VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

ÚVOD
Rok 2021 by se dal pro naši organizaci popsat jako štěstí v neštěstí. Stejně jako na všechny i na nás dolehla pandemická
opatření, která významně omezila naši činnost, která je převážně založena na osobním kontaktu. V rodinách několika
zaměstnanců a spolupracovníků navíc situaci komplikovaly vážné zdravotní problémy a úrazy. Kromě toho po skončení
evropských projektů Už vím proč a Už vím jak na začátku roku ubyl náš největší zdroj financování. Kvůli tomu byl
celkový roční obrat poloviční oproti předchozímu roku. Kromě podpory od Úřadu práce na veřejně prospěšnou práci
byla většina činnosti pro naši organizaci opět na dobrovolnické bázi.

Proto jsme se výrazně zaměřili na hledání dalších zdrojů financování. I přes neveselý začátek a rozjezd roku končil rok
2021 pro nás optimisticky! Podařilo se nám získat náš dosud největší projekt, který je financován Norskými fondy. Od
ledna příštího roku budeme realizovat projekt Rodina učí rodinu, který jsme obdrželi v rámci výzvy Tvorba motivačních
prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti z programu Lidská práva. Máme radost, že budeme
moci s podporou projektu zajistit naším klientům spoustu aktivit a pro náš pracovní tým zajistit stabilní zaměstnání
alespoň formou částečného úvazku.
Tak jako v předchozích letech je stěžejní činností naší organizace věnovat se rodinám ze sociálně vyloučeného
prostředí, a to především romským rodinám. Organizujeme volnočasové a neformálně vzdělávací aktivity, které mají
za cíl děti i rodiče všestranně vzdělávat, rozvíjet, motivovat k aktivnímu zlepšení jejich situace a zapojení do naší
společnosti. Během roku jsme se věnovali realizaci motivačních i vzdělávacích akcí pro děti i pro celé rodiny. Pro děti
jsme pořádali zájmové kroužky, doučování, a to i v online podobě. V létě jsme zorganizovali dva pobytové a tři
příměstské tábory. Veškeré nabízené služby poskytujeme bezplatně. Při práci klademe důraz na individuální přístup,
dlouhodobou spolupráci s rodinami a vytváření vztahu důvěry.

KLUBOVÁ ČINNOST
Pravidelné zájmové kroužky a doučování v tradiční podobě nemohli z důvodu pandemických opatření první polovinu
roku probíhat. S ohledem na situaci probíhalo vyučování na dálku. Podporovali jsme děti formou online doučování,
telefonických konzultací a sdílením online dostupných vzdělávacích materiálů. Dle možností jsme několika rodinám
pomohli získat notebooky a tablet pro studijní účely a zlepšit jejich studijní zázemí také např. formou pracovního stolu.
Během června, kdy se situace zlepšila, jsme kromě řady akcí v klubovně realizovali kroužky ping pongu, tancování pro
dívky a cvičení pro ženy. Dětem jsme také nabídli program na zahradě: trampolínu, pískoviště, pomoc se sázením a
péčí o naše záhonky.

Po letních prázdninách jsme nabídku našeho pravidelného programu značně rozšířili. Pro děti jsme nabídli kromě
kroužku ping-pongu a tancování i kroužek vaření, předškolní klub Písmenka a barvy a setkání pro dorostence. Dospělí
se mohli pravidelně účastnit tréninku fotbalu, cvičení pro ženy a setkání nad Biblí. Rodinám jsme také poskytovali
konzultace a asistence v oblasti vzdělávání dětí.
Oproti předchozímu roku již zařizování klubovny nebylo tak rozsáhlé, protože většinu prostoru jsme již vybavili během
roku 2020. V rámci finanční podpory spanilé jízdy od Města Plzeň jsme pořídili nový stolní fotbálek do našeho sálku.
Tato hra je u dětí velmi oblíbená a zároveň jim pomáhá si trénovat jemnou motoriku, koordinaci oko-ruka a udržení
pozornosti. Více jsme se věnovali budování naší a přilehlé zahrady. Vysadili jsme nové keře a stromky a vybudovali
nové záhony. Podařilo se nám pronajmout zahradu u vedlejšího domu. Zahrada byla hustě zarostlá a v zahradním
domku se zdržovali bezdomovci. Se svolením majitelky jsme zahradu upravili tak, aby mohla sloužit k programu pro
děti. A bezdomovci již v zahradě nepobývají. Do zahradních prací jsme zapojili i naše odrostlé táborníky, které jsme za
pomoc odměnili jízdou na motokárách.

