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ÚVODNÍ SLOVO  
 
 
 
Vážení přátelé, příznivci a partneři, 
 
 
 
Výroční zpráva, kterou právě dostáváte do rukou, informuje o aktivitách občanského 
sdružení Společenství "Začít spolu" v roce 2004. V jejím textu dále najdete informace 
o projektech sdružení a také o tom, jak se organizaci dařilo naplňovat své poslání. 
 
V roce 2004 se sdružení zaměřilo především na specifikaci poskytovaných služeb 
v jednotlivých zařízeních a návazně na jejich analýzu v souvislosti s plánovaným 
vytvářením strategického plánu v rámci rozvojového projektu. 
 
Na tomto místě bych chtěla 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. 
   
 
 
 
 
Mirka Škardová 
předsedkyně občanského sdružení 
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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. 
Milan Kotlár, místopředseda o.s. (do 31.3.2004) 
Milan Červeňák 
Bc. Jan Frisch 
Hana Steinbachová 
 

Kontrolní komise 

 

Ing. Vladimír Nechutný 
Bc. Alexandra Blažková 
Helena Jakubčíková 
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Členská základna 
 
Alexandra Blažková, Milan Červeňák, Milan Červeňák, Jan Frisch, Helena Jakubčíková, 
Růžena Knížková, Milan Kotlár (do 31.3.2004), Vladimír Nechutný, Hana Steinbachová, 
Radek Šarai (do 31.3.2004), Miroslava Škardová 
 
 
 

Zaměstnanci  
 
Mgr. Petra Červenková koordinátorka NZDM (do února) 
Bc. Lukáš Eisenvort kontaktní pracovník (od září) 
Antonín Ferko kontaktní pracovník (od září) 
Bc. Jan Frisch výkonný ředitel 
Jindřich Hejna sociální pedagog (od února) 
Růžena Knížková terénní sociální pracovnice (od února)  
Monika Kotlárová asistentka pro předškolní výchovu 
Mgr. Petr Kuneš koordinátor projektu / koordinátor NZDM 
Mgr. Zuzana Leníčková sociální pedagog / učitelka předškolní výchovy 
Bc. Ivana Losenická koordinátorka předškolní výchovy 
Mgr. Jolana Matoušková sociální pracovnice / koordinátorka projektu 
Mgr. Zuzana Sermešová kontaktní pracovnice (od září) 
Vojtěch Touš terénní sociální pracovník (od listopadu) 
Bc. Jakub Vašíček civilní služba (do září) 
 
 
 

Historický kalendář 
 
říjen 1996 založení organizace 
1997 příprava projektu a úpravy Centra pro rodinu na sídlišti Vinice 
březen 1998 otevření nízkoprahového komunitního Centra pro rodinu 
1998 počátky předškolní výchovy Klubíčko 
2000 vytvoření programu protidrogové prevence 
2001 pořádání festivalu romské hudby v Plzni 
leden 2002 otevření nízkoprahového Centra pro rodinu v nových prostorách 

v Podmostní ulici 
 otevření kontaktního AD centra protidrogového programu Aver Drom 
2002 vstup do tříletého programu na podporu neziskových organizací  
červenec 2003 zahájení realizace rozvojového projektu Příležitost 
2004 profilace Centra pro rodinu jako nízkoprahového zařízení pro děti a 

mládež 
2004 zahájení strategického plánování rozvoje organizace 
prosinec 2004 ukončení projektu Aver Drom 
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Společenství "Začít spolu" v roce 2004 
 
V roce 2004 organizace provozovala 3 zařízení na dvou místech.  
Prvním místem byl prostor v centru Plzně v Podmostní 1 v budově školy, tzv. Centrum pro 
rodinu, kde fungoval Nízkoprahový klub pro děti a mládež a předškolní výchova Klubíčko. 
Druhým místem byl prostor na sídlišti Vinice ve Strážnické 12, kde sídlilo AD centrum 
poskytující sociální poradenství, terénní sociální práci a protidrogovou prevenci. 
 
Činnost občanského sdružení byla soustředěna do několika projektů, kterými se sdružení 
snažilo naplňovat své poslání. Aktivity jednitlivých projektů jsou provázané a nazvájem se 
doplňují. Projekty vznikaly vždy postupně a vycházely z potřeb cílové skupiny, pro kterou 
byly určeny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vystoupení skupiny Gypsy Hery Band v rámci festivalu Vinické léto 
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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. 

