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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název
Právní forma
Sídlo
IČO
Registrace

Společenství "Začít spolu"
občanské sdružení
Podmostní 1, 301 12 Plzeň
64355756
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, 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.

HISTORIE
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
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.
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SOUČASNOST
Občanské sdružení provozuje v současné době dvě zařízení.
Prvním je Centrum pro rodinu sídlící v Podmostní ulici v centru města. Profiluje se jako
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Druhým zařízením je AD centrum sídlící ve Strážnické ulici na Vinicích. AD centrum realizuje
terénní sociální práci a protidrogovou prevenci zaměřenou především na romskou komunitu.

ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ
Koordinační rada

Miroslava Škardová, předsedkyně o.s., statutární zástupce o.s.
Milan Kotlár, místopředseda o.s.
Bc. Alexandra Blažková (do 4.11.2003)
Milan Červeňák
Bc. Jan Frisch
Růžena Knížková (do 4.11.2003)
Hana Steinbachová (od 4.11.2003)

Kontrolní komise

Ing. Vladimír Nechutný
Bc. Alexandra Blažková (od 4.11.2003)
Helena Jakubčíková

LIDÉ
Členská základna
Alexandra Blažková, Milan Červeňák, Milan Červeňák, Jan Frisch, Helena Jakubčíková,
Růžena Knížková, Milan Kotlár, Vladimír Nechutný, Hana Steinbachová, Radek Šarai,
Miroslava Škardová
Zaměstnanci
Mgr. Petra Červenková
Bc. Jan Frisch
Miroslav Hanko
Dalibor Hapl
Mgr. Robert Holeček
Růžena Knížková
Monika Kotlárová
Mgr. Petr Kuneš
Mgr. Zuzana Leníčková
Bc. Ivana Losenická
Mgr. Jolana Matoušková
Radek Šarai
Bc. Jakub Vašíček

koordinátorka NZDM (od října)
výkonný ředitel
civilní služba (do srpna)
koordinátor komunitních aktivit
sociální pracovní (červenec - srpen)
streetworker
asistentka pro předškolní výchovu
vedoucí komunitního centra/koordinátor projektu
sociální pedagog (od října)
koordinátorka předškolní výchovy
sociální pracovnice (od listopadu)
asistent pro práci s dětmi (do září)
civilní služba (od listopadu)
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AKTIVITY SDRUŽENÍ
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.

