * 162 Počet návštěv kontaktní místnosti

Hygienický servis 3 6 Počet využití sprchy, pračky
Potravinový servis 10 10 Počet
Zdravotní ošetření 1 1 Počet ošetření
Individuální poradenství 53 138 Počet sezení
Krizová intervence 7 9 Počet intervencí
Počet referencí do K-center 30 56 Počet  
Počet referencí do léčby 7 7 Počet 
Asistenční služba 3 8 Počet intervencí
Počet poradenských telefonátů 41 Počet

 
 
Vysvětlivky k datům v tabulkách: 
* Množství kontaktů a poskytnutí služeb bylo provedeno také s neznámými osobami. Tito klienti, kteří 

nemohou být zaměstnanci identifikováni, nejsou zahrnuti do celkové statistiky.   
U některých stálých klientů způsob aplikace nezjištěn. 
Věk zjištěn u 55-ti stálých klientů. 
 
 
V roce 2002 se zaměstnanci v AD centru setkávali se zájmem o poskytování sociálního 
poradenství i ze strany "nedrogových" klientů. Tato skutečnost nás vedla k navázání 
spolupráce s Občanskou poradnou Plzeň a k přípravě rozšíření služeb i pro tyto klienty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R O J E K T  M O S T  
 
Projekt Most je programem primární prevence sociálně patologických jevů. Probíhá formou 
pravidelných setkání v době vyučování ve Zvláštní škole v Podmostní ul., kde se nachází 
i Centrum pro rodinu. V návaznosti na tyto setkání je v odpoledních hodinách vyhrazen 
prostor pro individuální setkání s žáky v neformálním prostředí Klubu Centra pro rodinu.  
 
Koordinátor projektu: Dalibor Hapl 
 
Projekt byl zahájen v září roku 2002. Jedná se o dlouhodobou prevenci. Projekt pracuje 
jednotlivě s každou třídou po dobu tří let. Každý žák školy bude v momentě, kdy postoupí do 
šesté třídy, do projektu automaticky zapojen (na dobu následujících tří let – v 6., 7. a 8. 
třídě). V každém roce dojde k minimálně deseti setkáním s třídou (+ exkurze).  
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P R O J E K T  V i N I C K É  L É T O  
 
Projekt představuje nabídku kulturního oživení sídliště Vinice formou pouličních hudebních, 
divadelních a filmových představení. Může být označen jako nabídka “dění“. Nabídka, která 
může sídliště alespoň zčásti přiblížit místu žití a oddálit podobě sídliště jako místa pouhého 
přenocování. 
 
Koordinátor projektu: Dalibor Hapl 
 
Během června a září jsme soustředili kulturní akce do prostoru před hlavní vchod do základní 
školy, v prázdninových měsících proběhlo promítání filmů na zeď trafostanice za hřištěm 
základní školy. Místa, kde se kulturní akce odehrávaly, jsme pojmenovali: Vinické náměstí 
a vinické kino "T63". Pojmenování různých míst a objektů na sídlišti by mělo vést ke zlepšení 
vztahu obyvatel k sídlišti. 

 
Celý projekt se setkal s uspokojující 
účastí. Na některých akcích byly 
především děti, většinou však byli 
mezi návštěvníky také dospělí 
obyvatelé sídliště. Akce navštěvovali 
zástupci majoritní společnosti i 
romské minority. Několika akcí se 
účastnili i zdravotně handicapovaní 
obyvatelé sídliště (na Vinicích jsou 
bezbariérové byty). Na některé akce 
se na sídliště dostavili i návštěvníci 
z jiných plzeňských čtvrtí.  
 
Po sečtení návštěvnosti jednotlivých 
akcí je možné celkovou účast vyčíslit 
na více než tisíc diváků.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návštěvníci Vinického léta 

 
 
 
Na sídlišti se během, čtyř měsíců odehrálo přes dvacet kulturních akcí. V červnu se na sídlišti 
představily hudební skupiny (zčásti se jednalo o romské hudebníky), divadelní a taneční 
soubory. Nejvíce navštívenou akcí v rámci projektu bylo vystoupení novozélandských Island 
Breeze, kteří na sídlišti představili tradice, zvyky, tance a hudbu dalekých kultur. Na jejich 
vystoupení se přišlo podívat zhruba dvě stě lidí. Poslední červnovou akcí bylo vystoupení dětí 
a mládeže z Vinic - akce nazvaná Hurá prázdniny. Na této akci vystoupily kromě dětí a 
mládeže oslovených v Centru pro rodinu i děti z vinických mateřských škol a 7. Základní 
školy.  
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Během prázdninových měsíců se na sídlišti 
uskutečnilo celkem 8 filmových projekcí, které 
shlédlo dvě stě diváků. 
 