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 se definuje jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM), je 
otevřené pro všechny (při respektování základních nízkoprahových pravidel). Kmenová 
skupina čítá zhruba 200 - 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 
 
 
 
PROVOZ V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ PROJEKTU 
 
Program Klub 
Od ledna do srpna byl z personálních důvodů Klub otevřen v pracovní dny od 11:45 do 
17:00. Převážnou klientelu tvořili romské děti a mládež. Z důvodů změny zaměření 
nízkoprahového centra na širší cílovou skupinu a prohloubení principů nízkoprahovosti, byly 
od září otevírací hodiny upraveny: pondělí-čtvrtek od 14:00 do 19:00 a v pátek od 13:00 do 
16:00. V srpnu 2004 z programu odešli 2 pracovníci. V září 2004 se obnovil a doplnil tým 
pracovníků poskytujících nízkoprahové služby. Byli přijati 2 kontaktní pracovníci na celý 
úvazek a 2 pracovníci na dohodu o pracovní činnosti. Od října 2004 sledujeme nárůst 
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klientů, se kterými je individuálně pracováno na základě informací získaných kontaktní 
prací. Průměrná denní návštěvnost v Klubu se pohybovala kolem 25 dětí a to v závislosti na 
sezónních vlivech (prázdniny, roční období) a aktivitách Klubu (jednorázové akce). 
Mezi stabilní nízkoprahové služby patří: 
Bezpečný prostor, kontaktní práce, nabídka volnočasových aktivit, podpora vlastních 
aktivit, situační intervence, podpora při prosazování práv a zájmů, asistence,… 

Program Klubko 
Do tohoto programu jsou řazeny takzvaně nadstavbové aktivity. Na realizaci těchto aktivit 
se podílí pracovníci nízkoprahového Klubu a patří mezi ně zejména mentoring romských 
žáků, doučování, víkendové aktivity, sportovní a hudební aktivity a výlety. 
Do tohoto programu bylo zapojeno více než 20 studentů Západočeské univerzity, 15 
dlouhodobých dobrovolníků a téměř stovka klientů. V průběhu roku se v souvislosti 
s podporou vzdělávání dětí navázala úzká spolupráce s výchovnými poradci plzeňských 
základních škol. 

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. 
 

  Klubíčko - ranní kruh 
 
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  
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V roce 2004 fungovalo Klubíčko pravidelně každý pracovní den 7:30 - 15:00 (vyjma období 
školních prázdnin a dní, kdy bylo zavřeno z provozních důvodů).  
Od září 2004 je Klubíčko plně obsazené (kapacitní možnosti max. 10 dětí). Z tohoto důvodu 
musíme odmítat nové zájemce, resp. s nimi počítáme v případě uvolnění místa (odchod 
dítěte do MŠ, odstěhování rodiny, ukončení poskytování služby z jiného důvodu).  
Počty přihlášených dětí: 
leden - červen 2004:  15 dětí 
září - prosinec 2004:  11 dětí (pravidelná docházka 10 dětí) 
 
 
 
PRŮBĚH REALIZACE SLUŽBY PRO JEDNOTLIVÉ KLIENTY 
 
Klient přichází do nízkoprahového centra, následuje přijímací procedura, kdy se při prvním 
kontaktu pracovník a klient dohodnou na oslovování a vzájemně se představí, následuje 
seznámení s prostorem, běžným chodem zařízení, s pravidly poskytování služby a následky 
při jejich nerespektování. 
Následuje dohoda o obsahu 
služby a její následné 
využívání. Klient je 
motivován a doprovázen. 
Není vázán přihláškou, 
pravidelnou docházkou 
nebo poplatkem, o jeho 
osobě nejsou vedeny žádné 
údaje. Děje se s ohledem 
na konkrétní situaci 
konkrétního klienta, 
dohoda je ústní. Aktivity 
pracovníků směřují 
k zapojení klienta do 
realizace aktivit centra a 
sociálního působení na 
ostatní klienty či skupiny 
klientů. 

 
 

Hra při aktualizace pravidel klubu 
 
U nadstavbových aktivit je práh využívaní sociálních služeb zvýšený. Za zvýšení prahu 
považujeme u pravidelných aktivit přihlášku, symbolický poplatek, kontakt s rodiči apod. 
Tuto službu využívají klienti, kteří jsou schopni překročit tento zvýšený práh a přiblížit se 
tak běžnému fungování ve společnosti. 
 
Při zájmu o využití alternativní předškolní výchovy (Klubíčka) pracovník seznámí rodiče 
s nabídkou zařízení, časovou dostupností s podmínkami poskytování služeb, písemnou 
smlouvou a určí zkušební dobu. Pracovník nabízí rodičům zapojení do běžného denního 
chodu Klubíčka. 

