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Úvodní slovo 

Vážení partneři, kolegové a přátelé, 

letošní rok oslavil náš nově založený spolek dvě léta své existence. Když se podívám zpátky, je vidět obrovský posun naší 
organizace. Rok 2018 vnímám jako přelomový směrem k profesionalizaci a stabilitě. S růstem týmu bylo třeba změnit vnitřní 
strukturu, zkvalitnit technické zázemí naší organizace. A právě díky nadšení zakladatelů a našeho týmu v organizaci, kteří si 
tím vším prošli, jsme dnes schopní poskytovat kvalitní služby většímu počtu dětí a mladých lidí, kteří naší pomoc potřebují. 
Chtěl bych proto poděkovat všem , kteří se během  dvou let od vzniku našeho spolku podíleli na rozvoji naší organizace a 
doufám, že jsou spokojení se směrem, kam se vyvíjíme a že se nám pomalu daří rozvíjet ideály a přání, které stály za 
zrodem organizace. 

                                                                                                                                 David Ščuka 

                                                                                                                                                       předseda spolku  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O nás  

Nezisková organizace s názvem „Centrum společného zájmu z.s.“ byla založena v červnu 2016 v Brně. Jsme nezisková 
organizace s právní subjektivitou dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, u 
Krajského soudu v Brně dne 23. 6. 2016. 

Poslání spolku 

Snažit se pomáhat dětem ve věku od 6 do 20 let ze sociálně znevýhodněného prostředí v rámci vzdělávacích a 
volnočasových aktivit v sociálně vyloučených lokalitách ve městě Brně. 
Snažit se přispívat k tomu, aby tyto děti měly motivaci ke vzdělání, jelikož vzdělání je jedna z nejdůležitějších hodnot 
člověka. Věnovat se dětem během povinné školní docházky, spolupracovat se základními školami, které děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí navštěvují. 

Cíl spolku 

• Cílem našeho spolku je především pracovat s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí, především 
v oblasti vzdělání a volnočasových aktivit, jako je skupinové a individuální doučování – zaměřeno na přípravu 
domácích úkolů, přípravu pomůcek do školy, individuální doplnění vědomostí, motivační aktivity. 

Záměrem spolku je nejen děti doučovat, ale pracovat s nimi a rozvíjet jejich dovednosti a také je motivovat ke vzdělání. I po 
skončení povinné školní docházky se dětem chceme věnovat a motivovat je ke studiu na středních školách a učilištích. 
Věříme, že výsledky projektu doučování budou mít pozitivní dopad pro celou společnost. 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Historie spolku  

Centrum společného zájmu z.s.  je  neziskovou organizací, která má svojí působnost v Jihomoravském kraji ve městě Brně. 
Naše organizace byla založená v červnu 2016. Svým vznikem reagovala na existující problémy děti a mládeže ve městě 
v Brně. Ideou naší organizace bylo především nabídnout dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí pravidelné 
bezplatné doučování. Naše organizace oslovila příspěvkovou organizaci Drom, romské středisko o poskytnutí vhodného 
prostoru, abychom tak mohli začít svoji činnost.  Začátkem roku 2017 jsme spustili náš první projekt s názvem Společně to 
zvládneme. Projekt je zaměřen na pravidelné doučování děti a mládeže věkové kategorie 6 -15 let ze sociálně 
znevýhodněného prostředí ve městě Brně. V průběhu dvou leté existence našeho spolku Centrum společného zájmu z.s. 
jsme na základě získaných zkušenosti postupně u dětí rozvíjeli jejích činnost a dovednosti, což se také ukázalo na jejich 
zlepšení prospěchu ve školách.  

V roce 2017 byla naše organizace podpořena JMK z programu Podpora národnostních menšin 2017. Za poskytnuté peníze 
jsme dětem mohli zakoupit k zapůjčení pracovní pomůcky, jako jsou například: psací potřebí, papíry, sešity, výtvarné 
pomůcky, matematické tabulky atd.  Kromě toho nám nadace Výbor dobré vůle Olgy Havlové poskytl nadační příspěvek na 
nákup učebních pomůcek. 

Popis činnosti projektu (Společně to zvládneme) 
Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 se naše organizace zapojila do programu Podpora integrace romské menšiny. 
Vyhlašovatelem programu bylo MŠMT. Název projektu doučování děti z vyloučených lokalit - Společně to zvládneme. 
Celkem je do projektu počítáno s 20 týdny doučování během roku 2018, 10 týdnu v prvním pololetí, 10 týdny v druhém 
pololetí. Cílovou skupinou projektu jsou děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku od 10 – 15 let. Do 
projektu bylo zapojeno 20 dětí ze 4-9 tříd ZŠ. Jedná se o děti, které mají po konzultaci s učiteli na ZŠ a rodiči – největší 
problém s učivem a u kterých hrozí opakování ročníků. Doučovací předměty jsou rozděleny do 4 oblastí -1 matematika, 2 
český jazyk, 3 dějepis, zeměpis, vlastivěda, 4 angličtina. Každé z dětí docházelo do 2 ze 4 předmětů. 

Děti byli rozdělené do skupin podle předmětu a věku : Angličtina 3 skupiny 4-5 třída – 3 dětí 6-7 třída – děti 8-9 třída. Týdně 
hodin doučovací 2 hod. Český jazyk 3 skupiny 4-5 třída – 3děti  6-7 třída – 3 děti 8-9 třída týdně hodin doučování 2 hodiny. 
Matematika 4-5 třída – 3 dětí 6-7 třída – 3 dětí 8-9 třída. Celkem bylo odučeno 120 hodin během 20 týdnu na jednoho 
doučovatele. Výstupem projektu jsou k dispozici pracovní listy z doučování.  

