CENTRUM SPOLEČNÉHO ZÁJMU z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Výroční zpráva za rok 2016
O nás – historie
Nezisková organizace s názvem „Centrum společného zájmu z.s.“ byla založena v červnu 2016 v Brně. Jsme
nezisková organizace s právní subjektivitou zapsaná jako spolek dle zákona 89/2012 Sb., Občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, Krajským soudem 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 života. Věnovat se dětem i během povinné školní docházky, spolupracovat se
základními školami, které děti ze sociálně znevýhodněného prostředí navštěvují, dalšími neziskovými
organizacemi a veřejnými institucemi.

Cílem spolku
Cílem našeho spolku je především pracovat s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí, a to
především v oblasti vzdělání a volnočasových aktivit, jako je doučování žáků základních škol, organizování
letních táborů pro děti atd. Cílem spolku je nejen děti doučovat, ale pracovat s nimi a rozvíjet jejich
dovednosti, a zejm. je motivovat ke vzdělávání se. I po skončení povinné školní docházky se dětem chceme
věnovat a motivovat je ke studiu na středních školách a učilištích. Věříme, že výsledky tohoto projektu budou
mít pozitivní dopad pro celou společnost.
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Členové a vedení
1. Výbor je kolektivní statutární i nejvyšší orgán spolku. Výbor má tři členy.
2. Funkční období členů výboru ani předsedy není časově omezeno.
3. 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

Zpráva o činnosti
Rok 2016 považujeme za zrod naší organizace, kdy byl spolek založen, byly vyhotoveny
stanovy a zpracovány vize do dalších let. Spolek v roce 2016 nevykazoval žádnou činnost.
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Plány na rok 2017
V roce 2017 bychom chtěli:
zrealizovat náš první projekt s názvem Spolu to zvládnem, který se bude pravidelně po celý rok 2 x
týdně věnovat dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí, a to především ve vzdělávacích
a volnočasových aktivitách dětí a mládeže ze ZŠ a ŠŠ jako je doučování dětí a mládeže, poznávací
výlety, organizování letních táborů a podobně.

Ředitel příspěvkové organizace Drom romské středisko, ul. Bratislavská 41, Brno náš projekt velice
uvítal mj. proto, že poptávka po doučování převyšuje nabídku neziskových organizací v Brně. Společně
jsme se dohodli na poskytnutí vhodného prostoru (učebna), kde bychom tak mohli začátkem roku 2017
spustit náš program doučování dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Dětem a mládeži bychom se chtěli věnovat 2 x týdně po 2 hodinách nejenom po dobu školního roku,
ale i během hlavních prázdnin, a to především zajistit dětem letní tábory, kde bychom se dětem a
mládeži věnovali vzdělávacími a volnočasovými aktivitami.

Finanční zpráva za rok 2016
V roce 2016 organizace neměla řádné příjmy ani výdaje.
Příjmy
Členské příspěvky

Údaje v Kč
0

Výdaje
Celkem
Rozdíl příjmu a výdajů k 31.12.2016

0
0
0

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
Muzeum romské kultury, Bratislavská 65, Brno 602 00
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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 Ščukova
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. 2016
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