 
Na aktivitách projektu se podílí dobrovolníci (většinou studenti). V roce 2004 cca 15 osob.  
 
Týmovou a případovou supervizi pro zaměsnance nízkoprahového klubu zajišťuje 
psychoterapeut PhDr. Martin Jára.  
Program Klubíčko má pravidelné samostatné konzultace a supervize s dětskou psycholožkou 
PhDr. Dagmarou Nechutnou. 
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AKCE REALIZOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU 
  

Popis akce 
Termín Místo konání 

výroba papíru leden 2004 Plzeň, CPR 
exkurze do pivovarnického muzea (Klubíčko) leden 2004 Plzeň 
Černobílá disko leden 2004 Plzeň, CPR 
promítání v klubu leden 2004 Plzeň, CPR 
výroba netradičního papíru leden 2004 Plzeň, CPR 
"Jak se jmenuje čas" - pořad (Klubíčko) leden 2004 Plzeň, knihovna 
Lámeme rekordy leden 2004 Plzeň, CPR 
Disco jen tak únor 2004 Plzeň, CPR 
Karneval únor 2004 Plzeň, kavárna Peklo 
Mentoringové spaní v Centru březen 2004 Plzeň, CPR 
turnaj ve stolním tenise březen 2004 Plzeň, CPR 
návštěva knihovny (Klubíčko) březen 2004 Plzeň 
výroba velikonočních ozdob duben 2004 Plzeň, CPR 
víkendovka  duben 2004 Javorná 
prezentace centra a organizace duben 2004 Plzeň, CPR 
Lámeme rekordy II duben 2004 Plzeň, CPR 
Hravé odpoledne - zvnitřňování pravidel duben 2004 Plzeň, CPR 
výstava Velikonoce (Klubíčko) duben 2004 Plzeň 
Klubpárty - setkání dobrovolníků květen 2004 Plzeň, CPR 
Miss a Missák květen 2004 Plzeň, CPR 
Nácvik první pomoci květen 2004 Plzeň, CPR 
víkendovka květen 2004 Železná Ruda 
návštěva ZOO (Klubíčko) květen 2004 Plzeň 
Sportovní odpoledne (Klubíčko) květen 2004 Plzeň, Borský park 
výstava Malíři dětem (Klubíčko) květen 2004 Plzeň 
fotbalový turnaj červen 2004 Pardubice 
keramická dílna s dětmi z Naděje (Klubíčko) červen 2004 Plzeň, CPR 
výlet na Kozel (Klubíčko) červen 2004 Kozel 
"Malá podmostní slavnost" - vystoupení 
(Klubíčko) 

červen 2004 Plzeň, CPR 

Letní škola angličtiny červenec 2004 Plzeň, ZČU 
návštěva bazénu srpen 2004 Plzeň 
soutěže a hry na Vinicích srpen 2004 Plzeň, Vinice 
víkendovka září 2004 Melchiorova Huť 
Výlet do ZOO září 2004 Praha 
mentoringová víkendovka říjen 2004 Hojsova Stráž 
malování v klubu říjen 2004 Plzeň, CPR 
Mikulášská nadílka - Klubíčko prosinec 2004 Plzeň, CPR 
Mikulášská párty prosinec 2004 Plzeň, CPR 
Vánoční fotbalový turnaj prosinec 2004 Plzeň 

 
 
 
 
Projekt proběhl za finanční podpory Statutárního města Plzeň, Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR, Plzeňského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 
Nadace Open Society Fund Praha, Nadačního fondu pro podporu vzdělávacích programů 
a s finanční spoluúčastí klientů. 
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PROJEKT MIRO SUNO  
 

Projekt Miro Suno podporuje pravidelné celoroční aktivity 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, 
prezentují také romskou kulturu. 

 

Hudebna sloužící tréninkům hudebních skupin a dle pravidel i denním návštěvníkům byla 
k dispozici v prostorách Centra pro rodinu. V hudebně pravidelně zkoušelo 6 hudebních 
skupin. Část z nich průběžně představovala své výsledky v rámci akcí Centra i veřejně. 
Většina skupin vzešla z nízkoprahových aktivit Centra pro rodinu. 