PROJEKT CENTRUM PRO RODINU
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
Nízkoprahový klub funguje stabilně v pracovní dny (11:45 – 18:00, v období od září 2003 do
17:00 hod vzhledem k personální situaci a zácviku nových zaměstnanců), počátkem roku
2003 se podařilo dozařídit i ateliér, prostor sloužící pro přímé volnočasové aktivity (kuchyňka,
PC). V období listopad – březen zaznamenáváme vysokou návštěvnost dětí a mládeže
v nízkoprahovém klubu. Průměrná denní návštěvnost se pohybovala zhruba kolem 35 – 45
dětí. Návštěvnost je závislá na ročních obdobích a dalších vlivech, v období letních prázdnin
je menší, akce se proto častěji konají mimo Centrum.
Koordinátor programu: Mgr. Petr Kuneš / Mgr. Petra Červenková (od října)
Program Klubíčko
Ke konci roku 2002 se nám podařilo přijmout na základě výběrového řízení novou
zaměstnankyni programu předškolní výchovy. Její adaptace na prostředí a romskou kolegyni
proběhla naštěstí bez problémů a stala se tak důležitou součástí našeho pracovního týmu. Od
nového "školního" roku jsou v Klubíčku další nové děti, 2 předškoláci úspěšně přešly do
základní školy, v průběhu září 1 dítě přešlo do běžné mateřské školy.
Předškolní výchova probíhá také pravidelně každý pracovní den.
Počty přihlášených dětí: leden - červen 2003: 10 dětí
září - prosinec 2003: 8 dětí
Koordinátorka programu: Bc. Ivana Losenická
Program Klubko
V rámci programu pokračovalo doučování dětí za pomoci studentů. Spolupracuje se ZČU
v rámci předmětu Mentoring romských žáků, studenti doučují děti a mají možnost se
setkávat s romskou rodinou.
Počty zapojených mentorů/studentů: 20 lidí (mimo dlouhodobých dobrovolníků Centra).
V červenci se v rámci projektu uskutečnil již 5. letní tábor. děti společně s vedoucími trávili
10 prázdninových dní v letním táboře ve Vlastějovicích na Sázavě. Hlavní vedoucí Mgr. Petr
Kuneš absolvoval akreditovaný kurz HVLT. Tábora se zúčastnilo 23 dětí.
Koordinátor programu: Mgr. Petr Kuneš / Mgr. Petra Červenková (od října)
Kvalitativní ukazatele
1. zájem o nabízené služby, spoluúčast na jejich organizování
Návštěvnost a zájem o nabízené služby je hlavním indikátorem naplňování potřeb cílové
skupiny. Základem nízkoprahového zařízení jsou klubové neorganizované aktivity. Podle
aktuálního zájmu klientů vznikají nové činnosti, podmínkou je vlastní zapojení a
spoluorganizace dětí.
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2. vytváření a realizace vlastních nápadů klientů
Většina dětí se zapojuje do probíhajících činností a nízkoprahové nabídky klubu. Na základě
aktuální potřeby si děti vytváří vlastní nápady a realizují je, část z nich se přerodí v trvalou
aktivitu (půjčování kláves, posilovna).
3. zapojení dětí do příprav aktivit a úprav Centra (vytvoření vlastního klubu)
Počátkem roku došlo k dokončení úprav "ateliéru" (PC, kuchyňka, tanečky, dílna, barvička).
Děti se zapojili do příprav a organizace malby na zeď v klubu. Nově vzniklá džungle se stala
součástí klubu. Téma a jeho konkrétní podobu děti sami vytvořili a ovlivnili prostřednictvím
diskuse o jednotlivých nápadech. Vlastní realizaci prováděli děti za pomoci dobrovolníků.
4. rozběhnutí motivačních víkendů a akci pro starší romské děti
Podařilo se uskutečnit víkendovky pro děti (včetně spaní v centru).
5. podpora vzniku dobrovolnické skupiny mladých Romů ke spolupráci na
plánování a realizaci aktivit
Velmi se osvědčilo zapojit děti do tvorby pravidel Centra. Významnou zpětnou vazbu
poskytovala zejména skupina starších dětí - pravidelných návštěvníků. Dobrovolnická
skupina pomáhala při akci Vinické léto. Mladí Romové také využívají posilovnu, vždy za
pomoci a zodpovědnosti jednoho z nich.
6. zapojení dobrovolníků a jejich zpětná vazba
Díky pokračující spolupráci se ZČU funguje systém mentoringu/doučování romských dětí.
Koordinátor pracuje s dobrovolníky, doprovází do rodin a poskytuje dobrovolníkům
informace a zpětnou vazbu. Dobrovolníci výrazně přispěli k realizaci letního tábora a akcí v
klubu. Dobrovolnicky je pokryta řada činností (prohlídka a opravy PC, fotodokumentace,
příprava akcí).
Kvantitativní ukazatele
1. návštěvnost Centra pro rodinu
Jedná se přibližně o skupinu 100 -120 dětí. Z titulu nízkoprahovosti se nevede žádná
evidence návštěvníků (pouze kvalifikovaný denní odhad). Pravidelných návštěvníků je více
než polovina. Denní návštěvnost se pohybuje zhruba v rozmezí 30 - 40 dětí. Návštěvnost
kolísá ve vztahu k ročnímu období, prázdninách, zajímavým akcím. V letním období je méně
návštěvníků klubu, více je potřeba zajišťovat venkovní akce. naopak podzim jaro a zejména
zima jsou na počty klientů bohatými obdobími. Potěšitelné je, že narůstá počet nových
klientů (prvokontaktů), kteří pak centrum i nadále vyhledávají.
2. 10 víkendových výjezdů
V rámci projektu zrealizováno 9 víkendovek. Jedna akce byla zrušena z důvodu malého
zájmu dětí. Předpokládané Spaní v Centru se v závěru roku neuskutečnilo.
3. počty zapojených dobrovolníků
Projekt obsahuje zapojování dobrovolníků. Doučování zajišťují zejména studenti ZČU a to
jak v rámci předmětu mentoring romských žáků tak i mimo něj. Doučování zajišťovalo 20
dobrovolníků, na dalších aktivitách (fotbal, posilovna, víkendy, …) se podílí 8 dobrovolníků.
V závěru roku jsme poskytli prostor pro romského dobrovolníka, který ve spolupráci se
zaměstnanci zorganizoval konkurz a začíná vést 2 taneční skupinky. Dva dobrovolníci také
dlouhodobě zajišťují pomoc při údržbě PC.
Také se v průběhu roku podařilo obnovit odborné praxe studentů v Centru pro rodinu (3
školy, dosud 3 studenti).
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Cílová skupina
Jedná se přibližně o skupinu 120 - 140 dětí. Vzhledem k nízkoprahovosti zařízení se nevede
přesná evidence klientů, k dispozici je jen kvalifikovaný odhad denní návštěvnosti.
Pravidelných návštěvníků je více než polovina.
Věková kategorie vychází z pravidel klubu, dle nich je klub určen pro děti, které už navštěvují
školu do 19 let včetně. Specifickou věkovou kategorií jsou dětští klienti předškolní výchovy
Klubíčko. Zde se věk pohybuje od 3 do 6 (7) let.
Charakteristika cílové skupiny:
Hlavní cílová skupina: neorganizované romské děti a mládež
Centrum pro rodinu se nedefinuje jako "romské centrum", ale jako nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež (NZDM), je otevřené pro všechny (při respektování základních nízkoprahových
pravidel). Velkou část klientů tvoří děti a mládež z romské komunity.
Ostatní cílové skupiny: rodiny dětí, romští a neromští dobrovolníci, studenti, romská
komunita, ostatní děti a mládež zejména ze sociálně slabého prostředí
Akce realizované v rámci projektu
Popis akce