V září se v rámci projektu konaly dva koncerty. 
Odehrála se také dvě tvořivá odpoledne. Jedno 
začalo vystoupením loutkového divadla 
a pokračovalo Letním malováním dětských 
návštěvníků. Druhé odstartovalo vystoupením 
skupiny historického šermu, na které navazovalo 
Plácání z hlíny (pod vedením plzeňského 
výtvarníka Tomáše Kůse). Závěrečná akce 
Loučení s Vinickým létem se pro nepřízeň počasí 
nekonala. 
                                                           
 
 
 
 
 
 
Letní malování v rámci Vinického léta 
 
 

 
 
Na základě výsledků projektu občanské sdružení připravuje projekt komunitního rozvoje 
plzeňského sídliště Vinice - Projekt 41. Ten chce podporovat kulturní a společenské dění na 
sídlišti a rozšiřovat a prohlubovat společenské vztahy. Vinické léto by mělo být jeho součástí. 
Název Projekt 41 je odvozen od čísla linky autobusu MHD, který jako jediný na sídliště 
zajíždí. 
 
 
 
 
 

 
F e s t i v a l  D r u h ý  s v ě t  
 
Návazně na projekt Vinické léto se Společenství "Začít spolu" stalo spolupořádající organizací 
plzeňských ozvěn festivalu Jeden svět (mezinárodního festivalu dokumentárních filmů 
zabývajících se tematikou lidských práv - pořadatel Člověk v tísni, společnost při ČT). 
Plzeňské ozvěny festivalu, pojmenované Druhý svět, se konaly v říjnu 2002. Jedním ze tří 
projekčních míst plzeňských ozvěn se stalo Vinické kino "T63". Akce trvala týden, na Vinicích 
se promítalo pět dní. Během nich bylo promítnuto šest dokumentárních snímků (dva se 
zabývaly situací romského etnika v ČR).  
 
Akce zaznamenala velký úspěch, na jehož základě se pro budoucí roky stalo Společenství 
"Začít spolu" jedním z partnerů plzeňského festivalu Jeden svět. Touto akcí byla také 
odstartována spolupráce tří neziskových organizací (občanských sdružení) - Společenství 
"Začít spolu", Johan a Studnice (sdružení provozující kulturní kavárnu Jabloň). 
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V Z D Ě L Á V A C Í  A k t i v i t y  
 
Na základě uzavřených dohod občanské sdružení zajišťuje praxe studentů. V roce 2002 byl 
na praxi student oboru sociální práce z Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. Dále jsme zajistili 
praxi pro studenta Romské střední školy sociální v Kolíně.  
 
Občanské sdružení zajišťovalo pro cca 30 studentů praktickou část výuky předmětu 
Mentoring romských žáků vyučovaného na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni. Tito studenti se 
zapojili do doučování romských dětí a měli přístup k vzdělávacím materiálům v knihovně 
občanského sdružení.   
 
V dubnu se v obou zařízeních občanského sdružení uskutečnila návštěva studentů 
z holandského Rotterdamu. Jejich pobyt v Plzni zajišťovala Západočeská univerzita v Plzni. 
 
Společenství "Začít spolu" připravilo nabídku vzdělávacích seminářů s těmito tématy: Jak 
dobře napsat projekt, Multikultura, Jak založit školní klub a Zapojení romských rodin. V roce 
2002 jsme ve spolupráci s Pedagogickým centrem Plzeň zrealizovali 3 semináře. 
 
 
 
 

V Z D Ě L Á V Á N Í  P R A C O V N Í H O  T Ý M U  
 
Mimo vzdělávací aktivity, které občanské sdružení poskytuje ostatním zájemcům, 
samozřejmě také průběžně dbá na vzdělávání a další rozvoj vlastních zaměstnanců 
a dobrovolníků s ohledem na náplň jejich práce. 
 
 
Občanské sdružení bylo v roce 2002 vybráno Nadací Open Society Fund Praha do programu 
Rozvoje romských neziskových organizací. V rámci tohoto programu jsou pracovnímu týmu 
občanského sdružení poskytovány další vzdělávací semináře zaměřené zejména na rozvoj 
organizace. Program bude pokračovat i v následujících 2 letech. 
 
 

Malování a vytváření města, kde 
děti chtějí bydlet 
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P O D Ě K O V Á N Í  
 
Na tomto místě bychom rádi poděkovali sponzorům, dárcům a spolupracujícím organizacím 
za podporu projektů občanského sdružení. 
 