 
Přehled významnějších akcí, kterých se skupiny účastnily: 
únor  vystoupení 4 skupin v rámci programu karnevalu pořádaného o.s. 
duben  setkání skupin k upřesnění pravidel hudebny 
duben vystoupení hudební a taneční skupiny v rámci vernisáže výstavy Romové 

v České republice (doprovodný program festivalu dokumentárních filmů 
Jeden svět 2004 v Plzni) 

červen festival Vinické léto, vystoupení skupin v rámci dětského odpoledne 
prosinec předvánoční akce v rámci Centra pro rodinu 
 

Projekt zvyšuje nabídku nízko-
prahového zařízení pro děti a 
mládež, podchycuje nadané děti 
a prezentuje jejich tvorbu.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Vystoupení na vernisáži výstavy Romové v České republice (doprovodný program festivalu Jeden svět 2004 v Plzni) 
 

Počátkem roku byla zpracovány návrhy na zlepšení projektu. Hudebna byla otevřena dalším 
zájemcům o pravidelné zkoušky (jednotlivci i skupiny). Zároveň byla nově stanovena 
finanční spoluúčast na čtvrtletí, která slouží na částečné krytí nákladů a je zárověň také 
jakýmsi důkazem zájmu o pravidelnost návštěv. 

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 Statutárního města Plzeň, Ministerstva kultury ČR 
a s finanční spoluúčastí klientů. 
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PROJEKT AVER DROM  
 
Projekt Aver Drom (Jiná cesta) se zabývá sociální prací a protidrogovou prevencí v romské 
komunitě. Zahrnuje terénní práci a provoz kontaktního AD centra na plzeňském sídlišti 
Vinice. Poskytuje terénní sociální práci, poradenství, krizovou intervenci, asistenci 
a využívá znalostí komunity. Pracuje také přímo s uživateli návykových látek, jejich 
rodinami a blízkými, zprostředkovává léčbu. Projekt vytváří prostor a zázemí pro práci 
v oblasti protidrogové prevence a spolupracuje s jinými odbornými organizacemi.   
 
 
Projekt Aver Drom byl pro rok 2004 rozdělen do dvou oblastí: práce s drogovými klienty 
a sociální poradenství (i když jsme si vědomi, že část klientů spadá do obou oblastí). V roce 
2004 byl projekt podle těchto oblastí také financován. 

 
Projekt poskytoval prostor a zázemí pro práci v oblasti protidrogové prevence (poskytování 
prostoru pro terénní program o.s. Ulice, který zajišťuje výměnný program pro klienty a 
prostor pro Občanskou poradnu v rámci smlouvy o spolupráci 1 x týdně) a spolupracoval i 
s jinými odbornými organizacemi.   
 
Provoz AD centra: 
pracovní dny 11:00 – 16:00 hod. (v ostatní době terénní práce a domluvené konzultace) 
 
Část sociální poradenství 
 
Základního cíle projektu - zabezpečit nízkoprahové sociální poradenství pro klienty - bylo 
dosaženo. AD centrum se stalo stálým kontaktním místem, kde se klientům dostávalo 
odborného sociálního poradenství. Většina kontaktů s klienty se uskutečnila v AD centru 
(sídliště Vinice) a v terénu. 
 
Nejproblematičtějším okruhem dotazů byla zejména bytová problematika (vystěhování 
z bytu, ztráta nájemního poměru, dluhy za nájemné). Většina těchto problému je 
dlouhodobého charakteru, vznikla v předchozích letech a v současné době tzv. "vyplouvá 
na povrch". Velkou část kontaktů tvořila také problematika odškodnění Romů, kteří přežili 
2.světovou válku a byli během ní nuceni se ukrývat či byli jinak perzekuováni (v grafu 
rozdělení kontaktů v položce jiné). Díky složitostem v dokazování svého ukrývání, zejména 
dat počátku a ukončení, zajištění relevantních důkazů se tyto kauzy často protahují. Staří 
Romové získali často klamnou iluzi o tom, že po vyplnění dotazníků dostanou odškodné. 
Ministerstvo obrany však požaduje další doplnění a svědectví, případně důkazy, které je 
téměř nemožné získat. Pro většinu těchto lidí to znamená zklamání za cenu otevírání 
starých nepříjemných prožitků, oživování vzpomínek.  
 
Další významnou složku kontaktů tvořilo poradenství ve vztahu k dluhům, jejich nesplácení 
a případným soudním příkazům k úhradě a exekucím majetku. Dluhy jsou často z časově již 
vzdálených období, takže samotné dlužné částky jsou obohaceny další výraznou složkou 
(penále, úroky z prodlení, poplatky exekutorům…). 
 