Termín

Místo konání

víkendovka Spaní v Centru
zprovoznění kuchyňky a PC v ateliéru
víkendovka Merklín
malování v Centru
víkendovka Merklín
seznamovací víkend pro nové
studenty/dobrovolníky a děti na doučování
návštěva tábořiště
jarní karneval
víkendovka pro nové studenty/dobrovolníky a
děti na doučování Ošelín
víkendovka Velhartice
výlet Kozel
výlet do Prahy
letní tábor
návštěva bazénu
návštěva ZOO
návštěva bazénu
víkendovka Hracholusky
víkendovka pro studenty/dobrovolníky a děti na
doučování Starý Klíčov
Zvířecí akce
Letem světem - Afrika
Halloween
Neznámí Romové - seminář pro nové
zaměstnance
Lakere Bala - hudební den
disco
Klubpárty - setkání studentů a dobrovolníků
mikulášský fotbalový turnaj
Možná přijde i Mikuláš (Klubíčko i Klub)
konkurz do taneční skupiny
předvánoční disco
předvánoční víkendovka

leden 2003
leden 2003
únor 2003
únor 2003
březen 2003
březen 2003

Plzeň, CPR
Plzeň, CPR
Merklín
Plzeň, CPR
Merklín
Plzeň, CPR

březen 2003
duben 2003
květen 2003

Sázava
Plzeň, Peklo
Ošelín

květen 2003
červen 2003
červenec 2003
červenec 2003
červenec 2003
srpen 2003
srpen 2003
září 2003
říjen 2003

Velhartice
Kozel, Šťáhlavy
Praha
Vlastějovice, Sázava
Plzeň
Plzeň
Plzeň
Hracholusky
Starý Klíčov

říjen 2003
říjen 2003
listopad 2003
listopad 2003

CPR
CPR
CPR
Pardubice

listopad 2003
listopad 2003
listopad 2003
listopad 2003
prosinec 2003
prosinec 2003
prosinec 2003
prosinec 2003

CPR
CPR
CPR
Plzeň
CPR
CPR
CPR
Šumava
5

Mimo tyto akce samozřejmě pravidelně funguje nízkoprahový klub a další aktivity centra pro
rodinu. Probíhají pravidelné tréninky (fotbal - starší, mladší, florbal) vždy 1 týdně
v tělocvičnách/na hřišti a od října 4x do týdne posilovna.
Děti z Klubíčka pravidelně navštěvují divadelní představení pro předškoláky, Knihovnu města
Plzně a logopeda.