Tým doučovatelů (viz. níže jmenný seznam) tvořily pedagogičtí pracovníci s dlouholetou zkušeností s prací s dětmi ze 
sociálně znevýhodněného prostředí a odborníci z praxe. 

Bc. Zora Rumíšková, anglický jazyk 
Jana Šmardová, český jazyk 
Roman Růžička, matematika  ̀
Mgr. Zuzana Ščuková, dějepis, zeměpis 
JUDr. Alice Žižlavská, mentor. 
Koordinátor projektu David Ščuka, předseda spolku 
Odborný dohled JUDr. Alice Žižlavská 
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Záměry spolku pro rok 2019 
V roce 2019 bychom chtěli stále pokračovat, již v zaběhlém projektu (Společně to zvládneme) Děti i rodiče si na pravidelné 
doučování zvykli a rádi náš doučovací kroužek navštěvují. Chtěli bychom se dětem i v dalších letech věnovat ještě více jako 
doposud. Chtěli bychom posílit naše pozice o další doučovací předmět a to výpočetní techniku, jelikož samotní děti a 
mládež považuji PC pouze jako zábavu, což vnímáme jako riziko do budoucna. Je zapotřebí dětem a mládeží co PC vlastně 
je a k čemu se používá, že to není jenom zábava, ale hlavně pracovní pomůcka 21 stol. 

Pro děti dále připravujme pobytové kurzy a soustředí v období letních prázdnin zaměřené na poznávání české a romské 
historie, přírodní vědy, sebepoznávání. 

Plány 2019 

V roce 2019 bychom  chtěli spustit nový projekt s názvem Nejste v tom sami. V novém projektu bychom chtěli poskytovat 
pravidelné kurzy výpočetní techniky pro občany v produktivním a posproduktivním věku ze sociálně znevýhodněného 
prostředí.  

Vize  

Do budoucna hodláme náš spolek registrovat jako poskytovatele sociálních služeb zaměřených na děti, mládež a rodiny 
s dětmi, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. 
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Orgány spolku 

Výbor je kolektivní statutární i nejvyšší orgán spolku. Výbor má tři členy. Funkční období členů výboru ani předsedy není 
časově omezeno. Členy výboru i jeho předsedu ke dni založení spolku jmenují zakladatelé spolku. Členy výboru spolku ke 
dni založení spolku jsou: 

David Ščuka (tento člen je prvním předsedou výboru spolku)  
datum narození: 21. 7. 1979 
bydliště: Mikulovská 4060/1 628 00, Brno 

JUDr. Alice Žižlavská (člen spolku) 
datum narození: 1. 2. 1965 
bydliště: Blatnická 4219/4, 628 00, Brno 

Mgr. Zuzana Ščuková (člen spolku)  
datum narození: 16. 1. 1975   
bydliště: Mikulovská 4060/1 628 00, Brno. 

Spolupracující organizace 
Základní škola Vranovská 17, Brno 614 00 

Základní škola náměstí 28 října, Brno 602 00 

Nadace Nezizkovky.cz 

Drom, romské středisko, Bratislavská 41, Brno 602 00 

Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o., Cejl 69, Brno 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Poděkování 
Poděkování patří JMK, MŠMT, Výbor dobré vůle Olgy Havlové, Střední odborné škole managementu a práva, s.r.o., Drom, 
romské středisko, Muzeu romské kultury, Neziskovky.cz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktní údaje organizace: 

CENTRUM SPOLEČNÉHO ZÁJMU z.s. se sídlem Mikulovská 4060/1, 628 00 Brno 
IČO organizace: 05139376 
email: csz.info@seznam.cz 
Číslo účtu: 1022926909/6100 
webové stránky: www.spolecnyzajem.cz 
Facebookové stránky: #centrum spolecneho zajmu 
  
David Ščuka  
Tel: +420 607 824 664 
email: scuka1@seznam.cz 
  
Mgr. Zuzana Ščuková  
Tel: +420 736 255 262 
email: zuzana.scukova@seznam.cz 
  
JUDr. Alice Žižlavská 
Tel: +420 777 507 976 
Email: alice.zizlavska@seznam.cz 

Zpracoval : David Ščuka, předseda spolku 

v    Brně dne 31.12.2018 

https://www.facebook.com/spolecnyzajem/?fref=ts
mailto:alice.zizlavska@seznam.cz
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 

PŘÍJMY 2018 

GRANTY, DOTACE, A DARY 
 
MŠMT- PODPORA INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY 2018……………………………………………….…..……………………109.200,-KČ 

JMK – PODPORA NÁRODNOSTNÍCH MEŠIN 2018………………………………………………………………………………….30.000,-KČ 

CELKEM …………………………………………………………………………………………………………………..……………….139.200,-KČ 

DALŠÍ  PŘÍJMY 

VLASTNÍ ZDROJE………………………………………………………………………………………………………………………..41.800,-KČ 

NADACE VÝBORU DOBRÉ VŮLE OLGY HAVLOVÉ………………………………………………………………………………….5.000,-KČ 

PŘÍJMY ORGANIZACE CELKEM V ROCE 2018 …………………………………………………………………………………..186.000,-KČ 

VÝDAJE 2018 

Mzdové náklady  

Mzdy  a dohody o provedení práce……………………………………………………………………………………………….…..
102.000,-kč 

Zákonné odvody DPP…………………………………………………………………………………………………………..……….
18.000,-kč 

Celkem  mzdové náklady vč. zákonných odvodů………………………………………………………………………..120.000,-kč 

Neinvestiční náklady 

Zakoupení vybavení pracovních , kancelářských a školních pomůcek……………………………………………..…..64.972,-kč 

Celkem výdaje za rok 2018…………………………………………………………………………………………………184.972,-kč 

v  BRNĚ DNE 31.12.2018 
 
 