V průběhu prvního pololetí roku 2004 došlo k analýze uplynulých let aktivit AD centra a na 
základě jejich výsledků byl vytvořen akční plán podle kterého se projekt Aver Drom měl 
v roce 2005 věnovat sociálnímu poradenství a terénní práci se zaměřením na sociálně 
vyloučené komunity s přihlédnutím na specifika sídliště Vinice. 
 
V průběhu roku 2004 začala koordinátorka projektu spolu s výkonným ředitelem a dalšími 
pracovníky o.s. s implementací standardů kvality sociální práce do průběhu projektu.  
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Pomocí terénní práce se pracovalo s klienty, kteří se i přes nízký práh do kontaktního 
centra z nejrůznějších důvodů neodvážili, případně pro ně bylo centrum mimo blízký 
dosah. Díky problémům při hledání terénního sociálního pracovníka do dvojice se 
nepodařilo zcela dosáhnout očekávaný rozsah působnosti terénní sociální práce. 
 
V oblasti spolupráce s odbornými zařízeními se podařilo navázat na předcházející dobrou 
spolupráci mezi neziskovými organizacemi, které se dlohodobě věnují sociální práci 
v romské komunitě, a nadále jí rozvíjet. V druhé polovině roku se objevil problém vzniku 
nových "projektů" či organizací, což se přenášelo i do přímé práce s klienty, ke kterým 
často přicházelo množství až protichůdných informací. 
 

KVANTITATIVNÍ  UKAZATELE 
 
Tabulka 1 Počet kontaktů dle měsíců 2004 
 

Měsíc Počet kontaktů  

leden 26 

únor 43 

březen 73 

duben 54 

květen 57 

červen 47 

červenec  66 

srpen 56 

září 11 

říjen 34 

listopad 37 

prosinec 27 

CELKEM 531 
 
Tabulka zahrnuje pouze kontakty z oblasti sociálního poradenství a terénní sociální práce v rámci projektu. 
Nezahrnuje kontakty z protidrogové oblasti projektu!  
 
 
Část protidrogová prevence 
 
Cílová skupina nezaznamenala výrazné změny. V průběhu roku došla opět ke zvýšení zájmu 
klientů se žádostmi o řešení sociálních problémů nesouvisejích primárně s drogovým 
problémem. S tím ale projekt pro rok 2004 počítal, jak z hlediska cílové skupiny, tak 
z hlediska financování projektu.  

V průběhu roku narůstal počet klientů z oblasti sociálního poradenství, zatímco počet 
klientů z oblasti drogové klesal. 
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Tabulka  Počet klientů a kontaktů v roce 2004  
Počet klientů 
(počet jednotlivých osob, které využily v daném období alespoň jednou 
služeb programu)   

 
48 * 

- z toho uživatelů drog 39 
- z toho injekčních uživatelů drog 25 
- z toho mužů 25 
- z toho se základní drogou heroin 7 
- z toho se základní drogou pervitin 19 
- z toho se základní drogou kanabinoidy 3 
- z toho se základní drogou těkavé látky 1 
Průměrný věk klienta 28,2 
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu 9 
Počet kontaktů celkem 118 
Počet prvních kontaktů 9 
 

Tabulka  Služby/výkony v roce 2004 

Služba 
Počet osob, 
které danou 

službu využily 

Počet výkonů 
(v jednotkách uvedených v pravém sloupci) 

Kontaktní místnost  32 * 58 Počet návštěv 
Hygienický servis 3 9 Počet využití sprchy, pračky 
Potravinový servis 8 13 Počet 
Zdravotní ošetření 3 4 Počet ošetření 
Individuální poradenství 44 102 Počet sezení/délka trvání 

jednoho sezení 
Krizová intervence 8 10 Počet intervencí 
Reference do K-center 5 7 Počet referencí 
Reference do léčby 4 7 Počet referencí 
Asistenční služba 1 1 Počet intervencí 
Poradenské telefonáty xxxxxx 18 Počet telefonátů 
 
Vysvětlivky k datům v tabulkách: 
* Množství kontaktů a poskytnutí služeb bylo provedeno také s neznámými osobami. Tito klienti, kteří nemohli 

být zaměstnanci identifikováni, nejsou zahrnuti do celkové statistiky. 
 
 
Ukončení projektu 
 
Na konci roku 2004 došlo k nečekanému odchodu koordinátorky projektu. Společně 
s dalšími informacemi a aktuální situací to vedlo občanské sdružení k rozhodnutí ukončit 
projekt Aver Drom. A to bohužel i přesto, že se projekt samotný ukázal jako potřebný, 
klienti o nabízené služby projevovali zájem a projekt měl připravenou strategii práce na 
další období (vylepšený způsob evidence, příprava informační kampaně pro klienty, nové 
logo, implementace standardů kvality sociální práce). 
 