Opět jsme rodinám zprostředkovali materiální pomoc od naší spřátelené organizace v Rakousku. V průběhu října jsme
distribuovali více než 100 banánových krabic oblečení, bot, hraček a věcí do domácnosti. Prostory velkého sálu jsme
také využili při organizaci velkých akcí pro rodiny jako jsou Mikulášská besídka a Vánoční slavnost. V sále jsme také
uskladnili a roztřídili přes 150 dárků, které jsme obdrželi od individuálních dárců v rámci sbírek Vánoční krabice a
Krabice od bot. V klubovně jsme také skladovali a třídili 25 banánových krabic potravin, které jsme obdrželi v rámci
potravinové sbírky v prodejně Albert. Ze sbírky jsme poskytli pomoc potřebným rodinám a připravovali balíčky na
Mikulášskou besídku.
V neposlední řadě nám klubové prostory slouží k uskladnění materiálů a pomůcek na pobytové i jednorázové akce.
Prostory slouží jako kancelář a sklad pro projekt Státního zdravotního ústavu i jako zkušebna pro romskou hudební
skupinu Le Čhavendar. Klubové prostory nám poskytují kvalitní zázemí pro pravidelné i jednorázové akce s dětmi i
s rodinami a slouží i jako důstojné pracovní prostředí pro naše zaměstnance. Jsme velice vděční, že nám prostory
dlouhodobě pronajímá město Plzeň.

JEDNORÁZOVÁ AKCE A VÝLETY
S ohledem na pandemická opatření jsme s pořádáním jednorázových akcí mohli začít až v červnu. Přesto jsme toho
před prázdninami stihli ještě hodně! Vyrazili jsme s rodinami do zoologické zahrady v Plzni, se staršími kluky jsme
navštívili oblíbené motokáry ve Lhotě, rodiny s předškolními dětmi jsme vzali do Škodalandu na šlapadla a sportovní
hry. Teplé počasí a koupání jsme s rodinami využili také na koupališti v Nýřanech a v plzeňském bazénu na Slovanech.
Největší akcí byl tradiční Den sousedů na Husově náměstí, který navštívilo přes 150 osob. Děti plnily úkoly na
stanovištích a v rámci doprovodného programu měla koncert romská hudební skupina Le Čhavendar.
Ani v létě jsme se nenudili. Kromě pobytových a nově i příměstských táborů jsme organizovali akce pro celé rodiny.
Největší akcí léta byla návštěva pražské zoo pro rodiny s dětmi. Celkem se nám podařilo vypravit čtyři autobusy a
zprostředkovat jedinečný rodinný zážitek pro více než 160 osob z Plzně, Nýřan i okolí Plzně! Na výlety do přírody jsme
vyráželi hned několikrát, a to v červenci, září a říjnu. Naši výletníci už zvládnou i pořádné túry a ti zkušenější se už v
okolí kolem Plzně dobře vyznají.