PROJEKT MIRO SUNO
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 / Mgr. Petr Kuneš (od září)
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 Centru pro rodinu je k dispozici hudebna, která slouží tréninkům hudebních skupin a dle
pravidel i denním návštěvníkům centra. Většina skupin vzešla z nízkoprahových aktivit Centra
pro rodinu. V hudebně pravidelně zkoušelo 5 hudebních skupin, které průběžně
představovaly své výsledky v rámci akcí Centra i veřejně.
Přehled významnějších akcí, kterých se skupiny účastnily:
leden
úprava pravidel hudebny
únor
účast na regionální soutěžní přehlídce Můza (Plzeň)
duben
jarní karneval pro veřejnost
představení hudebních a tanečních skupin dětí a mládeže
květen
vystoupení hudebních skupin v rámci spolupráce se ZvŠ
červen
účast skupiny Jiloro na romském hudebním festivalu Romfest Rakovník
2003
červen
Vinické léto (kulturně sociální oživení sídliště Vinice)
vystoupení skupiny Jiloro
červen
Vinické léto (kulturně sociální oživení sídliště Vinice)
vystoupení dětských hudebních a tanečních skupin
září
Vinické léto (kulturně sociální oživení sídliště Vinice)
vystoupení skupiny Midel
prosinec
konkurz do taneční skupiny Black Dance
prosinec
předvánoční akce v rámci Centra pro rodinu
Většina akcí, kterých se skupiny účastnily nebo je připravovaly se dá rozdělit do dvou skupin:
a) s dosahem zejména pro návštěvníky Centra pro rodinu
b) pro veřejnost (sem patřilo zejména vystupování v rámci Vinického léta a hudební
doprovod významnějších akcí)
Ohlas na jednotlivé aktivity pro veřejnost byl pozitivní (a to nejenom u romské veřejnosti).
Podařilo se také zajistit propagaci jednotlivých vystoupení v rámci místního tisku a rozhlasu.
Projekt zvyšuje nabídku nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, podchycuje nadané děti
a prezentuje romskou kulturu.
V závěru roku došlo k prostorovým a materiálním úpravám hudebny, z důvodu lepšího
zabezpečení jejího provozu a hudebních nástrojů. Byla obnovena pravidla hudebny.
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PROJEKT AVER DROM
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. Projekt vytváří prostor a zázemí pro práci v oblasti protidrogové
prevence a spolupracuje s jinými odbornými organizacemi.
Projekt poskytuje zázemí občanskému sdružení Ulice, díky kterému jsou na sídlišti Vinice
dostupné další služby harm reduction.
Koordinátor programu: Bc. Jan Frisch / Mgr. Jolana Matoušková (od listopadu)
Provoz nízkoprahového kontaktního AD centra je ve všedních dnech od 11:00 - 16:00 hod.
(otevírací doba pro klienty). AD centrum se nachází ve sklepních prostorech panelového
domu ve Strážnické 12 na sídlišti Vinice.
Základní náplní projektu je 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.
Tabulka Počet klientů a kontaktů v roce 2003
Počet klientů
(počet jednotlivých uživatelů drog, kteří využili v daném období alespoň
jednou služeb programu)
- z toho injekčních uživatelů drog
- z toho mužů
- z toho se základní drogou heroin
- z toho se základní drogou pervitin
- z toho se základní drogou kanabinoidy
- z toho se základní drogou extáze
- z toho se základní drogou těkavé látky
- z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby
Průměrný věk klienta
Počet neuživatelů, kteří využili alespoň jednou služeb programu
Počet kontaktů celkem
-z toho s uživateli drog
Počet prvních kontaktů
- z toho s uživateli drog
- z toho hlášeno do registru žádostí o léčbu hygienické služby