 

 
 
Projekt proběhl za finanční podpory Statutárního města Plzeň, Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR, Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 
Nadace Open Society Fund Praha a Českého paralympijského výboru.  
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PROJEKT PŘÍLEŽITOST  
 
Projekt Příležitost podporuje posílení hodnoty vzdělání mezi romskými dětmi a mládeží. 
Využívá zkušeností a kontaktů v romských rodinách. Významným prvkem je individuální 
přístup ke klientům a kontakt v rodinném prostředí. Náplní projektu jsou konzultace a 
podpora týkající se dalšího vzdělávání po ukončení povinné školní docházky a realizace 
vzdělávacích kurzů pro mladé nezaměstnané Romy. Při projektových aktivitách je kladen 
důraz na spolupráci se základními školami. 

 
 
Cílové skupiny projektu: 
 romské děti a mládež jeden až dva roky před ukončením povinné školní docházky (Plzeň) 
 nezaměstnaná romská mládež ve věku 15 - 20 let (max. 25 let) (Plzeň) 

 
Výsledky projektu podle jednotlivých cílových skupin: 
Nezaměstnaná romská mládež ve věku 15 – 23 let:  
Podařilo se zrealizovat motivačně vzdělávací kurz se zaměřením na počítačové dovednosti. 

Kurzu se zúčastnilo 5 klientek. 
Výsledkem realizace jsou 
zkušenosti a vzdělávací 
program pro cílovou skupinu. 
Součástí služeb poskytovaných 
této cílové skupině byly také 
individuální kontakty. 
Šlo zejména o poradenství 
v souvislosti se získávaním 
zaměstnání: sestavování živo-
topisu, příprava na pohovor. 
Této služby využilo 6 klientů. 
 
 
 
 
 
Víkendovka v rámci motivačního kurzu 

 
 
Romské děti a mládež jeden až dva roky před ukončením povinné školní docházky: 
Bylo uskutečněno přes 70 kontaktů s 41 klienty. Převážně se jednalo o rozhovory dalšího 
studijního zaměření – 21 klientů, zprostředkování doučování – 14 klientů, 6 klientů využilo 
asistence při vyplňování přihlášek na střední školy. 
Podařilo se navázat úzkou spolupráci s výchovnými poradci plzeňských základních škol 
a rozšířit aktivity na širší věkovou skupinu.  
Mezi aktivity navazující na projekt patří pravidelný mentoring/doučování dětí 
navštěvujících ZŠ/ZvŠ. Cílová skupina se rozšířila na děti sociálně znevýhodněného 
prostředí. Nadále pokračuje vzájemná spolupráce s výchovnými poradci plzeňských 
základních škol. 
 
 

 
 
Projekt proběhl za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha, Statutárního města 
Plzeň a s finanční spoluúčastí klientů. 
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PROJEKT VINICKÉ LÉTO  
 

 
Projekt představuje nabídku kulturního oživení sídliště Vinice 
formou pouličních hudebních, divadelních a filmových 
představení. Kromě kulturního přínosu projekt také podporuje 
vznik a prohlubování společenských vztahů na sídlišti. Může být 
označen jako nabídka “dění“. Nabídka, která může sídliště 
alespoň zčásti přiblížit místu žití a oddálit podobě sídliště jako 
místa pouhého přenocování. 
 

 
Kulturní akce se v červnu a v září opět soustředily do prostoru před základní školu na 
tzv. Vinické náměstí. Prázdninové promítání filmů proběhlo v srpnu již tradičně ve 
vinickém kině T63, tedy na zeď trafostanice za školou.  
 
Programová skladba třetího ročníku festivalu 
byla vytvořena se záměrem oslovit co nejširší 
skupinu obyvatel. V rámci festivalu se 
odehrálo celkem 14 akcí: 7 koncertů, 
1 šermířské vystoupení, 1 odpoledne pro děti 
a 5 filmových projekcí.  
 
Vzhledem k perifernímu umístění, které 
nepřeje masovější účasti obyvatel jiných 
městských částí na produkcích, přilákal 
festival poměrně dost návštěvníků a to 
samozřejmě zejména z Vinic.  
 
Nejúspěšnějšími produkcemi se staly 
koncerty romské skupiny Gipsy Hery Band 
z Karlových Varů a skupiny Mediterian hrající 
španělskou hudbu. Mezi vydařené akce 
patřilo také vystoupení šermířské skupiny 
Lorika, které se těšilo velkému zájmu 
zejména u dětí.  
 