Na začátku školního roku jsme odstartovali prezentací naší činnosti na Festivalu volného času pořádaném Plzeňskou
krajskou radou dětí a mládeže, jejíž jsme členy. Kromě představení našich aktivit veřejnosti jsme doplnili program pro
děti o stanoviště s oblíbenými velkými bublinami. Ve spolupráci s projektem Efektivní podpory zdraví od Státního
zdravotního ústavu jsme uspořádali Den zdraví pro rodiny s dětmi v prostorách naší klubovny i zahrady. Na stanovištích
zaměřených na osvětu a prevenci v oblasti zdraví plnily děti úkoly a s rodiči probíhala zdravotní intervence od
mediátorů a koordinátora zdraví. V říjnu jsme s dětmi navštívili Škodaland, zorganizovali jsme projektový den
s tématem cukrovka a pro starší slečny uspořádali přespávačku v klubovně obohacenou o návštěvou bazénu.
V listopadu jsme připravili oblíbené vyrábění adventních věnců v naší klubovně. Účast byla hojná a během odpoledne
se vyrobilo 18 věnců!
Předvánoční čas jsme s rodinami prožili na Mikulášské besídce a Vánoční slavnosti. Na Mikulášské besídce jsme dětem
i rodinám mohli předat balíčky s pamlsky i balíky s jídlem díky daru od Potravinové banky a Potravinové sbírky na
prodejně Albert. Děkujeme za oslovení Nadačnímu fondu Albert, se kterým dlouhodobě spolupracujeme! Na Vánoční
slavnosti jsme obdarovaly děti dárky díky projektu Krabice od bot od Diakonie. Obdrželi jsme několik desítek
univerzálních dárků pro různě staré holky a kluky. Děti, které se pravidelně zapojují do našeho programu, obdržely
dárky od konkrétních dárců pro vybrané dítě v rámci našeho projektu Vánoční krabice. Celkem se nám s využitím obou
projektů a nasazení řady dobrovolníků podařilo obdarovat přes 150 dětí! Dárky dělají radost nejen dětem, ale povzbudí
vždy celou komunity. Při předávání zdůrazňujeme, že za každým dárkem je konkrétní člověk, kterému není lhostejný
osud potřebných dětí a který jim fandí!

LETNÍ TÁBORY
V tomto roce jsme poprvé organizovali nejen tradiční pobytové tábory, ale také příměstské tábory. Náš pobytový tábor
oslavil kulaté 10. výročí! Opět jsme zorganizovali tábor pro dvě skupiny dětí na našem oblíbeném tábořišti u lesa.
Tábořiště každoročně sami stavíme a bouráme, proto si moc vážíme pomoci od všech dobrovolníků, kteří se zapojí!
Tématem tábora byl starověký Egypt a biblický příběh o vyvedení izraelského lidu z Egypta. V rámci tematických her i
scének jsme spolu ztvárnili příběh Mojžíše a faraona. Program tradičně zahrnoval workshopy, služby, zkoušení nových
vědomostí, týmové hry v lese i na tábořišti, soutěže, vědomostní kvízy, vyrábění, večerní zpívání u táboráků a bojovky.
Na workshopech jsme s Veslařem pádlovali na rybníku a cvičili záchranu tonoucího. Trénovali jsme manévrování
s nafukovacím člunem, abychom si pak poradili na raftu na řece. Na workshopu Apatykář jsme se učili o léčivých
bylinkách a mumifikaci a na Portrétistovi jsme malovali egyptské princezny a faraony. Během workshopu Písař se děti
seznámily se základními pojmy z Egypta: pyramida, sarkofág, hieroglyfy, faraon a další. S Provazníkem uzlovali a lezli
přes lanovou překážkou. Nacvičili jsme si práci s lezeckým vybavením, abychom byli připravení na výpravu do lanového
centra.

S dětmi jsme vyrazili do lanového centra sv. Linhart a obory Doubí. V lanovém centru děti absolvovaly různě náročné
lanové překážky v korunách stromů. V oborách Doubí jsme mohli vidět jeleny sika, daňky a divoká prasata. S partou
z klučičího tábora jsme se také vypravili na sjezd řeky Ohře na raftech. Tradiční program nám zpestřila návštěva policie
České republiky. Milí policisté připravili zábavný program pro děti a vyprávěli jim, co musí člověk udělat, aby se stal
policistou. Během celého tábora se zaměřujeme na to, aby si děti vyzkoušely nové činnosti, získaly nové vědomosti,
zlepšily spolupráci v kolektivu a naučili se disciplíně a respektování autorit. Pozitivní vztah k vzdělávání zlepšujeme
pomocí táborových zkoušek. Děti se učí novým znalostem i dovednostem a každé dítě může zažít pocit úspěchu při
splnění zkoušky, když projeví snahu a zájem. Získané principy si děti přenáší do školního vyučování.