83 *)
58
58
14
48
1
0
0
9
28,6
8
258
223
22
20
3

Vysvětlivky k datům v tabulce:
*) Množství kontaktů a poskytnutí služeb bylo provedeno s neznámými osobami. Jde o klienty, kteří
nemohou být zaměstnanci identifikováni a nejsou tak zahrnuti do celkové statistiky (noname).
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Tabulka Služby/výkony v roce 2003
Počet osob,
Počet výkonů
Služba
které danou (v jednotkách uvedených v pravém sloupci)
službu využily
Kontaktní místnost
39 *)
186
Počet návštěv
Hygienický servis
0
0 Počet využití sprchy, pračky
Potravinový servis
1
1
Počet
Zdravotní ošetření
3
3
Počet ošetření
Individuální poradenství
51
204
Počet sezení/délka trvání
jednoho sezení
Skupinové poradenství
0
0
Počet skupin/
délka trvání jedné skupiny
Krizová intervence
12
19
Počet intervencí
Reference do K-center
5
10
Počet referencí
Reference do léčby
5
16
Počet referencí
Reference do programů
0
0
Počet referencí
substituce
Asistenční služba
2
5
Počet intervencí
Testy HIV
0
0
Počet provedených testů
Testy VHC
0
0
Počet provedených testů
Těhotenské testy
0
0
Počet provedených testů
Jiné testy, jaké?
0
0
Počet provedených testů
Poradenské telefonáty
xxxxxx
79
Počet telefonátů
První pomoc
0
0
Počet intervencí
Vysvětlivky k datům v tabulce:
*) Množství kontaktů a poskytnutí služeb bylo provedeno s neznámými osobami. Jde o klienty, kteří
nemohou být zaměstnanci identifikováni a nejsou tak zahrnuti do celkové statistiky (noname).

V roce 2003 se zaměstnanci v AD centru setkávali se zvýšeným zájmem o poskytování
sociálního poradenství i ze strany tzv. "nedrogových" klientů. Tato skutečnost nás vedla k
zahájení poskytování služeb i pro tyto klienty (aby nedošlo k narušení kontaktů v komunitě).

PROJEKT VINICKÉ LÉTO
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
Projekt předpokládá tyto přínosy a cíle:
- kulturní oživení sídliště
- aktivní zapojení obyvatel sídliště do kulturní činnosti
- nabídka kulturního vyžití pro občany jinak kulturu nevyhledávajících
- možnost střetávání obyvatel sídliště, majority s minoritou
- nabídka prostoru pro prezentaci a řešení problémů občanů sídliště
- nabídka smysluplného trávení volného času dětem a mládeži na sídlišti
- nabídka prostoru pro nenásilné setkávání občanů s poskytovateli sociálních služeb, zástupci
úřadů, školy apod.
- vylepšení pověsti sídliště
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Během června a září jsme soustředili kulturní akce do prostoru před hlavní vchod do základní
školy, v srpnu 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.
Program Vinického léta
V roce
10.6.
11.6.
12.6.
16.6.
17.6.
19.6.
23.6.
24.6.
26.6.

2003 se v rámci festivalu Vinické léto odehrálo celkem 16 kulturních akcí:
Střípek: Kouzelnej mlejn
představení loutkového divadla
Martin Neil (Velká Británie) koncert + ukázky cizokrajných nástrojů
Con Brio, Jiloro
koncert
Vishnu Tattva
koncert
Dívadlo
divadelní představení
Bengas (Praha)
koncert
Le Čhavendar (Rokycany)
koncert
Tiditade (Praha)
hudebně taneční vystoupení
Hurá prázdniny
dětské odpoledne

25.8.
26.8.
27.8.
28.8.
29.8.

Prci, prci prcičky
Kdyby tisíc klarinetů
Pražská pětka
Kouř
Pat a Mat – A je to!

filmová
filmová
filmová
filmová
filmová

8.9.
9.9.

Midel
Laik, Pod stolem, P.V.A.

koncert
koncert

projekce
projekce
projekce
projekce
projekce

Druhý ročník festivalu Vinické léto představil poměrně kvalitní kulturní nabídku, která zde
oslovila značnou část obyvatel. Z vytčených předpokládaných přínosů a cílů se podařilo
alespoň částečně splnit všechny. Na úkor snížení počtu akcí festivalu se podařilo zajistit
kvalitnější a populárnější účinkující a lepší ozvučení akcí.
Po sečtení návštěvnosti jednotlivých akcí je možné celkovou účast vyčíslit na více než 1.500
diváků.
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PŘEHLED PŘIJATÝCH DOTACÍ A GRANTŮ V ROCE 2003

Statutární město Plzeň
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo kultury ČR
Plzeňský kraj
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Open Society Fund Praha

1 002 190,00
69 000,00
725 000,00
27 000,00
148 000,00
57 000,00
421 780,00

Nadace VIA

38 000,00

Nadace Eurotel

10 000,00

Nadace 700 let města Plzně

60 000,00

KONTAKT
Společenství "Začít spolu"
Podmostní 1
301 12 Plzeň
tel./fax: 377 220 557
mail: info@spolecenstvizs.cz
www.spolecenstvizs.cz
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