 
 

 
Citylight na zastávce Brněnská na sídlišti Vinice 

 
Průměrnou účast na jedné akci lze odhadnout zhruba na 70 diváků. Filmových projekcí se 
účastnilo v průměru 30 – 40 diváků. Stejně jako v předchozích letech se na jednotlivých 
akcích souvisejících s festivalem Vinické léto nevybíralo vstupné. 
 
Festival Vinické léto proběhl v roce 2004 pod záštitou starosty MO Plzeň 1 
Jiřího Winkelhöfera.  
 
 
 
 
Projekt proběhl za finanční podpory Statutárního města Plzeň a Městského obvodu Plzeň 1. 
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DALŠÍ AKTIVITY 
 
 
Společenství "Začít spolu" bylo v roce v roce 2004 spolupracující organizací festivalu 
dokumentárních filmů Jeden svět 2004 v Plzni. V prostorách nízkoprahového klubu se 
uskutečnilo několik dopoledních školních projekcí dokumentárních filmů s blízkou 
tématikou. 
Organizace se prezentovala i na dalších scénách festivalu v Plzni. 
 
 
Pozvánka na výstavu Romové v České republice v rámci festivalu 

 
 
 
 
Organizace také zajišťuje odborné praxe studentů středních a vysokých škol. V roce 2004 
vykonávaly v Centru pro rodinu souvislou odbornou praxi 4 studentky. 
 
 
 
Zaměstnanci organizace zrealizovali vzdělávací semináře pro externí objednavatele na 
témata: 
 
Práce s romskými dětmi  Plzeň, leden  

3 x Jak sestavit úspěšný projekt - grant  Ostrava, březen 

lektorování 3 školních projekcí dokumentárních filmů  Plzeň, květen 

Jak napsat projekt a žádost o grant  Tábor, květen 

Osobnostní rozvoj vedoucího pracovníka ve školství  Veselí nad Lužnicí, květen 

2 x Jak sestavit úspěšný projekt - grant  Ostrava, říjen 

Jak sestavit úspěšný projekt - grant  Hradec Králové, říjen 

Úvod do psychologie, psychologie dítěte  Šumperk, listopad 

Sociální pedagogika a psychologie  Šumperk, listopad 

Posílení komunikačních dovedností  Šumperk, listopad 
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2004 
 
 

Rozvaha 
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Výkaz zisků a ztrát 
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Přehled příjmů 
 
Statutární město Plzeň 1.227.500,00 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 533.800,00 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 133.000,00 

Úřad vlády ČR 224.662,30 

Ministerstvo kultury ČR 25.000,00 

Plzeňský kraj 266.400,00 

Nadace Open Society Fund Praha  360.992,60 

Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů 2.500,00 

tržby z prodeje služeb 126.641,50 

přijaté úroky 247,40 

přijaté příspěvky a dary (obsahuje spoluúčast klientů) 19.911,00 

přijaté členské příspěvky 1.080,00 

Celkem 2.921.734,80 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpráva auditora 
ke grantu od Nadace Open Society Fund Praha 
na projekt Příležitost 
(za období od 19.9.2003 do 30.6.2004) 
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Přehled výdajů 
  
 

 
Celkem 

 
vlastní  
zdroje 

 
Centrum 

pro rodinu 

 
Aver Drom 

 
Miro Suno 

 
Vinické léto 

 
Příležitost 

 
Materiál 

 
190 862,57 

 
1 535,50 

 
77 208,75 

 
22 566,22 

 
26 295,50 

 
1 857,90 

 
61 398,70 

kancelářské potřeby, provozní 
materiál, materiál na opravy 

 
62 421,30 

 
50,00 

 
24 684,20 

 
10 485,00 

 
839,00 

 
1 857,90 

 
24 505,20 

hygienické potřeby, drogerie, léky 8 429,45 0,00 2 738,45 5 662,00 29,00 0,00 0,00 
literatura 11 025,00 0,00 4 137,00 0,00 1 035,00 0,00 5 853,00 
výukový materiál, pomůcky, hračky, 
hry 

21 328,60 1 485,50 16 435,60 0,00 1 683,50 0,00 1 724,00 

hudebniny 6 823,50 0,00 389,00 0,00 6 434,50 0,00 0,00 
sportovní vybavení, pomůcky 7 761,50 0,00 7 761,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
fotomateriál 1 219,00 0,00 119,00 0,00 601,00 0,00 499,00 
potraviny 9 705,22 0,00 5 688,00 1 299,72 0,00 0,00 2 717,50 
DKP 62 149,00 0,00 15 256,00 5 119,50 15 673,50 0,00 26 100,00 
 