V rámci projektu Letní kempy od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsme zorganizovali tři běhy příměstského
tábora. Jednalo se o dvě skupiny dětí z Plzně a jednu z Nýřan. Společně jsme si užili pět dní nabitého programu!
Navštívili jsme plzeňskou Techmánii a Planetárium, koupaliště, Lufotovu zahradu i jsme si užili program v klubovně.
Příměstská forma tábora se nám osvědčila. Organizačně je výrazně méně náročná než pobytový tábor. Na příměstský
tábor s námi mohou jet i děti, které z různých důvodů pobytový tábor absolvovat nemohou. Rádi bychom příměstské
tábory pro děti nabídli i v následujících letech.

SPOLUPRÁCE, VZDĚLÁVÁNÍ A PREZENTACE
V tomto roce jsme pokračovali ve spolupráci s projektem Efektivní podpory zdraví od Státního zdravotního ústavu.
Aktivity projektu jsou v souladu s činností a cíli našeho spolku a zaměřují se na stejnou cílovou komunitu (sociálně
znevýhodněné rodiny v Plzeňském kraji). Projekt nabídl řadu aktivit pro rodiny, které se zaměřují na zdraví životní styl:
Den zdraví, cvičení pro ženy, kurzy zdraví i individuální konzultace od mediátorů zdraví. Osvětu v oblasti zdraví vhodně
doplňují i aktivity Blízkého souseda jako je kroužek vaření, pěstování a péče o zahradu, workshopy na téma Jak na
zdravé zuby? Nebo projektový den o cukrovce.

Nadále spolupracujeme s taneční skupinou Paprsek. Vodíme na tréninky několik dětí a s dětmi se účastníme tanečních
vystoupení. V rámci projektu 72 hodin jsme zasazovali stromky na naší zahradě, o které se s dětmi během klubového
programu staráme. Dalším příkladem zapojení naší organizace je účast na festivalu Živá ulice. Veřejnosti jsme
představovali naši činnost v rámci Babylonu na plotně, kdy organizace vaří jídla z různých kultur. Tímto se podílíme na
pozitivní prezentaci romské kultury. Spolupracujeme s městskou charitou, která poskytuje rodinám potravinovou a
materiální pomoc. Dále spolupracujeme s potravinovou bankou a zapojili jsme se do projektu projektu potravinové
sbírky od nadačního fondu Albert.

Po odvysílání pořadu Milionář mezi námi, kde jsme účinkovali v jedné z epizod, probíhala sbírka na portálu Znesnaze,
jejímž cílem bylo získat prostředky pro nákup nového služebního vozu. Ten, který máme momentálně, nám slouží už
10 let (rok výroby 2006) a zasloužil by obměnu. Vybrané finanční prostředky bohužel stačily pouze na výměnu kol a
drobnou opravu.
Naše činnost se rozrůstá nejen kvantitativně a kvalitativně, ale také místně. Zpočátku jsme pracovali ve vyloučených
lokalitách v centru Plzně, ale nyní se věnujeme dětem i z měst a vesnic v okolí Plzně. V roce 2021 jsme podpořili řadu
volnočasových akcí komunity dětí v Nýřanech, Hradci u Stoda, Merklíně nebo Plasích. Již druhým rokem
spolupracujeme s dětským domovem Krnsko, neboť jsou tam umístěny čtyři děti, kterým jsme se dříve intenzivně
věnovali v Plzni. Nyní díky této spolupráci mohou alespoň s námi absolvovat letní pobytový tábor, kde se zároveň
potkají se svými příbuznými a kamarády z Plzně.
Zapojili jsme se také do online Regionální konference Plzeňského kraje, kterou pořádá Agentura pro sociální
začleňování. V rámci programu jsme vystoupili s naším příspěvkem Role neziskových organizací ve vzdělávání sociálně