 
V roce 2002 občanské sdružení podpořili: 
  
Statutární město Plzeň 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 Nadace Open Society Fund Praha 

Úřad práce v Plzni 

    Nadace rozvoje občanské společnosti (program Gabriel) 

  Nadace VIA (z prostředků Dobročinného fondu Plzeňského prazdroje) 

Ministerstvo kultury ČR 

  Step by Step Česká republika 

  Nadace Eurotel 

Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně 

Nadační fond pro podporu vzdělávání a mimoškolních aktivit dětí a mládeže 

  Nadace 700 let města Plzně 

Městský obvod Plzeň 1 

Plzeňská papírna, a.s. 
 
 
 
Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na aktivitách 
občanského sdružení, pomáhali s doučováním dětí, vedli sportovní tréninky, 
zajišťovali Vinické léto a pomáhali s odklízením následků po vodě, která se 
prohnala naštěstí jen sklepem školy, kde sídlí Centrum pro rodinu. 
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P ř e h l e d  p ř í j m ů  v  r o c e  2 0 0 2  
 
 

Příjmy Kč

  

zůstatek z minulého roku 322 972,84 

  

členské příspěvky 1 560,00 

  

Statutární město Plzeň 1 102 505,00 

 Odbor řízení městských podniků, školství, mládeže a tělovýchovy 320 000,00 

 Komise protidrogová a prevence kriminality 120 000,00 

 Komise protidrogová a prevence kriminality 288 000,00 

 Komise protidrogová a prevence kriminality 306 000,00 

 Komise protidrogová a prevence kriminality 30 000,00 

 Odbor kultury 20 000,00 

 Odbor řízení městských podniků, školství, mládeže a tělovýchovy 15 505,00 

 Městský obvod Plzeň 1 3 000,00 

  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 160 000,00 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 586 900,00 

Ministerstvo kultury ČR 28 000,00 

 

Úřad práce v Plzni 65 258,00 

 

Nadace rozvoje občanské společnosti 140 000,00 

Nadace Open Society Fund Praha 85 027,00 

Nadace VIA 50 000,00 

Nadace Eurotel 40 000,00 

Nadace 700 let města Plzně 10 000,00 

Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně 30 000,00 

Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů 16 000,00 

 

spoluúčast klientů 18 796,30 

 

Step by Step Česká republika, o.s. - refundace telefonických služeb 28 098,00 

ostatní příjmy 59 204,00 

vrácené přeplatky 12 788,00 

přijaté úroky 2 048,82 

 

Příjmy celkem 2 759 157,96 
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P ř e h l e d  v ý d a j ů  v  r o c e  2 0 0 2  
 
Výdaje Kč

  

Materiál 521 187,70 

 kancelářské potřeby, provozní materiál, materiál na opravy 65 312,90 

 hygienické potřeby, drogerie, léky 11 077,80 

 literatura 14 427,00 

 hračky, hry 21 426,50 

 hudební vybavení, pomůcky 15 405,70 

 sportovní vybavení, pomůcky 52 868,60 

 ostatní výukový materiál 29 390,90 

 fotomateriál 4 050,00 

 potraviny 17 871,10 

 DKP 289 357,20 

  

Služby 690 569,10 

 nájemné 180 164,00 

 ubytování 19 808,00 

 půjčovné a nájem předmětů 12 275,00 

 energie, vodné, stočné 85 268,10 

 telefonní poplatky 115 650,70 

 poštovné 4 062,80 

 správní a bankovní poplatky, silniční daň 5 534,00 

 ostatní služby (účetní služby, poradenství, supervize, honoráře, jiné) 116 051,10 

 pojištění 13 369,00 

 fotoslužby, kopírování, tisk 10 184,00 

 opravy, údržba a refundace úklidu 61 679,80 

 vzdělávání, vstupné 34 175,00 

 doprava 11 301,00 

 cestovné 21 046,60 

  

Mzdy včetně odvodů 1 073 257,00 

 hrubé mzdy 703 694,00 

 OON 76 300,00 

 odvody 256 231,00 

 náhrada civilní služby 37 032,00 

  

Vrácení finanční výpomoci 2 800,00 

 

Výdaje celkem 2 287 813,80 
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f i n a n č n í  s h r n u t í  2 0 0 2  
 
  

Příjmy 2002 celkem 2 759 157,96 

  

Výdaje 2002 celkem 2 287 813,80 

  

 

Výsledek 2002 471 344,16 

 
  
  

Položka Výsledek 2002 obsahuje zůstatky grantů a nové granty získané na rok 
2003, které již přišly na účet občanského sdružení. 
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