Služby 

 
871 298,97 

 
42 857,90 

 
393 454,98 

 
218 070,32 

 
24 216,50 

 
57 491,60 

 
135 207,67 

energie, vodné, stočné 141 952,50 10 263,40 92 868,60 31 880,00 4 028,50 0,00 2 912,00 
opravy a údržba 22 637,00 0,00 5 335,00 15 046,00 2 256,00 0,00 0,00 
cestovné 30 478,50 2 786,00 13 082,00 7 610,50 179,00 0,00 6 821,00 
náklady na reprezentaci 9 870,71 6 702,00 883,21 0,00 5,50 0,00 2 280,00 
software 25 101,10 0,00 0,00 16 918,60 0,00 0,00 8 182,50 
svoz odpadu 3 245,28 0,00 1 858,88 1 196,68 0,00 0,00 189,72 
vzdělávání, kurzovné, vstupné 71 631,00 31,00 52 321,10 15 213,90 0,00 0,00 4 065,00 
poštovné 2 734,00 16,50 1 133,00 454,50 44,00 434,00 652,00 
telefonní poplatky 132 901,22 15 641,00 52 330,69 41 829,33 3 441,00 3 580,00 16 079,20 
tisk, fotoslužby, kopírování 14 627,80 0,00 6 208,90 1 784,90 2 077,50 1 974,50 2 582,00 
doprava 5 402,00 0,00 5 202,00 200,00 0,00 0,00 0,00 
nájemné 160 716,00 0,00 90 481,60 14 479,40 12 160,00 0,00 43 595,00 
půjčovné  3 025,00 0,00 200,00 0,00 25,00 2 800,00 0,00 
ubytování 32 710,03 3 060,00 21 502,00 1 448,03 0,00 0,00 6 700,00 
ostatní služby (účetní služby, 
poradenství, supervize, honoráře…) 

 
214 266,83 

 
4 358,00 

 
50 048,00 

 
70 008,48 

 
0,00 

 
48 703,10 

 
41 149,25 
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Osobní náklady 

 
1 788 738,00 

 
0,00 

 
873 556,00 

 
645 825,00 

 
0,00 

 
950,00 

 
268 407,00 

mzdy 1 304 374,00 0,00 647 905,00 451 230,00 0,00 950,00 204 289,00 
sociální pojištění 331 602,00 0,00 167 627,00 116 344,00 0,00 0,00 47 631,00 
zdravotní pojištění 112 564,00 0,00 58 024,00 38 053,00 0,00 0,00 16 487,00 
zákonné sociální náklady (civilní 
služba) 

 
40 198,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
40 198,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
Ostatní 

 
21 904,96 

 
577,20 

 
5 875,27 

 
10 334,76 

 
238,00 

 
300,50 

 
4 579,23 

bankovní poplatky 6 132,60 0,00 1 617,80 3 861,90 238,00 0,00 414,90 
pojištění 6 190,00 577,00 1 153,00 4 460,00 0,00 0,00 0,00 
zákonné pojištění zaměstnanců 8 957,00 0,00 3 105,00 1 813,00 0,00 0,00 4 039,00 
jiné 625,00 0,00 0,00 200,00 0,00 300,00 125,00 
zaokrouhlování 0,36 0,20 -0,53 -0,14 0,00 0,50 0,33 
        
 
VÝDAJE CELKEM 

 
2 872 804,50 

 
44 970,60 

 
1 350 095,00 

 
896 796,30 

 
50 750,00 

 
60 600,00 

 
469 592,60 
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PODĚKOVÁNÍ 
 
 
Na tomto místě bychom již tradičně rádi poděkovali dárcům a spolupracujícím organizacím 
za podporu projektů občanského sdružení. 
 
 
V roce 2004 občanské sdružení podpořili: 

Statutární město Plzeň 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 Nadace Open Society Fund Praha 

Plzeňský kraj 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Úřad vlády ČR 

 Ministerstvo kultury ČR 

Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů 

Městský obvod Plzeň 1 

  Step by Step Česká republika 

 
Velké poděkování patří také dobrovolníkům, kteří se podíleli na aktivitách občanského 
sdružení, pomáhali s doučováním dětí, vedli sportovní tréninky, jezdili na víkendové 
akce, zajišťovali Vinické léto a spoustu dalších věcí.  