vyloučených dětí. Dlouholetá členka spolku začala psát svou diplomovou práci s tématem Spolupráce rodiny a školy
ve vzdělávání romských dětí v Plzni v rámci studia Učitelství pro 1. stupeň. Obě účetní organizace absolvovali Webinář
o daních a ekonomii. Jedna z účetních úspěšně odmaturovala na Obchodní akademii v Plzni.

Zpočátku byla činnost naší organizace zaměřena převážně na děti a mládež. V průběhu let se naše spolupráce s celou
komunitou prohloubila natolik, že jsme rozšířili naši činnost o práci s celými rodinami. Podle toho jsme i doplnili definici
hlavní činnosti definovanou ve stanovách. I do budoucna chceme pořádat aktivity zaměřené na dospělé. Naši práci
chceme neustále profesionalizovat, a proto se vzděláváme v různých oblastech. Tři členové našeho pracovního týmu
začali studovat Sociální práci na Fakultě filozofické pod Západočeskou univerzitou. Další zaměstnankyně organizace
začala studovat Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích
předmětů na 2. stupni ZŠ a SŠ v rámci Celoživotního vzdělávání na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity. Další
členky týmu pokračují ve studiu na Učitelství pro 1. stupeň a Zubní lékařství. Dlouholetá dobrovolnice organizace se
účastnila mezinárodní konference v Nieredháze v Maďarsku, další dobrovolnice absolvovala Kurz zdravotník
zotavovacích akcí a dvě dobrovolnice absolvovaly kurz mediátora podpory zdraví.

STATISTIKA
Činnost
•

•

•

•
•

Pravidelný klubový program: 6
(ping-pong, taneční kroužek, kroužek vaření, klub Písmenka a barvy, setkání pro dorostence, setkání
nad Biblí)
Akce pro děti: 11
(bazén Slovany, 3x výlet do přírody, motokáry, Festival volného času, Škodaland, projektový den,
výtvarné workshopy, přespávačka)
Akce pro rodiny: 9
(zoo Plzeň, Škodaland, koupaliště Nýřany, Den sousedů, zoo Praha, Den zdraví v klubovně, výroba
adventních věnců, Mikulášská besídka, Vánoční slavnost)
Pobytové tábory: 2
Příměstské tábory: 3

Klienti
•

•

Počet dětí: 130 přihlášených dětí + 40 dalších
o Počet dětí na pobytových táborech: 38
o Počet dětí na příměstských táborech: 56
Počet rodin: 50 od přihlášených dětí + 15 dalších

Pracovníci
•
•
•

Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr: průměrně 1,18 úvazku na měsíc
Zaměstnanci na DPP: 9
Dobrovolníci: 28

CÍLE PRO ROK 2022
Rok 2022 pro nás bude přelomový. Stěžejním cílem tedy bude realizovat všechny plánované klíčové aktivity a naplnit
jejich výstupy. Kromě tradičních aktivit v podobě kroužků, výletů a táborů, budeme moci díky podpoře projektu
realizovat znovu i výjezdy pro rodiny s dětmi, příměstské tábory, nabízet doučování ve větším množství, spolupracovat
s partnerskými organizacemi (základní škola v Plzni a organizace z Norska). Více se také budeme zaměřovat na
vzdělávání našich zaměstnanců a dobrovolníků, zlepšení organizační stránky fungování naší práce, rozšíření sítě
individuálních sponzorů a prezentaci organizace v online prostředí i osobně. Naším cílem je zajistit našim
zaměstnancům kvalitní a stabilní pracovní podmínky a adekvátní ohodnocení.

