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Výroční zpráva za rok 2017
O nás – historie a cíle spolku

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 měli 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 tyto
školy 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 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.

Členové a vedení
•
•
•

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:
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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

Zpráva o činnosti

Rok 2017 považujeme za poměrně úspěšný, podařilo se nám nastartovat náš první projekt
s názvem „SPOLU TO ZVLÁDNEM.“ Jedná se skupinové doučování dětí a mládeže ze sociálně
znevýhodněného prostředí ve městě Brně.
Po asi měsíčním průzkumu ve vyloučených (romských) lokalitách v městské časti Brno-střed a
Brno – sever jsme zjistili, že děti a jejich rodiče mají o doučování velký zájem, že je zde
poměrně velká poptávka po této službě. Doučování probíhá 2x týdně v prostorách učebny
Drom, romské středisko na ul. Bratislavské 41 v Brně.
Dětem se věnuje tým dobrovolníků/doučovatelů s mnohaletými zkušenostmi. Jedná se
především o procvičování v předmětech, které dětem činí největší potíže (matematika, český
jazyk, anglický jazyk, občanská výchova).

Jmenný seznam doučovatelů:

Mgr. Irena Růžičková, pedagožka – odborný dohled projektů
Jana Šmardová, pedagog, zkušenosti s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Bc. Zorka Rumíšková, anglický jazyk – rodilá mluvčí.
Roman Růžíčka, výpočetní technika, matematika (student VŠ).
David Ščuka, zkušenosti s mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Mgr. Zuzana Ščuková, odborná příprava studentů k maturitě.
JUDr. Alice Žižlavská, odborná příprava studentů k maturitě.
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Doučování je určeno pro děti od 7 do 18 let. Zaměřuje se na podporu dětí v přípravě na
vyučování a zlepšení jejich znalostí v oblastech, kterým ve škole neporozuměly. Hlavním cílem
doučování je úspěšné zvládnutí prvního a druhého stupně základní školy a přechod na střední
odborná učiliště či střední odborné školy.

Spolu to zvládneme

První ročník projektů Spolu to zvládneme se díky finanční podpoře Jihomoravského kraje
z programu Podpora národnostních menšin 2017 a nadaci Výboru dobré vůle Olgy Havlové
podařilo udržet. Finanční podporu jsme použili zejména na nákup pracovních pomůcek, jako
jsou psací potřeby, sešity, výkresy, laminovačka, interaktivní hry, slovníky, a mnoho dalších
pomůcek, které bylo nezbytné pořídit pro dobré fungování projektu (doučování).
Dětem se podařilo na konci školního roku 2016/2017 a v pololetí 2017/2018 zlepšit si svůj
prospěch ve školách, (známky na vysvědčení si děti zlepšily o jeden až dva stupně minimálně
ze svou předmětů), což považujeme za úspěch.

Plány na rok 2018

V roce 2018 bychom chtěli:
Pokračovat v našem projektu Spolu to zvládneme, bez finanční podpory je však velmi těžké
projekt udržet. V měsíci listopad 2017 jsme se přihlásili do programu MŠMT z programu
Integrace romské menšiny 2018. V příštím roce bychom chtěli navýšit počet doučovatelů,
abychom se mohli dětem věnovat 3 x týdně po 2 hodinách, celkem tedy jde 6 hodin doučování
týdně. U dětí jsme během minulého roku vypozorovali velice dobrý potenciál, který je zapotřebí
neustále rozvíjet a s dětmi častěji pracovat.
V roce 2018 bychom pro tyto účely chtěli pořídit větší učebnu pro děti s technickým zázemím.

Finanční zpráva za rok 2017
Příjmy
JMK – podpora národnostní menšin 2017
Výbor dobré vůle Olgy Havlové – finanční podpora
Celkem

Údaje v Kč
21.500,10.000,31.500

Výdaje
JMK – podpora národnostních menšin 2017 (hrazeno z projektu)
Výbor dobré vůle Olgy Havlové (grant) 2017 (hrazeno z projektu)
Celkem výdaje
Vráceno JMK
Vráceno nadaci Výbor dobré vůle Olgy Havlové
Celkem vráceno

Údaje v Kč
20.083,9.139,86,29.222,86
1417,860,2277,-
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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

Poděkování všem, kteří nás podpořili
•
•
•
•
•

Příspěvková organizace DROM
Jihomoravský kraj
Romské středisko
Výbor dobré vůle Olgy Havlové
A všem zúčastněným, kteří se na projektu podílí

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 31.12.2017

